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

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

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

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

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12

Σιτάρι σκληρόΣιτάρι σκληρό 288
ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι 187 189
ΒαµβάκιΒαµβάκι 92,00 86,58
ΕλαιόλαδοΕλαιόλαδο 1,911,91 1,89

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, 
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλόβαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με 
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-
ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία 
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-
σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το 
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-
νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και 
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού παραδοσιακούς φίλους του σημερινού 
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

H µαζική αντικατάσταση οπω-
ρώνων βιομηχανικού με επιτρα-
πέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλ-
λειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα 
είναι η επικείμενη εξάντληση 
των αποθεμάτων κομπόστας το 
2012, η οποία, όπως εκτιμάται α-
πό αναλυτές και παράγοντες της 
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

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

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
Ιδρύθηκε Ιδρύθηκε ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-ο πρώτος κτηνοτροφικός συ-
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με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα
Επιστροφή στο Επιστροφή στο Επιστροφή
τιμολόγιο του 2009 
και διαβεβαιώσεις 
Δριβελέγκα για το 
ειδικό πριμ 42 ευρώ 
της Ολοκληρωμένης 
και για τα 55 ευρώ και για τα 55 ευρώ 
της νιτρορύπανσης,    Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:46 - ∆ύση 20:10 ΣΕΛΗΝΗ: 13 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριοςτης νιτρορύπανσης,    Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:46 - ∆ύση 20:10 ΣΕΛΗΝΗ: 13 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

εκτοξεύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος
Εκτός μάχης 
βγαίνει ο 
ηλίανθος, με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακόμα πληρωθεί 
ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της 
αξίας του προϊόντος    Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:46 - ∆ύση 20:10 ΣΕΛΗΝΗ: 13 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριοςαξίας του προϊόντος    Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:46 - ∆ύση 20:10 ΣΕΛΗΝΗ: 13 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριοςαξίας του προϊόντος    Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:46 - ∆ύση 20:10 ΣΕΛΗΝΗ: 13 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριοςαξίας του προϊόντος    Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:46 - ∆ύση 20:10 ΣΕΛΗΝΗ: 13 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

που παρέδωσαν στις 
βιομηχανίες. σελ. 46
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ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDINGΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, 
απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,
ανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοι
Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες 

Σε αναµονή για την εκκαθάριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α-
γροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις 
μέρες τις «πληγές» που αφήνει α-
νοικτές το 2011, περιορίζοντας α-
ναμφίβολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την 
εξόφληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανι-
κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βά-
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις 
για τον προγραμματισμό της νέας 
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών α-
γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ-
γανώσεων των παραγωγών αυξάνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47
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Εκλογές ή
πραξικόπημα 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;ΠΑΣΕΓΕΣ;

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank
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Νέα εμπλοκή 
με το ΟΣΔΕ 
πάει το θέμα 
στο Μαξίμου
Μαίνονται οι εστίες των 
καταχραστών του ΟΣ∆Ε, 
εποµένως το θέµα 
οδηγείται προς επίλυση 
στο Μαξίµου. σελ. 46

Με ιατρική 
ασφάλιση 
η παράταση
της βίζας; 
Γραφειοκρατία και 
κόστος για τους αγρότες 
από τη διαδικασία για τις 
παρατάσεις βίζας των 
ξένων εργατών. σελ. 45

Γιατί τώρα  
η ποιότητα 
πληρώνεται

agrenda - σελ. 27-30

Πέντε 
κινήσεις  
επιστροφής  
στη γεωργία
Γη στους γεωργούς, πιστώσεις, 

συνεργατισμός, αναχαίτιση της 

νοθείας και βασικές υποδομές, για 

ένα νέο παραγωγικό μοντέλο σελ. 10

Σε µικρή απόσταση από τα 100 σεντς 
το βαµβάκι, στα 380 ευρώ ο τόνος 
το σκληρό σιτάρι κι απ’ ότι φαίνεται 
η άνοδος επιµένει. σελ. 22, 35-36 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
Η ΑΝΟ∆ΟΣ  
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

Ξεκίνημα από
37 λεπτά δείχνει 
το καλαμπόκι σελ. 35  

Σπήλιος και Στύλιος 
εις στέγην µίαν     
Στοίχηµα η συστέγαση Λιβανού 
και Στύλιου µετά τη µεταγραφή
του Γιάννη Οικονόµου. σελ. 46 

  
Deal µε Νέο Αγρότη 
φέρνει πριµ εξόδου 
Μέτρο για τον υπολογισµό του πριµ 
εξόδου το ύψος των µεταβιβάσεων 
δικαιωµάτων σε νεότερους. σελ. 5, 16
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

385
264

91,20
3,25

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56

11/08 19/08

385
264

93,58
3,25

302
195

77,30
2,55

 

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

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

Έως 15 ευρώ το στρέμμμα 
συμπλήρωμα στη βασική σελ. 4

Πολύπλοκη ανοµοιογένεια 
στον φετινό τρύγο σελ. 42-43
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Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 

Σπήλιος και Στύλιος 
εις στέγην µίαν     
Στοίχηµα η συστέγαση Λιβανού 
και Στύλιου µετά τη µεταγραφή
του Γιάννη Οικονόµου. σελ. 46 
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• Στη Silicon Valley επεκτείνεται η Deere 
για πλήρως αυτόνοµα τρακτέρ σελ. 20
•∆ίνει περισσότερη ισχύ στους 
µεσαίους φορτωτές η Claas σελ. 37

• Σε έξι δόσεις µε την πρώτη 31 Αυγούστου 
η εκκαθάριση εισφορών ΕΦΚΑ σελ. 9
• Μείζον ζήτηµα τα αρδευτικά όσο 
αφυδατώνονται οι κάµποι σελ. 44

• Ασταµάτητη η αγορά στο καλαµπόκι που 
κυνηγά τα 27 λεπτά το κιλό σελ. 35
• Οδεύει προς τα 100 σεντς η λίµπρα το 
χρηµατιστήριο βάµβακος σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στο επίπεδο των 100 σεντς ανά λίµπρα κεντράρει πλέον η 
αγορά βάµβακος, επίπεδο που δίνει εύκολα τα 60 λεπτά στο 
εγχώριο σύσπορο. Σε ανοδική τροχιά συνεχίζει και το σκληρό 
σιτάρι, µε τις εξαγωγές να κινούνται προς τα 380 ευρώ ο 
τόνος. Μέχρι τα 70 λεπτά το κιλό πληρώνει η αγορά για τη 
σουλτανίνα κατά τη δεύτερη εβδοµάδα συγκοµιδής, µε τη 
σοδειά ωστόσο να γράφει αρκετές απώλειες. 

Ευδεµίδα αµπελιού
∆εύτερη κορυφή τις προηγούµενες 
ηµέρες παρουσίασε ο πληθυσµός της 
ευδεµίδας της αµπέλου στη Βόρεια 
Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των 
µετεωρολογικών σταθµών Χαλκιδικής και 
Θεσσαλονίκης, αναµένονται το επόµενο 
διάστηµα συνεχόµενες ωοτοκίες και 
εκκολάψεις νεαρών προνυµφών. Οι 
γεωπόνοι αναφέρουν ότι οι προνύµφες 
της 3ης γενεάς δεν προχωρούν πολύ στο 
µεσοκάρπιο, λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε χυµό των ραγών, µε 
αποτέλεσµα να µετακινούνται συχνά, 
καταστρέφοντας τελικά µεγαλύτερο 
αριθµό ραγών και προκαλώντας πιο 
µεγάλη βλάβη από τις άλλες γενεές.

Αντιµετώπιση 
Η επέµβαση κρίνεται απαραίτητη εάν 
καταµετρηθούν τουλάχιστον 72 αυγά ή 
προνύµφες στα οινοποιήσιµα σταφύλια ή 
τουλάχιστον 27 αυγά ή προνύµφες στα 
επιτραπέζια σταφύλια σύµφωνα µε το 
σχέδιο δειγµατοληψίας. Μπαίνουµε στο 
αµπελοτεµάχιο από µία γωνία, 
παράλληλα προς το µήκος των γραµµών, 
προχωρούµε ανάµεσα στις γραµµές, 
επιλέγουµε τυχαία µία θέση 
δειγµατοληψίας κάθε 3-4 γραµµές και 
6-7 πρέµνα και επιλέγουµε τυχαία ένα 
µισό πρέµνο. Εξετάζουµε τυχαία τρεις 
αντιπροσωπευτικούς βότρεις.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 21-08-2021
Στη δυτική και κεντρική 
Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις 
Σποράδες, βαθµιαία την Ήπειρο 
και τη δυτική Στερεά νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες, µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος µε τοπικές 
νεφώσεις και τοπικούς όµβρους 
στα ορεινά. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στο 
Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε υψηλά για την 
εποχή επίπεδα.

Κυριακή 22-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε τοπικές νεφώσεις στις 
Σποράδες, την Εύβοια, τη 
βόρεια Κρήτη και πρόσκαιρα 
στα ηπειρωτικά. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στο Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

∆ευτέρα 23-08-2021
και Τρίτη 24-08-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικές νεφώσεις στη βόρεια 
Κρήτη και πρόσκαιρα στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά 
της χώρας . Άνεµοι βόρειοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στα δυτικά.

Τετάρτη 25-08-2021 ως
Παρασκευή 27-08-2021
Αίθριος καιρός, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις κυρίως στα 
ηπειρωτικά και πιθανότητα 
τοπικών όµβρων στα βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι µεταβλητοί 
ασθενείς έως µέτριοι και στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί, µε τάση 
εξασθένησης. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο στο Ιόνιο 
και τα ηπειρωτικά.

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

3-7Bf
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Οι τελευταίες πυρκαγιές και η απευθείας µετά-
δοση των εξελίξεων στα µέτωπα της φωτιάς 
από τους τηλεοπτικούς δέκτες, αποτύπω-
σαν µε γλαφυρό τρόπο την οικονοµική υ-
στέρηση, όπως και το έλλειµµα κοινωνικής 
συνοχής στην ελληνική ύπαιθρο.

Ακόµα και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κά-
λους που λόγω του τουρισµού, κυρίως, θε-
ωρούνται προνοµιακές, µια προσεκτική µα-
τιά στα χωριά δείχνει ότι λείπει ο απαραί-
τητος συνεκτικός ιστός. ∆εν είναι υπερβο-
λή να πει κανείς ότι οι κάτοικοι έχουν απο-
ξενωθεί, όπως στις µεγάλες πόλεις, χωρίς 
την ίδια στιγµή να έχουν στη διάθεσή τους 
τις βασικές παροχές των µεγάλων πόλεων.

Ακόµα δυσκολότερη δείχνει να γίνεται χρό-
νο µε το χρόνο η θέση για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των αγροτικών νοικοκυριών. 
Πρώτον, γιατί όλο και µεγαλύτερος αριθ-
µός αγροτών βρίσκεται αντιµέτωπος µε µε-
γάλα οικονοµικά προβλήµατα. Ο τρόπος 
ζωής στον περίγυρό τους έχει αλλάξει, τα 
κόστη για τα «αυτονόητα» έχουν µεγαλώ-
σει πολύ και το οικονοµικό αποτέλεσµα 
της δραστηριότητάς τους παραµένει καθη-
λωµένο για καιρό ή και υποχωρεί. 

Ακολούθως, µέσα στον ίδιο στενό περίγυρο οι 
ανατροπές είναι πολλές. Νεόφερτοι (αστοί) 
ή και ντόπιοι ετεροεπαγγελµατίες δεν κρύ-
βουν τα… πλούτη τους, ενώ χαώδης µοιάζει 
να έχει γίνει σε κάποιες περιπτώσεις η οι-
κονοµική απόσταση και εντός του κύκλου 
των αγροτών, καθώς οι συνθήκες ενισχύ-
ουν τον λεγόµενο συγκεντρωτισµό.

Σε κάθε περίπτωση και πέραν των εικόνων που 
έδωσαν οι ζωντανές συνδέσεις µε τη «φλε-
γόµενη επαρχία», οι συνθήκες στον τοµέα 
της αγροτικής παραγωγής, όπως και στον 
τρόπο που διαβιούν οι κάτοικοι της υπαί-
θρου, έχουν διαφοροποιηθεί σε σηµαντικό 
βαθµό. Τόσο που να καθίσταται επιβεβλη-
µένη µια ευρεία µεταρρυθµιστική προσπά-
θεια, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της σοβα-
ρά τα νέα δεδοµένα. 

Σηµειωτέον ότι η τελευταία σοβαρή αγροτική 
µεταρρύθµιση στη χώρα µας χρονολογεί-
ται στις αρχές του περασµένου αιώνα, όταν 
µοιράστηκαν τα τσιφλίκια στους ακτήµο-
νες της Θεσσαλίας και ο νόµος 602/2015 
αποτέλεσε θεµέλιο λίθο για την ανάπτυξη 
των αγροτικών συνεταιρισµών. 

Έκτοτε οι µεταρρυθµίσεις περιορίζονται στο 
πνεύµα των αλλαγών της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής, η οποία, παρά την τερά-
στια σηµασία της, ίσως λόγω του τρόπου 
µε τον οποίο εφαρµόζεται στην Ελλάδα, 
οδηγεί σε αποκλίσεις µεταξύ των παρα-
γωγών και σε έλλειµµα ανταγωνιστικότη-
τας της ελληνικής γεωργίας.        Agrenda

Πόσο αργεί 
μια αγροτική 
μεταρρύθμιση;

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,16960

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,49672

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07332

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85547

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,26950
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Εδώ και µία 7ετία περίπου οι αγρότες 
γνώριζαν θεωρητικά πάνω-κάτω τα 
ποσά ενισχύσεων που µπαίνουν στο 
λογαριασµό τους ετησίως από την ε-
νιαία ενίσχυση, καθώς τα δικαιώµα-
τα ήταν µετρηµένα και γνωστά. Αυτό 
δεν ισχύει για την επιλέξιµη γη στην 
Ελλάδα σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, γε-
γονός που θα φέρει αρκετές ανατρο-
πές στον τρόπο που θα υπολογίζεται 
η ενίσχυση στο νέο πρασίνισµα. Πιο 
συγκεκριµένα, αυτή η νέα ενίσχυση 
των 450 εκατ. ετησίως που δεν εξαρ-
τάται από τα δικαιώµατα αλλά από 
την επιλέξιµη γη και όλα τα στρέµ-
µατα που θα δηλώνονται στο σύστη-
µα κάθε χρόνο φέρνει το νέο πρασί-
νισµα που ξεκινά από το 2023, ανα-
τρέποντας τον τρόπο µε τον οποίο υ-
πολογίζουν έως σήµερα οι αγρότες 
το τσεκ που έχουν λαµβάνειν. 

Πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda, 
αποκάλυψε τα ποσά γύρω από τα ο-
ποία θα «παίζει» η βασική ενίσχυση 
ως το 2026. Στα 169,13 ευρώ για τα 
βοσκοτόπια, 230,93 ευρώ για αρο-
τραίες και 285,14 ευρώ για τις δεν-
δρώδεις καλλιέργειες, διαµορφώνε-
ται η θεωρητική ενιαία περιφερειακή 
αξία των δικαιωµάτων για το 2026.

 Στα ποσά αυτά όµως έρχονται να 

προστεθούν χρηµατοδοτήσεις από δρά-
σεις του νέου πρασινίσµατος, δράσεις 
οι οποίες αναµένεται πως θα προσελ-
κύσουν και αρκετούς νέους αγρότες 
µε χαµηλά δικαιώµατα σήµερα, δίνο-
ντάς τους µεγαλύτερα κίνητρα καθώς 
θα τρέχει και η σταδιακή εσωτερική 
σύγκλιση. Για παράδειγµα: Μία δρά-
ση που θα πληρώνεται µε βάση των 
σχεδιασµό των αρχών θα είναι η «ενι-
σχυµένη αµειψισπορά». Εφόσον προ-
βλεφθεί ένα µπάτζετ 200 εκατ. ευρώ 
ετησίως για την πληρωµή αυτής της 
δράσης κατά µέσο όρο υπολογίζουν 
οι αρχές ότι κάθε αγρότης θα λαµβά-
νει ένα ποσό της τάξεως των 10 ευ-
ρώ. Ωστόσο, αν έρθουν πολύ περισ-
σότερα επιλέξιµα στρέµµατα, τότε το 
ποσό µειώνεται ανά δικαιούχο. Κάτι 
σαν τη συνδεδεµένη ενίσχυση. 

Από εκεί και πέρα, επίσης µπορεί 
να φανούν και περιπτώσεις πολύ µε-
γάλων εκµεταλλεύσεων που θα «µο-
νοπωλούν» τα χρήµατα των συγκεκρι-
µένων δράσεων, όπως γίνεται κατά 

κόρων στα Μέτρα Βιολογικών και Α-
πονιτροποίησης του ΠΑΑ.

Στο νέο πρασίνισµα, σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, προτείνονται µεταξύ άλ-
λων δράσεις για την ευζωία των ζώων 
και τη διατήρηση των βοσκοτόπων για 
τους κτηνοτρόφους, η αµειψισπορά 
για τους κατόχους αροτραίων εκτά-
σεων και η προστασία µη παραγω-
γικών στοιχείων του περιβάλλοντος.

Ο ετήσιος προϋπολογισµός για τις 
σχετικές δράσεις διαµορφώνεται στα 
450 εκατ. ευρώ, ποσό που θα δίνεται 
για να συµπληρωθούν οι απώλειες 
από την κατάργηση του τρέχοντος 
καθεστώτος πρασινίσµατος. Σηµει-
ώνεται πως σε αντίθεση µε την τρέ-
χουσα περίοδο, οι νέες δράσεις δεν 
θα προσµετρώνται επί του δικαιώµα-
τος (48-50% επί της βασικής το τρέ-
χον πρασίνισµα), αλλά θα δίνεται έ-
να στρεµµατικό ποσό (ή ανά ζώο) το 
οποίο µάλιστα ενδέχεται να ανεβαί-
νει ή να κατεβαίνει ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης.

Όσον αφορά το ποσό ενίσχυσης, 
αυτό βρίσκεται ακόµα στη διαδικασία 
υπολογισµού από τις εθνικές αρχές, 
που προσπαθούν και να µην ξεφύ-
γουν από το διαθέσιµο µπάτζετ αλ-
λά και να φτιάξουν δράσεις αρκε-
τά ελκυστικές και εύκολες στην υλο-
ποίηση, που θα προκαλέσουν το εν-
διαφέρον των αγροτών για αιτήσεις.

Έως 15 ευρώ το στρέμμα  
το συμπλήρωμα στη βασική  

Αμειψισπορά, 

μόνιμοι βοσκότοποι 

και ευζωία ζώων 

έρχονται να 

προστεθούν στη 

βασική ενίσχυση 

που θα λαμβάνουν 

μειωμένη οι 

αγρότες από τη νέα 

προγραμματική 

περίοδο

Σαν συνδεδεµένη
Αν για την «ενισχυµένη 

αµειψισπορά» προβλεφθούν 
200 εκατ. ευρώ ετησίως 

κατά µέσο όρο κάθε αγρότης 
θα λαµβάνει περί τα 10 ευρώ

450 εκατ.
Η νέα ενίσχυση των 450 
εκατ. ετησίως που δεν 
εξαρτάται από τα 
δικαιώµατα αλλά από την 
επιλέξιµη γη και όλα τα 
στρέµµατα που θα 
δηλώνονται στο σύστηµα 
κάθε χρόνο φέρνει το νέο 
πρασίνισµα που ξεκινά 
από το 2023.

Αξία
Τα ποσά γύρω από τα 
οποία θα «παίζει» η βασική 
ενίσχυση ως το 2026, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Αgrenda είναι στα 
169,13 ευρώ για τα 
βοσκοτόπια, στα 230,93 
ευρώ για αροτραίες και 
στα 285,14 ευρώ για τις 
δενδρώδεις καλλιέργειες.

Δράσεις
Στο νέο πρασίνισµα 
προτείνονται µεταξύ 
άλλων δράσεις για την 
ευζωία των ζώων και τη 
διατήρηση των 
βοσκοτόπων για τους 
κτηνοτρόφους, η 
αµειψισπορά για τους 
κατόχους αροτραίων 
εκτάσεων και η προστασία 
µη παραγωγικών στοιχείων 
του περιβάλλοντος, µε 
ετήσιο προϋπολογισµό 
στα 450 εκατ. ευρώ.
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∆ιευκόλυνση Κοµισιόν για αυξηµένες 
προκαταβολές τσεκ µετά τις 16 Οκτωβρίου
∆υνατότητα παροχής ρευστότητας στους αγρότες που έχουν πληγεί από 
την πανδηµία και ακραία καιρικά φαινόµενα (καύσωνες, πληµµύρες κ.α.) 
στη διάρκεια του έτους, εξασφαλίζει η Κοµισιόν εγκρίνοντας την καταβολή 
αυξηµένων άµεσων ενισχύσεων έως 70% από 50% που ισχύει κανονικά, 
από τις 16 Οκτωβρίου 2021. Η παραπάνω διευκόλυνση δεν είναι βέβαιο 
ότι θα πιάσει τόπο στην Ελλάδα, καθώς, για µια ακόµη φορά η υποβολή 
και επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣ∆Ε έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, το 
µηχανογραφικό σύστηµα παραµένει εκ νέου κλειστό.

Ζήτηµα νέας έκτακτης ενίσχυσης σε ελαιόλαδο 
στο Συµβούλιο του Σεπτεµβρίου 
Η συγκυρία και οι συσχετισµοί στο Συµβούλιο Γεωργίας της ΕΕ, 
φαίνονται ικανοί να ξεκλειδώσουν το ταµείο του αποθεµατικού 
κρίσης, κάτι που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να κατανείµει έκτακτη 
ενίσχυση σε ελαιοπαραγωγούς. Αναµένεται ότι από το φθινόπωρο 
το ζήτηµα των οικονοµικών ενισχύσεων θα επανέλθει στις 
συναντήσεις των υπουργών Γεωργίας, αφού οι καταστροφές στην 
αγροτική παραγωγή της ΕΕ είναι πολλές φέτος τόσο στα µεσογειακά 
κράτη, όσο και βορειότερα.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Υπό επεξεργασία βρίσκεται το σχέδιο 
παρεµβάσεων του ελληνικού Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
για τη νέα περίοδο της ΚΑΠ που ξε-
κινά το 2023. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ήδη βρίσκονται στο πλάνο 
µικρά Σχέδια Βελτίωσης, το πριµ ε-
ξόδου στο πλαίσιο συνεργασίας νε-
αρών και µεγαλύτερων σε ηλικία 
αγροτών και ειδικά χρηµατοδοτικά 
εργαλεία που θα παρέχουν πρόσβα-
ση σε επενδυτικά κεφάλαια µε ευ-
νοϊκούς όρους, λαµβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της 
γεωργικής παραγωγής.

Το πολυσυζητηµένο Μέτρο του 
πριµ εξόδου για τους αγρότες κοντά 
στη συνταξιοδότηση, βρίσκεται και ε-
πίσηµα στις παρεµβάσεις που σχεδι-
άζουν οι σύµβουλοι του ΥΠΑΑΤ για 
τη νέα ΚΑΠ. Το ταβάνι της χρηµα-
τοδότησης υπολογίζεται κοντά στα 
50.000 ευρώ, όπως έχει αναφέρει 
σε εκτενή ρεπορτάζ της η εφηµερίδα 
Agrenda και ενδέχεται να οριστεί α-
πό το ύψος των άµεσων ενισχύσεων 
που λαµβάνουν οι αγρότες που εί-
ναι κοντά σε ηλικία σύνταξης, βάσει 
των δικαιωµάτων που κατέχουν και 
τα οποία θα παραχωρήσουν.

Το εν λόγω πρόγραµµα αποτελεί 
ένα υπο-µέτρο του Μέτρου «Συνερ-

γασία» στη νέα ΚΑΠ και προβλέπει 
τη σύµπραξη ενός νεαρού και ενός 
αγρότη κοντά σε ηλικία συνταξιοδό-
τησης που υλοποιούν ένα επενδυτικό 
πλάνο για κάποια χρόνια (έως 7ετία). 
Στο τέλος του επενδυτικού πλάνου 
η εκµετάλλευση πηγαίνει στα χέρια 
του νεαρού αγρότη και ο µεγαλύτε-
ρος, αποζηµιώνεται µε το πριµ εξό-
δου. Η µορφή της ενίσχυσης µπορεί 
να είναι ετήσια ή εφάπαξ.

Επί του ζητήµατος, µε συνέντευξή 
του στην εφηµερίδα Agrenda, ο υ-
φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιάννης Οικονόµου είχε αναφέρει 
πως βλέπει το «πριµ εξόδου» ως ένα 
εργαλείο που θα διευκολύνει την ε-
γκατάσταση στις γεωργικές και κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις των νέ-
ων, χωρίς όµως να αποκοπούν εντε-
λώς, για λόγους κυρίως κοινωνικούς, 
όσοι θα αποχωρήσουν. Μάλιστα ο κ. 
Οικονόµου είχε αποκαλύψει πως κα-
τά τη γνώµη του, αυτό θα πρέπει να 
δίνεται σε όσους είναι στην συντα-
ξιοδότηση ή πολύ κοντά σε αυτή και 

να συνδέεται µε το ύψος των ενισχύ-
σεων που λαµβάνουν βάση των δι-
καιωµάτων που έχουν και τα οποία 
θα παραχωρήσουν.

Βάσει των µέχρι σήµερα διαθέσι-
µων πληροφοριών, εννέα είναι τα Μέ-
τρα µε τα οποία θα καταρτιστεί το νέο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης:

1. Περιβαλλοντικές, κλιµατικές 
και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης 
(π.χ βιολογική γεωργία, απονιτρο-
ποίηση κ.λπ.).

2. Ενίσχυση περιοχών µε φυσικούς 
ή άλλους ειδικούς περιορισµούς (ε-
ξισωτική).

3. Ενίσχυση περιοχών µε ειδικά 
µειονεκτήµατα που απορρέουν α-
πό διάφορες υποχρεώσεις.

4. Επενδύσεις (Σχέδια Βελτίωσης, 
Μεταποίηση κ.α.).

5. Επενδύσεις στην άρδευση.
6. Εγκατάσταση νέων γεωργών, 

νεοεισερχόµενων και εκκίνηση α-
γροτικών επιχειρήσεων.

7. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
8. Συνεργασία.
9. Ανταλλαγή γνώσεων και πλη-

ροφοριών.
Κάθε Μέτρο, όπως και τώρα, θα 

εµπεριέχει «υπο-µέτρα». Για παρά-
δειγµα το Μέτρο «Συνεργασία» περι-
έχει τα υποµέτρα Leader, ενίσχυσης 
συνεργασιών στον αγροτικό τοµέα, 
αλλά και το πριµ εξόδου. 

Σηµειώνεται επίσης ότι οι νεοει-
σερχόµενοι άνω των 40 ετών, και 
επισήµως, θα µπορούν να εισπρά-
ξουν ενίσχυση πρώτης εγκατάστα-
σης, εφόσον σχεδιάσουν το ειδικό 
υπο-µέτρο τα κράτη-µέλη.

Business plan
με νέο αγρότη 
πριν την έξοδο  
Εφόσον τελικά συμπεριληφθεί το πριμ εξόδου 
αγροτών στα προγράμματα της νέας ΚΑΠ, 
μεταβίβαση δικαιωμάτων και  συνέργειες με νέο 
αγρότη ορίζουν το μπόνους συνταξιοδότησης

Με τη σύγκλιση των δικαιωµάτων 
να ξεκινά από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 
του 2022, µπορούν ήδη να 
υπολογιστούν κατά προσέγγιση 
τα ελάχιστα ποσά που θα 
διαµορφώνουν την αξία των 
δικαιωµάτων κατά το πρώτο έτος 
του νέου κύκλου σύγκλισης, ο 
οποίος κλείνει το 2026.
Σήµερα η µέση περιφερειακή 
αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα 
για τα βοσκοτόπια είναι στα 20,2 
ευρώ σύµφωνα µε τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου, όλοι οι 
κτηνοτρόφοι το 2022 θα πρέπει 
να έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώµατα µε ελάχιστη αξία 12 
ευρώ και άνω το 2022.
 Στην περίπτωση των αροτραίων 
καλλιεργειών, η µέση 
περιφερειακή αξία δικαιωµάτων 
ανά στρέµµα είναι στα 27,6 ευρώ. 
Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να 
έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώµατα αροτραίων 
καλλιεργειών µε ελάχιστη αξία 
16,50 ευρώ και άνω το 2022.
 Στην αγρονοµική περιφέρεια των 
δενδρωδών καλλιεργειών, η µέση 
περιφερειακή αξία δικαιωµάτων 
ανά στρέµµα είναι στα 34,1 ευρώ 
φέτος. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει 
να έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώµατα σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες µε ελάχιστη αξία 
20,50 ευρώ και άνω το 2022.
 Για να χρηµατοδοτηθεί η αύξηση 
των δικαιωµάτων θα γίνει 
οριζόντια περικοπή ανά 
περιφέρεια ενίσχυσης στις 
επιδοτήσεις που βρίσκονται πάνω 
από το µέσο όρο ενισχύσεων 
(ιστορικά δικαιώµατα).

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 2022

Ελάχιστη αξία  
στα 12 ευρώ 

Μέχρι 50.000 ευρώ
Για το πολυσυζητηµένο Μέτρο 
του πριµ εξόδου για τους αγρό-
τες κοντά στη συνταξιοδότηση, 

το ταβάνι χρηµατοδότησης 
υπολογίζεται στα 50.000 ευρώ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χαλαρά κινούνται ακόµα στα κεντρικά του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, αφού η διαδικασία των πληρωµών που 
αναµένει σε αυτή τη φάση ο αγροτικός κόσµος 
έχει να κάνει κατά βάση µε τις αποζηµιώσεις αρ-
χικά από τον παγετό και κατά δεύτερον από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές. Όσον αφορά τώρα τις ει-
δικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού, αυτές φαίνε-
ται να έχουν τελείως ξεχαστεί, ενώ σχετικά µε 
την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης δεν έ-
χουν καν ακόµα ξεκινήσει οι σχετικοί έλεγχοι. 
Βέβαια, να σηµειωθεί ότι όλο το προηγούµενο 
διάστηµα γίνονταν κάποιες µεµονωµένες πι-
στώσεις, µε µικρά όµως ποσά για εκκρεµότη-
τες από παλιά προγράµµατα και ενισχύσεις. 

Πιο πιθανό θεωρείται ο Αύγουστος να βγει 
χωρίς ουσιαστικές πληρωµές, µε το επόµενο 
πακέτο για αποζηµιώσεις παγετού να τοποθε-
τείται για τις αρχές του άλλου µήνα, αφού αφε-
νός ο όγκος της δουλειάς των γεωπόνων είναι 
τεράστιος και αφετέρου µεγαλύτερο βάρος έ-
χει δοθεί στην ανακούφιση των πυρόπληκτων. 

Ενδεικτική και η ίδια η ανακοίνωση του υ-

πουργείου σχετικά µε τις πληρωµές του ΕΛΓΑ, 
στην οποία γινόταν λόγος για «εξαιρετικά δύ-
σκολες συνθήκες που δηµιούργησαν οι πρωτο-
φανείς σε µέγεθος και έκταση πυρκαγιές», θέ-
λοντας αφενός να αµβλύνουν τις αντιδράσεις 
των παραγωγών για τη µισή πληρωµή των 36,5 
εκατ. ευρώ και αφετέρου πιθανότατα να δικαιο-
λογήσουν την όποια καθυστέρηση στην πίστω-
ση της επόµενης παρτίδας. Η δεύτερη δόση των 
προκαταβολών παγετού που αναµένεται να α-
φορά υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες (µή-
λα, αχλάδια, αµύγδαλα) θα πρέπει να αναµέ-
νεται το νωρίτερο αρχές Σεπτεµβρίου, ενώ πα-
ραµένουν σε εκκρεµότητα οι όψιµες ποικιλίες 
κερασιών στις ορεινές περιοχές, για τις οποίες 
θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος στην Κοµισιόν. 

Η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Γε-

ωργών Βέροιας µεταφέρει την αντίδραση του α-
γροτικού κόσµου για την εν λόγω πίστωση, ε-
ντοπίζοντας αδικίες, αστοχίες, παραλείψεις και 
σύγχυση. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, φαίνε-
ται πώς η πληρωµή έγινε µε βάση το ΟΣ∆Ε του 
2020, µε αποτέλεσµα αν κάποιος παραγωγός 
νοίκιασε χωράφια για το 2021 και τα δήλωσε δεν 
πήρε προκαταβολή. Επίσης, όσοι παραγωγοί εί-
χαν µεγάλο ποσοστό ζηµιάς πήραν την προκα-
ταβολή, όσοι όµως είχαν µικρότερο βαθµό ζη-
µιάς πήραν για τα επιτραπέζια κι όχι για τα βιο-
µηχανικά ροδάκινα. Το χειρότερο είναι ότι δεν 
έχει ακόµα καταστεί σαφές αν όσοι δεν πληρώ-
θηκαν τώρα την προκαταβολή, θα πληρωθούν 
τον Σεπτέµβριο ή στο τέλος µε την εκκαθάριση.

Τον άλλο µήνα και αποζηµιώσεις κορωνοϊού
Εκτός προτεραιότητας φαίνεται πως βγήκαν 

οι πληρωµές  που αφορούν 24,2 εκατ. ευρώ για 
τις ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς υπαί-
θριου καρπουζιού, mini και obla, καλοκαιρινής 
και φθινοπωρινής πατάτας, θερµοκηπιακών 
καλλιεργειών σε ντοµάτες-αγγούρια όλης της 
χώρας πλην Κρήτης και βουβαλοτροφίας και 
15,5 εκατ. ευρώ για τη χοιροτροφία, µε τον µη-
χανισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ να µην έχει πάρει εντολή 
να «τρέξει» τις πιστώσεις, αφού καταρχήν δεν 
υπάρχει ακόµα η υπογραφή του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακάκη 
στις σχετικές αποφάσεις έγκρισης πιστώσεων.  

Με αργό ρυθµό οι έλεγχοι για την ενιαία
Σχετικά µε την προκαταβολή της ενιαίας ενί-

σχυσης, µετά την ανακοίνωση της Κοµισιόν για 
δυνατότητα καταβολής αυξηµένων άµεσων ενι-
σχύσεων έως 70% από τις 16 Οκτωβρίου 2021, 
οι αρµόδιοι σε πλατεία Βάθη και ∆οµοκού θα 
µπορούσαν να «δουλεύουν» µε ορόσηµο την 
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. Βέβαια, αυτό δεν 
είναι βέβαιο αν θα καταστεί δυνατό µε τις κα-
θυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε, το κλειστό µηχανογραφικό σύστηµα και 
τις δυσεπίλυτες εκκρεµότητες µε το Απόθεµα.

Αιτήσεις για 
ζημιές ζωικού 
με πληρωμή 
τελών στην 
εκκαθάριση
Σε διάστηµα µιας εβδοµάδας 
προγραµµατίζει την υποβολή 
δηλώσεων ζηµιάς στο ζωικό 
κεφάλαιο ο ΕΛΓΑ, οι οποίες 
-σύµφωνα µε τον φορέα- θα 
γίνουν µεν χωρίς την πληρωµή 
τέλους από τους κτηνοτρόφους, 
ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι τα 
αντιστοιχούντα τέλη θα 
παρακρατηθούν κατά την 
εκκαθάριση. Ειδικότερα, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες για την υποβολή 
δηλώσεων ζηµιάς που προκλήθηκε 
στις πυρκαγιές του 2021:

 Η υποβολή δηλώσεων ζηµιάς στο 
ζωικό κεφάλαιο θα γίνεται ατελώς, 
θα διαρκέσει µια εβδοµάδα και τα 
τέλη θα παρακρατηθούν κατά την 
εκκαθάριση της ζηµιάς. Οι ζηµιές 
αυτές καλύπτονται από τον 
Κανονισµό του ΕΛΓΑ και ήδη 
διενεργούνται εξατοµικευµένες 
πραγµατογνωµοσύνες.

Οι ζηµιές στο φυτικό και πάγιο 
κεφάλαιο και στα αποθηκευµένα 
προϊόντα θα υποβάλλονται στους 
ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα. Για την υποβολή 
δηλώσεων θα δοθεί ικανός χρόνος.

 ∆ίνεται η δυνατότητα στους 
πυρόπληκτους παραγωγούς µέσω 
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
από 18 Αυγούστου να υποβάλλουν 
ηδήλωση για τις αναφερόµενες 
ζηµίες και ό,τι άλλο έχει να κάνει 
µε καταστροφή ή ζηµιά από τις 
φωτιές ώστε να εκταµιευτεί άµεσα 
προκαταβολή από το υπουργείο 
Οικονοµικών µέσω του Ταµείου 
Κρατικής Αρωγής.

Για την κάλυψη των 
επιπρόσθετων αυτών αναγκών ο 
ΕΛΓΑ θα προχωρήσει άµεσα σε 
πρόσληψη πρόσθετου γεωτεχνικού 
προσωπικού, προκειµένου να 
ανταποκριθεί στις αυξηµένες 
υποχρεώσεις του έναντι των 
παραγωγών της χώρας.

Καψαλίζονται 
στις φωτιές, εκκρεμή

από Σεπτέμβρη
Ούτε υπογραφή Σκυλακάκη δεν έχουν ακόμα τα 40 

εκατ. ευρώ για ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 

Στην κατηγορία των απωλειών ζωικού κεφαλαίου λόγω 
πυρκαγιάς εντάσσονται µελισσοσµήνη και κυψέλες, µε 
τους µελισσοκόµους σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία να αξιώνουν κι αυτοί αποζηµίωση από τον 
ΕΛΓΑ. Αυτό ανακοινώνει ο φορέας, σε διευκρινιστικό 
του σηµείωµα, στο οποίο ωστόσο αποσαφηνίζεται ότι 

«σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ασφάλισης Ζωικού 
Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α.(ΦΕΚ 1669Β’/2011) 
προϋπόθεση για την πληρωµή αποζηµιώσεων αποτελεί 
η δήλωση εκ µέρους του παραγωγού, του ζωικού 
κεφαλαίου και των µελισσοσµηνών στην ετήσια ∆ήλωση 
Καλλιέργειας Εκτροφής».

Πρώτα δήλωση εκτροφής, 
μετά αποζημιώσεις μελισσοσμηνών

Ελαιώνας Άµφισσας 
Υποβολή πιστοποιητικού εφαρµογής 

βιολογικής γεωργίας µέχρι 31 Αυγού-
στου της ∆ράσης για τον παραδοσι-

ακό ελαιώνα Άµφισσας 
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Με τη µεταβατική πρόσκληση των µικρών 
Σχεδίων Βελτίωσης 2021 να ετοιµάζεται ε-
νόψει Οκτωβρίου, επανέρχεται ξανά στην 
επιφάνεια το διαχρονικό πρόβληµα της υ-
περφορολόγησης των αγροτών κατά την α-
γορά τρακτέρ, κάτι που παρά τις δεσµεύσεις 
περί διευθέτησης, οι οικονοµικές αρχές της 
κυβέρνησης δεν έχουν επιλύσει.

Στο τραπέζι παραµένει η δηµιουργία ειδι-
κού αφορολόγητου αποθεµατικού, από το έ-
σοδο της πώλησης του παλαιού τρακτέρ, το 
οποίο θα συµψηφίζεται ισόποσα µε την αξία 
αγοράς του καινούργιου µηχανήµατος, µει-
ώνοντας έτσι και την αποσβέσιµη αξία του.

Παράλληλα, προκειµένου να έχει η ευελι-
ξία αυτή ουσιαστικό αποτέλεσµα, αξίζει να 
συνοδευτεί και µε αύξηση του ποσοστού α-
πόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων, α-
πό 10% ετησίως στο 20%, που συνεπάγεται 
και µείωση του χρόνου απόσβεσης από τα 
10 στα 5 έτη. Πρόκειται για µια πάγια διεκ-
δίκηση του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αγρο-
τικών Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ), την οποία µά-
λιστα είχαν αποδεχτεί στελέχη της κυβέρ-
νησης πριν από περίπου ένα έτος, χωρίς ω-
στόσο να έχουν ακόµα δροµολογήσει τη θε-
σµοθέτησή του.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε άλλες ανταγω-
νιστικές χώρες, όχι µόνο δεν υφίστανται τέ-
τοιου είδους αντικίνητρα, αλλά αντίθετα, 
αυξάνεται το ποσοστό της ετήσιας απόσβε-
σης µέχρι και του ποσοστού του 100%, υπό 
προϋποθέσεις.

Το ζήτηµα πάντως είναι πρακτικό και συν-
δέεται και µε την µείωση πάνω από 8% που 
κατέγραψαν οι επενδύσεις σε αγροτικό µη-
χανολογικό εξοπλισµό το 2020, βάσει των 
στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού. Έ-

νας αγρότης που δηλώνει 20.000 ευρώ φο-
ρολογητέο εισόδηµα και πουλάει ένα µετα-
χειρισµένο τρακτέρ 40.000 ευρώ, τα χρήµατα 
αυτά που εισπράττει προσθέτονται πάνω σε 
αυτό. Επιπλέον εφόσον ο ίδιος αγοράσει ένα 
νεό, ή και µεταχειρισµένο τρακτέρ 100.000 
ευρώ, αυτό θα µπαίνει στις αποσβέσεις (έξο-
δα) κάθε χρόνο στο 10% της αξίας του, δηλα-
δή 10.000 ευρώ για µία 10ετία.

Άρα τώρα δηλώνει ουσιαστικά λόγω αυτής 
της συναλλαγής εισόδηµα 50.000 ευρώ, δη-
λαδή 30.00 ευρώ επιπλέον. Οπότε:

για τα 20.000 ευρώ µέχρι τα 30.000 ευ-
ρώ εισόδηµα πληρώνει εφορία 29%, δηλα-
δή 2.900 ευρώ.

για τα 30.000 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ 
πληρώνει φόρο 45%, δηλαδή 9.000 ευρώ.

Εισφορές ΕΦΚΑ πάνω στο φορολογητέο 
εισόδηµα 27% και εισφορά αλληλεγύης 7-8%,

Επιπλέον µεσοσταθµικά θα πληρώσει προ-
καταβολή φόρου 35% την ερχόµενη χρονιά.

Η παροχή κινήτρων για ανανέωση του στό-
λου των γεωργικών µηχανηµάτων, εκτός α-
πό τον εκσυγχρονισµό της εκµηχάνισης, θα 
οδηγήσει και σε αύξηση των επενδύσεων, 
που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα.

Απαγόρευση µεταβίβασης παλαιών τρακτέρ 
χωρίς αψίδα προστασίας από το 2022

Να προσαρµόσουν έγκαιρα τα παλαιά τρα-

κτέρ τους µε ∆ιάταξη Προστασίας Έναντι Α-
νατροπής καλούνται παράλληλα οι αγρότες 
διαφορετικά µετά την 31/12/2021 δεν θα έ-
χουν την δυνατότητα να τα µεταβιβάσουν, µε 
τις δυσκολίες εξεύρεσης τέτοιων πιστοποι-
ηµένων αψίδων ωστόσο να δυσχεραίνουν 
τη σχετική συµµόρφωση, σύµφωνα µε µία 
πρώτη έρευνα του Συνδέσµου.

Είναι γνωστό πως υπάρχει µεγάλη δυσκο-
λία εξεύρεσης τέτοιων αψίδων προστασίας, 
διότι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ει-
δική πιστοποίηση. Η δυσκολία έγκειται τό-
σο στην εξεύρεση προµηθευτών-κατασκευ-
αστών, όσο και στην ύπαρξη ειδικού φορέα 
πιστοποίησης, για τέτοιου είδους αψίδες. 
Ωστόσο, η παράταση που δόθηκε µετά από 
αίτηµα του ΣΕΑΜ έως το τέλος του 2021 θε-
ωρείται αρκετή προκειµένου οι άµεσα ενδι-
αφερόµενοι, κάτοχοι τέτοιων ελκυστήρων, 
αγρότες ή Εταιρίες, να έχουν τον χρόνο να 
βρουν λύση και να συµµορφωθούν.

Σηµειώνεται πως η παράταση αφορά τρα-
κτέρ που έχουν ταξινοµηθεί ή έχουν άδεια 
κυκλοφορίας που εκδόθηκε πριν τις 21-5-
1998 σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση, ώ-
στε να διευκολυνθούν οι µεταβιβάσεις και 
οι πωλήσεις που έχουν σχεδιαστεί από τους 
κατόχους τους για φέτος.

Σχετική απόφαση προβλέπει ότι είναι δυνα-
τόν να κατασκευαστούν και να εγκριθούν νέου 
τύπου ∆ΠΕΑ από ενδιαφερόµενους (µεµονω-
µένους/ ανεξάρτητους κατασκευαστές, µηχα-
νουργεία, ειδικούς µηχανικούς κ.λπ.) οι οποίοι 
αναλαµβάνουν τις απαιτούµενες από τον νόµο 
ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

Για να εγκριθούν οι νέου τύπου ∆ΠΕΑ α-
παιτείται δοκιµή που γίνεται από πιστοποι-
ηµένους για το σκοπό αυτό φορείς.Ήδη στη 
χώρα µας έχουν λάβει έγκριση ∆ΠΕΑ ελλη-
νικής κατασκευής που καλύπτουν σηµαντι-
κό αριθµό παλαιών µοντέλων ελκυστήρων.

Φορολογικά κίνητρα
για την αγορά τρακτέρ

Στο τραπέζι η δημιουργία 
ειδικού αφορολόγητου 

αποθεματικού, ενώ 
αναμένεται η προκήρυξη 

για τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης

Η παροχή κινήτρων 
για ανανέωση 
του στόλου των 
γεωργικών 
µηχανηµάτων, 
εκτός από τον 
εκσυγχρονισµό 
της εκµηχάνισης, 
θα οδηγήσει και 
σε αύξηση των 
επενδύσεων 
στη χώρα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε έξι µηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί το χρεω-
στικό υπόλοιπο εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ 
αγροτών, βάσει σχετικής εγκυκλίου που προ-
βλέπει ότι η πρώτη δόση εκκαθάρισης καταβάλ-
λεται εµπρόθεσµα έως 31 Αυγούστου. Σύµφω-
να µε αυτή, κάθε επόµενη δόση καταβάλλεται, 
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επό-
µενου µήνα. Η τελευταία δόση καταβάλλεται 
εµπρόθεσµα έως την 31 Ιανουαρίου του 2022.

Με τις διατάξεις του ν. 4670/2020 «Ασφα-
λιστική µεταρρύθµιση και Ψηφιακός µετα-
σχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης», προβλέπεται αποσύνδεση των ει-
σφορών µη µισθωτών ασφαλισµένων από το 

δηλωθέν εισόδηµα και ο προσδιορισµός τους 
µε βάση ασφαλιστικές κατηγορίες, µε έναρξη 
ισχύος από 01/01/2020.

Όπως είναι γνωστό, µε την εισαγωγή του νέου 
εισφοροδοτικού συστήµατος από 01/01/2020, 
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ελ. ε-
παγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και α-
γροτών, προσδιορίζεται µε βάση την επιλε-
χθείσα ασφαλιστική κατηγορία ή την υποχρε-
ωτική κατηγορία κατάταξης, εφόσον δεν έχει 
επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία από τον α-
σφαλισµένο. Με τις πιο πάνω σχετικές 3 και 
30/2020 εγκύκλιες της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Εισφορών e- ΕΦΚΑ έχουν δοθεί οδηγίες.

Στις περιπτώσεις που παράλληλα µε τη µη 
µισθωτή δραστηριότητα συντρέχει και µισθω-
τή εργασία, οι προβλεπόµενες σύµφωνα µε το 

άρθρο 38 του ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύ-
ουν, µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές µισθω-
τών λαµβάνονται υπόψη και αφαιρούνται - α-
νά κλάδο ασφάλισης - από τους αντίστοιχους 
κλάδους ασφάλισης της προβλεπόµενης κα-
τηγορίας εισφορών µη µισθωτών. Το αποτέλε-
σµα προσδιορίζει τις εισφορές από την άσκηση 
του ελευθέρου επαγγέλµατος, αυτοαπασχόλη-
σης ή αγροτικής δραστηριότητας βάσει των άρ-
θρων 31, 35, 36, 37 και 45 του ν.4670/2020.

Για τον προσδιορισµό της µηνιαίας εισφο-
ράς µη µισθωτού λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

Για αγρότες µε παράλληλη µισθωτή απα-
σχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο ασφά-
λισης, από τη µισθωτή απασχόληση δεν µπορεί 
να υπολείπεται του ποσού δεύτερης ασφαλιστι-
κής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστι-
κής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη.

Για τους νέους ελεύθερους επαγγελµατί-
ες, αυτοαπασχολούµενους (έως 5 έτη ασφάλι-
σης) µε παράλληλη µισθωτή απασχόληση, το 
ποσό εισφοράς ανά κλάδο ασφάλισης από τη 
µισθωτή απασχόληση δεν µπορεί να υπολεί-
πεται του ποσού της πρώτης (1ης) ασφαλιστι-
κής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστι-
κής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη.

Για ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπα-
σχολούµενους µε παράλληλη µισθωτή απασχό-
ληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο επικουρι-
κής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, από τη 
µισθωτή απασχόληση δεν µπορεί να υπολείπε-
ται της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Για τους ασφαλισµένους που αµείβονται µε 
∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ) µέχρι και δύο 
εργοδότες (παρ. 9 άρθρ. 39 του ν.4387/2016 
όπως ισχύει), το ποσό της εισφοράς, ανά κλά-
δο ασφάλισης, από τη µισθωτή απασχόληση 
δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού της επι-
λεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Έως 31 Αυγούστου 
πρώτη από 6 δόσεις
εισφορών ΕΦΚΑ
Το χρεωστικό υπόλοιπο εκκαθάρισης εισφορών 
ΕΦΚΑ αγροτών θα καταβληθεί σε έξι μηνιαίες 
δόσεις και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 
2022, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του φορέα 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ

Διαγραφή 
οφειλών ΔΕΗ
Η ∆ΕΗ έχει ήδη προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για τη 
διαγραφή τόσο των ληξιπρόθεσµων 
όσο και των ενεργών οφειλών των 
πληγέντων µε ολική καταστροφή 
από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 
Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της 
η εταιρεία διευκρινίζει ότι «οι 
λογαριασµοί που έχουν τυχόν 
εκδοθεί και αποσταλεί στους 
πληγέντες που εντάσσονται στη 
διαδικασία, δεν είναι απαιτητοί και 
η ∆ΕΗ επιδεικνύοντας έµπρακτα τη 
συµπαράστασή της θα τους 
συµπεριλάβει στο πλαίσιο των 
διαγραφών που θα 
πραγµατοποιηθούν έως τέλος του 
έτους». Σκοπός της, να 
εξασφαλιστεί η απλότητα και η 
ταχύτητα της όλης διαδικασίας. 

ΑΠΟ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Εμπορικές 
εκθέσεις ξανά
Την επανέναρξη λειτουργίας των 
εµπορικών εκθέσεων από την 
Τετάρτη 01 Σεπτεµβρίου 2021 
ανακοίνωσε η Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Σύµφωνα µε τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα, η είσοδος στο 
Εκθεσιακό Κέντρο επιτρέπεται 
µόνο µε την επίδειξη του 
GreenPass, ενώ οι επισκέπτες 
προσέρχονται µόνον κατόπιν 
ηλεκτρονικής προεγγραφής.

Ενίσχυση ως επιχειρήσεις δικαιούνται 
και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σπήλιο ακούς;
Τα πέντε βήματα 
για αναζωογόνηση 
του αγροτικού χώρου  
Γη σε αγρότες, έργα υποδομών, πιστωτική πολιτική, 
συνεργατικά σχήματα και αναχαίτηση νοθείας στην αγορά 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η προσέγγιση που θέλει την ιδιωτική 
οικονοµία να προσφέρει λύσεις σε ό-
λα τα ζητήµατα έχει το ενδιαφέρον της, 
ωστόσο, οι µεγάλες δυσκολίες στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής υπαγο-
ρεύουν έναν νέο σχεδιασµό µε σαφή 
κατεύθυνση. Ένα πλέγµα παρεµβάσε-
ων το οποίο δεν θα περιορίζεται στην 
µεταφορά της ΚΑΠ επί ελληνικού εδά-
φους και στην κατανοµή -και µάλιστα 
µε αµφιλεγόµενο τρόπο- των κοινοτι-

κών ενισχύσεων αλλά θα επαναπροσ-
διορίζει αρχές και εργαλεία πολιτικής 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας της ελληνικής γεωργίας και την 
διαµόρφωση συνθηκών βιωσιµότητας 
και ευηµερίας στην ύπαιθρο.

Ίσως τα πράγµατα να είναι πολύ πιο 
απλά απ’ ότι πολλοί εκ των ιθυνόντων 
θέλουν να τα παρουσιάζουν, καθώς εγ-
χώρια εµπειρία από τις παρεµβάσεις της 
τελευταίας εκατονταετίας στα αγροτικά 
ζητήµατα, µαζί µε κάποια χαρακτηριστι-
κά παραδείγµατα από επιλογές σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, δείχνουν το δρόµο. 

Σήµερα δεν υπάρχει αγροτικό ζήτη-
µα σαν αυτό που έθεταν οι ακτήµονες 
της Θεσσαλίας στις αρχές του προηγού-
µενου αιώνα και αντιµετωπίσθηκε επι-
τυχώς από τις φιλελεύθερες κυβερνή-
σεις Βενιζέλου και από πολιτικές φυ-
σιογνωµίες της νεότερης Ελλάδας, ό-

πως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Αν 
υπάρχει σήµερα ένα ζήτηµα παρόµοι-
ας υφής, έχει να κάνει µε την ανάγκη 
διεύρυνσης του κλήρου (µέγεθος α-
γροτεµαχίων) και την διευκόλυνση, έ-
στω µε φορολογικά µέτρα και αντίµετρα 
προς αξιοποίηση των γαιών (παραγω-
γικών και χορτολιβαδικών) από πραγ-
µατικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. 
∆εν είναι κάτι απλό, ωστόσο, µια στα-
θερή έστω και ήπια πολιτική επί του θέ-
µατος µπορεί να φέρει αποτελέσµατα. 

Μετ’ επιτάσεως τίθεται και το ζήτηµα 
των αναδασµών σε κάποιες περιοχές 

και σίγουρα της επι-
τάχυνσης βασικών έρ-
γων υποδοµής τα ο-
ποία σήµερα δεν περι-
ορίζονται σε δρόµους 
και αρδευτικά δίκτυα 
αλλά µπορεί να φθά-
νουν σε χαρτογραφή-
σεις, ηλεκτρονική απο-
τύπωση προσβάσιµη 
σε όλους και δυνατό-
τητα υποστήριξης συ-
στηµάτων ευφυούς γε-
ωργίας. Εδώ η επένδυ-
ση του κράτους µπο-
ρεί να αποσβεσθεί α-

πό την αύξηση του παραγόµενου προ-
ϊόντος, χωρίς να επιβαρύνεται βραχυ-
πρόθεσµα το κόστος παραγωγής. 

Όπως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Στα βήµατα που υπαγορεύει µε σα-

φήνεια η εγχώρια αλλά και η διεθνής 
εµπειρία, περιλαµβάνεται και η αναζή-
τηση λύσης σε ότι αφορά τη λειτουργία 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
στο χώρο της αγροτικής παραγωγής. 
Βεβαίως, δεν είµαστε στο 1929, επο-
µένως δεν τίθεται ζήτηµα επανίδρυσης 
της Αγροτικής Τράπεζας. Έχει πάντως 
σηµασία το γεγονός ότι και το 1929 ο 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου την ήθε-
λε συνεταιριστική και όχι κρατική, ό-
πως τελικά έγινε. Αν είχε υπερισχύσει 
η πρότασή του, ίσως το συνεταιριστι-
κό κίνηµα της χώρας να είχε αποφύ-
γει τον έντονο κοµµατισµό που παρει-

σέφρησε αργότερα και ιδίως στα χρό-
νια του ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας την κερκό-
πορτα για την διάλυσή του. Σήµερα πά-
ντως θα είχε µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
ένας εποπτικός φορέας διαµόρφωσης 
χρηµατοδοτικών εργαλείων και πολιτι-
κών για τους αγρότες, την υλοποίηση 
των οποίων θα µπορούσε να υλοποιεί 
η υπάρχουσα δέσµη συστηµικών και 
συνεταιριστικών τραπεζών.  

Ο νόµος 602/2015 για τους συνε-
ταιρισµούς, µε εµπνευστή τον Ανδρέα 
Μιχαλόπουλο, υπουργό Εθνικής Οικο-
νοµίας σηµειωτέον εκείνη την εποχή, 
συνιστά ένα ακόµα παράδειγµα για το 
τι µπορούν να προσφέρουν τα συνερ-
γατικά σχήµατα στην ανάπτυξη της 
αγροτικής παραγωγής. Σε κάθε περί-
πτωση, το έλλειµµα προσανατολισµού 
και τα κενά στο υπάρχον νοµοθετικό 
πλαίσιο για τους συνεταιρισµούς (νό-
µος 4673/2020) δεν συνιστά ασφαλή 
βάση για αξιόπιστα σχήµατα, έστω και 
υπό τη σκέπη της βιοµηχανίας, όπως 
πολλοί επιζητούν. 

Τέλος, µεγάλη σηµασία έχει η περι-
φρούρηση των κανόνων λειτουργίας 
της αγοράς και η αναχαίτηση της νο-
θείας και των καταστρατηγήσεων, ειδι-
κά στο χώρο των τροφίµων. Και στο ση-
µείο αυτό, τα σύγχρονα µέσα ιχνηλα-
σιµότητας κάνουν το έργο των αρχών 
ευκολότερο. Αυτό που χρειάζεται είναι 
σύστηµα, πολιτική βούληση και συνέ-
πεια. Σίγουρα, δεν αρκεί να το λες σαν 
τον ψεύτη βοσκό ότι… θα φθάσει το µα-
χαίρι στο κόκκαλο.

21-22, 35-36

Οδεύει προς 
τα 27 λεπτά 
η αγορά στο 
καλαμπόκι
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Η
ζήτηση στην ελληνική αγορά βαµ-
βακιού παραµένει δυνατή, αλλά η 
προσφορά είναι µετρηµένη. Οι εκ-
κοκκιστές έχουν πουλήσει αρκετά 

νωρίτερα και τώρα βλέπουν τις τιµές ολοένα υ-
ψηλότερα. Κάποιες πράξεις έγιναν γύρω από 
τα 100 σεντς, επίπεδα που οι κλώστες θεωρούν 
ως ανώτερο όριο για τις αγορές τους.

  Συνεχίζεται η ανοδική πορεία για το σκλη-
ρό σιτάρι µε βοήθεια από τις τιµές εξαγωγής. 
Τα επίπεδα που πληρώνουν οι Ιταλοί είναι πά-
νω από τα 370 ευρώ ο τόνος FOB και πολύ πρι-
µένουν σύντοµα τα 380 ευρώ. Η Φότζια είναι 
κλειστή για δεύτερη εβδοµάδα, στη Γαλλία ό-
µως οι τιµές ενισχύθηκαν άλλα 10 ευρώ, στα  
335 ευρώ, και σηµειώνοντας υψηλά εξαετίας.

Προς 100 σεντς 
βαδίζει το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆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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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 3,26 3,22 3,22

3,14
3,25 3,25

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

15/07 22/07

89,52

89,45

90,87 90,14 91,20
93,58

29/07 05/08 11/08 19/08

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)
2021   27

2020   19 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Φύρα το 50% της 
σοδείας επιτραπέζιου 
σταφυλιού φέτος

Λίγο πριν τα 100
σεντς η διεθνής τιμή 
στο βαμβάκι

Ανέβασε ρυθµούς το 
αγροτικό εµπόριο ΕΕ 
Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 
του 2021, το εµπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων στην ΕΕ ανήλθε σε 103,4 δισ. 
ευρώ, 1,1% λιγότερο από ό, τι 2020. 
Οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 
1,7% φθάνοντας τα 63 δισ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

«Η Ελλάς 
δεν είναι 
βασιλικόν 
τιµάριον» 
συνήθιζε 
να λέει 
ο Αλέ-
ξανδρος 
Παπανα-
στασίου, 
αγωνιζό-
µενος 
υπέρ των 
αγροτών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σπήλιος Λιβανός, δείχνει να 
χρειάζεται ακόµα πολύ φροντιστήριο.
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Έκτακτες αποζημιώσεις

Ανοιχτή πλατφόρμα 
για πληγέντες από 
φωτιές αγρότες 

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο arogi.gov.gr
Ενίσχυση ως 8.000 ευρώ για αγροτικές μονάδες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έως τις 30 Σεπτεµβρίου πρέπει να υπο-
βάλουν αιτήσεις για αποζηµίωση στην 
πλατφόρµα arogi.gov.gr όλοι όσοι υπέ-
στησαν ζηµιές από τις πυρκαγιές, από 
τις 27 Ιουλίου έως και τις 13 Αυγούστου, 
µε βάση τις Κοινές Υπουργικές Αποφά-
σεις (ΚΥΑ) που δηµοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ.

Μέσω της εν λόγω πλατφόρµας, που 
έχει τεθεί σε λειτουργία από 18 Αυγού-
στου, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές από την 27η Ιουλίου 
και έως την 13η Αυγούστου 2021, µπο-
ρούν να υποβάλουν αίτηση, προκειµέ-
νου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ 
οικονοµική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή 
από το υπουργείο Οικονοµικών. 

Ειδικότερα, οι πληγέντες από τις πυρ-
καγιές µπορούν, µέσω της υποβολής µί-
ας ενιαίας αίτησης, η οποία συνιστά ταυ-
τοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια 
του περιεχοµένου της, να ζητήσουν:

προκαταβολή στεγαστικής συνδροµής, 
την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ,
οικονοµική ενίσχυση για οικοσκευή,
οικονοµική ενίσχυση για τις ζηµιές 

σε εξοπλισµό κ.λπ., που υπέστησαν ε-

πιχειρήσεις, αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
και µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ως:
6.000 ευρώ για αποζηµίωση οικο-

σκευής ανά κατοικία, 
8.000 ευρώ για την αντιµετώπιση ζη-

µιών σε επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα φορείς, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των αγροτικών, κτηνοτρο-
φικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφι-
κών εκµεταλλεύσεων, µε εγκαταστάσεις 

14.000 ευρώ για στεγαστική συν-
δροµή, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν.

Κατά την υποβολή της αίτησης, εµφα-
νίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που, 
σύµφωνα µε τη δήλωση Ε9 τους, βρίσκο-
νται στις πληγείσες περιοχές και οι ιδι-
οκτήτες δηλώνουν, ανά ακίνητο, την έ-
κταση των ζηµιών και τη χρήση του (ι-
διόχρηση, µίσθωση κ.λπ.). 

Ταυτόχρονα, ανάλογα µε την έκταση 
των ζηµιών που δηλώνεται ότι υπέστη-
σαν, τα ακίνητα αυτά περιλαµβάνονται 
στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται 
σε κάθε βήµα της αίτησης, υπολογίζο-
νται αυτόµατα οι σχετικές ενισχύσεις και 
στο τέλος εµφανίζεται το συνολικό πο-
σό για κάθε δικαιούχο.

Σε ό,τι αφορά την αποζηµίωση οικο-
σκευής για τους ενοικιαστές, η καταβο-
λή της ενίσχυσης γίνεται σε δύο βήµατα:

1ον. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι το ακί-
νητο είναι µισθωµένο, παραπέµποντας 
στη δήλωση µίσθωσης. Έτσι προκύπτει ο 
πρώτος από τους µισθωτές (σε περίπτωση 
που υπάρχουν περισσότεροι), ο οποίος 
θα λάβει το συνολικό ποσό αποζηµίω-
σης για αποκατάσταση της οικοσκευής.

2ον. Την επόµενη ηµέρα, ο µισθω-
τής ενηµερώνεται µέσω email ότι υπάρ-
χει γι’ αυτόν δήλωση αποζηµίωσης οι-
κοσκευής στο arogi.gov.gr, εισέρχεται 
στην πλατφόρµα, αποδέχεται την αίτη-
ση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος.

Σηµειώνεται ότι από τη στιγµή που θα 
υποβληθεί οριστικά, η αίτηση µπορεί να 
τροποποιηθεί µόνο εντός της ίδιας ηµέ-
ρας. Τέλος, για την καταβολή των ενι-
σχύσεων οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν 
δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασµό τους 
(IBAN) στο myTAXISnet.

Πρωτοβουλίες ανασύνταξης
της αγροτικής παραγωγής
από την Τράπεζα Πειραιώς
Ενισχύει σε πρώτη φάση µε 1,5 εκατ. ευρώ το χορηγικό 
πρόγραµµα δράσεων για το περιβάλλον µε στόχο την 
αναδάσωση και αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές, η Τράπεζα Πειραιώς. Αναλαµβάνει και 
θεσµικές πρωτοβουλίες για την ανασύνταξη της αγροτικής 
οικονοµίας και την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων µε 
ζηµιές και προχωρεί στην ίδρυση Παρατηρητηρίου για την 
αγροτική παραγωγή στη Βόρεια Εύβοια.  
Το αµέσως επόµενο διάστηµα, υλοποιεί πρόσθετες ενέργειες: 

Συµµετοχή στο πρόγραµµα αποκατάστασης για πληγείσες 
περιοχές, µε υιοθέτηση ορισµένων δράσεων για υποδοµές.

Προϊόντα και υπηρεσίες για την προώθηση της προστασίας 
του περιβάλλοντος και αντιµετώπισης της κλιµατικής κρίσης.

Άµεσες δράσεις υποστήριξης του αγροτοδιατροφικού τοµέα 
στις πληγείσες περιοχές µε στόχο την ανασύστασή του.

Φροντίδα για τις ανάγκες των µαθητών των δήµων που 
επλήγησαν, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Θέσπιση υποτροφιών για φοιτητές από δήµους που 
επλήγησαν, για έξοδα στέγασης και µεταφοράς.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των δράσεων που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, µε αναστολή 
πληρωµών δανειακών υποχρεώσεων και αποχή από λήψη 
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για 6 µήνες για πληγέντες.

Πρώτη δόση 
έως 4.000 
ευρώ για 
πολυετείς 
φυτείες 

Προτεραιότητα σε ενισχύσεις 
για την επισκευή ζηµιών σε 
πρώτες κατοικίες αναµένεται 
ότι θα δοθεί, σύµφωνα µε 
πληροφορίες που 
κυκλοφόρησαν, ενώ τα µέτρα 
που αφορούν αποκλειστικά 
αγρότες περιλαµβάνουν:
1ον) Για στους ιδιοκτήτες 
κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών 
και πτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων καταβάλλουµε 
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
2ον) Προκαταβολή 
αποζηµίωσης για µηχανολογικό 
εξοπλισµό: 

8.000 ευρώ για πλήρη 
καταστροφή

4.000 ευρώ για µερική 
καταστροφή

2.000 ευρώ για µικρές ζηµιές
3ον) Προκαταβολή 
αποζηµιώσεων στους αγρότες 
µε πολυετείς καλλιέργειες: 

4.000 ευρώ για εκτάσεις άνω 
των 50 στρεµµάτων,

2.000 ευρώ για εκτάσεις 
µεταξύ 10-50 στρεµµάτων, και

1.000 ευρώ για εκτάσεις 
κάτω των 10 στρεµµάτων, στις 
οποίες φύονται πολυετείς 
καλλιέργειες.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

6.000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

14.000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

8.000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ





Πολλά σημάδια 
στη βιομηχανική
Μετά από παγετό και καύσωνα και 
πληγές από ασθένειες στη ντομάτα

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Πρώτα οι παγετοί της άνοιξης, 
µετά οι έντονες βροχοπτώσεις 
και το τελευταίο διάστηµα οι 
πρωτοφανείς συνθήκες καύσω-
να έχουν προκαλέσει τεράστιες 
ζηµιές στους καρπούς της βιο-
µηχανικής ντοµάτας στον Θεσ-
σαλικό κάµπο, µε τους καλλι-
εργητές τώρα να έχουν να α-
ντιµετωπίσουν και µια σειρά α-
πό ασθένειες των φυτών, όπως  
θρίπας, τετράνυχος και ωίδιο. 

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου, στις περι-
οχές όπου καλλιεργείται η βιο-
µηχανική ντοµάτα διαπιστώθη-
κε έναρξη προσβολής από το ω-
ίδιο σε όλες τις καλλιέργειες, α-
κόµα και στις όψιµες. Οι καιρι-
κές συνθήκες που επικρατούν 
είναι κατάλληλες για την ανά-

πτυξη του µύκητα και τη µετά-
δοσή του, γι’ αυτό συστήνεται 
καταπολέµηση του παθογόνου 
µύκητα (µόνο όταν διαπιστωθεί 
η ύπαρξή του), µε εκλεκτικά ω-
ιδιοκτόνα σκευάσµατα.

Εν τω µεταξύ, συνεχίζεται η 
παρουσία του τετράνυχου µε 
µεγάλους πληθυσµούς στις µε-
σοπρώιµες και όψιµες καλλιέρ-
γειες βιοµηχανικής ντοµάτας, 
στους νοµούς Καρδίτσας Λάρι-
σας, Μαγνησίας, Τρικάλων και 
Φθιώτιδας. Οι ψεκασµοί, σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς, πρέπει 

να γίνουν µόνο µετά τη διαπί-
στωση της προσβολής (3 άτοµα/
φύλλο) και όχι προληπτικά, µε 
κατάλληλα φυτοπροστατευτικά.

Ζηµιές και στα αγγούρια
Εµφάνιση του ωίδιου εντο-

πίζεται και σε καλλιέργειες 
µε αγγουριές, µε τα συµπτώ-
µατα να είναι µικρές, λευκές 
κηλίδες στην άνω και κάτω ε-
πιφάνεια των φύλλων, στους 
µίσχους και στους βλαστούς, 
µε χαρακτηριστικές αλευρώ-
δεις εξανθήσεις. Για την κα-
ταπολέµησή του οι γεωπόνοι 
συστήνουν στους παραγωγούς 
να αφαιρούν από τα φυτά τα 
φύλλα µε έντονη προσβολή 
από το παθογόνο, να τα κα-
ταστρέφουν και να προχωρή-
σουν σε ψεκασµό, αµέσως µό-
λις εµφανιστούν τα πρώτα συ-
µπτώµατα (επανάληψη του ψε-
κασµού σε 8 ηµέρες).

Συνεχίζεται η παρουσία του 
τετράνυχου σε καλλιέργειες µε 
αγγουριές στους νοµούς Καρδί-
τσας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρι-
κάλων και Φθιώτιδας, µε τους 
ειδικούς να συστήνουν ψεκα-
σµό µόνο µετά τη διαπίστωση 
της προσβολής (3 άτοµα/φύλ-
λο) και όχι προληπτικά, µε κα-
τάλληλα εγκεκριµένα φυτοπρο-
στατευτικά σκευάσµατα.

Τέλος, συνεχίζεται και η πα-
ρουσία του εντόµου θρίπας µε 
µέτριους έως υψηλούς πληθυ-
σµούς. Σηµειώνεται ότι οι θρί-
πες είναι φορείς ιώσεων, έρπο-
νται ανάµεσα στον κάλυκα και 
στον καρπό καταστρέφοντας 
την υφή τους και διαταράσσο-
ντας την ανάπτυξή τους (παρα-
µόρφωση του καρπού), µε συ-
νέπεια τη σοβαρή µείωση της 
ποιότητάς τους. Συνιστάται ψε-
κασµός µε κατάλληλα φυτοπρο-
στατευτικά σκευάσµατα.

Καθαρά από πράσινο σκουλήκι τα βαµβάκια Θεσσαλονίκης 
Οι βαµβακοφυτείες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στο 
µεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης 
«Καρποφορία µε καρπόδεση του 50% των ανθέων ». Όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του νοµού, την περίοδο αυτή είναι σε εξέλιξη η 2η γενεά 
του πράσινου σκουληκιού και η 2η µε 3η γενεά του ρόδινου σκουληκιού. 
Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου 

σκουληκιού, υπάρχουν και στους τέσσερις αγρούς παρατήρησης όπου 
εγκαταστάθηκαν φεροµονικές παγίδες, ωστόσο από τους δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους για προνύµφες δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο 
επέµβασης. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, το κατώτατο όριο επέµβασης είναι 
τέσσερις (4) προνύµφες πράσινου σκουληκιού 1ου και 2ου σταδίου µέχρι ένα (1) 
εκατοστό στα 100 βαµβακόφυτα κ.µ.ο. ή χρηστικά µία (1) νεαρή προνύµφη στα 
φυτά ενάµιση (1,5) µέτρου επί της γραµµής κ.µ.ο., και πέντε έως οκτώ (5-8) 
προνύµφες ρόδινου σκουληκιού κ.µ.ο., στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών 
ηλικίας δύο (2) εβδοµάδων σε δείγµα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.  

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Αλευρώδης 
Μέτριοι έως υψηλοί και 
οι πληθυσµοί του αλευ-
ρώδη στις καλλιέργειες 

µε αγγουριές 

Καρπόκαψα καρυδιάς
Η τρίτη γενεά του εντόµου έχει αρχίσει να 
εµφανίζεται στους καρυδεώνες. Όπως 
αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Βόλου, ο αριθµός των 
συλλήψεων στο δίκτυο των φεροµονικών 
παγίδων παραµένει πολύ µικρός έως και 
µηδενικός. Ωστόσο, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που 
έχουν τοποθετήσει στα κτήµατά τους. 
Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση 
των καρπών για τη διαπίστωση 
προσβολών, διότι η τρίτη γενεά µπορεί να 
αποβεί καταστροφική. 
Επισηµαίνεται ότι, η καρπόκαψα της 
καρυδιάς ποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους εχθρούς της 
καλλιέργειας µε απώλειες παραγωγής 
που κυµαίνονται από 40-70%. Οι 
προνύµφες ζηµιώνουν τους καρπούς 
τρεφόµενες στο εσωτερικό τους. Σε 
περίπτωση συλλήψεων ή προσβολής 
συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα 
κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια εντοµοκτόνο, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη 
των δένδρων µε το ψεκαστικό υγρό.
O χρόνος επέµβασης εξαρτάται κυρίως 
από τον τρόπο δράσης του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Σκευάσµατα
ALFA: Imidan 50 WG, Divepron 25 WG
FMC: Coragen 20 SC
SIPCAM: Bacillus Chemia
SYNGENTA: Insegar 25 WG.

Φθοριµαία πατάτας
Η φθοριµαία προσβάλλει τους κονδύλους 
της πατάτας τόσο στο χωράφι όσο και 
κατά την αποθήκευση, γι’ αυτό η 
αντιµετώπισή της βασίζεται σε 
προληπτικά καλλιεργητικά µέτρα καθώς 
και επεµβάσεις µε εντοµοκτόνα. Μάλιστα, 
η προσβολή των κονδύλων σηµαίνει 
σάπισµα αυτών. Όπως αναφέρουν και οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, λίγο πριν 
τη συγκοµιδή και όταν η καλλιέργεια έχει 
ακόµα φύλλα, οι παραγωγοί θα πρέπει να 
προβούν σε ψεκασµό µε στόχο τη µείωση 
των πληθυσµών στο χωράφι. Επιπλέον, 
θα πρέπει να συνεχίζονται οι αρδεύσεις 
της καλλιέργειας ως 4-5 ηµέρες πριν τη 
συγκοµιδή για να αποφεύγεται ο 
σχηµατισµός ρωγµών στο έδαφος, λόγω 
ξήρανσής του, µέσω των οποίων 
εισέρχεται το έντοµο και ωοτοκεί στους 
κονδύλους στο έδαφος. Να σηµειωθεί ότι 
αποθηκεύονται µόνο υγιείς κόνδυλοι, ενώ 
να γίνεται επίπαση µε βάκιλο Θουριγγίας.

Σκευάσµατα
ALFA: Assist 100 EW, Belthirul 1000DP
FMC: Coragen 20 SC
SYNGENTA: Ampligo 150 ZC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ελλάδα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΣΤΟ ΑΕΠ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

3,65%

Μόνιµοι βοσκότοποι, έµφαση στα βιολογικά και αυστηρά 
περιβαλλοντικά πρότυπα διαµορφώνουν τις βασικές 
κατευθύνσεις που δίνει η Κοµισιόν στις ελληνικές 
διαχειριστικές αρχές. Η χώρα καλείται επίσης να βελτιώσει 
τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. 
Θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τις προσπάθειες για 
ανανέωση των γενεών στις αγροτικές περιοχές, 
περιορίζοντας τα εµπόδια εισόδου στον τοµέα, ιδίως τα 
οικονοµικά εµπόδια, και θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
αντιµετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και του χάσµατος 
µεταξύ των φύλων στην απασχόληση, καθώς και στην 
επέκταση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές 
περιοχές. Όσον αφορά την κλιµατική και περιβαλλοντική 
δράση, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει το µοντέλο βιο-
οικονοµίας της αυξάνοντας τη συµβολή των γεωργικών 
αποβλήτων και των υποπροϊόντων στην παραγωγή 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αν και η Κοµισιόν 
προειδοποιεί ότι ταυτόχρονα πρέπει να εργαστεί για τη 
διατήρηση της ελκυστικότητας των αγροτικών τοπίων. Η 
Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της 
υγείας του εδάφους αντιµετωπίζοντας τη διάβρωση του, 
εµβαθύνοντας την αποδοτικότερη χρήση του νερού. 

Εργαλεία για νέους 
αγρότες στη νέα ΚΑΠ 
ζητά η Κομισιόν
Στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ελληνικές διαχειριστικές 
αρχές προτάσσεται για τα στρατηγικά της ΚΑΠ η ηλικιακή ανανέωση 
και η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ζητούµενο η προσέλκυση νέων αγροτών σε Ελλάδα και 
Ιταλία, βάσει των οδηγιών που έχει αποστείλει η Κοµι-
σιόν προκειµένου να συντάξουν τα κράτη τα στρατηγι-
κά τους σχέδια η επεξεργασία των οποίων οφείλει να 
έχει τελειώσει εντός του 2022, προτού τεθεί σε ισχύ ο 
νέος κανονισµός της ΚΑΠ το 2023. Παρόµοιες σχετικά 
κατευθύνσεις δίνει η Κοµισιόν και στα υπόλοιπα κρά-
τη µέλη της Μεσογείου, µε την Πορτογαλία να καλείται 
να διαµορφώσει δράσεις που θα ενισχύσουν το πνεύµα 
του επιχειρείν στους συντελεστές της αγροτικής παρα-
γωγής, ενώ η Ισπανία καλείται να προχωρήσει σε αλλα-
γή µοντέλου καταβολής ενισχύσεων, αξιοποιώντας το 
εργαλείο της αναδιανεµητικής αλλά και προχωρώντας 
την διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης. 

Οι χώρες θα καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο σκο-

πεύουν να επιτύχουν τους 9 στόχους σε επίπεδο ΕΕ µε 
τη χρήση µέσων της ΚΑΠ, ανταποκρινόµενοι στις ιδιαί-
τερες ανάγκες των αγροτών και των αγροτικών κοινο-
τήτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή στοχεύει 
στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό της ΚΑΠ, µε-
τατοπίζοντας την έµφαση από τη συµµόρφωση και τους 
κανόνες στα αποτελέσµατα και τις επιδόσεις. Η διαδι-
κασία ανάπτυξης ενός στρατηγικού σχεδίου ξεκινά µε 
δύο βήµατα. Πρώτον, πρέπει να προετοιµαστεί µια ανά-
λυση SWOT (αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων, των α-
δυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών) βάσει αξιο-
λόγησης και ιεράρχησης των αναγκών. Αυτά περιλαµ-
βάνουν ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόµενα µέ-
ρη µέσω διαφόρων µηχανισµών. ∆εύτερον, πρέπει να 
επιλεγεί ένας εκ των προτέρων αξιολογητής ο οποίος 
καλείται να εκτιµήσει την εκτίµηση των αναγκών, συ-
µπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών που χρησιµοποι-
ούνται για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών.

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 

ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΤΗΣ ΚΑΠ 

2023�2027

Agrenda16 Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ



Ιταλία Ισπανία Πορτογαλία
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΣΤΟ ΑΕΠ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΣΤΟ ΑΕΠ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΣΤΟ ΑΕΠ

ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, 
ΠΛΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΟΡΟΣ Η ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

1,91% 2,61% 2,06%

Η Ιταλία πρέπει να αντιµετωπίσει το χαµηλό επίπεδο 
ψηφιοποίησης στη γεωργία ολοκληρώνοντας τις 
επενδύσεις για γρήγορη κάλυψη ευρυζωνικών 
συνδέσεων που θα φτάσει την πόρτα όλων των 
νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές. Σε µια 
προσπάθεια µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο µείγµα 
εθελοντικών παρεµβάσεων και υποχρεώσεων, όπως 
η υποστήριξη πρακτικών που οδηγούν σε πιο 
αποτελεσµατική χρήση των εισροών. Η ενθάρρυνση 
περισσότερων νέων ανθρώπων να ασχοληθούν µε τη 
γεωργία, η βελτίωση της καλής µεταχείρισης των 
ζώων ειδικά για τους χοίρους και τις όρνιθες 
ωοπαραγωγής και η ενίσχυση της αυξανόµενης 
τάσης των περιοχών υπό βιολογική γεωργία είναι 
µεταξύ των άλλων συστάσεων για την Ιταλία. Τον 
Απρίλιο, το ιταλικό υπουργείο γεωργίας δηµιούργησε 
µια εθνική οµάδα συντονισµού που συγκεντρώνει 
όλους τους κύριους ενδιαφερόµενους φορείς της 
χώρας για τη γεωργία, προκειµένου να 
συνεισφέρουν στην προετοιµασία του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου.

Η Ισπανία πρέπει να προχωρήσει σηµαντικά στη 
διαδικασία εσωτερικής σύγκλισης και να διανείµει 
άµεση εισοδηµατική υποστήριξη σε οµοιογενείς 
οµάδες εδαφών. 
Τα κενά εισοδήµατος µεταξύ των διαφόρων µεγεθών 
των αγροκτηµάτων θα πρέπει να αντιµετωπιστούν 
χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, τη 
συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατική 
στήριξη και τη µείωση των πληρωµών, προτείνει η 
Επιτροπή. Συνιστάται επίσης στην Ισπανία να 
καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για να µειώσει 
σηµαντικά τη χρήση εισροών στη γεωργία και να 
βελτιώσει την καλή διαβίωση των ζώων, ιδίως για 
τους χοίρους και τις όρνιθες.
Το ισπανικό στρατηγικό σχέδιο υλοποιείται από το 
υπουργείο Γεωργίας σε συντονισµό µε το υπουργείο 
οικολογικής µετάβασης, τις αυτόνοµες κοινότητες και 
τις γεωργικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η 
διαδικασία ξεκίνησε ήδη τον Ιανουάριο του 2019 και 
βρίσκεται επί του παρόντος στο τελικό στάδιο µε 
στόχο να υποβληθεί στην Επιτροπή µεταξύ 
Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους.

Η  Πορτογαλία πρέπει να ενθαρρύνει τη διαχείριση 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε επιχειρηµατικά 
πρότυπα και να αυξήσει το µέσο οικονοµικό µέγεθος 
και την παραγωγικότητα της γεωργικής 
εκµετάλλευσης, µέσω της καλύτερης οργάνωσης του 
τοµέα, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις αγροτικών 
κεφαλαίων. 
Ταυτόχρονα, η χώρα πρέπει να µειώσει την τάση 
αστικοποίησης, τον κίνδυνο φτώχειας και το χάσµα 
απασχόλησης των φύλων στις αγροτικές περιοχές 
προωθώντας µια πολυ-χρηµατοδοτούµενη 
στρατηγική, εξασφαλίζοντας συνέργειες µεταξύ 
κοινοτικών και εθνικών κεφαλαίων, δηµιουργώντας 
συνθήκες και υποδοµές για τη δηµιουργία 
επιχείρησης, ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης και 
κατάρτισης σε αγροτικές περιοχές. 
Να σηµειωθεί ότι τα κράτη µέλη θα είναι πλέον 
άµεσα υπεύθυνα για την ΚΑΠ - το σχεδιασµό, την 
εφαρµογή και την αξιολόγησή της - επιτρέποντας µια 
πιο ευέλικτη και στοχευµένη προσέγγιση της ΚΑΠ. 
Αυτά τα σχέδια αναµένεται να παρουσιαστούν το 
2022 και να εφαρµοστούν από το 2023 και µετά.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

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

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

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

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

• Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην
  αγροδιατροφική αλυσίδα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑ

• Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής &
   προσαρµογή, βιώσιµη ενέργεια

• Βιώσιµη ανάπτυξη & αποτελεσµατική
   διαχείριση των φυσικών πόρων

• Προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση
   οικοτόπων και τοπίων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

• Εγκατάσταση νέων γεωργών

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

• Υγιεινά, ασφαλή, θρεπτικά & βιώσιµα τρόφιµα, 
   σπατάλη των τροφίµων & καλή µεταχείριση
   των ζώων
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Ελάχιστοι οι φάκελοι που κατατέθηκαν

Παράταση και σύνδεση 
με τα Σχέδια ή προέγκριση 
φέρνουν τα Αρδευτικά

 Αν επιλεγεί η λύση των προεγκρίσεων, η κατάθεση των 
δικαιολογητικών, παραστατικών και εξόδων, θα γίνεται όσο 
προχωρά και η υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων 

 Παρά την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στις 
αιτήσεις, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τρεις εναλλακτικές έχουν στα χέρια 
τους οι διαχειριστικές αρχές προκει-
µένου να αντιµετωπίσουν τη χαµη-
λή προσέλευση αγροτών στο µέτρων 
των Αρδευτικών, ένα µέτρο που αν 
και φαίνεται ότι ενδιαφέρει πολλούς, 
οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί εί-
ναι αµελητέοι παρά την παράταση 
που δόθηκε ως τις 30 Σεπτεµβρίου. 

Οι επιλογές, όπως αναφέρουν στην 
Agrenda άνθρωποι που παρακολου-
θούν από κοντά την εξέλιξη του Μέ-
τρου, είναι είτε η απόσυρσή του, είτε 
η παράτασή του ώστε να τρέξει πα-
ράλληλα µε τα νέα Σχέδια Βελτίω-
σης, είτε η δροµολόγηση του Μέτρου 
µε τη δυνατότητα της προέγκρισης. 

Εφόσον επιλεχθεί η λύση των προ-
εγκρίσεων, όπως ακούγεται, δε θα 
χρειαστεί να δοθεί νέα παράταση στο 
Μέτρο το οποίο καθυστέρησε ήδη αρ-
κετά εξαιτίας και της συνθήκης της 
πανδηµίας. Πρόκειται για µια δυνα-
τότητα που υφίσταται σε αντίστοιχες 
επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται 
µέσω ΕΣΠΑ, όπου η κατάθεση των 
δικαιολογητικών και των λοιπών 
παραστατικών – προσφορών και ε-
ξόδων, γίνεται όσο προχωρά ταυτό-
χρονα η υλοποίησή τους. 

Βασικό πρόβληµα, ως γνωστόν, 
είναι το κόστος του φακέλου το ο-
ποίο αφορά µικρές σχετικά επεν-
δύσεις οι οποίες δύσκολα υπερβαί-
νουν τις 20.000 µε 30.000 ευρώ σε 
συνδυασµό µε τα απαιτητικά δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, τα περισσότερα 
γραφεία µελετητών φέρονται να 
µην αναλαµβάνουν καν τον σχεδι-
ασµό του φακέλου, καθώς οι απαι-
τήσεις του είναι πολλές, ενώ ταυ-
τόχρονα τρέχει και η προετοιµασία 
για το πρόγραµµα των Νέων Αγρο-

Ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο: 
«Πιλοτική Εφαρµογή ∆ολωµατι-
κών Ψεκασµών µε Σύστηµα µη Ε-
πανδρωµένου Αεροσκάφους (Σµη-
ΕΑ- DRONE) -ΕΞΑΡΧΟΣ 2021» ξε-
κινούν η Περιφέρεια Κρήτης και 
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπι-
στήµιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), σε δυσπρόσι-
τους και επικλινείς ελαιώνες των 
ΠΕ Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλεί-
ου και Λασιθίου, µε την κάλυψη 
τουλάχιστον 600 ελαιόδεντρων 
ανά επέµβαση και ανά περιοχή.
Τη σχετική προγραµµατική σύµβα-
ση, προϋπολογισµού 50.000 ευρώ, 
συνυπέγραψε στις 4 Αυγούστου ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος 
Αρναουτάκης. Σκοπός του έργου 
«ΕΞΑΡΧΟΣ 2021» είναι η εκτίµη-
ση της αποτελεσµατικότητας της 
χρήσης ΣµηΕΑ – Drone στην εφαρ-
µογή δολωµατικών ψεκασµών για 
την αντιµετώπιση του δάκου της 
ελιάς σε ελαιώνες ποικίλης µορ-
φολογίας συγκριτικά µε τους ψε-
κασµούς από τα συνεργεία δακο-
κτονίας. Η εκτίµηση της αποτελε-
σµατικότητας θα γίνει σε πολλά 

επίπεδα και σε σχέση µε τις επι-
δράσεις στο αγρο-οικοσύστηµα.
Στόχος είναι η βελτίωση, ο εξορ-
θολογισµός και η αναδιάρθρω-
ση της εφαρµογής του προγράµ-
µατος δακοκτονίας, µε γνώµονα 
τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδο-
µένα και υιοθετώντας τις διαθέσι-
µες νέες τεχνολογίες ακριβείας. Α-
ναµφισβήτητα µια από τις σηµα-
ντικές αδυναµίες του συστήµατος 
εφαρµογής των δολωµατικών ψε-

Πιλοτική δακοκτονία με drone

τών που αφορά περισσότερους, ενώ 
µεταφράζεται και σε µεγαλύτερο τζί-
ρο για τα γραφεία.

Για το λόγο αυτό, άνθρωποι της α-
γοράς προβάλουν και τη λύση της πα-
ράτασης ώστε να τρέξει πρακτικά το 
µέτρο µαζί µε τα Σχέδια Βελτίωσης. 
«Αν ανοίξουν όλες οι ∆ράσεις του υ-
ποµέτρου 4.1 µαζί, δηλαδή Σχέδια 
Βελτίωσης, Αρδευτικά και Φωτοβολ-
ταϊκά, τότε οι ενδιαφερόµενοι θα µα-
ζέψουν µόνο µια φορά χαρτιά και τα 
συναφή και το κόστος του φακέλου 
θα είναι συνολικό για όλες τις επεν-
δύσεις» µεταφέρει συνοµιλητής της 
Agrenda, περιγράφοντας πως µέχρι 
στιγµής η ∆ράση αυτή δεν πάει καλά 
και δεν γνωρίζει σε καµία περίπτωση 
τη ζήτηση που αναµενόταν. «Όταν για 
µια οµβροδεξαµενή και ένα σύστηµα 
άρδευσης χρειάζεσαι περίπου 15.000 
ευρώ σε 20-30 στρέµµατα χωράφι και 
σου ζητάνε 2.000 από το γραφείο, εί-
ναι τραβηγµένο» εξηγεί. 

Υπενθυµίζεται ότι  ο συνολικός προ-
ϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρ-
χεται στα 37 εκατ. ευρώ, ενώ η ένταση 
στήριξης για τη δράση κυµαίνεται α-
πό 40% έως 85% του αιτούµενου προ-
ϋπολογισµού, ανάλογα µε την κατη-
γοριοποίηση των δικαιούχων, των Πε-
ριφερειών, την κατάσταση του υδατι-
κού συστήµατος που επηρεάζεται α-
πό την επένδυση και τη δυνητική ε-
ξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος.

Πολλές απαιτήσεις
Τα περισσότερα γραφεία 

µελετητών φέρονται να µην 
αναλαµβάνουν καν τον σχεδι-
ασµό του φακέλου, καθώς οι 
απαιτήσεις του είναι πολλές

Άνθρωποι της 
αγοράς προβάλουν 
και τη λύση της 
παράτασης για τα 
Αρδευτικά, ώστε 
να τρέξει πρακτικά 
το µέτρο µαζί µε τα 
Σχέδια Βελτίωσης. 
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37 εκατ.
Ο συνολικός προϋπολογισµός 
της πρόσκλησης ανέρχεται στα 
37 εκατ. ευρώ, ενώ η ένταση 
στήριξης για τη δράση 
κυµαίνεται από 40% έως 85% 
του αιτούµενου προϋπολογισµού.

Όλα μαζί
«Αν ανοίξουν όλες οι ∆ράσεις 
του υποµέτρου 4.1 µαζί, δηλαδή 
Σχέδια Βελτίωσης, Αρδευτικά 
και Φωτοβολταϊκά, τότε οι 
ενδιαφερόµενοι θα µαζέψουν 
µόνο µια φορά χαρτιά και το 
κόστος του φακέλου θα είναι 
ολικό για όλες τις επενδύσεις» 
λένε άνθρωποι της αγοράς. 

Κόστος
Βασικό πρόβληµα είναι το 
κόστος του φακέλου το οποίο 
αφορά µικρές σχετικά 
επενδύσεις οι οποίες δύσκολα 
υπερβαίνουν τις 20.000 µε 
30.000 ευρώ σε συνδυασµό 
µε τα απαιτητικά δικαιολογητικά 
που απαιτούνται. 



στην Κρήτη

Αίτημα έγκρισης των 
επιλαχόντων 2018
στα Σχέδια Βελτίωσης
Το θέµα της έγκρισης των επιλαχό-
ντων στα Σχέδια Βελτίωσης, που πε-
ριµένουν 4 χρόνια από το 2018 και 
τη µεταφορά των κονδυλίων επα-
ναφέρει η Συντονιστική Αγροτών 
Κεντρικής Ελλάδας, µε επιστολή 
της προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, παραθέτοντας στοιχεία για προ-
σαρµογές που έγιναν το τελευταίο 
διάστηµα στα ευρωπαϊκά αγροτικά 
προγράµµατα και τονίζοντας το γε-
γονός ότι έχουν µείνει αναξιοποίη-
τα 80 εκατ. ευρώ από το Μέτρο των 
Γεωργικών Συµβούλων.

Ολόκληρη η επιστολή
«Αξιότιµε κύριε υπουργέ,
Επανανερχόµαστε για το σοβαρό 

θέµα για την έγκριση των επιλαχό-
ντων και την µεταφορά των κονδυ-
λίων και σας µεταφέρουµε την α-
γανάκτησή µας. Είµαστε επιλαχό-
ντες αγρότες που θέλουµε να κά-
νουµε επενδύσεις να πάρουµε α-
γροτικό εξοπλισµό να µείνουµε στα 
χωριά µας και περιµένουµε από το 
2018. Περιµένουµε 4 έτη, δεν εί-
ναι αρκετά 4 έτη;

1) Αδυνατούµε να καταλάβουµε 
γιατί δεν µεταφέρετε Ε∆Ω και ΤΩ-
ΡΑ από το Μέτρο 2.1 Γεωργικών 
Συµβούλων τα 80 εκατ. ευρώ για 
τους επιλαχόντες αγρότες των Σχε-
δίων Βελτίωσης προκήρυξης 2018. 
(Μπορείτε να προκηρύξετε το µέτρο 
αργότερο το 2022 από το νέο ΠΑΑ)

2) Για τα αρδευτικά Σχέδια Βελτίω-
σης σας ζητήσαµε τη µεταφορά των 
37 εκατ. ευρώ, δεν το κάνατε και δώ-
σατε παράταση στο πρόγραµµα, για 
το οποίο µέχρι τώρα δεν οριστικοποι-
ήθηκε καµιά αίτηση µαθαίνουµε.

3) Μεταφέρατε 50 εκατ. ευρώ για 
επιλαχόντες του Leader το προηγού-
µενο διάστηµα.

4) ∆ώσατε άλλη µια παράταση στο 
µέτρο 5.1 αντιχαλαζικά δίχτυα, αυξά-
νοντας παράλληλα τον προϋπολογι-
σµό µιας αίτησης στο 1 εκατ. ευρώ!

5) Τέλος, ενώ λήγουν οι αιτήσεις 
πληρωµής των ήδη εγκεκριµένων 
Σχεδίων Βελτίωσης µε άλλη µία πα-
ράταση τέλη Οκτωβρίου, γιατί αλ-
λάξατε το ελάχιστο 20% ακόµα και 
σε 2%, ακόµα και 1 απλό τιµολόγιο;

(Αυτό αφορά την αίτηση πληρω-
µής για το ελάχιστο ποσό για να κα-
τοχυρώσει το Σχέδιο Βελτίωσης –για 
να µην το χάσει και πάρει τη θέση 
του κάποιος επιλαχών;)

6) Από το Ταµείο Ανάκαµψης δεν 
θα µπορούσε να βρεθεί µια λύση;

Αναρωτιόµαστε, λεφτά υπάρχουν 
στο ΠΑΑ που τελειώνει αλλά όχι για 
τους επιλαχόντες αγρότες του 4.1.1;

∆εν θέλουµε να περιµένουµε την 
νέα προκήρυξη του 2022 και να πε-
ριµένουµε άλλα 4 έτη».

Αναθερµαίνεται η επιδότηση
επιχειρησιακών οµάδων
στον αγροτικό τοµέα
Κάτι φαίνεται πλέον να κινείται 
στο ξεχασµένο εδώ και περίπου 
δύο χρόνια Μέτρο 16 
«Συνεργασία», για το σκοπό του 
οποίου έχουν δηµιουργηθεί 
διάφορες συµπράξεις µεταξύ 
επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και 
άλλων φορέων του αγροτικού 
τοµέα, για να τρέξουν πρότζεκτ 
«καινοτοµίας». Συγκεκριµένα, 
πρόσφατα εγκρίθηκε ο πίνακας 
µοριοδότησης για τη δεύτερη φάση 
του Μέτρου 16 που αφορά την 
υλοποίηση του έργου που έχει 
αναλάβει κάθε επιχειρησιακή οµάδα 
και την επιδότησή του. Σύµφωνα µε 
τα νέα κριτήρια προτεραιότητα έχουν 
οι επιχειρησιακές οµάδες στις οποίες 
συµµετέχουν Οµάδες Παραγωγών, 
είτε Οργανώσεις Παραγωγών, είτε 
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, 
είτε Αγροτικοί Συνεταιρισµοί. Επίσης 
σηµαντικό είναι η προτεινόµενη 
καινοτοµία να είναι πρωτότυπη στην 
Ελλάδα και διεθνώς αλλά και να 
υπάρχει αντιστοιχία κόστους και 
αποτελέσµατος των επιµέρους 
πακέτων εργασίας και παραδοτέων.

κασµών είναι η ανέφικτη σε πολ-
λές περιπτώσεις, προσέγγιση του 
γεωργικού ελκυστήρα σε επικλι-
νείς και δυσπρόσιτους ελαιώνες. 
Πιθανή εναλλακτική λύση στο πα-
ραπάνω πρόβληµα είναι η χρήση 
ΣµηΕΑ και στο πλαίσιο αυτό η Πε-
ριφέρεια Κρήτης σε συνεργασία 
µε το Ελληνικό Μεσογειακό Πα-
νεπιστήµιο (ΕΛΜΕΠΑ) προτίθεται 
να διερευνήσει και να αξιολογή-
σει αυτές τις σύγχρονες λύσεις.

Μεταφορά κονδυλίων
Η Συντονιστική Αγροτών 
Κεντρικής Ελλάδας ζητά 
την έγκριση όλων των 

επιλαχόντων αγροτών στα 
Σχέδια Βελτίωσης, µε τη 

µεταφορά κονδυλίων
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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

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

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις 
για ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος».

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ LEADER

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ 

1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

80
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η τεχνολογία της Bear Flag συµπληρώνει τους 
στόχους της John Deere για τη λύση σηµαντι-
κών προκλήσεων µέσω προηγµένης τεχνολογί-
ας και, φυσικά, της αυτόνοµης εργασίας

Στην επιτάχυνση της εφαρµογής τεχνολογι-
ών αυτόνοµης οδήγησης στον γεωργικό κλάδο 
στρέφει το ενδιαφέρον της η κατασκευάστρια 
John Deere, η οποία εξαγοράζει έναντι 250 ε-
κατοµµυρίων δολαρίων τη νεοφυή επιχείρηση 
της Silicon Valley, την Bear Flag Robotics. Η αµε-

ρικανική εταιρεία λύνει την ίδια στιγµή καίρια 
ζητήµατα κατά την εργασία εντός πεδίου, µε το 
«πάντρεµα» καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων 
να γίνεται και από τις δύο πλευρές.

Η John Deere βάζει ως άµεσο στόχο την α-
ξιοποίηση του τεχνολογικού οπλοστασίου της 
Bear Flag Robotics για τους αυτόνοµους στό-
λους τρακτέρ. Η τελευταία αναπτύσσει τεχνολο-
γία αυτόνοµης οδήγησης συµβατή µε υπάρχο-
ντα µηχανήµατα και η συµφωνία αυτή µε την 
John Deere επιταχύνει την ανάπτυξη και την 
παροχή τέτοιου είδους λύσεων στο αγρόκτη-
µα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη µακροπρό-

Στη Silicon Valey 
με πλήρως αυτόνομα 
τρακτέρ η John Deere
Η κατασκευάστρια John Deere εξαγόρασε έναντι 250 
εκατ. δολαρίων τη νεοφυή επιχείρηση Bear Flag Robotics

Χορτοδετικές Claas 
µε εξελιγµένο πικ απ

Οι προσαρµογές στο θάλα-
µο δεµατιάσµατος στις νέες 
εκδόσεις Evolution της σει-
ράς τετράγωνων χορτοδετι-
κών Claas Quadrant 4200 
και 5000 εξασφαλίζουν κα-
λύτερου σχήµατος δεµάτια 
και ελαφρώς υψηλότερης 
πυκνότητας, θα είναι διαθέ-
σιµες στην Ευρώπη την 
επόµενη σεζόν ενώ έρχο-
νται µε ένα νέο πικ απ HD.

Σπαρτική Azurit 10 
Lemken για ηλίανθο 
H Lemken βελτιώνει τα χα-
ρακτηριστικά του µέχρι πρό-
τινος πρωτότυπου µηχανή-
µατος Azurit 10, της νέας 
πνευµατικής σπαρτικής που 
λανσάρει τον Σεπτέµβριο 
και για την οποία υπόσχεται 
πως έχει πολλά πλεονεκτή-
µατα σε σχέση µε το προη-
γούµενο µοντέλο. Η νέα 
Azurit θα διατίθεται σε εκ-
δόσεις 6 και 12 σειρών µε 
απόσταση αυτών στα 50 εκ. 

Πιο δυνατά τα νέα 
ATV της Can-Am
Η Can-Am πρόσθεσε νέες 
και πιο ισχυρές επιλογές 
κινητήρων Rotax στην off-
road γκάµα οχηµάτων και 
ATV εκτός δρόµου για το 
2022. Οι νέοι κινητήρες 
της Rotax υπόσχονται µε-
γαλύτερη ισχύ, ενώ η συ-
νολικά αναβαθµισµένη σει-
ρά των τετράτροχων µο-
ντέλων είναι πιο σταθερή 
εντός και εκτός δρόµου και 
πιο άνετη στον χειριστή.

Πρώτος κινητήρας 
υδρογόνου Deutz
Στη γεωργική αγορά και 
όχι µόνο, χωρίς ρύπους, 
µε ακόµη έναν κινητήτα 
εισέρχεται ο όµιλος 
Deutz, ο οποίος κινείται 
τώρα προς τους κινητήρες 

Στις φωτιές οχήµατα 
από Σαρακάκη
Κατόπιν σχετικού αιτήµατος 
από το Γραφείο Κίνησης της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτι-
κής Προστασίας, ο Όµιλος 
Επιχειρήσεων Σαρακάκη πα-
ραχώρησε επιβατικά οχήµα-
τα, για όσο διάστηµα χρεια-
στεί, για την ενίσχυση και τη 
διευκόλυνση του έργου των 
αρχών, την κάλυψη των ανα-
γκών τους, την αντιµετώπιση 
των συνθηκών που έχουν 
προκύψει, την καταγραφή 
των συµβάντων και την επι-
τήρηση των επιπτώσεων από 
τις πρόσφατες πυρκαγιές σε 
όλη τη χώρα.

υδρογόνου. Συγκεκριµέ-
να, όπως ανακοίνωσε 
σχετικά η ίδια η εταιρεία, 
το 2024 µπαίνει σε σειρά 
παραγωγής το νέο εξακύ-
λινδρο υδρογονονοκίνητο 
σύνολο TCG 7.8 H2, που 
προσφέρει µηδενικές εκ-
ποµπές, έτσι όπως αυτές 
καθορίζονται από την ΕΕ 
και ιπποδύναµη 168 ίπ-
πων µε τη χωρητικότητα 
στα 7,8 λίτρα. 



Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Το νέο μέλος στους 
φορτωτές της Claas με 
την ιδανική αναλογία 
ισχύος-βάρους
Η µεσαία σειρά φορτωτών της Claas υποδέχεται το Torion 
1511 P, έναν ισχυρό τροχοφόρο φορτωτή ιδανικό για 
εργασίες ενσίρωσης, για τις οποίες µάλιστα ο χρήστης 
έχει την απαίτηση να γίνονται γρήγορα και άνετα. Τα 
τρία µοντέλα στη σειρά Torion της Claas γίνονται τέσ-
σερα, µε την εταιρεία να προσθέτει στη γκάµα ένα νέο 
µοντέλο, το Torion 1511 P. 

Το «P» σηµαίνει δύναµη, καθώς και περισσότερη από-
δοση και ροπή, µε το νέο µοντέλο να διαθέτει επίσης µια 
πιο ισχυρή κίνηση για αισθητά βελτιωµένη δυναµική ο-
δήγηση. Αυτό καθιστά το 1511 P ιδιαίτερα κατάλληλο για 
διαχείριση µεγάλων δεµατιών. Με µέγιστη ροπή 900 Nm 
στις 1.600 σ.α.λ., υπάρχει αρκετή απόδοση µε το Torion να 
λειτουργεί αποτελεσµατικά και τη βοήθεια της λειτουργί-
ας Dynamic Cooling, η οποία ρυθµίζει την ταχύτητα του α-
νεµιστήρα από 100 έως 1.050 σ.α.λ. ώστε να ταιριάζει στις 
ανάγκες ψύξης. Το χρονικό διάστηµα για την αναστροφή 
του ανεµιστήρa -στον βασικό εξοπλισµό- µπορεί να ρυθ-
µιστεί απ’το τερµατικό. Κατά τη διάρκεια κύκλων ταχείας 
φόρτωσης, το νέο Torion 1511 P επωφελείται επίσης από 
το χαµηλό βάρος λειτουργίας του, το οποίο είναι 300 κιλά 
πιο κάτω από αυτό του Torion 1511, διαµορφώνονας µια 
ιδανική σχέση ισχύος/βάρους µόλις στα 62 κιλά ανά ίππο. 

Η µετάδοση Varipower διαθέτει τρία εύρη για να δια-
σφαλιστεί ανά πάσα στιγµή η βέλτιστη επιλεγµένη σχέ-
ση µετάδοσης. Το Varipower προσφέρει επίσης τις ίδιες 
επιδόσεις οδήγησης και υδραυλική υποβοήθηση πέδη-
σης για µείωση της φθοράς στα φρένα και τα ελαστικά. 
Βελτιωµένη σε σχέση µε το απλό Torion 1511 είναι και η 
µέγιστη διαθέσινη ροή στα υδραυλικά µε αισθητήρα φόρ-
τωσης. Αυτή έχει απόδοση 228 λίτρα/λεπτό, δηλαδή 58 
λίτρα περισσότερα από το απλό 1511. 

Σύνδεση µε K80 
Στο πίσω µέρος, το Torion 1511 P µπορεί προαιρετικά να 

εφοδιαστεί µε σφιγκτήρες, βραχίονα ρυµούλκησης αλλά 
και µε ρυθµιζόµενου ύψους κοτσαδόρο K80. Ο τελευταίος 
προσφέρει οριζόντια φόρτωση έως 20 τόνους µε επιτρεπό-
µενο φορτίο ράβδου έλξης 1,5 τόνο. Επιπλέον, προαιρετικά 
διατίθεται σύστηµα πέδησης δύο γραµµών για ρυµούλκηση.

Αναβαθµίσεις στα σηµεία 
και για τα άλλα µοντέλα 

Νέα χαρακτηριστικά ενσωµατώνουν όµως και τα υπό-
λοιπα µοντέλα της γκάµας -1177, 1410 και 1511-, αφού 
αποκτούν προαιρετικά τζόιστικ διεύθυνσης, το οποίο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί για το τιµόνι για συνή-
θεις εργασίες. Η καµπίνα διαθέτει επίσης έναν νέο πί-
νακα ελέγχου στο δεξί υποβραχιόνιο, ενώ η ακτίνα κα-
µπύλης του µπροστινού παρµπρίζ µειώθηκε προς τα ε-
µπρός για να προσφέρει απρόσκοπτη θέα.

θεσµη στρατηγική της για δηµιουργία έξυπνων 
µηχανών µε προηγµένη τεχνολογία για τις α-
νάγκες των πελατών της. «Η John Deere θεω-
ρεί την αυτονοµία σηµαντικό βήµα προς τα ε-
µπρός για να επιτρέψει στους αγρότες να αξιο-
ποιήσουν στρατηγικά τους πόρους τους και να 
δηµιουργήσουν πιο κερδοφόρες δραστηριότη-
τες», δήλωσε ο Jahmy Hindman, διευθυντικό 
στέλεχος στο τµήµα τεχνολογίας του οµίλου.

«Η οµάδα των ταλαντούχων επαγγελµατι-
ών της γεωργίας, µηχανικών και άλλων ειδι-
κών της Bear Flag έχει αποδεδειγµένη ικανό-
τητα να προσφέρει προηγµένες τεχνολογικές 
λύσεις στην αγορά. Η συµµετοχή σε αυτήν την 
τεχνογνωσία και την εµπειρία µε την τεχνογνω-
σία της John Deere στην αυτονοµία, µαζί µε το 
παγκόσµιο κανάλι αντιπροσώπων µας, θα επι-
ταχύνει την παροχή λύσεων στους αγρότες που 

αντιµετωπίζουν την τεράστια πρόκληση να θρέ-
ψουν τον κόσµο», σηµειώνει ο ίδιος.

Συνεργασία µε ιστορικό για τις δύο εταιρείες
Η John Deere ξεκίνησε για πρώτη φορά να 

συνεργάζεται µε την Bear Flag το 2019 ως µέ-
ρος του προγράµµατος Startup Collaborator, 
µια πρωτοβουλία που επικεντρώθηκε στην ε-
νίσχυση της συνεργασίας µε νεοσύστατες ε-
ταιρείες των οποίων η τεχνολογία θα µπορού-
σε να προσθέσει αξία για τους πελάτες της. 

«Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν σήµερα οι αγρότες είναι η δι-
αθεσιµότητα ειδικευµένου εργατικού δυναµι-
κού για την εκτέλεση εργασιών που επηρεά-
ζουν τα γεωργικά αποτελέσµατα. Η αυτονο-
µία προσφέρει µια ασφαλή και παραγωγική 
εναλλακτική λύση για να αντιµετωπιστεί αυ-
τή η πρόκληση κατά µέτωπο», δήλωσε ο Igino 
Cafiero, συνιδρυτής και διευθύνων σύµβου-
λος της Bear Flag Robotics.

 «Η αποστολή της Bear Flag να αυξήσει την 
παγκόσµια παραγωγή τροφίµων και να µει-
ώσει το κόστος της καλλιέργειας τροφίµων 
µέσω αυτοµατισµών είναι ευθυγραµµισµένη 
µε τη φιλοδοξία της John Deere», δηλώνει ο 
Jahmy Hindman, διευθυντικό στέλεχος στο 
τµήµα τεχνολογίας της John Deere.

Αυτόνοµη οδήγηση
Στόχος της John Deere η αξιοποίηση 

του τεχνολογικού οπλοστασίου 
της Bear Flag Robotics για τους 
αυτόνοµους στόλους τρακτέρ
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Επιβίωση και φύση

 ∆ιαχρονικό: Σε όλη τη διάρκεια 
της ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να 
παλεύει µε τη φύση για να 
επιβιώσει. Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει 
αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να 
επιβιώσει, πρέπει να προστατέψει 
την ισορροπία στη φύση. Jacques-
Yves Cousteau, 1997.

 Eurostat: Οι Έλληνες αγρότες οι 
πιο φτωχοί της ΕΕ, µε µόνο 10.000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση. Στην 
Ελλάδα η αγροτική εργασία που 
πληρώνεται είναι µόνο το 20% της 
προσφερόµενης εργασίας. Το 80% 
το «κλέβει» η κάθε εκµετάλλευση 
από την οικογένεια. Το 10.000 
ευρώ/έτος σηµαίνει περίπου 5.000 
ευρώ/άτοµο για διµελή οικογένεια, 
δηλαδή περίπου 400 ευρώ/µήνα, 
τη στιγµή που οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 
έχουν µέσο όρο περίπου 1.100 

ευρώ/µήνα και 
οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι πάνω 
από 1.270 ευρώ/
µήνα. Οι αγρότες 
στην Ολλανδία 
έχουν εισόδηµα 
82.000 ευρώ/
έτος, στο Βέλγιο 

64.000 ευρώ, στην Τσεχία 43.000 
ευρώ, στη Γαλλία 40.000 ευρώ, στη 
∆ανία 38.000 ευρώ κλπ µε µέσο 
όρο ΕΕ τα 23.000 ευρώ. Eurostat

 Πούλπα: Στην τυπική χηµική 
σύσταση πούλπας ντοµάτας, ξηρά 
ουσία 18%, πρωτεΐνες 5,5%, λίπος 
2,3%, ινώδες 13,7%, τέφρα 6,3%. 
Η πούλπα ντοµάτας µπορεί να 
συµµετέχει ως 40% στο σύνολο 
των χονδροειδών ζωοτροφών, 
δίνοντας υψηλότερη παραγωγή και 
καλύτερη ποιότητα γάλακτος. Με 
0,02 ευρώ το κιλό αυτά φαντάζουν 
τζάµπα για τον κτηνοτρόφο!!! 
∆. Ρουκάς. 14/8/2021. 

 1,25 ευρώ… αλλά: Χρυσό deal 
των Αιγοπροβατοτρόφων 
Ελασσόνας µε τη θεσσαλική 
βιοµηχανία Μπίζιος για 1,25 ευρώ 
το κιλό πρόβειου γάλακτος. Ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Κτηνοτρόφων Λιβαδίου µε την 
Κολιός και οι Αιγοπροβατοτρόφοι 
Καρυάς Ελασσόνας µε τη Μπίζιος 
για 1,20 ευρώ. Πλην όµως οι 
κτηνοτρόφοι έχουν να 
αντιµετωπίσουν πολύ υψηλές τιµές 
ζωοτροφών. agrocretanews.gr, 
11/8/2021.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Έχει παρασκευαστεί από αγελαδινό 
γάλα του 2018, µε την απαράµιλλη τέ-
χνη των Μετσοβιτών τυροκόµων. Εδώ 
και σχεδόν 3 χρόνια βρίσκεται στις α-
ποθήκες του τυροκοµείου του ιδρύµα-
τος Τοσίτσα, στο Μέτσοβο, και ωριµά-
ζει σε ιδανικές συνθήκες και µε πολ-
λή φροντίδα. Η πρώτη παρτίδα αυθε-
ντικής «Ρετζάνα», µιας µετσοβίτικης εκ-
δοχής της ιταλικής «Παρµεζάνα», ετοι-
µάζεται να κυκλοφορήσει στην αγορά 
κι είναι τόση η προσµονή από το λια-
νεµπόριο να τη βάλει στα ψυγεία του, 
που έχει γίνει ήδη… sold out.

«Πρόκειται για 20 τόνους Ρετζάνα, 
µε 30 µήνες ωρίµανση, η οποία θα εί-
ναι διαθέσιµη στους καταναλωτές κο-
ντά στα Χριστούγεννα» αναφέρει στην 
Agrenda ο διευθυντής τοµέα Μετσό-
βου, του «Ιδρύµατος Τοσίτσα» Γιώρ-
γος Τσοµπίκος και εξηγεί ότι έως τώ-
ρα οι ποσότητες που έβγαζε το Τυρο-
κοµείο ήταν ελάχιστες για τις τοπικές 
ανάγκες στο Μέτσοβο. Με δεδοµένο ό-
τι η προσφορά υπολείπεται κατά πολύ 
της ζήτησης για το προϊόν, η διάθεση 
της «Ρετζάνα» θα πραγµατοποιηθεί µέ-

σα από επιλεγµένα καταστήµατα των 
αλυσίδων σούπερ µάρκετ, µε τις οποί-
ες συνεργάζεται το Ίδρυµα για τα υπό-
λοιπα τυριά που παράγει.

«Ναυαρχίδα» το καπνιστό 
Μετσοβόνε, έρχεται και Γελαδίσιο

Η ανάρπαστη «Ρετζάνα», ωστόσο, 
δεν είναι το µόνο καινούριο τυρί που 
σκοπεύει να κυκλοφορήσει και πέ-
ραν των στενών ορίων του Μετσόβου, 
το τυροκοµείο του Ιδρύµατος Τοσίτσα. 
«Τον ερχόµενο Οκτώβριο ή Νοέµβριο, 
θα βγει στην αγορά και το «Γελαδίσιο» 
ένα τυρί 6µηνης ωρίµανσης µε απαλή 
βουτυράτη γεύση», είπε ο συνοµιλητής 
µας και τόνισε πως οι ετήσιες ποσότη-
τές του δεν θα ξεπερνούν τους 40 τό-

νους, ενώ η διάθεσή του θα γίνεται µέ-
σα από τις συνεργαζόµενες αλυσίδες.

«Ναυαρχίδα» του τυροκοµείου του Ι-
δρύµατος, που λειτουργεί από το 1958, 
βέβαια, παραµένει το καπνιστό Μετσο-
βόνε, που παράγεται από και έχει ετήσια 
παραγωγή της τάξης των περίπου 200 
τόνων. Ακολουθεί η αυθεντική γραβιέ-
ρα, µε πρόβειο γάλα και 5% - 6% γίδινο, 
από κοπάδια ελεύθερης βοσκής, δίδο-
ντας παραγωγή γύρω στους 60 τόνους 
προϊόντος το χρόνο και έπονται η Με-
τσοβέλλα, µια τριλογία από αγελαδινό, 
πρόβειο και γίδινο γάλα (σ.σ. 80%-10%-
10%), που δίνει 30 τόνους το χρόνο και 
το Μαγιάτικο – Γιδίσιο (σ. σ. µε γεύση 
γαλλικού Σέρβ) µε χοντρό µαύρο πιπέρι 
και ετήσια παραγωγή στους 30 τόνους. 

Ήδη sold out στην αγορά
η πρώτη αυθεντική Ρετζάνα, 
μια μετσοβίτικη εκδοχή  
παρμεζάνας Πρόκειται για 20 τόνους, με 30 μήνες 

ωρίμανση, που θα είναι διαθέσιμη κοντά 
στα Χριστούγεννα από το Ίδρυμα Τοσίτσα

Συνεργασία Τυροκοµείου µε 2 εκτροφές 
για αγελαδινό, 75 παραγωγούς γίδινου.

Στους 10 τόνους η ηµερήσια εισκόµιση µε γάλα µόνο από 
τοπικές εκτροφές και σε τιµές «όαση» για τον παραγωγό

Ως προς την προµήθεια της πρώτης ύλης, η ηµερήσια εισκόµιση φτάνει 
περίπου τους 10 τόνους γάλα και γίνεται αποκλειστικά από εκτροφές από 
τους οικισµούς του Μετσόβου, του Ανήλιου και του Βοτονοσίου και σε τιµές 
πραγµατικής στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων. «Για το αγελαδινό 
γάλα συνεργαζόµαστε µε δύο εκτροφές και πληρώνουµε 60 λεπτά το κιλό. Η 
µία µονάδα έχει δυναµικότητα 6 τόνους γάλα την ηµέρα και η άλλη σχεδόν 3 
τόνους, που σηµαίνει ότι τους µήνες που εισκοµίζουµε και αιγοπρόβειο, από 
το Νοέµβριο έως τέλη Ιουλίου, ένα µέρος του αγελαδινού οι παραγωγοί το 
δίνουν αλλού», εξηγεί ο κ. Τσοµπίκος. Στο αιγοπρόβειο γάλα η εισκόµιση 
φτάνει τους 3,5 τόνους τη µέρα και το τυροκοµείο πληρώνει στους περίπου 
75 µικρούς και µεγαλύτερους παραγωγούς µε τους οποίους συνεργάζεται 
1 έως 1,18 ευρώ στο πρόβειο και 72 έως 78 λεπτά το κιλό στο γίδινο.

∆ιατροφή 
Τα ζώα 

πρέπει να 
ακολουθούν τη 
διατροφή που 
υποδεικνύει το 

Τυροκοµείο 

Γελαδίσιο
Οκτώβριο 

ή Νοέµβριο 
θα βγει στην 
αγορά και το 
«Γελαδίσιο» 
τυρί 6µηνης 
ωρίµανσης

Από το 1958
«Ναυαρχίδα» 

του τυρο-
κοµείου του 
Ιδρύµατος, 
το καπνιστό 
Μετσοβόνε

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Το χρώµα του κρασιού µπορεί να απο-
καλύπτει πολλά για το χαρακτήρα του. 
Ωστόσο, µερικές φορές το χρώµα είναι 
εύκολο να το παρερµηνεύσεις και µερι-
κές φορές να αποκαλύπτει λιγότερα από 
όσα φαίνονται. Ίσως το ροζέ να είναι το 
πιο σχολιασµένο για το χρώµα του. Πι-
θανόν αυτό να συµβαίνει, καθώς κανέ-
να άλλο κρασί δεν έχει τόσο πολύ άµε-
σα διακριτές αποχρώσεις – από το πιο 
απαλό ροζ  µέχρι κόκκινο και ρουµπινί. 
Το χρώµα από µόνο του δίνει ένα µικρό 
στοιχείο για την ποιότητα ή τον χαρα-
κτήρα του κρασιού. Όπως υποστηρίζει 
ο κορυφαίος οινολόγος των New York 
Times, Έρικ Ασίµοφ, αυτό το φαινοµε-
νικά παράδοξο προκύπτει γιατί η ανάλυ-
ση του χρώµατος του κρασιού προϋπο-
θέτει µια κατανόηση του περιεχοµένου 
και πολλές άλλες µεταβλητές. 

Είκοσι χρόνια πριν, για παράδειγµα, 
το αµερικάνικο κοινό ορκιζόταν στο 
βαθύ κόκκινο κρασί. Το σκεπτικό ήταν 
πως όσο πιο σκούρο ήταν το κρασί τό-
σο πιο πυκνό, έντονο και συµπυκνωµέ-
νο ήταν, έτσι καταλήγει να θεωρείται το 
καλύτερο. Αυτός ο απλός, γενικός συν-
δυασµός του σκούρου χρώµατος µε την 
υψηλή ποιότητα του δεν έχει κανένα νό-
ηµα, ούτε, πάνω σε αυτό το σκεπτικό, 
µπορεί να καταλήξει κανείς στο συµπέ-
ρασµα πως η ένταση και η πυκνότητα 
είναι πάντα καλύτερη.

Η ένταση και η φωτεινότητα του χρώ-
µατος µπορεί να εξαρτάται από πολλούς 
άλλους παράγοντες , όπως το pH του κρα-
σιού και το επίπεδο οξύτητας. Τα χρώµα-
τα των κόκκινων κρασιών θα αλλάζουν 
όσο ωριµάζουν. Η λαµπερή λάµψη της 
νεότητας θα υποχωρήσει µε τον καιρό.

Στην αποκορύφωση της εµµονής µε τα 
σκούρα κόκκινα κρασιά, κάποιοι παρα-
γωγοί, που χωρίς αµφιβολία γνωρίζουν 
καλύτερα, υιοθετούν µεθόδους που κά-
νουν τα κρασιά τους πιο σκούρα, είτε α-
φήνοντας το χυµό να διαλυθεί περισσό-

τερο µε τη φλούδα που είναι πλούσια σε 
χρωστικά ή χρησιµοποιώντας  πρόσθε-
τα, ώστε να είναι πιο σκούρο.

Η σύνδεση του σκούρου χρώµατος µε 
την υψηλή ποιότητα είναι, ένα πρόσφα-
το φαινόµενο. Οι παλαιότερες γενιές οι-
νοπαραγωγών καλλιεργούσαν µα ποι-
κιλία σκουρόχρωµων σταφυλιών απο-
κλειστικά για να σκουραίνουν το χρώ-
µα του κρασιού µε την ανάµιξη τους. 

Στη σηµερινή εποχή κατανάλωσης, η 
ανάποδη λογική φαίνεται να υπερισχύ-
ει µε το ροζέ. Πλέον πολλοί θεωρούν ό-
τι όσο πιο χλωµό είναι το ροζέ, τόσο κα-
λύτερο είναι. Τελικά όµως το χρώµα εί-
ναι ακόµα µια αισθητική θεώρηση. «Και 
πραγµατικά, τα ροζέ όλων των αποχρώ-
σεων είναι καταπληκτικά. Συνεπώς, το 
χρώµα δεν θα είναι ποτέ το πρωταρχικό 
ζητούµενο», καταλήγει ο ίδιος.

Απορρίπτει το «όσο πιο χλωμό 
τόσο πιο καλό» ο νέος κανόνας 
του χρώματος για το ροζέ

Κοντράρει ακόμα και το Manuka 
το ελληνικό μέλι από βελανιδιά
Μέχρι τον Αύγουστο, το πολύ Σε-
πτέµβρη, συλλέγεται αυτό το σκου-
ρόχρωµο µέλι από τα µετρηµένα 
µελιτώµατα της βελανιδιάς που έ-
ρευνες όπως η αντίστοιχη του Ερ-
γαστηρίου Μελισσοκοµίας και Ση-
ροτροφίας στο Τµήµα Γεωπονίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης το κατατάσσουν ως 
το ισχυρότερο αντιοξειδωτικό µέλι 
παγκοσµίως. «Καλύτερο και από το 
Manuka» σχολιάζουν άξιοι Έλλη-
νες µελισσοκόµοι, µιλώντας στην 
Agrenda, ωστόσο «λείπει» η οργά-
νωση που θα µπορούσε να προω-
θήσει τέτοια ακριβοθώρητα µέλια, 
που η παράδοση τα θέλει να βγαί-
νουν καλά και σε ποσότητα κάθε 
πέντε ή επτά χρόνια. Μια πιο συ-
στηµατική προσέγγιση, θέλει τις 
µέλισσες να τρυγούν άφθονα α-
πό τα µελιτώµατα των βελανιδιών 
κάθε δύο χρόνια, κάτι που συνδέ-
εται µε την παραγωγή των καρπών 
που προκαλούν και τις εκκρίσεις, 
αφού το δέντρο εξαντλείται έπει-
τα από µια χρονιά µε πολλά βελα-
νίδια φορτωµένα στα κλαδιά του 
και την επόµενη δεν βγάζει άλλα.

Οι σηµαντικότερες ποσότητες συλ-
λέγονται στις οροσειρές Ροδόπης 

και Κερκίνης (Μπέλλες), στην Κε-
ντρική και Νότια Πίνδο, στο Πήλιο 
και στην Κεντρική Πελοπόννησο, 
στο εντυπωσιακό δάσος της Φολό-
ης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριες 
χώρες παραγωγής του µελιού βελα-
νιδιάς είναι η Γερµανία, το Βέλγιο, 
η Ισπανία και η Ολλανδία. Μέτρια 
παραγωγή παρουσιάζουν οι άλλες 
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ε-
νώ σε ορισµένες περιπτώσεις συλ-
λέγεται αµιγές στην Σκανδιναβική 
Χερσόνησο και στη Νότια Ευρώπη.

Οι περιορισµένοι εργαστηριακοί 
έλεγχοι έχουν καταγράψει υψη-
λή περιεκτικότητα σε ολικές φαι-
νόλες και εντυπωσιακά ποσοστά 
σε περιεκτικότητα σιδήρου. Ανε-
πίσηµες εκτιµήσεις, δείχνουν ό-
τι στην Ελλάδα το µέλι της βελα-
νιδιάς το προτιµούν στα βορεινά 
και ειδικά οι Μακεδόνες, οι οποί-
οι από τα αρχαία χρόνια φαίνεται 
πως είχαν µια συµπάθεια στο µε-
γαλοπρεπές αυτό δέντρο. Το µάτι 
του µελισσουργού έχει µάθει να ξε-
χωρίζει πότε µπορεί να αναµένει 
µέλι από τα δάση που φυλάγουν 
οι ∆ρυάδες, µε τον γενικό κανό-
να να θέλει πλατάνους ανάµεσα 
στα δέντρα, ως ένδειξη υγρασίας. 

Χρυσή χρονιά 
για το Κτήµα 
Κώστα 
Λαζαρίδη
Αξιόλογες διακρίσεις 
στους µεγαλύτερους 
διεθνείς διαγωνισµούς 
κατάφεραν τα κρασιά 
του Κώστα Λαζαρίδη 
το 2021. Την ύψιστη 
διάκριση στο Berliner 
Wein Trophy-winter 
tasting απέσπασαν το 
γεµάτο κοσµοπολίτικη 
φρεσκάδα Chateau 
Julia Chardonnay 
2020, το φρουτώδες 
µονοποικιλιακό 
Chateau Julia 
Agiorgitiko 2019 και 
οι δυο super premium 
ετικέτες Αµέθυστος, το 
σύνθετο Fume 2019 
και το πολυεπίπεδο 
Cava 2018. Ασηµένια 
µετάλλια στο Domaine 
Costa Lazaridi Merlot 
Rose 2020 και στον 
Αµέθυστο Ερυθρό 
2019 στον Mundus 
Vini.

O κορυφαίος οινολόγος των New 
York Times, Έρικ Ασίµοφ.

Πλέον πολλοί θεωρούν ότι όσο πιο χλωµό το ροζέ, τόσο καλύτερο.

Πηγές
Συλλέγεται στις 

οροσειρές Ροδόπης και 
Κερκίνης (Μπέλλες), 
στην Πίνδο, στο Πήλιο 

και στο δάσος 
της Φολόης
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Μia elia

Από την παραγωγή 
βαλανολιάς έως την 
υιοθεσία μιας ελιάς
Τέταρτη γενιά παραγωγών θέλει να μυήσει τον καταναλωτή 
στη διαδικασία από το χωράφι μέχρι να γίνει το ελαιόλαδο

Από το 1850
Τα ελαιόδεντρα βρί-
σκονται στο Πλωµάρι 

της Λέσβου, µε ηλικίες 
που χρονολογούνται 
από το 1850 όταν και 
αναφυτεύθηκαν µετά 

από ισχυρό παγετό που 
έπληξε το µεγαλύτερο 

µέρος των ελαιόδε-
ντρων του νησιού Στα προσεχή βήµατα του mia 

elia είναι να να κυκλοφορήσει 
ένα ακόµη ελαιόλαδο από τις 
υπάρχουσες ποικιλίες, αλλά 
µε διαφορετική διαδικασία 
ελαιοποίησης.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το φθινόπωρο του 2019 η Ει-
ρήνη Χατζηδηµητρίου ήρθε 
να µετουσιώσει την παραγω-
γική ενασχόληση της οικο-
γένειάς της στο ελαιόλαδο 
σε επώνυµο προϊόν. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε η 
mia elia µε έδρα τον Τρύγονα της 
Λέσβου. Εκπροσωπώντας την τέταρτη 
γενιά της οικογένειας µε δραστηριότητα στο ε-
λαιόλαδο η Ειρήνη Χατζηδηµητρίου και ο σύζυ-
γός της Σίµος Ταγιάς εκτός από την τυποποίηση 
του εξαιρετικού παρθένου, συνέδεσαν την πρωτο-
γενή παραγωγή µε τη δυνατότητα να µπορεί ο ο-
ποιασδήποτε να υιοθετεί ένα ελαιόδεντρο και να 
γίνεται γνώστης και κοινωνός της διαδροµής που 
ακολουθεί ο καρπός της ελιάς από το χωράφι έ-
ως και την έκθλιψη και τυποποίησή του. «Πηγαί-
νοντας πίσω στα χρόνια και στις γενιές που προ-
ηγήθηκαν, ο προπάππους, ο παππούς και ο πα-
τέρας µου ήταν ελαιοπαραγωγοί», αφηγείται η Ει-

ρήνη Χατζηδηµητρίου. «Επιθυµία µας 
ήταν να µεταφέρουµε σε όσους α-
γοράζουν το προϊόν την εικόνα της 
παραγωγής και να µυήσουµε τους 
ανθρώπους σε κάτι που ίσως για ε-
µάς θεωρείται δεδοµένο. Επιθυµία 

µας ήταν να δείξουµε πώς γίνεται 
η συγκοµιδή του καρπού και τι κά-

νουµε καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της 
ελιάς έως ότου γίνει το ελαιόλαδο. Μας 

ενδιέφερε αυτός που αγοράζει το λάδι µας να 
γνωρίζει τον παραγωγό του και να έχει µία όσο 
το δυνατόν πληρέστερη εικόνα γι’ αυτό που βάζει 
στο πιάτο του και όχι απλά να αποκτά κάποιος έ-
να προϊόν από το σούπερ µάρκετ», εξηγεί η ίδια. 

Ελαιόλαδο από βαλανολιά και αδραµυτιανή
Η οικογένεια Χατζηδηµητρίου ελαιοποιεί κατά 

κύριο λόγο την τοπική ποικιλία ελιάς, κολοβή ή 
βαλανολιά καθώς και την αδραµυτιανή ή αλλιώς 
αϊβαλιώτικη, ποικιλία που προέρχεται από το Α-
δραµύττιο της Μικράς Ασίας και η παραγωγή της 
εντοπίζεται κυρίως στη Λέσβο.  

Η Ειρήνη Χατζηδηµητρίου (αριστερά) και ο σύζυγός της Σίµος Ταγιάς ανήκουν 
στην τέταρτη γενιά παραγωγών που ακολουθεί την οικογενειακή παράδοση. Οι δυο 
τους προσέδωσαν ταυτότητα και όνοµα στο ελαιόλαδο δηµιουργώντας το mia elia.

   Ειρήνη και Κλειώ Χατζηδηµητρίου
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Τα δέντρα που υιοθετούνται προ-
έρχονται από δύο διαφορετικούς 
ελαιώνες. Ο πρώτος εξ αυτών, ο 
Ελαιώνας Κουµαριές, λαµβάνει 
το όνοµά του από τις κουµαριές 
που τον περιβάλλουν και ο δεύ-
τερος, ο Ελαιώνας Βεράντα, βρί-
σκεται στην κορυφή ενός λόφου 
µε θέα το χωριό του Τρύγονα. Έ-
λαβε το όνοµά του από τις πεζού-
λες που συγκρατούν τα δέντρα και 
δηµιουργούν µία εικόνα τοπίου 
που προσοµοιάζει σε βεράντα.

Το ελαιόλαδο mia elia προορί-
ζεται κυρίως για την Αµερική αλ-
λά και για τις ευρωπαϊκές χώρες 
όπως η Γερµανία και η Γαλλία, ε-
νώ ταξιδεύει και σε αραβικά κράτη 
όπως το Ντουµπάι. Η διάθεσή του 
στην ελληνική αγορά είναι προς 
το παρόν περιορισµένη. «Στο εσω-
τερικό πωλείται σε ένα κατάστηµα 
delicatessen στην Τήνο, ενώ βρι-
σκόµαστε σε συζητήσεις για τη δι-
άθεσή του στη Σαντορίνη και την 
Αθήνα και προσεχώς θα είναι δι-
αθέσιµο και στη Μυτιλήνη καθώς 
ένα από τα τοπικά καταστήµατα 
προχώρησε στην υιοθεσία ενός 

δέντρου ελιάς, έχοντας το δικαί-
ωµα να αποκτήσει το ελαιόλαδο 
που παράγει το συγκεκριµένο ε-
λαιόδεντρο. Το πρόγραµµα υιο-
θεσίας δεν απευθύνεται µόνο σε 
ιδιώτες αλλά και σε καταστήµατα 
λιανικής, ωστόσο προτεραιότητά 
µας αποτελούν οι ιδιώτες. Θα σας 
αναφέρω δύο χαρακτηριστικές κι-
νήσεις υιοθεσίας. Στην πρώτη έ-
νας άνδρας χάρισε την υιοθεσία 
του δέντρου στη γυναίκα του ως 
δώρο επετείου και στη δεύτερη πε-
ρίπτωση το υιοθέτησε ένας σύζυ-
γος όταν γέννησε η γυναίκα του 
το δεύτερο παιδί τους. Ο πρώτος 
από τη Γερµανία και ο δεύτερος 
από το Μαϊάµι». 

Στα προσεχή βήµατα του mia 
elia είναι να εντάξει ένα ακόµα 
κτήµα, τα δέντρα του οποίου θα 
είναι διαθέσιµα προς υιοθεσία. 
Επιπλέον όπως λέει η Ειρήνη Χα-
τζηδηµητρίου πρόκειται να κυ-
κλοφορήσει και ένα ακόµη ε-
λαιόλαδο από τις υπάρχουσες 
ποικιλίες, για το οποίο θα ακο-
λουθείται διαφορετική διαδικα-
σία ελαιοποίησης.

Οι δύο ελαιώνες Κουμαριές και Βεράντα 
που προσφέρουν δέντρα προς υιοθεσία

MΙΑ ELIA

Το ελαιόλαδο κυκλοφορεί αυτή τη στιγµή σε γυάλινη 
συσκευασία των 250 ml, καθώς και σε τενεκεδάκι 

χωρητικότητας 100 ml και 500 ml. Η οικογένεια 
Χατζηδηµητρίου παράγει το ελαιόλαδο mia elia στο 
ελαιοτριβείο Πρωτούλη που εδρεύει στο Πλωµάρι. 
Το τίµηµα για την υιοθεσία ενός δέντρου ξεκινάει 

από τα 95 ευρώ ετησίως.

Πρώτα οι ιδιώτες
Το πρόγραµµα υιοθεσίας 

δεν απευθύνεται µόνο 
σε ιδιώτες αλλά και σε 
καταστήµατα λιανικής

ΤΡΥΓΟΝΑΣ
ΛΕΣΒΟΣ

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

agrenda@agronews.gr

Michael Aucoin
Αλλαγές στην 
Eat Beyond
Η Eat Beyond Global Holdings 
Inc., µε επίκεντρο τον παγκόσµιο 
φυτικό και εναλλακτικό τοµέα 
τροφίµων, προσέλαβε τον Michael 
Aucoin ως διευθύνοντα σύµβουλο 
διόδοχο του Πάτρικ Μόρις. Όραµά 
του να καθιερώσει την εταιρεία 
ως αναγνωρισµένο ηγέτη στην 
αγορά πρωτεϊνικών φυτών µε 
βάση τα 50 δις δολάρια, κυρίως 
σε Βόρεια Αµερική και Ευρώπη.

Γ. Χατζηθεοδοσίου
Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων
Οµόφωνα εκλέχθηκε νέος 
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδας ο Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου στη θέση του 
εκλιπόντος Κωνσταντίνου 
Μίχαλου. «Πρώτη µου ενέργεια 
θα είναι η επίσκεψη µου στις 
πληγείσες από τις πυρκαγιές 
περιοχές, ώστε να έχουµε ως 
Ένωση µία πλήρη εικόνα των 
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις» ανέφερε.

Νέος CΕΟ 
Αλλαγές στην 
Chapel Down  
H βρετανική ποτοποιία Chapel 
Down Group επέλεξε ως νέο 
γενικό διευθυντή της τον Andrew 
Carter. Ο Carter, µε εµπειρία στη 
βιοµηχανία ποτών από το 1996, 
θα αναλάβει καθήκοντα από 13/9, 
διαδεχόµενος τον επί 20 χρόνια 
διευθυντή της Frazer Thompson.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Τα αµπέλια να βιαστούν έκαναν οι ζεστές 
µέρες του φετινού καλοκαιριού, µε τις πε-
ρισσότερες ζώνες της κεντρικής και νότιας 
Ελλάδας να έχουν προχωρήσει ήδη µε τον 
τρύγο ειδικά των πρώιµων λευκών ποικιλι-
ών, µε τις πρώτες εικόνες και εκτιµήσεις να 
δείχνουν µεν µικρότερη του αναµενοµένου 
παραγωγή, αλλά τουλάχιστον τα φυτά έκλει-
σαν το κύκλο τους καθαρά από ασθένειες.

 Όπως και να ‘χει, η φετινή χρονιά ανα-
µένεται να λειτουργήσει ως βάση για τις ε-
πόµενες, δίνοντας σηµαντικές εµπειρίες σε 
αµπελουργούς και οινοποιούς για το πώς 

θα πρέπει να διαχειριστούν το αµπέλι και 
την πρώτη ύλη στη συνέχεια, όσο οι κλιµα-
τικές συνθήκες θα εκτονώνονται µε πιο α-
κραία χαρακτηριστικά. 

Μπαίνει µε αξιώσεις η Β. Ελλάδα
Σαν χρονιά, το 2021 αναµένεται ότι θα δώ-

σει γενικά καλά κρασιά, τουλάχιστον στον 
αµπελώνα της Βόρειας Ελλάδας. «Ίσως οι 
διεθνείς πρώιµες λευκές ποικιλίες να έχουν 
χάσει λίγο τα αρώµατά τους, από τις υψηλές 
θερµοκρασίες» εντοπίζει η Χαρούλα Σπιν-
θηροπούλου γεωπόνος-ειδικός αµπελουρ-
γίας που, εγκατεστηµένη στη Νάουσα, έχει 
πολύ καλή εικόνα της ευρύτερης περιοχής.

Αυτές τις ηµέρες έχει ξεκινήσει η συγκο-
µιδή των διεθνών λευκών ποικιλιών και της 
βιαστικής Μαλαγουζιάς στη Βόρεια Ελλάδα, 
µε το σήµα κατατεθέν της Νάουσας, το Ξι-
νόµαυρο να αναµένει µια κανονική από ά-
ποψη ωρίµανσης χρονιά, µε τον τρύγο να 
προορίζεται για τις 20 Σεπτεµβρίου. 

«Η χρονιά έδειχνε όψιµη στην αρχή, κο-
ντά στις 10 ηµέρες, όµως µε τον καύσωνα 
στη συνέχεια τα αµπέλια πήγαν πιο γρήγο-
ρα» αναφέρει η κ. Σπινθηροπούλου. Η ίδια 
εντοπίζει στη νότια Ελλάδα τις µεγαλύτερες 
δοκιµασίες για τους αµπελουργούς και τους 
οινοποιούς, αφού οι υψηλές θερµοκρασί-
ες σε ορισµένες περιπτώσεις «στέγνωσαν» 
τα νεαρά φυτά.

Ο ανυπέρβλητος παγετός
Στην κεντρική Ελλάδα, ο ανοιξιάτικος 

παγετός είχε από νωρίς στιγµατίσει τη φε-
τινή παραγωγή οινοστάφυλων, µε τον τρύ-
γο να έχει ξεκινήσει και εκεί. Υπενθυµί-
ζεται ότι ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός 
της περιοχής του Τυρνάβου αναµένει για 
το 2021 ελάχιστες ποσότητες από τα Μο-
σχάτα που συνήθως συλλέγει και οινο-
ποιεί ως το φθινόπωρο. 

«Μόνο οι όψιµες ποικιλίες Μακαµπέο 
και Μονµπλανκ σώθηκαν κάπως από τον 

Τα φέρνει κάπως απότομα 
Ήρθε πριν την ώρα του ο φετινός τρύγος  
Με μικρότερη παραγωγή και χωρίς πρόσθετες προσβολές οι πρώτες κοπές σε νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα  

∆ύσκολες συνθήκες
Καιρός για τους καλλιεργητές 
να δουν πώς µπορούν να δια-

χειριστούν και µια πιο δύσκολη 
αµπελουργικά και κλιµατικά 

χρονιά σαν κι αυτές που µπορεί 
να έρχονται όλο πιο συχνά 

στο µέλλον
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παγετό της άνοιξης» εξηγεί ο Βαγγέλης 
Σίκαλος, επικεφαλής των συνεταιριστών. 

Με εγκαύµατα στη Μεσσηνία
Πρώιµος και µε µικρή παραγωγή και ο 

τρύγος στη Μεσσηνία, µε τον Κώστα Ψα-
ρούλη από το οµώνυµο οινοποιείο να µε-
τρά µέχρι και 40% λιγότερο σταφύλι σε ο-
ρισµένα αµπελοτόπια που χτυπήθηκαν α-
πό τον καύσωνα.  

Ταλαιπωρηµένη από τη λειψυδρία και 
τον παρατεταµένο καύσωνα και η περιοχή 
της Μονεµβασιάς, όπου ωστόσο στα αρδευ-
όµενα αµπέλια του κτήµατος Τσιµπίδη, α-
ποφεύχθηκαν οι έντονες ζηµιές. «Σε κάθε 
περίπτωση, τα φυτά καταπονήθηκαν από 
τη ζέστη οπότε και εµείς επιταχύναµε τον 
τρύγο για να προλάβουν τα αµπέλια να πά-
ρουν µια ανάσα. Υπάρχουν κάποια εγκαύ-
µατα κυρίως στα φύλλα όµως οι αποδόσεις 
είναι καλύτερες φέτος στον αµπελώνα µας» 
αναφέρει η Μαριαλένα Τσιµπίδη. Όπως ε-

κτιµά η ίδια, η φετινή χρονιά που φαίνεται 
ότι θα δώσει γενικά λίγο σταφύλι, σε συν-
δυασµό µε τα αποθέµατα που άφησε πίσω 
της η πανδηµία, διαµορφώνει µια καλή ι-
σορροπία για την αγορά, δίνοντας παράλ-
ληλα στους οινοποιούς την ευχέρεια να πει-
ραµατιστούν τόσο µε την επιλογή της πρώ-
της ύλης, όσο και µε άλλες οινοποιήσεις 
που µπορεί να είχαν από καιρό στο µυαλό 
τους και είχαν φρενάρει. 

∆οκιµές για το µέλλον στην Κρήτη 
Ως χρονιά για πειραµατισµούς που θα 

προετοιµάσουν για το µέλλον αµπελουρ-
γούς και οινοποιούς εξελίσσεται η φετινή 
στην Κρήτη, της οποίας τα αµπέλια δοκιµά-
στηκαν από τρεις δυνατούς καύσωνες: έναν 
το Μάιο, έναν στα τέλη Ιουνίου και ακόµα 
έναν στις αρχές Αυγούστου, λίγα 24ωρα 
πριν ξεκινήσει ο πρώιµος έως και 17 ηµέ-
ρες τρύγος. «Κάποια Chardonnay και Βιδι-
ανά στρεσαρίστηκαν αρκετά ενώ έχει και 

εγκαύµατα το σταφύλι» λέει ο Ζαχαρίας 
∆ιαµαντάκης στην Agrenda που χαρακτη-
ρίζει ως πρωτόγνωρη τη φετινή χρονιά. 

«Είναι πρωτόγνωρο να έχεις τέτοιες συν-
θήκες καύσωνα πριν τη συγκοµιδή. Σαν 
πρώτη ύλη η χρονιά δεν είναι και τόσο 
καλή, αλλά ακόµα δεν ξέρουµε τι κρύβε-
ται στις δεξαµενές. Άλλωστε η Κρήτη εί-
ναι µια περιοχή που δεν µπορεί να δώσει 
ούτε καθολική καταστροφή ούτε καθολι-
κή επιτυχία. Πρέπει τώρα οι οινοποιοί να 
δώσουµε και µια ιεραρχία στις ποικιλίες 
που θα οινοποιήσουµε, γιατί έχουν ωρι-
µάσει όλες µαζί ταυτόχρονα» αναφέρει ο 
ίδιος, συµπληρώνοντας πως το 2019 και 
2020 ο καιρός και οι επιδόσεις των αµπε-
λιών καλόµαθαν τους Κρητικούς οινοποι-
ούς. «Καιρός να δούµε πώς µπορούµε να 
διαχειριστούµε και µια πιο δύσκολη αµπε-
λουργικά και κλιµατικά χρονιά σαν και αυ-
τές που µπορεί να έρχονται όλο πιο συχνά 
στο µέλλον» καταλήγει ο συνοµιλητής µας. 

Η φετινή χρονιά που φαίνεται ότι 
θα δώσει γενικά λίγο σταφύλι, σε 

συνδυασµό µε τα αποθέµατα που άφησε 
πίσω της η πανδηµία, διαµορφώνει µια 

καλή ισορροπία για την αγορά. 

Στη νότια Ελλάδα εντοπίζονται οι 
µεγαλύτερες δοκιµασίες για τους 

αµπελουργούς και τους οινοποιούς, 
αφού οι υψηλές θερµοκρασίες σε 

ορισµένες περιπτώσεις«στέγνωσαν» 
τα νεαρά φυτά.

Λίγα Μοσχάτα
Στην κεντρική Ελλάδα, ο ανοι-

ξιάτικος παγετός είχε από νωρίς 
στιγµατίσει τη φετινή παραγωγή 
οινοστάφυλων, µε τον Οινοποιη-
τικό Συνεταιρισµό Τυρνάβου να 
αναµένει 1 ελάχιστες ποσότητες 

από τα Μοσχάτα 
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Αυξηµένο κατά 6,6% είναι το κόστος των εισ-
ροών στην αγροτική παραγωγή για τον Ιού-
νιο του 2021 σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, µε τη µερίδα του λέοντος στις ανατι-
µήσεις να εντοπίζεται στην κατηγορία της ε-
νέργειας. Παράλληλα , αύξηση 7,2% παρου-
σίασε ο δείκτης τιµών εκροών της φυτικής 
παραγωγής τον Ιούνιο 2021, κυρίως στη µε-
ταβολή των οµάδων φρούτα και ελαιόλαδο. 

Η εξέλιξη των ∆εικτών Τιµών Εισροών και Ε-
κροών µε έτος βάσης 2015=για τον µήνα Ι-
ούνιο 2021, σύµφωνα µε προσωρινά στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γε-
ωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του 
µηνός Ιουνίου 2021, σε σύγκριση µε τον α-
ντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2020, παρου-
σίασε αύξηση 5,7%. Ο αντίστοιχος δείκτης 

του Ιουνίου 2020, σε σύγκριση µε τον Ιού-
νιο 2019, είχε παρουσιάσει µείωση 0,8%.

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Ε-
κροών κατά 5,7%, τον µήνα Ιούνιο 2021, 
σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 
Ιουνίου 2020, οφείλεται στην αύξηση κατά 
7,2% του δείκτη τιµών της φυτικής παραγω-
γής και κυρίως στη µεταβολή των οµάδων 
φρούτα και ελαιόλαδο.

Αυξημένο 6,6% το κόστος ενέργειας στην αγροτική παραγωγή

Όσπου να ποτιστεί 
το ένα χωράφι, 
ξεραίνεται το άλλο 
σε σημαντικά 
παραγωγικά κέντρα 
της χώρας. Οι κατά 
τόπους μπόρες, όποτε 
συμβαίνουν, εν μέσω 
θέρους δεν σώζουν 
την κατάσταση

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τον ανεπαρκή συντονισµό αλλά και την 
ανάγκη εκσυγχρονισµού του δικτύου 
άρδευσης πάνω στο οποίο βασίζεται ο 
ετήσιος οικονοµικός κύκλος των αγρο-
τικών κέντρων της χώρας εξέθεσαν µε 
τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα 40ά-
ρια του Αυγούστου και του Ιουλίου, µε 
τα µοτέρ σε γεωτρήσεις και σταθµούς να 
έχουν... καεί, τις στάθµες στις λίµνες να 
πέφτουν ανησυχητικά και τον Πηνειό 
να περιορίζεται σε ρυάκι. 

Το απαρχαιωµένο το δίκτυο άρδευσης, 
σε συνδιασµό µε τα χρέη των ΤΟΕΒ/ΓΟ-
ΕΒ έγιναν απειλή εν µέσω έντονου θέ-
ρους για κατέβασµα στους διακόπτες. 
Το πρόσκαιρο γύρισµα των καιρικών 
συνθηκών µε τις µπόρες των τελευταί-
ων 24ώρων ελάφρυνε λίγο το σύστηµα, 
ωστόσο οι βροχές αυτές δεν έχουν σε 
καµία περίπτωση ανατρέψει το πλήγµα 
που επέφερε ο επίµονος καλοκαιρινός 
καύσωνας στους κάµπους της χώρας.

Το ρεπορτάζ δείχνει ότι το µεγαλύτερο 
πρόβληµα τόσο στις καλλιέργειες όσο 
και στις σχέσεις των τοπικών κοινοτή-
των εκδηλώθηκε στον κάµπο της Βοιω-
τίας, µε την Κωπαΐδα να αδειάζει, τα χω-
ριά να ποτίζονται εναλλάξ και ώσπου 
να ποτιστεί το ένα, να ξεραίνεται το άλ-
λο, προκαλώντας παράλληλα εντάσεις 
µεταξύ των πολιτών. Συνοµιλητές περι-
γράφουν την κατάσταση που επικράτη-
σε τις τελευταίες εβδοµάδες ως χάος και 
την χειρότερη χρονιά από άποψη ξηρα-

σίας των τελευταίων 30 ετών. Οι αποδό-
σεις στα καλαµπόκια αναµένεται να κο-
πούν ακόµα και στο µισό, τη στιγµή που 
την ερχόµενη εβδοµάδα, σε όσα από τα 
250.000 στρέµµατα που ποτίζονται από 
τη λίµνη και βρίσκονται στον εξωτερικό 
δακτύλιο του δικτύου,  θα ξεκινήσουν οι 
κοπές πρόωρα ακόµα και στο βαµβάκι. 

Προβλήµατα στο θεσσαλικό κάµπο
Προβλήµατα αντιµετώπισαν και οι 

αγρότες στον θεσσαλικό κάµπο, σε µι-
κρότερη βέβαια κλίµακα, µε τις τελευ-
ταίες βροχές να καθυσηχάζουν κάπως 

την αγωνία τους, ωστόσο όπως µεταφέ-
ρει έµπειρος παραγωγός στην Agrenda, 
θα χρειαστούν ποτίσµατα για ακόµα 15 
ηµέρες, µε τη λίµνη Πλαστήρα να έχει 
περιορίσει τις εκροές υδάτων προς τον 
Πηνειό, ο οποίος µε τη σειρά του έχει 
στερέψει ως και την κοίτη του, εξαιτίας 
της εκ περιτροπής λειτουργίας του υ-
δροηλεκτρικού εργοστασίου. 

Πρόσφατο ρεπορτάζ της εφηµερίδας 
είχε αναδείξει το πρόβληµα άρδευσης 
που έχει προκύψει στον κάµπο της δυ-
τικής Θεσσαλονίκης. Εκεί οι τοπικές 
αρχές διαχείρισης του νερού επέβαλαν 

Εκρηκτικό µείγµα 
για την αγροτι-
κή παραγωγή 
τα 40άρια του 
Αυγούστου και η 
έλλειψη νερού. 

Μείζον θέμα το αρδευτικό 
Δοκιμάζει αντοχές 
στα καμποχώραφα 
ο κύκλος του νερού

Πρόβληµα σε 
250.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Πρόβληµα σε 
200.000  
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Πρόβληµα σε 
170.000  
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΟΤΑΜΟΣ
ΠΗΝΕΙΟΣ | ΑΞΙΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έπεσε η στάθµη

ΞΗΡΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΜΠΟΥΣ

ΑΧΑΪΑΒΟΙΩΤΙΑ

ΛΙΜΝΗ 
ΚΩΠΑΪ∆Α | ΠΛΑΣΤΗΡΑ
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Την προσοχή των αγροτών που συµµετέχουν σε 
λαϊκές αγορές στη σωστή επιλογή Κωδικού Αριθ-
µού ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), πριν προβούν σε συ-
µπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης, εφι-
στά η Οµοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας 
– Θράκης, προκειµένου να τύχουν της απαλλα-
γής από το τέλος επιτηδεύµατος των 600 ευρώ.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει σε σχετική 

ανάρτηση στο facebook για πολλοστή φορά, 
για την απαλλαγή του εν λόγω τέλους οι πα-
ραγωγοί µέσω του λογιστή τους θα πρέπει 
να προχωρήσουν σε αλλαγή στους ΚΑ∆ που 
έχουν ήδη δηλωµένους, επιλέγοντας ή τον 
47811001 (λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών 
και καπνού παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές) ή τον κωδικό 47891001 
(λιανικό εµπόριο άλλων ειδών παραγωγού- 

πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές).
Όσοι έχουν προϊόντα, π.χ., γης και θάλασ-

σας (ντοµάτες, ροδάκινα, ψάρια, µήλα) ανήκουν 
στον πρώτο κωδικό και όσοι πουλάν βότανα και 
άνθη ανήκουν στον δεύτερο κωδικό, διευκρι-
νίζει η Οµοσπονδία στην ανάρτησή της και υ-
πενθυµίζει πως µόνο αν έχουν έναν από τους 
δύο ΚΑ∆ 47811001 και 47891001 θα τύχουν 
της απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύµατος.

Σωστός ΚΑΔ για απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος αγροτών

Στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολι-
τικής φαίνεται πως κόλλησε η ΚΥΑ η ο-
ποία θα ρύθµιζε ζητήµατα παράτασης 
της παραµονής των εργατών γης από 
τρίτες χώρες, εν µέσω συγκοµιδής της 
αγροτικής τους παραγωγής, γεγονός 
που έρχεται να προστεθεί στα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες µε-
τά από συνεχείς θεοµηνίες, και ζηµιές.

Για «ιδιοτροπίες της διοίκησης», κά-
νει λόγο ο πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Α-
γροτικών Συνεταιρισµών Χρήστος Γιαν-
νακάκης, µε αφορµή την εµπλοκή που 
διαπιστώθηκε, και τώρα στην παράταση 
της διαµονής τους ζητούνται και ιδιω-
τική ασφάλιση και θεώρηση (βίζα) για 
τούς µήνες της πρόσθετης παραµονής.

«Ενώ την προηγούµενη χρονιά το θέ-
µα είχε αντιµετωπιστεί για πρώτη φορά 
και είχε λυθεί επιτυχώς, χωρίς κανένα 
πρόβληµα και επιβάρυνση των αγρο-
τών, τώρα τι συµβαίνει και προκαλού-
µε την αγανάκτηση του κόσµου χωρίς 
λόγο;», διερωτάται ο κ. Γιαννακάκης.

Ο ίδιος υπενθυµίζει πως «µε την α-
νωτέρω ΚΥΑ, απαλλάσσονταν οι εργο-
δότες αγρότες από την υποχρέωση α) 
καταβολής νέου παραβόλου 30 ευρώ 
για την παράταση της Βίζας και β) προ-
σκόµισης ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, το 
οποίο σύµφωνα µε προσφορές που υ-
πάρχουν κοστίζει περίπου 80 ευρώ ανά 
αφαλιζόµενο εργάτη. ∆ηλαδή µία πρό-

σθετη επιβάρυνση αλλά και γραφειο-
κρατία και ταλαιπωρία του αγρότη χω-
ρίς λόγο. Κι ενώ όλα έβαιναν καλώς κι 
ενώ η ΚΥΑ διαµορφώθηκε σύµφωνα 
και µε τις υποδείξεις των Νοµικών τµη-
µάτων των συνυπογραφόντων υπουρ-
γείων, η υπόθεση κόλλησε λόγω ζητη-
µάτων που έθεσε το υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής», αναφέρει, υ-
πογραµµίζοντας µε νόηµα πως το µό-
νο που απαιτείται είναι «πολιτική βού-
ληση και συναίσθηση».

Κατά τον ίδιο, τα επισπεύδοντα υ-
πουργεία Προστασίας του Πολίτη και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά από αίτη-
µα των συνεταιρισµών, ασχολήθηκαν 
µε το θέµα και συνέταξαν σχετική Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η ο-
ποία έδινε λύση, όπως αντίστοιχα είχε 
δοθεί λύση και κατά την περσινή χρο-
νιά µε τροποποίηση της οδηγίας από 
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
Την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση που ετοιµάστηκε, θα συνυπέγρα-
φαν και τα υπουργεία Οικονοµικών, 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερι-
κών, Εργασίας και Επικρατείας και η Α-
Α∆Ε. Κι ενώ όλα έβαιναν καλώς κι ενώ 
η ΚΥΑ διαµορφώθηκε σύµφωνα και µε 
τις υποδείξεις των Νοµικών τµηµάτων 
των συνυπογραφόντων υπουργείων, 
η υπόθεση κόλλησε λόγω ζητηµάτων 
που έθεσε το υπουργείο Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής.

την εκ περιτροπής άρδευση του ορυζώ-
να, ο οποίος εκτείνεται σε περισσότερα 
από 200.000 στρέµµατα, µε περιοδικό-
τητα πέντε ηµερών, από περιοχή σε περι-
οχή, προκειµένου να φτάσει το νερό να 
εξυπηρετηθούν όλα τα χωράφια όσο η 
στάθµη του Αξιού συνεχίζει να υποχωρεί.

Την κατάσταση, όπως καταγγέλλε-
ται, επιβαρύνει και το γεγονός ότι δεν 
έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρή-
σεις στις «πόρτες» των φραγµάτων, δυ-
τικά στην Ελαιούσα και ανατολικά στη 
Γέφυρα, µε συνέπεια αυτές να µην α-
νοιγοκλείνουν και να χάνονται πολύ-
τιµοι όγκοι νερού. «Είµαστε σε κρίσιµο 
στάδιο και αν επιδεινωθεί η κατάσταση 
µπορεί να προκαλέσει ζηµιά από 20% 
έως και 40% στις στρεµµατικές αποδό-
σεις της χρονιάς», εκτίµησε ο πρόεδρος 
του Α.Σ. Αγίου Αθανασίου. Σε ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο, πρόσθεσε πως η απώλεια 
θα είναι τεράστια, διότι ο κύκλος εργα-
σιών που διενεργείται γύρω από το ρύ-
ζι ξεπερνά ετησίως τα 100 εκατ. ευρώ 
και µάλιστα το 80% προέρχεται από τις 
εξαγωγές, φέρνοντας στη χώρα πολύ-
τιµο συνάλλαγµα.

Παρασκήνια
Πέρυσι το ζήτηµα 
είχε λυθεί χωρίς 
επιβάρυνση των 
αγροτών, τώρα 
τι συµβαίνει και 

προκαλούµε 
την αγανάκτηση 
τους; διερωτάται 

ο Χρήστος 
Γιαννακάκης

Εμπλοκή εν μέσω συγκομιδής στην ΚΥΑ
με την παράταση παραμονής εργατών γης 

Μικρή Ολλανδία 
µε αλµυρό νερό 
στη γεώτρηση

Στον κάµπο της Αχαΐας 
ξηρασία και αδυναµία 
του αρδευτικού δικτύου 
να ανταποκριθεί 
φαίνεται πως θα πάει 
πίσω τη σπορά της 
φθινοπωρινής πατάτας, 
ενώ δεν αποκλείεται να 
κόψει και τις εκτάσεις. 
Με καλό αρδευτικό 
δίκτυο η περιοχή θα 
µπορούσε να είναι 
«µικρή Ολλανδία», λέει 
ο παραγωγός πατάτας 
Χρήστος Μπεκίρης, 
όµως οι παραγωγοί 
ποτίζουν µε νερό που 
περιέχει 1,5 µονάδα 
άλατα, ήτοι οριακά 
ακατάλληλο για 
καλλιέργειες.
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Πληροφορικάριος 
στην πλατεία Βάθη 
ο Γιώργος Στύλιος 
Μέχρι πρότινος αρµόδιος για Ειδικά 
Ψηφιακά Έργα και το Κτηµατολόγιο, 
ο Γιώργος Στύλιος βρέθηκε στη θέση 
του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης έπειτα από τον 
αιφνιδιαστικό µίνι ανασχηµατισµό 
που εξήγγειλε προ ολίγων ηµερών 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 
Ο κ. Στύλιος πήρε τη σκυτάλη από τον 
προκάτοχό του Γιάννη Οικονόµου, ο 
οποίος µε τη σειρά του αναβαθµίστηκε 
Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Οι 
περγαµηνές του Αρτινού Γιώργου 
Στύλιου δείχνουν ότι είναι 
εξοικειωµένος µε τα πληροφορικά 
συστήµατα, µια ειδικότητα που µάλλον 
χρειάζεται στη Βάθη και ίσως µαρτυρά 
τις προθέσεις του Μαξίµου για 
«απεξάρτηση» του συστήµατος 
που διαχειρίζεται τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις από ιδιώτες «experts» 
και την ενδεχόµενη προσάρτησή του 
στο δίκτυο του gov.gr. 
Στο παρελθόν διετέλεσε 
Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Εφαρµογών και Πληροφορικής στη 
∆ιοίκηση και στην Οικονοµία στο ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων.
Είναι διδάκτορας (PhD) 
Πληροφορικής του Τµήµατος 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Η/Υ) & Πληροφορικής 
της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, κάτοχος 
µεταπτυχιακού (M.Sc) στα 
πληροφοριακά συστήµατα από το 
City University Λονδίνου και 
πτυχιούχος του Φυσικού Τµήµατος 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης.

Νέα εμπλοκή με το ΟΣΔΕ 
φέρνει το θέμα στο Μαξίμου 
Μονόδρομος αυτή τη φορά η μεταφορά των δεδομένων στο open.gov.gr 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέα εµπλοκή στη διαδικασία ανάθεσης του 
ΟΣ∆Ε και εν προκειµένω στην επιλογή α-
ναδόχου παροχής υπηρεσιών για το 2022, 
φέρνει τα απόνερα και εν τέλει την ευθύ-
νη για το χειρισµό της όλης κατάστασης 
στην αυλή του Μαξίµου. Το εν λόγω ζήτη-
µα παίρνει νέες διαστάσεις µιας και ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
είχε δεσµευθεί από την περασµένη άνοιξη 
(Απρίλιος 2021) για το ξεκαθάρισµα αυτής 
της υπόθεσης µε την έναρξη διαδικασιών 
µεταφοράς του συνόλου των δεδοµένων 
που συνδέονται µε Ολοκληρωµένο Σύστη-
µα ∆ιαχείρισης Ενισχύσεων στην καταξιω-
µένη κυβερνητική πλατφόρµα open.gov.gr. 

Αφορµή για έναν νέο κύκλο επεισοδίων, 
σε µια πονεµένη ιστορία 15ετους διάρκειας 
που συνδέεται µε τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε 
και την τεχνική υποστήριξη του ΟΠΕΚΕΠΕ 
στο συγκεκριµένο έργο, δίνει αυτή τη φορά 
η Προκήρυξη Σύµβασης µε Αριθµό Πρωτο-
κόλλου 45027/05.08.2021, συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 2.108.000 ευρώ. 

Το θέµα περιγράφεται επισήµως ως ∆ι-
ακήρυξη ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνι-
σµού µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
για την επιλογή αναδόχου των ακόλουθων 
υπηρεσιών για το έτος 2022: 

I. Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργί-

ας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) Ο-
ΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί το διάστη-
µα 2006 -2021 έως 31/12/2022, 

II. Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργί-
ας συστηµάτων που αφορούν την Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης 2022 έως 20/10/2023, 

III. Συντήρηση και Υποστήριξη της απα-
ραίτητης πληροφορικής υποδοµής των υ-
πηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), 
της απαραίτητης πληροφορικής υποδοµής 
της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery 
Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan 
(B.C.P.) έως 31/12/2022. 

IV. Πρόσθετες υπηρεσίες έως 20/10/2023. 
Η προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδι-

καστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) από την ε-
ταιρεία πληροφορικής που µονοπωλεί, πε-
ριέργως πως, εδώ και µια 15ετια περίπου, 

του αντίστοιχους διαγωνισµούς του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και ο κίνδυνος να χαθεί άλλη µια φορά 
η ουσία της υπόθεσης στις αίθουσες των δι-
καστηρίων, φέρνει τους αρµόδιους ενώπι-
ων των ευθυνών τους. Και επειδή επανει-
ληµµένα έχει αποδειχθεί πως ούτε η διοί-
κηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε και η πολιτική η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης είναι σε θέση να επιλύσουν αυτό το ζή-
τηµα, το βάρος µεταφέρεται στον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Άλλωστε στους παρεπιδη-
µουντες της Ιερουσαλήµ δια στόµατος πρω-
θυπουργού έχει καταστεί απολύτως σαφές 
από την περασµένη άνοιξη ότι το γνωστό 
«πάρτι µε το ΟΣ∆Ε» θα πρέπει να λάβει τέ-
λος. Ακόµα κι αν υπήρχε µια πιθανότητα 
οι πολλοί συµµετέχοντες σ’ αυτό (ιδιώτες 
και κρατικοί αξιωµατούχοι) να τα φέρουν 
πάλι τούµπα, δεν υπάρχει κανένα ενδεχό-
µενο, µετά τα όσα έχουν γίνει γνωστά για 
τις ασύληπτες απάτες που έχουν γίνει µε 
τη διαχείριση των ελεύθερων βοσκότοπων 
και τις πληρωµές από το Εθνικό Απόθεµα. 
Σηµειωτέον ότι αυτή η υπόθεση, εκτός του 
ότι έχει πάρει το δρόµο για τον εισαγγελέα, 
έχει ήδη «χρεώσει» µεγάλο πολιτικό κόστος 
στην κυβερνώσα παράταξη, τη στιγµή που θα 
µπορούσε να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα και 
να µεταφέρει όλους το κόστος στους προ-
ηγούµενους (διαχείριση 2018-2019). Τώ-
ρα, αυτό που µετράει είναι να µην ξαναγί-
νουν τα ίδια κι αυτό µόνο µε Πιερρακάκη. 

Όχι άλλο κάρβουνο 
στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε

Από την περασµένη Άνοιξη 
δια στόµατος πρωθυπουργού 
έχει γίνει σαφές ότι το πάρτι 

µε το ΟΣ∆Ε θα πρέπει 
να λάβει τέλος

Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος.
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Κλίµα αγανάκτησης επικρατεί στους κύκλους των 
επιλαχόντων των Σχεδίων Βελτίωσης, µε τα 
περιθώρια διεκδίκησης νέας χρηµατοδότησης 
προκειµένου να ενταχθούν και αυτοί να στενεύουν 
όσο πλησιάζει και η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
νέας προκήρυξης για τα προγράµµατα της 
µεταβατικής περιόδου. Βασικός προβληµατισµός 
είναι το γεγονός ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το 
σενάριο οι διαχειριστικές αρχές να επιλέξουν το 
µοντέλο των µικρών Σχεδίων µε έως 50.000 ευρώ 

χρηµατοδότηση, τότε όσοι επιλαχόντες επιλέξουν 
να ξεκινήσουν εκ νέου τη διαδικασία υποβολής 
φακέλου, δεν θα µπορέσουν σε καµία περίπτωση 
να τρέξουν τον προγραµµατισµό που είχαν κάνει 
για την περίοδο 2014-2020. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο πλέον οι συσπειρωµένοι επιλαχόντες 
ζητούν την απόσυρση δράσεων όπως αυτή των 
Συµβούλων και των Αρδευτικών προκειµένου να 
ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης, µε το υπουργείο 
πάντως να θεωρεί πλέον το ζήτηµά τους λήξαν.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κύµα λεηλασίας σε συνεταιριστικές 
περιουσίες φαίνεται ότι έχει επεκτα-
θεί στο σύνολο της επικράτειας της 
χώρας το τελευταίο διάστηµα, µε τον 
λογαριασµό που στέλνουν οι εκκα-
θαριστές να ανέρχεται σε µόλις µε-
ρικές δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ 
για φιλέτα, εργοστάσια και αποθή-
κες που έχουν τουλάχιστον πεντα-
πλάσια πραγµατική αξία. 

Η ανταπόκριση των αναγνωστών 
σε σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda της 
περασµένης εβδοµάδας φέρνει στην 
επιφάνεια νέες περιπτώσεις οριακού 
σφετερισµού της παλιάς συνεταιρι-
στικής περιουσίας, επικυρώνοντας 
επί της ουσίας την αγωνία που έχει 
κυριεύσει το τελευταίο διάστηµα τις 
εναποµείνασες παραγωγικές δυνά-
µεις των χωριών της χώρας, είτε αυτές 
αφορούν σε µεµονωµένους αγρότες 
και κτηνοτρόφους, είτε σε νεόκοπα 
σχήµατα που προσπαθούν να «τρέ-
ξουν» την κατάσταση µε φρέσκια ορ-
µή και όρεξη για δουλειά. 

Αυτές τις σφετεριστικές πρακτικές 
µάλιστα φέρεται να διευκολύνουν 
και πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµί-
σεις οι οποίες µε απλά λόγια εµπο-
δίζουν τις προσπάθειες ανακλήσε-
ων που καταβάλουν µεµονωµένοι 
αγρότες και συνεταιρισµοί, ορίζο-
ντας πως όταν οποιοσδήποτε φορέ-
ας διαθέτει στο υποθηκοφυλάκειο 
επί 20 χρόνια περιουσία, δεν δικαι-
ούνται να καταθέσει αίτηµα ανάκλη-
σης. Με αυτά και µε εκείνα, αρκετοί 
πλέον εκτιµούν ότι ώσπου να υπάρ-
ξει κάποια πρακτική νοµοθετική ρύθ-
µιση, δεν θα έχουν µείνει και πολλά 
να σώσουν, ώστε να επιστραφούν τα 
µέσα παραγωγής που διέθεταν οι άλ-
λοτε κραταιές συνεταιριστικές οργα-
νώσεις στα χωριά που τις έχτισαν.

Στον αντίποδα, εκπρόσωποι της Ε-
ΘΕΑΣ επικαλούνται επικείµενες ρυθ-
µίσεις και ενηµέρωση των πολιτικών 
αρχών του τόπου επί του ζητήµατος 
κάτι που ωστόσο ακούγεται εδώ και 
χρόνια από όσους µεσολαβούν µε-
ταξύ του εκκαθαριστή και των συνε-
ταιριστικών οργανώσεων της χώρας. 

Στο µεταξύ, οι γενναιόδωρες εκ-
πτώσεις σε συσκευαστήρια φρού-
των και λαχανικών, τυποποιητήρια 
και οικόπεδα συνεχίζονται. Αυτές 
τις ηµέρες «λεηλατείται» το συσκευ-
αστήριο φρούτων του Γ’ Συνεταιρι-
σµού Πουλίτσας του ∆ήµου Βέλου-
Βόχας Κορινθίας, σύµφωνα µε την 
Agrenda, ενώ και στη βόρεια Ελλά-
δα έχουν βγει στο σφυρί κτίρια της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 
της Βέροιας.

Μερικά χιλιόµετρα παραδίπλα, στην 

Πέλλα είναι κανονισµένο να περά-
σουν σε χέρια ιδιώτη τέσσερα εργο-
στάσια εξοπλισµένα µε ψυκτικούς 
θαλάµους και άλλα ακριβά «αξεσου-
άρ» που κάποτε αξιοποιούσαν τα µέ-
λη της παλιάς ΓΕΣΠΟΒ. Μάλιστα, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, η εκποίη-
ση συνιστά «συµφωνία κυρίων», µε-
ταξύ ατόµων που βρίσκονται σε ένα 
κλειστό κλαµπ.

Πλιάτσικο στην συνεταιριστική πε-
ριουσία σηµειώθηκε µέσα στο κα-
λοκαίρι και στον θεσσαλικό κάµπο. 
Στην περιοχή της Λάρισας, σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, δύο εκκοκκιστή-
ρια άλλοτε συνεταιριστικά έχουν πε-
ράσει σε χέρια ιδιωτών, ενώ πριν α-
πό λίγες ηµέρες, ο εκκαθαριστής των 
χρεών της Ένωσης Λάρισας πούλη-
σε για µόλις 35.000 ευρώ τσιµεντέ-
νια 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.

Υπενθυµίζεται ότι πριν από µερι-
κές εβδοµάδες, ιδιώτης κατάφερε να 
εξασφαλίσει µε εξευτελιστικές τιµές, 
εκτάσεις «φιλέτα» και υποδοµές του 
άλλοτε κραταιού συνεταιρισµού στις 
Απάνω Αρχάνες Κρήτης. ∆ύο ελαι-
ουργεία, ένα συσκευαστήριο σταφυ-
λιών, εµπορικά σήµατα που έγρα-
ψαν ιστορία κατά την χρυσή περί-
οδο των ελληνικών συνεταιρισµών 
καθώς και οικόπεδα 40 στρεµµάτων, 
η αξία των οποίων µπορεί να υπερ-
βεί τα 5 εκατ. ευρώ. Το fund που εί-
χε αναλάβει το χρέος του συνεται-
ρισµού αρκέστηκε σε 1,8 εκατ. ευ-
ρώ για το σύνολο των περιουσια-
κών στοιχείων του συνεταιρισµού. 

Γενναία έκπτωση 
σε τελευταία φιλέτα 

συνεταιρισμών
Για σφετερισμό 

σε χωριά και 
κωμοπόλεις κάνουν 

λόγο αγρότες από 
όλη την Ελλάδα που 

βλέπουν ιδιώτες 
να αποκτούν με 

«αμαρτωλές» 
πρακτικές 

τα ασημικά 
πτωχευμένων 

συνεταιρισμών

Σφίγγει ο κλοιός 
για τους επιλαχόντες 

των Σχεδίων Βελτίωσης 

Σφετερισμός
Στην επιφάνεια νέες 
περιπτώσεις οριακού 
σφετερισµού της παλιάς 
συνεταιριστικής περιουσίας, 
επικυρώνοντας την αγωνία 
που έχει κυριεύσει τις 
εναποµείνασες παραγωγικές 
δυνάµεις των χωριών της 
χώρας, είτε αυτές αφορούν 
µεµονωµένους αγρότες 
ή νεόκοπα σχήµατα.

Λεηλασία
Πλιάτσικο στη συνεταιριστική 
περιουσία σηµειώθηκε µέσα 
στο καλοκαίρι και στον 
θεσσαλικό κάµπο, σε δύο 
εκκοκκιστήρια άλλοτε 
συνεταιριστικά και σε 
αποθήκη της Ένωσης 
Λάρισας.

Αρχάνες
Πριν από µερικές 
εβδοµάδες, ιδιώτης 
κατάφερε να εξασφαλίσει σε 
ιδιαίτερα χαµηλές τιµές 
εκτάσεις «φιλέτα» και 
υποδοµές του άλλοτε 
κραταιού συνεταιρισµού στις 
Απάνω Αρχάνες Κρήτης.
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Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ
«Αντί να πάθουµε ανοσία 
λόγω κορονοιού, έχουµε 
πάθει ανοσία στον θάνατο 
καθώς κάθε µέρα έχουµε 
20 θανάτους και η κοινωνία 
το θεωρεί φυσιολογικό, […] 
είναι σαν να πεθαίνει µισό 
λεωφορείο, εποµένως θα 
πρέπει να κάνουµε ότι είναι 
δυνατό για να το 
περιορίσουµε».

ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
«Το εµβόλιο είναι το 
µεγάλο µας όπλο στην µάχη 
µε τον κορονοϊό. Για τον 
λόγο αυτό, παρά τον πολύ 
µεγάλο αριθµό των 
κρουσµάτων, ο αριθµός των 
εισαγωγών σε νοσοκοµεία 
και των διασωληνωµένων, 
είναι σχετικά χαµηλός και 
το σύστηµα υγείας δεν 
δοκιµάζεται».

ΣΕΡΓΚΕΪ ΣΟΪΓΚΟΥ
ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ ΡΩΣΙΑΣ
«Σκότωσες έναν λαγό κι 
έχεις χορτάσει, αλλά αν 
έχεις δέκα λαγούς, ήδη 
χρειάζεσαι ψυγείο, 
διαφορετικά το κρέας θα 
χαλάσει. Για το ψυγείο 
χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύµα 
και γι’ αυτό απαιτείται να 
κάψεις κάποιο καύσιµο.[σ.σ 
δήλωση για παρανοϊκό 
κυνήγι καταναλωτισµού]».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΛΕΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΟΙ ΑΕΤΟΝΥΧΗ∆ΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΡΙΕΛΙΕΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Απόνερα
Αφορµή για έναν νέο κύκλο 
επεισοδίων, σε µια πονεµένη 
ιστορία 15ετους διάρκειας που 
συνδέεται µε τη διαχείριση του 
ΟΣ∆Ε και την τεχνική 
υποστήριξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στο 
συγκεκριµένο έργο, δίνει η 
Προκήρυξη Σύµβασης µε Αρ. 
Πρωτ.: 45027/05.08.2021, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 
2.108.000 ευρώ. Τα απόνερα, 
στην πόρτα του Μαξίµου!

Γούστα
Τώρα την ώρα της κρίσης, 
δηλαδή της συγκοµιδής, βρήκε 
η δηµόσια διοίκηση να βγάλει…
ιδιοτροπίες, όπως λέει ο 
Γιαννακάκης και να επιβαρύνει 
µε κόστος και γραφειοκρατία 
τον αγρότη, βάζοντας 
τρικλοποδίες µέσω του 
Μετανάστευσης στην ΚΥΑ που 
αφορά το θέµα της παράτασης 
της παραµονής των εργατών 
γης από τρίτες χώρες;

Κούρασαν
Από καθυστέρηση σε 
καθυστέρηση οι ενισχύσεις 
κορωνοϊού στους παραγωγούς 
υπαίθριου καρπουζιού, πατάτας, 
θερµοκηπιακής ντοµάτας και 
αγγουριού, βουβαλοτροφίας 
κλπ, κλπ. «Φτάσαµε στο αµήν», 
«κουραστήκαµε», «δεν σας 
καίγεται καρφί» κ.οκ., λένε µε 
απόγνωση οι παραγωγοί που 
αδυνατούν να εκπληρώσουν 
τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η θεσµοθέτηση θα βγάλει Φέτα;

Τον Γενάρη του 2020 µε τυµπανοκρουσίες και µετά κόπων και 
βασάνων ιδρύθηκε η ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, ενώ προ ηµε-
ρών, εν µέσω κρουσµάτων νοθείας, θεσµοθετήθηκε. Μετά από 
όσα έχουν µεσολαβήσει και τα µαντάτα που έρχονται διαρκώς 
από το εξωτερικό για παρατυπίες από εγχώριες επιχειρήσεις, 
τα «περί θεσµικής εµβάθυνσης του διαλόγου των παραγόντων 
της εφοδιαστικής αλυσίδας για την υιοθέτηση βέλτιστων πρα-
κτικών στην προώθηση, στη διαφάνεια στην αγορά, αλλά και 
στην προστασία της Φέτας ΠΟΠ από πρακτικές που πλήττουν το 
συγκεκριµένο προϊόν», ακούγονται σαν ανέκδοτο µε τον Τοτό.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τον λίγο καιρό που 
έµεινε στο υπουργείο 
της πλατείας ήταν 
αρκετό για να δείξει 
τις ικανότητες του σε 
πολλαπλά επίπεδα. Η 
αναβάθµιση Οικονόµου 
από το Μαξίµου, σε 
υφυπουργό στον 
πρωθυπουργό αυτό 
τουλάχιστον δείχνει.

Κατά τα λοιπά ο 
συµφοιτητής έσωσε το 
χαρτοφυλάκιο του και 
συνεχίζει αµέριµνος 
το δόγµα της 
πολιτικής «τι ωραία τι 
καλά σκίζει η βάρκα τα 
νερά», βάζοντας…το 
µαχαίρι στο κόκκαλο, 
σε περιστατικά 
νοθείας χωρίς 
ονοµατεπώνυµο.

Υβρίδια
Αγανακτισµένοι οι 

επιλαχόντες αγρότες 
Κεντρικής Ελλάδας της 
προκήρυξης των Σχεδίων 
Βελτίωσης του 2018, οι οποίοι 
λένε σε επιστολή τους προς 
τον Σπήλιο, πως περιµένουν 
εδώ και µία 4ετία και ουδέν 
νεώτερο από το µέτωπο 
µεταφοράς των κονδυλίων.

«Είµαστε επιλαχόντες 
αγρότες που θέλουµε να 
κάνουµε επενδύσεις να 
πάρουµε αγροτικό εξοπλισµό 
να µείνουµε στα χωριά µας και 
περιµένουµε από το 2018. 
Περιµένουµε 4 έτη, δεν είναι 
αρκετά 4 έτη;» ρωτούν.

Προτείνουν δε, µεταφορά 
«εδώ και τώρα» από το µέτρο 
2,1 γεωργικών συµβούλων των 
80 εκατ. ευρώ, το οποίο λένε 
µπορεί να πάει παραπίσω για το 
2022, ζητώντας λύσεις έστω 
από το Ταµείο Ανάκαµψης…

;

ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαι ενθουσιασµένος γι’ 
αυτό το νέο κεφάλαιο 
στην καριέρα µου µε την 
οµάδα της Παρί Σεν 
Ζερµέν. Τα πάντα σε αυτό 
το κλαµπ ταιριάζουν µε τις 
ποδοσφαιρικές µου 
φιλοδοξίες. Ξέρω πόσο 
ταλαντούχα είναι αυτή η 
οµάδα, αλλά και το 
τεχνικό της σταφ».

Εκεί που 
κρεµούσαν 
οι κλέφτες 
τ’ άρµατα, 
κρεµούν 
οι γύφτοι 
κολοκύθια! 

Υπέθεσαν ότι λόγω της γιορτής της Παναγίας, 
δεν θα «φανεί» και πολύ η πληρωµή των µόλις 
36,5 εκατ. ευρώ για τις αποζηµιώσεις του 
παγετού της άνοιξης. Οι πληγέντες αγρότες 
όµως που περιµένουν τα χρήµατα για να 
µπορέσουν να δουλέψουν, δεν είναι… χαζοί. 
Τόσοι και τόσοι δεν πληρώθηκαν, αφού σου λέει, 
λεφτά πήραν µόνο όσοι είχαν µεγάλη ζηµιά. Το 
ερώτηµα είναι όσοι δεν πήραν, θα πάρουν στην 
επόµενη δόση στις αρχές Σεπτεµβρίου ή θα πάνε 
για την εκκαθάριση µετά τον Οκτώβριο; 

Λογικό, λένε οι αγρότες, να δοθεί προτεραιότητα 
στους πληγέντες από τις πρωτόγνωρης έντασης 
και µεγέθους καταστροφών φωτιές, αλλά όχι να 
ξεχνάνε και όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους! Για 
παράδειγµα αυτές οι ριµαδοκορωνοενισχύσεις! Και 
να πεις ότι είναι πολλά λεφτά; Περίπου 24 εκατ. 
ευρώ για πατάτα, ντοµάτες κτλ και ούτε 16 εκατ. 
ευρώ για τα χοιρινά! Τόσο δύσκολο είναι; 

Πριν λίγες µέρες, οι πληροφορίες τοποθετούσαν 
την καθυστέρηση στις καλοκαιρινές άδειες και στην 
εντολή άνωθεν που ακόµα δεν έχει δοθεί. Μετά 
ήρθαν οι πυρκαγιές και όλοι εστίασαν εκεί, 
ενδιαφέρον, βοήθεια, δυνάµεις και λεφτά. Αλλά να 
µην έχει εδώ και ενάµιση µήνα ούτε καν υπογράψει 
ο Σκυλακάκης την έγκριση πίστωσης. Ε, όχι!  

Στο αµήν και οι 300 περίπου παραγωγοί πατάτας 
του Κάτω Νευροκοπίου, που σκέφτονται ακόµα και 
να προχωρήσουν σε µπλόκο στο τελωνείο Εξοχής, 
προκειµένου να πιέσουν για τις κορωνοενισχύσεις 
που δεν λαµβάνουν. Στην αρχή τους είπαν από τον 
Οργανισµό Πληρωµών ότι η πληρωµή «κολλάει» 
στους συµψηφισµούς της επιστρεπτέας. Μετά, 
βέβαια, τους µαρτύρησαν ότι δεν αποδεσµεύει 
τις πιστώσεις το υπουργείο Οικονοµικών. Τόσους 
µήνες περιµένουν και προσπαθούν να ζήσουν 
από την καλλιέργεια αυτή….

Στις αποζηµιώσεις, πάλι, για τους πληγέντες από 
τις φωτιές αγρότες, βγήκε µε τυµπανοκρουσίες η 
ανακοίνωση του ΕΛΓ Α να λέει ότι οι δηλώσεις 
ζηµιάς στο ζωικό κεφάλαιο θα γίνουν ατελώς, χωρίς 
δηλαδή οι κτηνοτρόφοι να πληρώσουν τα τέλη! 
Τσα, µας την έσκασαν! Γιατί, σου λέει ο φορέας, «τα 
αντιστοιχούντα τέλη θα παρακρατηθούν  κατά την 
εκκαθάριση της ζηµιάς». ∆ηλαδή θα τα πληρώσουν, 
απλά πιο µετά! Όχι για να µην νοµίζετε….. 

Πήγε και ο Μπαγινέτας στη Λίµνη και την Ιστιαία  
Εύβοιας για να δει ιδίοις όµµασι τη ζηµιά και 
να ανακοινώσει ότι συστάθηκε µια πρώτη 
επιστηµονική οµάδα αποτύπωσης της υφιστάµενης 
κατάστασης στην περιοχή και παροχής οδηγιών 
διαχείρισης και επιστηµονικών συµβουλών. Το 
καλύτερο; Θα γίνουν κι άλλες τέτοιες οµάδες 
επιστηµόνων που θα επισκεφτούν όλες τις 
πυρόπληκτες περιοχές. Κι αφού τελειώσουν τις 
επαφές τους και καταγράψουν τα δεδοµένα, θα 
γίνει νέα επίσκεψη διευρυµένου κλιµακίου, για την 
έναρξη των εξειδικευµένων δράσεων…. ∆ηλαδή 
κοντά στα Χριστούγεννα;             Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο
Ρώσος υπουργός Άµυνας 
Σεργκέι Σοϊγκού, προ-
βλέπει το τέλος της αν-
θρωπότητας λόγω ασυ-

γκράτητου, όπως λέει, καταναλωτι-
σµού και η γνώµη µου είναι πως έ-
χει δίκιο. «Σκότωσες έναν λαγό και 
έχεις χορτάσει, αλλά αν έχεις δέκα 
λαγούς, ήδη χρειάζεσαι ψυγείο» α-
ναφέρει ο µακροβιότερος υπουργός 
της ρωσικής κυβέρνησης και προ-
σωπικός φίλος του προέδρου Πού-
τιν, µε καταγωγή από τη ∆ηµοκρα-
τία της Τιβά, κάπου στα όρια Ρωσί-
ας, Μογγολίας και Κίνας. 

Οι λαγοί κοπάδι 
ΗΘΕΛΑ να ‘ξερα πόσους λαγούς 
έχει στο ψυγείο του ή µάλλον, 
πόσους ψυγειοκαταψύκτες γε-
µάτους λαγούς διαθέτει, µετά α-
πό χρόνια «κυνήγι» σε λαγκάδια 
και χορτολίβαδα του ΟΠΕΚΕΠΕ… 
ο καµπούρης! Θα µπορούσε να έ-
χει πάντως ακόµα περισσότερους 
αν δεν συνήθιζε να µοιράζει κά-
ποιους απ’ αυτούς πεσκέσι σε στε-
λέχη του οργανισµού και σε κρα-
τικούς λειτουργούς εν γένει. Εδώ 
που τα λέµε, δεν χτίζεται εύκολα 
ένα τέτοιο τσιφλίκι. ∆εν σ’ αφή-
νουν αλλιώς οι «αγροφύλακες» 
να κυνηγάς κατ’ αποκλειστικό-
τητα και για χρόνια σε µια τόσο 
πλούσια σε θηράµατα κοιλάδα. Ο-
φείλεις να έχεις φροντίσει επιµε-
λώς τα «διόδια» στα περάσµατα. 

Κούρευε χελώνες 
ΣΕ 140 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ υπολογίζει η 
∆ιαµάντω Κρητικού, πρόεδρος 
του Αγροτικού και Κτηνοτρο-
φικού Συλλόγου Αµυνταίου, 
την οριζόντια µείωση που 
επιβλήθηκε την τελευταία 
4ετία σε πραγµατικούς γε-
ωργούς και κτηνοτρόφους, 
προκειµένου να επιδοτη-
θούν µε ενισχύσεις από το 
Εθνικό Απόθεµα και µε πρα-
σινίσµατα, επιτήδειοι, άσχε-
τοι µε το αγροτικό επάγγελ-
µα, που «κούρευαν», κατά δή-
λωσή τους, αγριελιές και πουρνά-

ρια. Πήραν, τονίζει, 140 ευρώ από 
4.500 κτηνοτρόφους για να τα δώ-
σουν προίκα σε 15 αετονύχηδες. 
Θέλετε να µάθετε την επίσηµη α-
πάντηση του προέδρου του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ; Ο εν λόγω σύλλογος δεν δι-
αθέτει όλα τα προβλεπόµενα νοµι-
µοποιητικά έγγραφα και η εκλο-
γή της ∆ιαµάντως πάσχει!     

Καταματωμένος 
ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ να δω, τι έχει 
να πει ο υπουργός Σπήλιος Λιβα-
νός, µετά την προσφυγή που κα-
τέθεσε στην Αρχή Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών, ενάντια 
στο διαγωνισµό που προκηρύχθη-
κε για την τεχνική υποστήριξη των 
συστηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή 
για το ΟΣ∆Ε του 2022, η εταιρεία 
που µονοπωλεί «τεχνηέντως» αυ-
τή τη δουλειά τα τελευταία 15 χρό-
νια. Να θυµίσω µόνο ότι τον τελευ-
ταίο χρόνο, σκίστηκε ο Λιβανός, να 
της την δώσει ξανά και µάλιστα µε 
απευθείας ανάθεση. ∆ιαβεβαίωνε 
τότε δε ότι θα είναι η τελευταία φο-
ρά! Έχει δεσµευθεί, απ’ ότι γνωρί-
ζω, επ’ αυτού και ενώπιον του ί-
διου του πρωθυπουργού!   

Τα καβουράκια
ΚΑΤΟΠΙΝ αυτού, έχω την εντύπω-
ση, ότι διαµορφώνεται µια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία, να ακυρωθεί ολο-
κληρωτικά η διαγωνιστική διαδικα-
σία για «µεγάλο» τεχνικό σύµβου-
λο και να µεταφερθούν τράντζιτ 
-απ’ αυτούς που ξέρουν και έχουν 
τη διάθεση να το κάνουν και µάλι-

στα αφιλοκερδώς- όλα τα δεδοµέ-
να του Οργανισµού στο κρατι-

κό συννεφάκι του open.gov.
gr που είναι και αξιόπιστο. 
Από ‘κει και πέρα να γίνο-
νται τµηµατικά και µε από-
λυτη διαφάνεια οι δουλί-
τσες, πάλι απ’ αυτούς που 
ξέρουν και έχουν τη διάθε-
ση να τις φέρουν εις πέρας, 
όπως γίνεται και µε όλες τις 
άλλες δουλειές της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης που 
ως γνωστόν, πάει φυσέκι!  

Κατόπιν αυτού, 
έχω την εντύπωση, 
ότι διαµορφώνεται 
µια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία, 
να ακυρωθεί 
ολοκληρωτικά 
η διαγωνιστική 
διαδικασία για 
«µεγάλο» τεχνικό 
σύµβουλο και να 
µεταφερθούν 
τράντζιτ -απ’ 
αυτούς που 
ξέρουν και έχουν 
τη διάθεση να το 
κάνουν και µάλιστα 
αφιλοκερδώς- όλα 
τα δεδοµένα του 
Οργανισµού στο 
κρατικό συννεφάκι 
του open.gov.gr που 
είναι και αξιόπιστο 

Ο 
ι Ταλιµπάν θα µπορούν να κατα-
λάβουν την Καµπούλ τους επόµε-
νους τρεις µήνες, σύµφωνα µε τις 
προειδοποιήσεις των εκθέσεων των 

αµερικανικών µυστικών υπηρεσιών, την ώρα 
που οι τζιχαντιστικές δυνάµεις αναπτύσσονται 
µε ραγδαίο ρυθµό και οι αµερικανικές δυνά-
µεις αποχωρούν, µια χρονική στιγµή που συ-
µπίπτει µε τα 20 χρόνια της εκδίωξης των Τα-
λιµπάν από την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Σύµφωνα µε τις αµερικανικές εκτιµήσεις, οι 
Ταλιµπάν θα χρειαστούν 30 µε 60 ηµέρες για 
να σφίξουν τον κλοιό γύρω από την πρωτεύ-
ουσα και περίπου 90 ηµέρες για να την κατα-
λάβουν. Μάλιστα έχει προκαλέσει έκπληξη η 
ταχύτητα µε την οποία οι Ταλιµπάν κερδίζουν 
εδάφη. Βέβαια όλες οι προβλέψεις απέχουν 
πολύ από το να θεωρηθούν ασφαλείς. Παρό-
λα αυτά οι Ταλιµπάν θα µπορούσαν να επανα-
καταλάβουν την Καµπούλ στις 13 Νοεµβρίου, 
δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια µετά την εκδίωξη 
τους από τις αµερικανικές δυνάµεις το 2001. […]

Η τρέχουσα επέλαση των Ταλιµπάν έρχεται 
επίσης σχεδόν 25 χρόνια από τότε που οι Ταλι-
µπάν έθεσαν για πρώτη φορά υπό τον έλεγχο 
τους την Καµπούλ το 1996, εγκαθιστώντας µια 
σκληρή, θεοκρατική διακυβέρνηση.[…] Οι ΗΠΑ 

σύµφωνα µε τα σχέ-
δια τους θα αποσύ-
ρουν και τα τελευ-
ταία στρατεύµατα α-
πό το Αφγανιστάν 
στις 31 Αυγούστου, 
λήγοντας την 20ε-
τή σύγκρουση που 
ξεκίνησε όταν οι 
Ταλιµπάν αρνήθη-

καν να παραδώσουν τον Οσάµα Μπιν Λάντεν 
µετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτέµβρη 2001.

Οι Ταλιµπάν στη διάρκεια αυτών των δύο 
δεκαετιών δεν σταµάτησαν τις επιθέσεις κατά 
των δυνάµεων των ΗΠΑ και των συµµάχων του, 
κρατώντας παράλληλα τον έλεγχο ορισµένων 
περιοχών. Όµως µόλις ξεκίνησε η απόσυρση 
των ξένων δυνάµεων, ξεκίνησαν την αντεπίθε-
σή τους θέτοντας ταχύτατα υπό τον έλεγχο τους 
µεγάλες περιοχές της χώρας. Τότε, Αµερικάνοι 
αξιωµατούχοι ανέφεραν ότι η Καµπούλ θα µπο-
ρούσε να πέσει σε ένα διάστηµα 6 µε 12 µη-
νών. Όµως η ορµή που έχουν επιδείξει οι Τα-
λιµπάν τις τελευταίες εβδοµάδες ανατρέπει ό-
λες τις προβλέψεις. Ενδεικτικό το γεγονός ότι 
σε χρόνο ρεκόρ οι Ταλιµπάν κατέλαβαν του-
λάχιστον 12 από τις 34 πρωτεύουσες των επαρ-
χιών της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων µεγά-
λων πόλεων όπως Χεράτ και Κανταχάρ, καθώς 
και εδάφη στα βόρεια που θεωρούνται προπύρ-
για κατά των Ταλιµπάν. Με την πτώση της Κα-
µπούλ προ των πυλών, πολλοί Αφγανοί τρέ-
µουν ότι θα επιστρέψουν οι πρακτικές των Τα-
λιµπάν της ζοφερής δεκαετίας ‘90…

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ FORBES

Ταλιμπάν
20 χρόνια μετά

ΤΟΥ ΤΖΟΪ ΓΟΥΟΛΣ*
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∆
υστυχώς για µία ακόµα φορά βρισκόµαστε µπρο-
στά σε µία µεγάλη οικολογική και οικονοµική 
καταστροφή που απειλή την κοινωνική συνοχή 
των περιοχών που επλήγησαν. Σε όλες σχεδόν 

τις περιοχές µαζί µε τα δάση υπέστησαν καταστροφές και ε-
λαιόδενδρα. Για την αντιµετώπιση των ζηµιών που υπέστη-
σαν τα ελαιόδενδρα αλλά και για την ανασύσταση των ολο-
κληρωτικά κατεστραµµένων ελαιώνων χρειάζεται γνώση. Οι 
σκέψεις και οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν σκοπό να 
δώσουν κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να αποφευ-
χθούν λάθη.

1Οι ελιές όπως και πολλά άλλα αείφυλλα φυτά (κου-
µαριές, πουρνάρια κ.α.) αναγεννιόνται µε φυσικό τρό-

πο µετά από φωτιές, από ιστούς οι οποίοι διασώθηκαν της 
καταστροφής. Στα ελαιόδενδρα οι ιστοί αυτοί είναι λανθά-
νοντες οφθαλµοί που βρίσκονται συνήθως σε χοντρά µέρη 
των δέντρων, τα οποία είναι και πιο ανθεκτικά στις υψηλές 
θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα οι πρωτεύοντες βραχί-
ονες και οι κορµοί.

2Περισσότερο ευάλωτα σε ολοκληρωτική καταστροφή, 
δηλαδή σε ολική απώλεια της κόµης αλλά και του ρι-

ζικού συστήµατος, είναι τα δέντρα της ελιάς ηλικίας κάτω 
των 4 χρόνων, επειδή οι κορµοί τους δεν είναι ακόµα ισχυ-
ροί, καθώς και εκείνα που για διαφόρους λόγους έχουν κορ-
µούς κούφιους στο κέντρο τους και η φωτιά µπορεί εύκολα 
να επεκταθεί προς το εσωτερικό τους. Αντίθετα τα παραγωγι-
κά υγιή δέντρα µέσης ηλικίας, µε ισχυρούς κορµούς και κα-
λοσχηµατισµένους «κώδωνες», τις περισσότερες φορές, εί-
ναι πολύ πιο ανθεκτικά στις ολοκληρωτικές καταστροφές ό-
πως φωτιές και ψύχος.

3Η έκταση και η σοβαρότητα της καταστροφής των ελαι-
όδεντρων από πυρκαγιά εξαρτάται εκτός από την ηλικία 

των δέντρων και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πυρκα-
γιών όπως είναι για παράδειγµα η ταχύτητα της φωτιάς και 
των ανέµων, το ύψος της φωτιάς κ.α.

Όταν λοιπόν επικρατούν ισχυροί άνεµοι η ταχύτητα της φω-
τιάς είναι µεν µεγάλη, αλλά η χρονική διάρκεια που τα δέντρα 
υπόκεινται στις υψηλές θερµοκρασίες είναι µικρότερη, µε συ-
νέπεια να καταστρέφεται η κόµη και το φύλλωµά τους, χωρίς 
όµως να ζηµιώνονται ανεπανόρθωτα οι βάσεις των 
κορµών και το ριζικό τους σύστηµα. Αντίθετα ό-
ταν η φωτιά κινείται αργά, επιδρά για µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα στα δέντρα και οι ζη-
µιές είναι σοβαρότερες.

Η έκταση και η σοβαρότητα της καταστρο-
φής εξαρτάται επίσης και από την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται τα κτήµατα. Σε κτήµατα 
οργωµένα και καθαρά από ξερά χόρτα, η φωτιά 
περιορίζεται τις περισσότερες φορές µόνο στην κό-

µη των ελαιόδεντρων. Αντίθετα σε κτήµατα ακαλλιέργητα ή 
εγκαταλειµµένα, που έχουν ξερά χόρτα, η φωτιά µεταδίδεται 
ευκολότερα και επεκτείνεται και προς τη βάση των δέντρων, 
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους καίγοντας τους κορµούς.

4Ο τρόπος και η µέθοδος του πολλαπλασιασµού των ε-
λαιόδεντρων είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

επιβίωση των δέντρων τον αγρό. Είναι γνωστό ότι τα ελαιό-
δεντρα από την αρχαιότητα µέχρι και τις ηµέρες µας πολλα-
πλασιάζονται µε δύο βασικούς τρόπους :

 Με εµβολιασµό στα φυτώρια και στον αγρό.
 Με απευθείας ήµερα τµήµατα των φυτών, χωρίς εµβολι-

ασµό, δηλαδή µε φυλλοφόρα µοσχεύµατα στην υδρονέφω-
ση, κουτσουράκια, ιστοκαλλιέργεια, γόγγρους κ.α.

Τα ελαιόδεντρα που είναι απευθείας ήµερα δηλαδή από 
µοσχεύµατα, κουτσουράκια, ιστοκαλλιέργεια κ.λπ., επειδή 
δεν έχουν υποκείµενο και το ριζικό τους σύστηµα είναι ήµε-
ρο, από όποιο τµήµα τους και να αναβλαστήσουν δίνουν α-
µέσως ήµερα και παραγωγικά δέντρα. Αντίθετα, στα ελαιό-
δεντρα από εµβολιασµό, ειδικά για εκτεταµένες ζηµιές από 
την πυρκαγιά, όταν αναβλαστάνουν στη βάση τους βγάζουν 
αγριελιές, που απαιτούν επιπλέον χρόνο και κόπο για να εµ-
βολιασθούν µε την επιθυµητή ποικιλία.

5Λίγες εβδοµάδες µετά την καταστροφή από τις πυρκα-
γιές µέρους ή του συνόλου του υπέργειου µέρους των 

ελαιόδεντρων, που συνήθως συµβαίνουν από τα τέλη της ά-
νοιξης µέχρι και τις αρχές του φθινοπώρου, τα καµένα ελαι-
όδεντρα αρχίζουν να εκπτύσσουν από λανθάνοντες οφθαλ-
µούς που διασώθηκαν πολλούς νεαρούς βλαστούς. Η ζωη-
ρότητα και η ταχύτητα της έκπτυξης των οφθαλµών εξαρτά-
ται από την θέση που αυτοί βρίσκονται στα δέντρα. Όσο πιο 
κοντά στο έδαφος βρίσκονται τόσο πιο ζωηροί είναι. Επίσης 
ο αριθµός των νεαρών βλαστών εξαρτάται και από την έκτα-
ση της καταστροφής που υπέστησαν τα δέντρα αλλά και α-
πό την εδαφική υγρασία και τις καλλιεργητικές φροντίδες.

6Η νεαρή βλάστηση που προκύπτει από τους λανθάνο-
ντες οφθαλµούς χρειάζεται συνήθως δύο βλαστικές 

περιόδους µέχρι να εκδηλωθεί ικανοποιητικά (άνοιξη-φθι-
νόπωρο ή φθινόπωρο-άνοιξη). Στην συνέχεια, ανάλογα µε 
τον αριθµό των νεαρών βλαστών, τη ζωηρότητα και τη θέση 

τους στα δέντρα, µπορεί να γίνει µία ασφαλής εκτίµη-
ση της ζηµιάς και να αποφασισθούν οι µελλοντι-

κοί χειρισµοί που πρέπει να γίνουν.

7Υπάρχει αναγκαιότητα διατήρησης των 
διασωθέντων εκτεταµένων ριζικών συ-

στηµάτων των καµένων ελαιόδεντρων, όπου 
αυτό είναι δυνατό, όχι µόνον για την ανασύ-
στασή τους, αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον. 

∆ιότι στα επικλινή εδάφη (πλαγιές) το εκτεταµέ-
νο επιφανειακό ριζικό σύστηµα της ελιάς συγκρα-

τεί τα γόνιµα επιφανειακά εδάφη από πιθανή µελλοντική δι-
άβρωση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και τα προστατεύει α-
πό µη αναστρέψιµη υποβάθµιση. Είναι προτιµότερη η διατή-
ρηση των καµένων ελαιόδεντρων, όπου αυτό είναι δυνατό, α-
πό πιθανή εκρίζωση και επαναφύτευση – αντικατάσταση των 
καµένων µε νεαρά δενδρύλλια. 

8Επίσης δεν είναι φρόνιµο να γίνει καµία προσπάθεια 
αποκατάστασης των πυρόπληκτων ελαιώνων πριν πε-

ράσουν τουλάχιστον δύο (2) βλαστικές περίοδοι (6 - 7 µήνες). 
Μόνον τότε θα είναι δυνατόν να γίνουν µε ασφάλεια εκτιµή-
σεις ζηµιών και να παρθούν αποφάσεις. 

9Σε όσες όµως περιπτώσεις κριθεί αναγκαίο να γίνουν 
επαναφυτεύσεις κατεστραµµένων ελαιόδεντρων, θα 

πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στο φυτωριακό υλικό και 
τις ποικιλίες της ελιάς που θα χρησιµοποιηθούν, ώστε να 
µην υπάρξει υποβάθµιση και / ή ποικιλιακή αλλοίωση στη 
συγκρότηση των ελαιώνων της κάθε περιοχής. Με άλλα λό-
για επιβάλλεται να χρησιµοποιηθούν στις επαναφυτεύσεις 
υγιή δενδρύλλια από τις ίδιες ποικιλίες ελιάς που παραδο-
σιακά είχε η κάθε περιοχή, βελτιώνοντας, όπου αυτό είναι ε-
φικτό, µόνο τις καλλιεργητικές τεχνικές (αποστάσεις φύτευ-
σης, τρόπους καλλιέργειας, αρδευτικά συστήµατα, µεθόδους 
συγκοµιδής κτλ.). 

10Η Ελλάδα σήµερα διαθέτει άξιους και ικανούς αγρό-
τες και ικανό επιστηµονικό και φυτωριακό δυναµι-

κό. Αν λοιπόν θέλουµε να γίνει η σύγχρονη αυτή τραγωδία 
των περιοχών που επλήγησαν αρχή µίας νέας πνοής, χρει-
άζονται εκτός από πολιτική βούληση και συντονισµός, σύγ-
χρονες ιδέες και κατευθύνσεις. 

11Τα δέντρα που θα αναβλαστήσουν απαιτούν ιδιαίτε-
ρες καλλιεργητικές φροντίδες όσον αφορά τις λιπάν-

σεις, τα κλαδέµατα, την επιλογή νέων βλαστών που θα απο-
τελέσουν το νέο σκελετό των δέντρων και τη φυτοπροστασία.

12Περισσότερη όµως προσοχή χρειάζεται να δοθεί 
στην προστασία της νέας ζωηρής βλάστησης από 

τους παγετούς του επόµενου χειµώνα. Για το λόγο αυτό πρέπει
Να αποφεύγονται οι αζωτούχες λιπάνσεις από τα µέσα 

του φθινοπώρου µέχρι και τις αρχές της επόµενης άνοιξης. 
Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειµώνα να γί-

νουν 2 καλιούχες λιπάνσεις.
Την περίοδο του χειµώνα τα δέντρα να ραντιστούν µε 

χαλκούχα σκευάσµατα το οποία εκτός από φυτοπροστασία 
αυξάνουν τη σχετική αντοχή της νεαρής –τρυφερής βλάστη-
σης στο ψύχος.

Να αποφεύγεται κάθε κλάδεµα που µπορεί να διεγεί-
ρει την έκπτυξη των λανθανόντων οφθαλµών εκτός εποχής.

Δωδεκάλογος για την ανασύσταση 
των πυρόπληκτων ελαιώνων

*Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής του ΑΠΘ/ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΛΑΣΑΚΗ Τ. Γεωπόνος (ΦΠ) ΑΤΕΙΘ

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ∆. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ* ΓΙΩΡΓΟΥ ∆. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ*
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Πανσέληνος στο 
∆ιαχρονικό Μουσείο
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας συµµετέχει 
και φέτος στις εκδηλώσεις του υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού για την Πανσέληνο, 
την Κυριακή 22 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του 
εορτασµού το ∆ιαχρονικό Μουσείο θα είναι 
ανοιχτό για το κοινό µε ελεύθερη είσοδο ως τα 
µεσάνυχτα. Όσοι παραβρεθούν, θα έχουν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στη συλλογή του 
Μουσείου και στη συνέχεια, στον κήπο του, να 
απολαύσουν την υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά 
κάτω από το φως του φεγγαριού. Παράλληλα, 
το ίδιο βράδυ, στις 21.00, θα γίνει ξενάγηση 
από αρχαιολόγους της Υπηρεσίας στις δύο 
περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενούνται στο 
Μουσείο: «Ειδώλιο. Ένας κόσµος σε 
µικρογραφία. Θεσσαλία και Μακεδονία» και 
«Η επιστροφή των Μουσών. Λόγιοι, έµποροι 
και καλλιτέχνες στη Θεσσαλία τις παραµονές 
της Επανάστασης του 1821». ∆ηλώσεις 
συµµετοχής στο τηλέφωνο 2413508242.

Μόνο µε GreenPass
στην 85η ∆ΕΘ στις
11-19 Σεπτεµβρίου
Το ειδικό υγειονοµικό πρωτόκολλο λειτουργίας 
της 85ης ∆ΕΘ που θα διεξαχθεί το διάστηµα 11-
19 Σεπτεµβρίου και τα υγειονοµικά πρωτόκολλα 
λειτουργίας των εµπορικών εκθέσεων, 
ανακοίνωσε η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου 
Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα η λειτουργία της ∆ΕΘ 
θα γίνει µε τους ακόλουθους κανόνες:

Η είσοδος επιτρέπεται 
αποκλειστικά και µόνο µε 
την επίδειξη του 
GreenPass 
(εµβολιασµένοι ή 
νοσήσαντες). Οι µη 
εµβολιασµένοι 
εργαζόµενοι υπόκεινται 
στο καθεστώς testing που 
ισχύει για τις τουριστικές 
υπηρεσίες και τις 
υπηρεσίες εστίασης.  

Υποχρεωτική χρήση 
µάσκας καθ’ όλη τη 

διάρκεια παραµονής στους στεγασµένους χώρους 
του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.

Τήρηση απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου.
Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες 

τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια 
συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση 
µεταξύ τραπεζοκαθισµάτων στην εστίαση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νέες πρακτικές 
της καλλιέργειας 
φιστικού Αιγίνης

Ηµερίδα µε θέµα: Το φιστίκι 
της Αίγινας : Πορεία για νέες 
πρακτικές καλλιέργειας µε 
σεβασµό στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον διοργανώνει 
ο Αγροτικός Σύλλογος  σε 
συνεργασία µε το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο(ΜΦΙ), στα πλαίσια 
του  12ου Aegina Fistiki 
Fest, την Παρασκευή 17 
Σεπτεµβρίου και ώρα  19.00 
στην Αυλή του Λαογραφικού 
Μουσείου Αίγινας. Στα 
θέµατα που θα συζητηθούν 
είναι και η βιολογική 
καταπολέµηση εχθρών της 
φιστικιάς µέσα στον οικιστικό 
ιστό και το οικολογικό 
αποτύπωµα και µείωση 
των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου της 
καλλιέργειας και τη 
µεταποίησης του φιστικιών. 
Πληροφορίες στο τηλ: 
6932654569 και 
6932449236.

ΑΙΓΙΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

H 4η αγροτική έκθεση 
AgroExpo 17 Σεπτέµβρη
Εντατικοποιούνται οι προετοιµασίες 
των διοργανωτών και των εκθετών 
της 4ης Αγροτικής έκθεσης 
Ιεράπετρας - AgroExpo 2021, που 
θα διεξαχθεί 17-19 Σεπτεµβρίου 
στον υπαίθριο χώρο της πρώην 
Agrex στην Ιεράπετρα. Μια έκθεση 
που έγινε θεσµός και έχει κερδίσει 
την εµπιστοσύνη εκθετών και 
επισκεπτών, υλοποιείται και αυτή τη 
χρονιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον µε 
βάση τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης 
είναι: Παρασκευή 17/09/2021: 
16:00 - 21:00 και Σάββατο 
18/09/2021 και την Κυριακή 
19/09/2021: 10:00 - 21:00. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://agroexpoierapetra.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 ∆ωρεάν προγράµµατος 

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

 Tη ∆ευτέρα 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 αφιερωµένη σε 
όλη την αλυσίδα παραγωγής 
πατάτας, που θα λάµβανε χώρα 
στο Lelysland της Ολλανδίας στις 
1-2 Σεπτεµβρίου µε υπαίθρια 
παρουσίαση σε πάνω από 50 
στρέµµατα. Ιστοσελίδα της 
έκθεσης: potatoeurope.nl

 Μεταφέρεται για τις 23-26 
Σεπτεµβρίου η 5η Πανελλήνια 
Γιορτή Μανιταριού Τρούφας. 
Επικοινωνία 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.

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

 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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κριάρια ράτσας λακόν µέχρι 3,6 
ετών από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγήςΠε-
ριοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6983/631352

Πωλούνται 200 γίδια µε βόσκηση σε πουρ-
νάρι 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνάρι µε 
δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. 
Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνι-
κα 100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517.

Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα και 50 
αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ. 
6972/847648

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννιτσών. 
κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

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

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων ζώων. Πε-
ριοχή  Αιτωλοακαρνανίας.Τηλ.6980/048507.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοιµη 
για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενι-
κά µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνι-
κής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών γνή-
σιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκαστη. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι Αγκλονου-
µπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής 
ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελληνι-
κή εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσί-
κες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε 
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι 
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτη-
νοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτο-
βολταικά 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 κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής 
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή Νο-
µού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεοπα-
ραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερρών 
τηλ.6906/779402. 

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

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυ-
λής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεν-
νηµένα. 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 πιστοποί-
ηση Pedigree.Tηλ. 6976/396855.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άριστης ποι-
ότητας ηλικίας από 5 έως 7 µηνών σε πολύ 
καλές τιµές.Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 10 αγελάδια Σβιτς µε µικτή από-
δοση. Περιοχή ∆αµιανό Γιαννιτσά  Τηλ. 
6972/208087.

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

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγούρια 
λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, Αγελάδες 
λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γαλακτοφόρα. 
Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ. 6906/869090

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαρα-
γωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. Τηλ. 
6985/556637.

Zητούνται έγκυα πρόβατα Λακόν υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής.Τηλ. 6985/858698.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα Τηλ. 
6985/858698.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, δι-
ανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλί-
ας σίσσυ και sanda maria. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµα-
τα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.  
6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-
µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευ-
καιρίας. 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 αρόσιµα τα 
οποία πληρώνονται προς 46,2 καιΠωλούνται 
προς 100 ευρώ το ένα.Τηλ.6930/554050

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

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

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για πα-
ραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, 
δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες µε πιστοποιητικά.Τηλ.6985/556637.

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 τσίπουρο, αιθε-
ριο έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή 
Επανοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος φα-
σολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλη τρο-
φή για γιδοπρόβατα και βοοειδή. Περιοχή Κα-
λαµάτα. Τηλ.6985/699540, 2722/023246

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για ζωο-
τροφή. Τηλ. 6974/567958

Ζητούνται προς αγορά σιτάρι, κριθάρι σκλη-
ρό και µαλακό από περιοχές Ορχοµενού, Λιβα-
διάς, 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 Κερί-
ου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζα-
κύνθου.Τηλ.6937/314086.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση. 
Τηλ.6983/717473.

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

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

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγρο-
τεµαχίων. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό 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 στρεµµάτων, κα-
λοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην περι-
οχή Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώ-
ληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων για 
φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθιώ-
τιδας. Τηλ. 6944/603429

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 µέ-
τρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιο-
χή Χαλκιδική Τηλ. 6982/776003

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

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για µικρές 
µπάλες. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται σκληρόµηλος 25 ίππων µοτέρ που 
κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6974/567958

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 200 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο 
παράθυρα. Τηλ. 6980/001606. 

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρα-
κτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τι-
µή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάστα-
ση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου. 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 επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευρώ.
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 παρελκό-
µενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελαφρύς, 
βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.

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

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτή-
ρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή 
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περι-
οχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ. 6979/163866.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 Hp 
µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χωρητι-
κότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 
V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 
ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµο-
ποίητος 550 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονί-
ας. Τηλ. 6974/705615. 

Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τιµή 200 ευ-
ρω.25940/21822. 

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

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 σβάρ-
νες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), µία αντλία νε-
ρού CAPRARI µονοβάθµια. Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας 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 φρέ-
ζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατά-
σταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευ-
ρώ. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.Τηλ.6983/717473.

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo µε 
συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 
6972018965

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγοπρό-
βατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή 
Θεσσαλίας.Τηλ.6943/812013.

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

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

Πωλείται ζυγαριά διάστασης 2µ x 1µ ,ζυγίζει 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, Kοµορειλ κινητήρα, καµπίνα εργο-
στασιακή. Τιµή 33000 ευρώ.Τηλ.6932/005070.

Πωλείται χορτοκοπτικό Iταλίας πεντάδισκo µε 
συνθλιπτικό 3500 ευρώ. Περιοχή δυτική Μακε-
δονίας. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύπου 
2,5µ πλάτος 750 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακε-
δονίας.  Τηλ. 6974/705615.

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

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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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ    ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Τι κι αν ο κόσµος αλλάζει συνεχώς, 
το Αγιωργίτικο υπάρχει σταθερά στη 
Νεµέα για να συνεχίζει να συναρπά-
ζει µε το δυναµικό του χαρακτήρα. Ε-
ξάλλου, η Νεµέα είναι τόπος µε µεγά-
λη αµπελουργική παράδοση και µία 
από τις σηµαντικότερες οινοπαραγω-
γικές ζώνες της Ελλάδας, ενώ το κρα-
σί ΠΟΠ Νεµέα βασίζεται σε µία από 
τις πιο δυναµικές ελληνικές ποικιλί-
ες, το Αγιωργήτικο.

Τουλάχιστον από τον 16° αιώνα 
καλλιεργείται στη Νεµέα σχεδόν σε 
αποκλειστική βάση, όπως προκύπτει 
από τα οθωµανικά αρχεία. Οπότε η υ-
πόθεση ότι από αρχαιοτάτων χρόνων 
καλλιεργείται στη Νεµέα, η ποικιλία 
Αγιωργίτικο, µπορεί να αποτελεί έ-
να πολύ ορθολογικό συµπέρασµα.

Κάθε φορά, οι εκδηλώσεις που δι-
οργανώνονται από τον Σύνδεσµο Οι-
νοποιών Νεµέας και τον ∆ήµο Νεµέας 
είναι πόλος έλξης για εκατοντάδες οι-
νόφιλους, ντόπιους αλλά και ξένους, 
που έρχονται για τον απόλυτο πρω-
ταγωνιστή: το κρασί. Εξάλλου, η µε-
γάλη γιορτή του Αγιωργίτικου στην 
οινική πρωτεύουσα της Πελοποννή-
σου συµπίπτει µε την αρχή του τρύ-
γου (τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέµ-
βρη) και πλαισιώνεται από δεκάδες 
εκδηλώσεις σε όλα τα οινοποιεία.

Φέτος οι Μεγάλες Μέρες Νεµέας 
«νοστιµίζουν» επικίνδυνα αφού ο 
Σύνδεσµος Οινοποιών Νεµέας ένω-
σε τις δυνάµεις του µε τη Γαστρονο-
µική Κοινότητα Νεµέας µε σκοπό ένα 
άκρως γευστικό αποτέλεσµα µέσα α-
πό το οποίο θα αναδεικνύεται ο µονα-
δικός χαρακτήρας του Αγιωργίτικου.

Οι Μεγάλες Μέρες Νεµέας θα ξε-
κινήσουν την Παρασκευή 3 Σεπτεµ-
βρίου και ώρα 20:30 µε την καθιερω-
µένη Τελετή Έναρξης! Μια σειρά α-
πό ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις αλ-

λά και συζητήσεις θα λάβουν µέρος 
στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου:

Γαστρονοµία από τον Γιώργο Πίττα
Ανάλυση του ερευνητικού προγράµ-

µατος Νεµέας από τον Σάκη Καλύβα 
Παρουσίαση του νέου φακέλου 

ΠΟΠ Νεµέας και του Σήµατος ποιότητας
Το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 

Σεπτεµβρίου 11 µε 7 το απόγευµα, 
το Εκθετήριο του Συνδέσµου Οινο-
ποιών Νεµέας θα έχει γευσιγνωσίες.

Γευσιγνωσίες µε τοπικούς µεζέδες,
Live cooking τοπικών µαγείρων.

Πόλος έλξης
Οι εκδηλώσεις του Συνδέσµου 

Οινοποιών Νεµέας και του 
∆ήµου είναι πόλος έλξης για 

εκατοντάδες οινόφιλους

Έως 31 Αυγούστου 
για ελαιώνα Άµφισσας
Σε υποβολή των απαιτούµενων 
παραστατικών για τη δράση 
10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού 
ελαιώνα Άµφισσας καλεί ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το έτος εφαρµογής 
2021, οι δικαιούχοι οφείλουν να 
προβούν σε καταχώρηση και 
ηλεκτρονική υποβολή του 
Πιστοποιητικού Εφαρµογής 
Βιολογικής Γεωργίας στο 
πληροφοριακό σύστηµα της 
∆ράσης µέχρι τις 31 Αυγούστου, 
µε τους προσωπικούς κωδικούς.

Κοινωνικός τουρισµός για 
12 βράδια στην Εύβοια 
∆ιπλασιάζεται από 6 σε 12 βράδια 
από την Πέµπτη 19 Αυγούστου η 
µέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων 
σε τουριστικά καταλύµατα του 
µητρώου παροχών κοινωνικού 
τουρισµού 2021-2022 στους 
δήµους Ιστιαίας-Αιδηψού και 
Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας 
Ευβοίας, στο πλαίσιο των µέτρων 
για τη στήριξη των πυρόπληκτων. 
Οι διακοπές µε το πρόγραµµα 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
έως τις 31 Ιουλίου 2022.

Στην γραµµή 1540 και 
οι πυρόπληκτοι αγρότες
Για τις έκτακτες ανάγκες που 
αντιµετωπίζουν οι αγρότες από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές, το ΥπΑΑΤ 
προχώρησε στην τηλεφωνική και 
ηλεκτρονική υποστήριξη τους για 
τα µέτρα αποζηµιώσεων και τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 
Στον τετραψήφιο αριθµό 1540 
προστέθηκε Κέντρο Υποστήριξης 
Πυρόπληκτων Αγροτών µε ώρες 
λειτουργίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή 
08:00 έως 20:00 και Σάββατο 
09:00 έως 17:00.

Στα 80 ευρώ η ετήσια 
συνδροµή θήρας
Υπογράφηκαν από τον υφυπουργό 
Περιβάλλοντος, Γιώργο Αµυρά οι 
ρυθµιστικές αποφάσεις θήρας για 
το κυνηγετικό έτος 2021-2022. 
Βάσει της απόφασης καθορισµού 
ετήσιας συνδροµής για το 
κυνηγετικό έτος 2021-2022 
(Φ.Ε.Κ. Β’3474/30-07-2021) για 
τους κυνηγούς αναγνωρισµένους 
ως «συνεργαζόµενων µε το 
Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων» 
καθορίζεται στα 80 ευρώ, 
προσαυξηµένη κατά 15 ευρώ.

Στον αµπελώνα της Νεµέας, το µεγαλύτερο συγκεντρωτικό ελληνικό αµπελώνα έκτασης 25.000 
στρεµµάτων, καλλιεργείται η πιο σηµαντική και προσφιλής ελληνική ποικιλία το Αγιωργίτικο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μεγάλες Μέρες για το 
Αγιωργίτικο στη Νεμέα
Το εορταστικό τριήμερο 3-5 Σεπτεμβρίου θα χρωματίσουν οινικές 
και γαστρονομικές εμπειρίες με πρωταγωνιστή το Αγιωργίτικο 

Πωλείται χαρακτικό µηχάνηµα ελαιών σε άριστη κα-
τάσταση.Περιοχή Λαµίας.Τηλ.6980/677936.

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

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 επι-
σκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.
Τηλ.2310711320. 

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κο-
λόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα 
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

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

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για 
20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.
Τηλ.2310711/456.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια,καλλιερ-
γητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανιτίδη 300 µέτρων 
Φ82, καρότσα 4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες 
µεταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή (µεταχειρισµένη) 48 
θέσεων τύπου συλέο. Περιοχή: Λαγκαδάς Θεσσα-
λονίκη. 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 (µάρ-
κα ∆εσφάλια) γρήγορης εξόδου µε αυτόµατο τάι-
σµα. 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 ευ-
ρώ. Τηλ.6944/665682.

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

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατασκευ-
ής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και ενισχυµέ-
νος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ. 6945/877367.

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

Πωλούνται φορτωτής 510 C, τρακτέρ Βαλµετ 805, 
αρµεκτήριο για αγελάδες 12 θέσεων. Περιοχή: Σίν-
δος, Θεσσαλονίκη.Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια και µπιντζ στην πε-
ριοχή της Βέροιας.Τηλ.6986/701716.

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

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

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

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίνδος. Τηλ.: 
6972/366043.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κατάστα-
ση 4x4. Τηλ. 6943/457861 
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Καθοδόν πακέτο
6 δις από UEFA
Στις 31/8 κληρώνει για Παγκόσμιο Κύπελλο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

«Πακέτο» ύψους 6 δις ευρώ ετοιµά-
ζεται να χορηγήσει η UEFA στις οµά-
δες που «χτυπήθηκαν» από την παν-
δηµία του κορωνοϊού. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα η Μπαρτσελόνα, η ο-
ποία έχει «τρύπα» 481 εκατ. ευρώ και 
χρέη 1,3 δις ευρώ, όπως παραδέχθη-
κε ο πρόεδρός της Ζοάν Λαπόρτα.

Όπως αναφέρει το δηµοσίευµα των 
New York Times, η UEFA σκοπεύει να 
εκταµιεύσει ένα ποσό της τάξεως των 
6 δις ευρώ, µέσω δανεισµού από τις 
τράπεζες και διάφορα επενδυτικά τα-
µεία, το οποίο θα αποπληρώσει σταδι-
ακά µέσα από ένα µέρος των εσόδων 
της. Σύµφωνα µε το άρθρο, οι σύλ-
λογοι που θα τεθούν σε προτεραιό-
τητα θα είναι αυτοί που αντιµετωπί-

ζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα και 
έχουν προκριθεί στις τρεις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις της, Champions 
League, Europa League και Europa 
Conference League. 

Στο µεταξύ, στις 31 Αυγούστου εί-
ναι προγραµµατισµένη η κλήρωση 
των προκριµατικών του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου 2023, όπως ανακοίνωσε η 
FIBA. Συνολικά οι 32 οµάδες από την 
Ευρώπη που θα µπουν στην κληρω-
τίδα είναι οι: Βέλγιο, Βοσνία/Ερζεγο-
βίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ε-
σθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, 
Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, 
Λετονία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, 
Λιθουανία, Πολωνία, Ολλανδία, Ρω-
σία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρ-
κία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Ισλαν-
δία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδο-
νία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία.

Μετά  από 7 χρόνια τεράστιας προσφοράς στη 
Μπάγερν Μονάχου ο άσος Πολωνός Ρόµπερτ 
Λεβαντόφσκι ζήτησε να αποχωρήσει από το σύλλογο. 
Σύµφωνα µε το «Sky Sports», η διοίκηση δεν δείχνει 
διατεθειµένη να ακούσει προσφορές από άλλες 
οµάδες, οι οποίες δεν θα είναι κοντά στις απαιτήσεις 
της, δηλαδή γύρω στα 117 εκατ. ευρώ.

Ο Λεβαντόφκσι ζητά 
να φύγει από Μπάγιερν

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

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Λίβερπουλ - Μπέρνλι  14:30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ   17:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 8 HD 

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Άστον Βίλα - Νιουκάσλ  17:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 7 HD 

Τένις

WTA 1000 2021  18:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 6 HD

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Μπράιτον - Γουότφορντ  19:30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

 

Βόλεϊ

Ελλάδα - Ισπανία  16:00 µ.µ. ΕΡΤ3

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Γουλβς - Τότεναµ  16:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 2 HD

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Άρσεναλ - Τσέλσι  18:30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις

2021 ATP Masters 1000  19:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 9 HD

WNBA 2021

Νιου Γιορκ Λίµπερτι - Λ.Α. Σπαρκς  21:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 8 HD

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Λίβερπουλ - Μπέρνλι  14:30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ   17:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 8 HD 

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Άστον Βίλα - Νιουκάσλ  17:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 7 HD 

Τένις

WTA 1000 2021  18:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 6 HD

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Μπράιτον - Γουότφορντ  19:30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

 

Βόλεϊ

Ελλάδα - Ισπανία  16:00 µ.µ. ΕΡΤ3

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Γουλβς - Τότεναµ  16:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 2 HD

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22

Άρσεναλ - Τσέλσι  18:30 µ.µ. COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις

2021 ATP Masters 1000  19:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 9 HD

WNBA 2021

Νιου Γιορκ Λίµπερτι - Λ.Α. Σπαρκς  21:00 µ.µ. COSMOTE SPORT 8 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή  22 Αυγούστου

Σάββατο 21 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πού οδηγεί 
και για πόσο θα 
κρατήσει η άνοδος 
των εμπορευμάτων

Μακριά    
νυχτωμένοι  
με τη νέα ΚΑΠ 
στην πλατεία Βάθη 

Οι πυρκαγιές 
«καψαλίζουν» 
τις αποζημιώσεις 
για τον παγετό 

Σε παγκόσµια
συµµαχία η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ αποτελεί πλέον το 18ο 
µέλος της Global Football Alliance 
και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε 
αυτή την παγκόσµια ποδοσφαιρική 
συµµαχία, που εκτείνεται σε έξι 
ηπείρους και αποτελείται από 
οµάδες που αριθµούν συνολικά 
64 εθνικά πρωταθλήµατα και 
47 Κύπελλα. Πρόκειται για µια 
ποδοσφαιρική συµµαχία, που 
ως στόχο έχει την πολύπλευρη 
συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.

Αδιέξοδο Super League
∆εν ψηφίστηκε η προκήρυξη του 
νέου πρωταθλήµατος της Super 
League στη γενική συνέλευση της 
19ης Αυγούστου επιβεβαιώνοντας 
το αδιέξοδο που υπάρχει στην 
οργάνωση. Με την αναβολή της 
πρεµιέρας δεδοµένη, όλα θα 
κριθούν την ερχόµενη ∆ευτέρα 23 
Αυγούστου στη νέα έκτακτη γενική 
συνέλευση, όπου απαιτείται 
ενισχυµένη πλειοψηφία 3/4 
για την προκήρυξη.

Στη Γιούβε ο Λοκατέλι
Ο Μανουέλ Λοκατέλι αποτελεί το 
µεγάλο απόκτηµα της Γιουβέντους 
ενόψει της νέας σεζόν, µε τους 
Μπιανκονέρι να ανακοινώνουν 
επίσηµα τη µεταγραφή του από 
τη Σασουόλο ως το καλοκαίρι του 
2026. Ο διεθνής Ιταλός χαφ 
αρνήθηκε προτάσεις από 
Ντόρτµουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο 
Μαδρίτης και Σαχτάρ για να 
υπογράψει στους Μπιανκονέρι, µε 
µισθό που φτάνει τα 3 εκατ. ετησίως.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Η
ζήτηση στην ελληνική αγορά βαµ-
βακιού παραµένει δυνατή, αλλά η 
προσφορά είναι µετρηµένη. Οι εκ-
κοκκιστές έχουν πουλήσει αρκετά 

νωρίτερα και τώρα βλέπουν τις τιµές ολοένα υ-
ψηλότερα. Κάποιες πράξεις έγιναν γύρω από 
τα 100 σεντς, επίπεδα που οι κλώστες θεωρούν 
ως ανώτερο όριο για τις αγορές τους.

  Συνεχίζεται η ανοδική πορεία για το σκλη-
ρό σιτάρι µε βοήθεια από τις τιµές εξαγωγής. 
Τα επίπεδα που πληρώνουν οι Ιταλοί είναι πά-
νω από τα 370 ευρώ ο τόνος FOB και πολύ πρι-
µένουν σύντοµα τα 380 ευρώ. Η Φότζια είναι 
κλειστή για δεύτερη εβδοµάδα, στη Γαλλία ό-
µως οι τιµές ενισχύθηκαν άλλα 10 ευρώ, στα  
335 ευρώ, και σηµειώνοντας υψηλά εξαετίας.

Προς 100 σεντς 
βαδίζει το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆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)

330

233

264

209,5

430,90

1380,00

17,60

89,40

126,47

106,17

350

233

264

209,5

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

370

233

264

209,5

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

385

233

264

209,5

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

385

233

264

209,5

487,40

1341,40

17,55

84,22

127,62

104,98

385

233

264

209,5

498,50

1332,60

17,11

87,50

128,35

105,50

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 3,26 3,22 3,22

3,14
3,25 3,25

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

15/07 22/07

89,52

89,45

90,87 90,14 91,20
93,58

29/07 05/08 11/08 19/08
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Σηµείωσε νέα υψηλά και διορθώνει λόγω ισχυρού δολαρίου
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
93,58 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

264

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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180
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160
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209,5 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,25     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ MAI IOYN

Έγραψε τα 96,5 σεντς η λίµπρα η τιµή 
για τα συµβόλαια βάµβακος ∆εκεµβρίου 
2021, µε την αγορά να αναµένει πλέον 
δοκιµή των 100 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

Τα ταµπλό στο χρηµατιστήριο εµπο-
ρευµάτων της Νέας Υόρκης έγραψαν 
τα 96,5 σεντς ανά λίµπρα για τα ενερ-
γά συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2020, µια 
τιµή που δίνει εύκολα τα 60 λεπτά στο 
εγχώριο σύσπορο, εφόσον διατηρηθεί 
αυτό το κλίµα ανόδου στις διεθνείς α-
γορές. Και οι ενδείξεις υπαγορεύουν 
ότι αυτό θα συνεχιστεί, µε την αγορά 
να κεντράρει πλέον στο επίπεδο των 
100 σεντς ανά λίµπρα, ήτοι του ενός 
δολαρίου, εφόσον οι χρηµατιστηρι-
ακές συναλλαγές σπάσουν την αντί-
σταση των 97-98 σεντς ανά λίµπρα.

Βέβαια σε αυτά τα υψηλά οι Έλλη-
νες αγρότες καλούνται να συνυπο-
λογίσουν και τα αυξηµένα κόστη που 
είχε φέτος η καλλιέργεια, σχεδόν σε 
όλο το εύρος των εισροών. Τα ποτί-
σµατα ήταν περισσότερα φέτος, µε 
την τιµή στο πετρέλαιο να έχει τσι-
µπήσει πάνω από µισό ευρώ τους τε-
λευταίους δώδεκα µήνες, όσο φυτο-

προστασία και θρέψη έγραψαν αυξή-
σεις της τάξης του 30%. Με άλλα λό-
για, το κόστος της καλλιέργειας έχει 
ήδη καλύψει σηµαντικό µέρος της δι-
αφοράς που γράφουν πλέον τα συµ-
βόλαια προπώλησης συγκριτικά µε 
τα φιξαρίσµατα που έγιναν τον πε-
ρασµένο ∆εκέµβριο. Επιπλέον ήδη 
γίνονται συζητήσεις στα παραγωγι-
κά κέντρα της χώρας περί αύξησης 
των συµβολαίων ενοικίασης γης, µε 
τον ανταγωνισµό µάλιστα να είναι έ-
ντονος και από τα σιτηρά.  

Καταλύτης πάντως ώστε η τιµή στο 
βαµβάκι να σπάσει τις προηγούµενες 
αντιστάσεις των 93 σεντς και να βρει 
στήριγµα γύρω από τα 95 σεντς, επί-
πεδο που κράτησε µέχρι και το κλεί-
σιµο της εβδοµάδας, ήταν η έκθεση 
προσφοράς και ζήτησης του αµερικα-
νικού υπουργείου Γεωργίας (USDA), 
η οποία έκοψε πάνω από 540.000 
δέµατα από την αµερικανική παρα-
γωγή. Βασική προσαρµογή λοιπόν 
ήταν η εκτίµηση για παραγωγή της 
τάξης των 17,26 εκατ. δεµάτων κάτι 

που σηµαίνει λιγότερη αµερικάνικη 
πρώτη ύλη στις διεθνείς αγορές κα-
τά 200.000 δέµατα, αλλά και ροκάνι-
σµα τελικών αποθεµάτων κατά του-
λάχιστον 300.000 δέµατα, που σχε-
δόν εξαντλούνται στα 3 εκατ. δέµατα. 

Ταυτόχρονα µειωµένη είναι και η 
παραγωγή της Βραζιλίας κατά 750.000 
δέµατα. Υπό αυτήν την πίεση της προ-
σφοράς οι διεθνείς αναλυτές εκτιµούν 
πως είναι θέµα χρόνου η αγορά να 
γράψει τα 100 σεντς, επίπεδο τιµών 
που ήδη φέρεται ότι πληρώνουν τα 
κλωστήρια. Ωστόσο, ιστορικά η πε-
ριοχή πάνω από τα 95 σεντς ανά λί-
µπρα ωθεί τα κλωστήρια στο να περι-
ορίζουν το µερίδιο του βαµβακιού και 
να στρέφονται στις συνθετικές ίνες.

Εύκολα τα 60 λεπτά στο σύσπορο
 Στις διαπραγµατεύσεις ως βάση το συµβόλαιο του ενός δολαρίου
Παράλληλα µε τις τιµές, αυξηµένα και τα κόστη της καλλιέργειας Μεγάλη φύρα στη σοδειά µε 

την αγορά να πληρώνει µέχρι 
70 λεπτά τη σουλτανίνα κατά 
τη δεύτερη εβδοµάδα 
συγκοµιδής της, µε τους 
παραγωγούς να εκτιµούν ότι 
φέτος η σεζόν θα είναι 
σύντοµη. Ο λίβας του Ιουλίου 
και του Αυγούστου έλιωσε 
τα σταφύλια και πλέον έχει 
δηµιουργηθεί ζήτηµα και µε 
τα συµβόλαια που τηρούν 
στις αγορές του εξωτερικού 
τα συσκευαστήρια, αφού 
οι εµπορεύσιµες ποσότητες 
είναι µειωµένες τουλάχιστον 
50%. Συνδυαστικά µε την 
«εκβιαστική» πρωίµιση της 
παραγωγής δηµιουργείται 
θέµα µε τον ανταγωνισµό 
από Ιταλία και Ισπανία που 
διεκδικούν σταθερά τα 
ελληνικά µερίδια στις αγορές 
του εξωτερικού, αφού η 
χώρα στέλνει τις 
µεγαλύτερες ποσότητες τον 
Σεπτέµβριο, κάτι που 
σηµαίνει ότι φέτος µπορεί 
να µην έχει µείνει αρκετό 
εµπόρευµα. 

ΜΙΣΗ Η ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ, 
ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ 
ΧΑΜΕΝΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ

Προς έκπληξη των αναλυτών η πρόσφατη αµερικανική 
έκθεση προσφοράς / ζήτησης βάµβακος µείωσε τη νέα 
παραγωγή στις ΗΠΑ, δηµιουργώντας στενότητα στα 
τελικά αποθέµατα. ∆εν είναι λίγοι όσοι διαφωνούν µε 
την πρόβλεψη του αµερικανικού υπουργείου 
θεωρώντας πως σύντοµα θα υπάρξει αναθεώρηση 
προς τα πάνω. Παράλληλα η οψιµότητα στις ΗΠΑ και οι 
πληθωριστικές τάσεις σε όλα τα εµπορεύµατα ώθησε 
και το βαµβάκι σε νέα υψηλά, βρίσκοντας έντονη 
αντίσταση στα 96,50 σεντς ανά λίµπρα. Στις τελευταίες 
συνεδριάσεις βλέπουµε διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες 
οφείλονται κυρίως στην άνοδο του δολαρίου.

ΝEA ΥOΡKH
Νέες πωλήσεις σηµειώνονται µε το σταγονόµετρο, καθώς 
οι εκκοκκιστές διστάζουν να δεσµεύσουν νέες ποσότητες 
όσο βλέπουν το χρηµατιστήριο να δοκιµάζει υψηλότερα 
επίπεδα. Μην ξεχνάµε πως χρειαζόµαστε περίπου έναν 
µήνα ακόµα για τη συγκοµιδή. Όσο οι τιµές ∆εκεµβρίου 
‘21 βρίσκονταν στα 95 σεντς βγήκαν δουλειές γύρω από 
το 1 δολάριο σε ανοιχτά συµβόλαια προς εµπορικούς 
οίκους όσο και σε κλειστές τιµές για τουρκικά κλωστήρια. 
Θεωρητικά τα 100 σεντς ανά λίµπρα αποτελούν ένα 
ψυχολογικό όριο, πάνω από το οποίο οι κλώστες 
δυσκολεύονται να πληρώσουν. Φυσικά όλα αναιρούνται 
εφόσον το χρηµατιστήριο συνεχίσει την ανοδική πορεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Θέµα χρόνου η αγορά να γράψει 
τα 100 σεντς, λένε οι αναλυτές.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
Μετά την έκθεση του USDA 

για λιγότερο βαµβάκι από 

τις ΗΠΑ, στήριγµα γύρω 

από τα 95 σεντς

Συνεδρίαση 18/08/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 94,83 -0,07

Μάρτιος ‘22 93,95  +0,22
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Η παγκόσµια κατανάλωση καλα-
µποκιού αναµένεται να ενισχυ-
θεί περαιτέρω στους 1,183.477 
εκατ. τόνους (από 1,181.04 ε-
κατ. τόνους), ενώ η χρήση για 
ζωοτροφές ενδέχεται να κινη-
θεί χαµηλότερα στους 747,59 
εκατ. τόνους (από 748,27 ε-
κατ. τόνους). 

Την ίδια ώρα, το παγκόσµιο 
εµπόριο καλαµποκιού, για την 

καλλιεργητική σεζόν του 2021-
2022, αναµένεται να διαµορ-
φωθεί σε 194,3 εκατ. τόνους, 
µε τις εξαγωγές της Βραζιλί-
ας να αναθεωρούνται πτωτι-
κά, ενώ ενισχυµένες προβλέ-
πονται οι εξαγωγές καλαµπο-
κιού των ΗΠΑ. 

Με την τρέχουσα παραγωγή 
καλαµποκιού στη Βραζιλία να 
πλήττεται, ήδη η κατάσταση 

έχει αποτυπωθεί στην ενίσχυ-
ση των long θέσεων αγοράς. 

Εν τω µεταξύ µεσίτες από χώ-
ρες της Κεντρικής Ευρώπης φέ-
ρεται να κερδοσκοπούν που-
λώντας συµβόλαια της νέας 
χρονιάς, κάτι που επιβαρύνει 
σηµαντικά το κόστος για τους 
κτηνοτρόφους, χωρίς παράλ-
ληλα να καρπώνονται υψηλό-
τερες τιµές οι παραγωγοί. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με γραµµή να µη πουλήσουν κά-
τω από 27 λεπτά το κιλό ξεκινούν 
τις προσεχείς ηµέρες το αλώνισµα 
καλαµποκιού οι παραγωγοί στη 
Στερεά Ελλάδα, ενώ ήδη έχουν γί-
νει κάποιες κοπές στην Αιτωλοα-
καρνανία, µε την αγορά να πλη-
ρώνει ήδη 265 ευρώ τον τόνο. Σε 
αυτό το εµπορικό κλίµα, αρκετοί 
είναι οι παραγωγοί που προτίθε-
νται να αποθηκεύσουν σε πρώτη 
φάση την παραγωγή τους, µε σκο-
πό να βγουν στην αγορά αργό-
τερα, εκτιµώντας ότι οι τιµές που 
ακούγονται τώρα απέχουν από 
την κορυφή που µπορεί να σχη-
µατιστεί στη νέα εµπορική περί-
οδο που εγκαινιάστηκε. Φυσικά 
στην εξίσωση της αύξησης τιµών 
παραγωγού έρχονται να προστε-
θούν και ανατιµήσεις στο κόστος 
των εισροών, καθώς επίσης και η 
αυξηση της τιµής του πετρελαίου, 
αύξηση στα  µισθωτήρια γης, ενώ 
οι συνθήκες ξηρασίας υποχρέω-
σαν τους παραγωγούς σε δύο - 
τρία επιπλέον ποτίσµατα από το 
συνηθισµένο.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, ήδη 
κάποια «συµβόλαια» που είχαν 
κλειστεί από νωρίς φέτος, δηλα-
δή µερικές εβδοµάδες µετά τις α-
νοιξιάτικες σπορές, εκτελούνται 
στην τιµή των 25 λεπτών το κιλό, 
ενώ οι νέες συµφωνίες κινούνται 
σε επίπεδα πάνω από τα 26 λεπτά. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω 
του καύσωνα και του σηµαντικού 
προβλήµατος λειψυδρίας που δο-
κιµάζει την καλλιέργεια από τον 

Ιούλιο µέχρι και πρόσφατα, οι α-
ποδόσεις αναµένονται µειωµένες 
συγκριτικά µε την προηγούµενη 
χρονιά. Φαίνεται µάλιστα ότι αντί-
στοιχη είναι η εικόνα που στέλ-
νουν και τα υπόλοιπα παραγω-
γικά κέντρα των Βαλκανίων και 
ειδικά της Βουλγαρίας, της Ρου-
µανίας και της Ουγγαρίας, χω-
ρών που παραδοσιακά εξάγουν 
σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τι-
µές στην Ελλάδα, πιέζοντας ση-
µαντικά τις τιµές για την εγχώρια 
παραγωγή. 

Εν τω µεταξύ, η αγορά έγραψε 
τα 6 λεπτά το κιλό για το ενσίρω-

µα καλαµποκιού, σε µια εξέλιξη 
που έρχεται σε συµφωνία µε σχε-
τικό ρεπορτάζ της Agrenda της 
περασµένης εβδοµάδας (φύλλο 
822). Έχοντας διατηρήσει το επί-
πεδο των σχεδών 4 λεπτών το κι-
λό την τελευταία τριετία, το ενσί-
ρωµα καλαµποκιού ξεκίνησε τη 
φετινή περίοδο µε τιµή εκκίνη-
σης τα 5,5 λεπτά το κιλό. Όπως ή-
ταν αναµενόµενο, εν µέσω αυτού 
του ανοδικού κύκλου που σηµει-
ώνουν οι αγορές αγροτικών προ-
ϊόντων, οι συζητήσεις φέτος γί-
νονται µε διαφορετικούς όρους.

Η εκτίµηση της παραγωγής κα-
λαµποκιού στην ΕΕ, σύµφωνα µε 
τη γαλλική εταιρεία αναλύσεων 
Strategie Grains αυξήθηκε ωστό-
σο σε 66,3 εκατ. τόνους από 65,7 
εκατ. τόνους τον Ιούλιο. Ο λόγος 
είναι ότι η βροχή αύξησε τις απο-
δόσεις στη Γαλλία, τη Γερµανία 
και την Πολωνία, αντισταθµίζο-
ντας τις µειωµένες προοπτικές 

στη Βαλκανική λόγω της ξηρα-
σίας, σύµφωνα µε την τελευταία 
έκθεση της εταιρείας. 

Όπως αναφέρουν οι εκτιµή-
σεις των Γάλλων, η αγορά ανα-
µένεται να ακολουθήσει πορεία 
ανόδου, αφού αυτή η µετριοπα-
θής αύξηση της παραγωγής δεν 
αρκεί για να αντισταθµίσει την 
αυξηµένη ζήτηση για ζωοτροφές 
και το κενό που αφήνουν στο εν 
λόγω κανάλι οι αποκαρδιωτικές 
αποδόσεις σε κριθάρι και µαλα-
κό σιτάρι, καθώς και σε άλλα κτη-
νοτροφικά φυτά. 

Στην ίδια έκθεση σηµειώνεται 
ότι οι καιρικές ατασθαλίες καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2021 έχουν 
µειώσει αισθητά τις παραγωγές 
στα σιτάρια και το κριθάρι, δια-
µορφώνοντας ένα εκρηκτικό κα-
τά τα λεγόµενα των Γάλλων δελ-
τίο προσφοράς και ζήτησης. Μά-
λιστα, η κατάσταση στην Ευρώπη 
έρχεται να προστεθεί σε µια χρο-
νιά χαµηλών αποδόσεων σιτη-
ρών και στις υπόλοιπες εξαγω-
γικές ζώνες της Βόρειας Αµερι-
κής και της Μαύρης Θάλασσας. 

Εξαρχής το καλαµπόκι κατευθύνεται
προς πράξεις µε 27 λεπτά το κιλό
Ακριβό πετρέλαιο και ανατιµήσεις στην εξίσωση για τους παραγωγούς

Τοποθετείται σε long θέσεις η αγορά
για τα µελλοντικά συµβόλαια καλαµποκιού

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
Οι αποδόσεις αναµένονται 

µειωµένες από πέρυσι, 

λόγω του καύσωνα και του 

σηµαντικού προβλήµατος 

λειψυδρίας που δοκιµάζει 

την καλλιέργεια από τον 

Ιούλιο µέχρι και πρόσφατα

ΕΝΣΙΡΩΜΑ 6 ΛΕΠΤΑ
Η αγορά έγραψε τα 6 λεπτά 

για το ενσίρωµα καλαµποκιού, 

εν µέσω ανοδικού κύκλου στις 

αγορές αγροτκών προϊόντων

Σ
την αγορά µας, παρά τις κα-
λοκαιρινές διακοπές οι κου-
βέντες για νέες εξαγωγές συ-
νεχίζονται µε τους Ιταλούς 

αγοραστές να πληρώνουν επίπεδα ά-
νω των 370 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας. Αναφορικά µε τιµές παραγωγού 
τα 32 λεπτά το κιλό ανάλογα ποιότη-
τας θα µπορούσαµε να πούµε ότι α-
ποτελούν τον µέσο όρο τιµών το τε-
λευταίο διάστηµα. Εφόσον η εξαγω-
γή συνεχίσει να ενισχύεται είναι λο-
γικό και οι τιµές παραγωγού να ακο-
λουθήσουν την ίδια πορεία.

Στα σκληρά σιτάρια, δεν είχαµε συ-
νεδρίαση στη Φότζια οπότε και µένου-
µε στην τελευταία λίστα. Συγκεκριµέ-
να για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-

τεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης 
εµπόρου δια-
πραγµατεύεται 
στα 380-385 ευ-
ρώ ο τόνος. Ε-

πίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου κυµαίνεται στα 370-375 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία, αντίστοιχα, 
οι τιµές σκληρού ενισχύθηκαν για 
άλλα 10 ευρώ πιάνοντας τα 335 ευ-
ρώ ο τόνος FOB γαλλικό λιµάνι και 
σηµειώνοντας υψηλά εξαετίας. Μπο-
ρεί η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης να είναι υψηλότερη από την 
περσινή, εντούτοις η εκτιµώµενη µεί-
ωση στον Καναδά και στις ΗΠΑ έχουν 
ταρακουνήσει την παγκόσµια αγορά, 
προκαλώντας έλλειψη προσφοράς. 
Είναι λογικό υπό αυτές τις συνθήκες 
και όσο η αγορά δοκιµάζει ακόµα υ-
ψηλότερα επίπεδα οι πωλητές να δι-
στάζουν να προσφέρουν. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια έχουν καταγράψει 
σηµαντική άνοδο κατόπιν της ανα-
κοίνωσης της έκθεσης προσφοράς 
και ζήτησης σιτηρών. Φτάνοντας ση-
µεία αντίστασης στα υψηλά, υπήρξαν 
ρευστοποιήσεις οι οποίες διόρθωσαν 
την αγορά, ενώ παράλληλα η σηµα-
ντική άνοδος του δολαρίου πίεσε όλα 
τα εµπορεύµατα. Στη Γαλλία η πτώση 
του ευρώ βοήθησε στο να αυξηθούν 
οι τιµές µαλακού προς τα 255 ευρώ 
ο τόνος. Η φυσική αγορά δείχνει να 
αφοµοιώνει αυτά τα επίπεδα µε την 
Αλγερία και την Αίγυπτο να επιστρέ-
φουν µε νέους διαγωνισµούς.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗΛΑ 
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
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Ξεπέρασαν σε αξία το α’ τετράµηνο του έτους, αυτό του 2020 οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
µε την αξία τους να φθάνει τα 63 δις και πλέον του 51% να κατευθύνεται σε πέντε χώρες της υφηλίου, µε προεξέχουσα την Κίνα.

Εξετάζοντας τις κατηγορίες προϊόντων κατά τους πρώ-
τους τέσσερις µήνες του 2021, οι υψηλότερες µει-
ώσεις στις τιµές εισαγωγής συνέχισαν να αναφέρο-
νται για τροπικά φρούτα, ξηρούς καρπούς και µπα-
χαρικά (µείον 557 εκατ. ευρώ, -12%), φοινικέλαιο και 
φοινικέλαιο (µείον 237 εκατ. ευρώ, -12%). 

Από την άλλη πλευρά, η αξία των εισαγωγών της 
ΕΕ αυξήθηκε περισσότερο για ελαιόπιτες (συν 630 ε-
κατ. ευρώ, +32%), σόγια (συν 476 εκατ. ευρώ, +27%) 
κοµµένα λουλούδια και φυτά (συν 70 εκατ. ευρώ, 
+17%). Τα κορυφαία προϊόντα γεωργικής διατροφής 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τους πρώτους τέσσε-
ρις µήνες του 2021 περιλάµβαναν φρούτα (τροπικά 
και άλλα εκτός από εσπεριδοειδή), ελαιόπιτες, σό-
για, µη ψηµένο καφέ και τσάι. Αυτά τα προϊόντα α-
ντιπροσώπευαν σχεδόν το 33% των εισαγωγών γε-
ωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ.

 Να σηµειωθεί ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Α-
πριλίου 2021, η προκύπτουσα πλεονασµατική αξία 
αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε σε 22,7 δισ. ευ-
ρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 17% σε σύ-
γκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020. 
Αυτό το καθαρό εµπορικό ισοζύγιο εξακολούθησε 
να καθοδηγείται από τις υψηλές εξαγωγές οίνου, 
οινοπνευµατωδών ποτών και λικέρ, χοιρινού κρέα-
τος, σοκολάτας και γλυκών, βολβών, ριζών και ζω-
ντανών φυτών. ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως τον Απρί-
λιο του 2021, το εµπόριο αγροδι-
ατροφικών προϊόντων στην ΕΕ (ε-
ξαγωγές συν εισαγωγές) ανήλθε 
σε 103,4 δισ. ευρώ, 1,1% λιγότερο 
από ό, τι τον Ιανουάριο - Απρίλιο 
2020. Ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ αυ-
ξήθηκαν κατά 1,7% σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο το 2020, 

φθάνοντας τα 63 δισ. ευρώ, οι ει-
σαγωγές της ΕΕ έφτασαν τα 40,3 
δισ. ευρώ, ακόµα 5,1% λιγότερο. 
Τα παραπάνω προκύπτουν από 
µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής που εξετάζει το εµπορικό ι-
σοζύγιο αγροδιατροφικών προϊ-
όντων της ΕΕ το διάστηµα Ιανου-
αρίου-Απριλίου 2021.

ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕ σε αξία ήταν 
2,5% χαµηλότερες τον Απρίλιο του 
2021 σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 
του 2021, αλλά 3,7% υψηλότερες 
από την αξία παρατηρήθηκε τον 
Απρίλιο του 2020. Σε ετήσια βά-
ση, για την περίοδο Ιανουαρίου-
Απριλίου 2021, οι αξίες εξαγωγών 

αγροδιατροφικών προϊόντων της 
ΕΕ µειώθηκαν περισσότερο σε σχέ-
ση µε αυτές προς το Ηνωµένο Βα-
σίλειο (µείον 806 εκατοµµύρια ευ-
ρώ, -6%). Ωστόσο, οι εξαγωγές της 
ΕΕ σε αξία στη Βρετανία τον Απρί-
λιο του 2021 ήταν 8,5% υψηλότε-
ρες από ό, τι τον Απρίλιο του 2020.

ΟΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ αυξήσεις στις εξα-
γωγικές αξίες της ΕΕ καταγράφη-
καν σε σχέση µε την Κίνα (πλέον 
912 εκατοµµύρια ευρώ, +16%). 
Αυτό συνέχισε να βασίζεται κυ-
ρίως στην αύξηση των εξαγω-
γών της ΕΕ στην αξία του χοιρι-

νού κρέατος. Οι εξαγωγικές αξί-
ες της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αυξήθη-
καν επίσης κατά 7,1% (συν 488 
εκατ. ευρώ) σε σύγκριση µε την 
ίδια περίοδο το 2020, κυρίως 
λόγω του κρασιού και των οινο-
πνευµατωδών ποτών.

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ, οι εξαγωγές τρο-
φίµων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυξήθηκαν το χρονικό διάστη-
µα  Ιανουάριος - Απρίλιος του 
2021, ενώ αντίστοιχα οι εισα-
γωγές στην Ευρώπη µειώθηκαν. 
Η προκύπτουσα πλεονασµατική 
αξία των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ανήλθε στο ποσό των 

22,7 δις ευρώ σηµειώνοντας αύ-
ξηση της τάξης του 17% σε σύ-
γκριση µε την αντίστοιχη περί-
οδο του έτους 2020. Η µηνιαία 
αξία για τις εξαγωγές της ΕΕ τον 
Απρίλιο του 2021 ήταν κατά 7,7% 
χαµηλότερη από τον Μάρτιο του 
2021, αλλά και 9,8% υψηλότερη 
από τον Απρίλιο του 2020. 

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της αξίας 
των εξαγωγών της ΕΕ για τους 
πρώτους τέσσερις µήνες του έ-
τους επηρέασε κυρίως τα πούρα 
και τα τσιγάρα (µείον 126 εκατ. 
ευρώ), το χοιρινό κρέας (µείον 
121 εκατ. ευρώ) και παρασκευ-
άσµατα λαχανικών, φρούτων ή 

ξηρών καρπών (µείον 106 εκατ. 
ευρώ). Ωστόσο, παρατηρήθηκε 
σηµαντική αύξηση στις εξαγω-
γικές αξίες της ΕΕ για βολβούς, 
ρίζες και ζωντανά φυτά (συν 164 
εκατ. ευρώ), κρασιά (συν 139 ε-
κατ. ευρώ), κοµµένα άνθη και φυ-
τά (συν 126 εκατ. ευρώ).

ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ δείχνουν τα στοι-
χεία κατευθύνθηκαν το α’ τετρά-
µηνο του 2021 το 51% των προιό-
ντων αγροδιατροφής από την ΕΕ, 
ήτοι σε: ΗΠΑ, Κίνα, Ελβετία και 
Ρωσική Οµοσπονδία. Εξετάζοντας 
τις εισαγωγές αγροδιατροφικών 

προϊόντων τον Ιανουάριο-Απρί-
λιο του 2021 έναντι του 2020 πα-
ρατηρείται σηµαντική πτώση 37%  
της αξίας των εισαγωγών της ΕΕ 
από το Ηνωµένο Βασίλειο (µείον 
1,844 εκατ. ευρώ) και 10% από 
τις ΗΠΑ (µείον 387 εκατ. ευρώ).

EΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΕ

Ανέβασε ρυθµούς το αγροτικό εµπόριο ΕΕ το 4άµηνο 
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ΦΑΓΕ: Από τις οικονομικές 
καταστάσεις, που ανακοίνωσε  
η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ, 

προκύπτει πως οι πωλήσεις της  
σε αξία το α’ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 
5,6% στα 275,7 εκατ. δολ. λόγω της 
αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά 
5,7%. Σε επίπεδο β’ τριμήνου οι 
πωλήσεις της αυξήθηκαν 9,1% σε αξία 
λόγω της αύξησης σε ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ελλάδα και Ιταλία. Το μικτό 
κέρδος ανήλθε σε 108 εκατ. δολάρια, 
και ως ποσοστό επί των πωλήσεων 
μειώθηκε στο 39,2%, έναντι 40,6% για 
το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2020, ,κυρίως λόγω της αύξηση των 
τιμών γάλακτος που χρησιμοποιείται 
στις αμερικανικές (4,3%) και στις 
ελληνικές μονάδες (11,1%).

COCA-COLA HBC: Στα 235,6 εκατ. 
ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα 
καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC το  
α’ εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 
82,6% σε σχέση με πέρυσι. Εν τω 
μεταξύ, ανακοίνωσε και την εξαγορά 
του 94,7% της Coca Cola Bottling 
Company of Egypt από τους 
μεγαλομετόχους της, με τίμημα 427 
εκατ. δολαρίων. Η Αιγυπτιακή εταιρεία 
εμφιάλωσης είναι εξ ολοκλήρου 
θυγατρική της The Coca-Cola Company 
και της MAC Beverages Limited.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πωλήσεις του 
Ομίλου Πετρόπουλος, κατά την 
περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 
αυξήθηκαν κατά 63,4% και ανήλθαν 
σε 74,36εκατ. ευρώ από 45,50 εκατ. 
στις 30.6.2020. Το EBIDTA του 
Ομίλου αυξήθηκε κατά 141% και 
ανήλθε σε 6,03 εκατ. ευρώ από 2,50 
εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε 4,71 εκατ. σημειώνοντας 
αύξηση 262%, έναντι 1,30 εκατ. 
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η παγκόσμια μετάβαση σε μια οικονο-
μία ουδέτερη από άνθρακα θα προκα-
λέσει οικονομική διαταραχή που θα θυ-
μίζει την ενεργειακή κρίση της δεκαετί-
ας του 1970, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
Peterson for International Economics. 

Ακόμη κι αν οι προσπάθειες για δρα-
στική μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου είναι «εύπεπτες» μακροπρό-
θεσμα, ο άμεσος αντίκτυπος από τις δύ-
σκολες απαιτούμενες προσαρμογές μπο-
ρεί να είναι παρόμοιος σε έκταση με την 
περίοδο της συγκρατημένης ανάπτυξης 
και του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού που 
προήλθε από το σοκ στην τιμή του πετρε-
λαίου, σύμφωνα με τον Jean Pisani- Ferry, 
οικονομολόγο στο think tank με έδρα την 
Ουάσινγκτον. Ένας λόγος για τον αυξη-
μένο κίνδυνο διαταραχής είναι ότι οι κυ-
βερνήσεις καθυστέρησαν πολύ, καθιστώ-
ντας απαραίτητη μια απότομη μετάβαση, 

υποστηρίζει ο Ferry. Η οικονομική συνέ-
πεια ενός τέτοιου μετασχηματισμού «ισο-
δυναμεί ουσιαστικά με το να βάλεις μια 
τιμή σε έναν πόρο που παλαιότερα ήταν 
δωρεάν», όπως έγραψε.

Στο μεταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις χορη-
γήσεις στο Αφγανιστάν εξαιτίας της αβεβαι-
ότητας ως τη διακυβέρνηση της χώρας με-
τά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν. 
Κανονικά θα εκταμίευε την τελευταία δό-
ση του προγράμματος δανεισμού ύψους 
370 εκατ. δολαρίων. Ο άλλος χρηματο-
οικονομικός θεσμός της Ουάσινγκτον, 
η Παγκόσμια Τράπεζα, που εμπλεκόταν 
σε περίπου 20 αναπτυξιακά προγράμμα-
τα στο Αφγανιστάν και έχει χορηγήσει κά-
που 5,3 δισ. δολάρια από το 2002 στη χώ-
ρα, δεν είναι σαφές αν θα τα συνεχίσει, ε-
νώ οι ΗΠΑ παγώνουν τα αφγανικά απο-
θέματα συναλλάγματος.

Γεροβασιλείου
Συνολικά 26 νέες διακρίσεις 
απέσπασαν τους τελευταίους μήνες 
από πέντε διεθνείς διαγωνισμούς τα 
κρασιά του Κτήματος Γεροβασιλείου. 
Συγκεκριμένα, ένα Πλατινένιο, 11 
Χρυσά, 10 Ασημένια, 3 Χάλκινα και 
μία ειδική διάκριση έλαβαν τα κρασιά 
του Κτήματος σε διεθνείς 
διαγωνισμούς οίνου σε Αγγλία, 
Γαλλία, Βουλγαρία και Βέλγιο.

Chipita
Tη διάσπαση της Chipita, με λύση  
(χωρίς εκκαθάριση) και μεταβίβαση 
όλων των περιουσιακών της στοιχείων 
σε δύο νέες εταιρείες αποφάσισε η 
διοίκησή της, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του deal ύψους 2 δισ. ευρώ με την 
Mondelez. Επίσης σύμφωνα με την 
έκθεση αποτίμησης του ομίλου, η 
καθαρή θέση της εταιρείας εκτιμάται  
σε 1,1 δισ. ευρώ.

Θα πονέσει η άγαρμπη
ενεργειακή μετάβαση

 Καμπανάκι Ινστιτούτου Peterson για οικονομία 
 Το ΔΝΤ αναστέλλει χορηγήσεις στο Αφγανιστάν
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
EUROXX ΧΡΗΜ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΧ) 0,6950 +6,92%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ Β.ΠΛ 0,6350 +5,83%

ΟΜ. ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε. & Σ. (ΙΝΤΕΚ) 3,1800 +3,25%

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΜΠΡΙΚ) 2,0900 +2,96% 

 INTERCONTINENTAL INT. Α.Ε.Ε.Α.Π 7,1000 +2,16% 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΙΝΛΟΤ) 0,4200  -7,89%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (ΦΡΙΓΟ) 0,1550 -7,74%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΒΙΟΤ) 0,4640 -5,69%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΛΕΒΠ) 0,3620 -6,70%

ΑΝ. ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) 0,0780 -5,54% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.948,86 -11,83%
 NASDAQ Comp 14.491,31 -34.13%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.124,33 -66.61%
Λονδίνο FTSE 100 7.066,56 -102.76%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.737,27 -228,09%
Παρίσι CAC-40 6.627,65  -143,21%
Ζυρίχη  SMI 12.384,32 -161,52%
Τόκιο NIKKEI-225 27.281,17  -1,10%
 
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

Σφίγγει τον πληθωρισμό η FED  
με τον γενικό δείκτη να πιέζεται
Μια απότομη πτώση της αγοράς την Πέμπτη 19 
Αυγούστου επιβεβαίωσε τους θιασώτες της 
θεωρίας που συνδέει το Χρηματιστήριο με το 
διεθνές κλίμα και ιδίως με τις εξελίξεις γύρω από 
τη νομισματική πολιτική της αμερικανικής κεντρικής 
τράπεζας, της Federal Reserve. Οι πρακτικές της 
τελευταίας συνεδρίασης της FED έδειξαν ότι ο 
στόχος για τον πληθωρισμό έχει επιτευχθεί, σε μια 
λεπτομέρεια που υποδηλώνει ότι η σταδιακή 
σύσφιξη της πολιτικής της είναι κοντά, με την 
έναρξη της να τοποθετείται εντός του έτους.
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Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 
αγροτών και κίνητρα αντικατάστασης

Ο
αρχαίος Έλληνας  ποιητής Θεόκριτος είπε 
ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί». 
Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχουµε υποχρέ-
ωση να κοιτάµε πάντοτε µπροστά, να είµα-

στε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας τους τοξικούς 
ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται για συγγενείς.

«Κλέβοντας» από παλαιότερο άρ-
θρο της Αgrenda, διαβάζουµε: «…Με 
δεδοµένο το γεγονός ότι ο νέος προϋ-
πολογισµός αξιολογείται από το οικο-
νοµικό επιτελείο της κυβέρνησης ως 
µια ευκαιρία επιδίωξης οικονοµικής 
ανάκαµψης µετά την πανδηµία, που 
ενισχύεται από κοινοτικά κονδύλια αλ-
λά και ευελιξία ως προς την δηµο-
σιονοµική πολιτική, πάγια αιτήµα-
τα του αγροτικού χώρου -που αποδε-
δειγµένα στέκεται στο ύψος των πε-
ριστάσεων όταν η συνθήκη καλεί σε 
ενίσχυση της παραγωγικότητας- έρ-
χονται ξανά στο προσκήνιο και χρή-
ζουν ευνοϊκής ρύθµισης. Ένα εξ αυ-
τών των αιτηµάτων, είναι και η ανά-
γκη δηµιουργίας ειδικού αφορολόγη-
του αποθεµατικού από την πώληση 
παλαιού αγροτικού εξοπλισµού το ο-
ποίο θα συµψηφίζεται ισόποσα µε την 
αξία αγοράς του καινούργιου µηχα-
νήµατος, καθώς και η αύξηση του πο-

σοστού απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων….» 
Από το 2017 έχω επισηµάνει σε διάφορα άρθρα, 

συναντήσεις, παρουσιάσεις κλπ, ότι πρέπει να πά-
ψει η υφιστάµενη κατάσταση στην αντικατάσταση 
του µηχανολογικού εξοπλισµού. Κι ενώ αυτό είναι 
εµφανές και γίνεται εύκολα αντιληπτό, µέχρι στιγ-
µής δεν είχε γίνει καµία ενέργεια της τροποποίη-
σης του τρόπου λειτουργίας στην αγορά.

Επισηµαίνω ότι οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού, 
γίνονται από οποιονδήποτε ασκεί 
αγροτική δραστηριότητα, είτε αγρό-
τη του ειδικού είτε αγρότη του κα-
νονικού καθεστώτος. Οι δε επιχει-

ρηµατίες, οι οποίοι έχουν και αγροτικά εισοδήµατα (α-
κόµη και ελάχιστα), αντιµετωπίζονται και θεωρούνται 
ως αγρότες του κανονικού καθεστώτος, αφού από την 
01.01.17 υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν ως δευ-
τερεύουσες δραστηριότητες όλα τις αγροτικές καλλι-
έργειες ανεξαρτήτως τζίρου.

Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέργει-
ες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το παλιό του 
τρακτέρ, µε ένα καινούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα 
αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του προς α-
γορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ, θα το αποπλη-
ρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς και 
το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. Το παλιό του 
τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά για 50.000 ευ-
ρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατάσταση και µε λίγες 
ώρες εργασίας, τηρουµένης της αναλογίας µε την ηλι-
κία του, ενώ φορολογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο.

Με την υφιστάµενη φορολογική κατάσταση, για να 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα πρέπει να εκδοθούν 
2 παραστατικά: 

α) Τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα εκδώσει ο αγρό-
της προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  

τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.
β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρεί-

ας προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, 
διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.]. 

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε η-
µεροµηνία 02.01.18. Πως θα αποτυπωθούν στα βιβλία 
του αγρότη οι παραπάνω συναλλαγές;

Α) Η ΑΓΟΡΑ: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η α-
γορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κά-
θε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000 
ευρώ x 10% = 15.000 ευρώ], οι οποίες θα προσαυξά-
νουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.

Β) Η ΠΩΛΗΣΗ:Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώ από 
την πώληση του τρακτέρ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ, την έχουµε γράψει πολλές φο-
ρές: Το παραστατικό πώλησης να καταγράφει το πραγ-
µατικά οφειλόµενο ποσό (στο παράδειγµά µας 100.000 
ευρώ) και επί του ποσού αυτού να διενεργούνται απο-
σβέσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβα-
ρύνονται µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους ει-
σόδηµα, δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα 
τους ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κί-
νητρο για αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

ΤΙ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: η δηµιουργία αφορολόγητου απο-
θεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώλη-
ση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συντε-
λεστών απόσβεσης. Ελπίζω να γίνουν πράξη µε οποιον-
δήποτε τρόπο κριθεί σκόπιµο οι πληροφορίες αυτές. 

Η αγορά χρειάζεται τόνωση κι αυτό γίνεται µε 
απλούς τρόπους: µείωση φορολογίας, κίνητρα α-
ντικατάστασης εξοπλισµού, καθιστάς ασύµφορη 
τη φοροδιαφυγή, τέλος. Όλα τα υπόλοιπα περί α-
πειλών, προστίµων κλπ., είναι για να έχουν λόγο 
ύπαρξης όσοι τα προτείνουν.

Πάγια
Οι αποσβέσεις παγίου 
εξοπλισµού, γίνονται 

από οποιονδήποτε ασκεί 
αγροτική δραστηριότητα 

Του κανονικού
Οι επιχειρηµατίες και 

µε αγροτικά εισοδήµατα 
αντιµετωπίζονται ως 

αγρότες του κανονικού

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)

Ηλεκτρονικά βιβλία:Ενηµερώστε τον κόσµο
Η ΑΑ∆Ε έχει αποφασίσει ότι πρέπει σώνει και 

καλά να εφαρµόσει τα ηλεκτρονικά βιβλία 
στην Ελλάδα, όταν δεν εφαρµόζονται 

πουθενά στον κόσµο. Προσωπικά δεν έχω 
αντίρρηση.

Εξοργίζοµαι όµως από το γεγονός ότι δεν 
κάνουν αυτό που έχουν υποχρέωση: να 

ενηµερώσουν τον κόσµο.  

Υποχρέωση της ΑΑ∆Ε 
η ενηµέρωση των επιχειρήσεων
Κάποιοι έξυπνοι στα καφενεία λένε «…και τι θα 
κάνετε τώρα εσείς οι λογιστές; θα µείνετε 
χωρίς δουλειά εξαιτίας της εφαρµογής των 
ηλεκτρονικών βιβλίων…».
Εγώ ενηµερώνω, λοιπόν, ότι η εφαρµογή των 
ηλεκτρονικών βιβλίων δεν µπορεί να γίνει 
χωρίς το λογιστή.
Η ΑΑ∆Ε πότε θα ενηµερώσει τις επιχειρήσεις 
(και τους αγρότες), γι’ αυτό που θέλει να κάνει 
εν αγνοία τους; 





Τα πακέτα στήριξης δεν είναι δια πάσαν νό-
σον τουλάχιστον σε ότι αφορά τους κανόνες 
της αγοράς και την ισορροπία του ισοζυγίου 
της προσφοράς και ζήτησης. Αυτό προκύπτει 
από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ 
που παίρνει ως παράδειγµα την κρίση στην α-
γορά γαλακτοκοµικών προϊόντων της περιό-
δου 2014-2016 εξαιτίας του ρωσικού εµπάρ-
γκο και πως τη διαχειρίστηκαν η Κοµισιόν και 
οι αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών. Αν µη 
τι άλλο τα µέτρα λειτούργησαν για την ελά-
φρυνση των προβληµάτων ρευστότητας των 
παραγωγών, όµως παραµένει ζητούµενο-  µε 
βάση την πολυσέλιδη έκθεση-  αν τα διδάγ-
µατα που αντλήθηκαν θα µπορέσουν να αξι-
οποιηθούν στο πλαίσιο µελλοντικών κρίσε-
ων, διαταράξεων της αγοράς ανάµεσα και αυ-
τή της πανδηµίας. 

Μάλιστα, η έκθεση-σύσταση του Ελεγκτι-
κού ζητά από την Κοµισιόν να προχωρήσει σε 
αλλαγές εντός του 2022 υπενθυµίζοντας της, 
παλαιότερη έκθεση (2018) στην οποία αναφέ-
ρει ότι: «όσο συχνότερα χορηγείται δηµόσια ε-
νίσχυση κατά τη διάρκεια ή σε συνέχεια µιας 
«κρίσης» τόσο µικρότερο είναι το κίνητρο για 
τους γεωργούς να µετριάσουν τον κίνδυνο 
µέσω της χρήσης εργαλείων διαχείρισης κιν-
δύνων». Αυτό δηµιουργεί ηθικό κίνδυνο, κα-
θώς οι γεωργοί έχουν κίνητρο να αυξήσουν 
την έκθεσή τους σε κίνδυνο. Παραδείγµατος 
χάριν, έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να αυξή-
σουν την παραγωγή, διότι, εάν δεν αυξηθεί η 
ζήτηση, θεωρούν ότι, σε περίπτωση πτώσης 
των τιµών, θα λάβουν στήριξη από τον προϋ-
πολογισµό της ΕΕ».

Αντίστοιχα, σε άλλη µελέτη που εκπονή-
θηκε το 2018 για λογαριασµό της Επιτροπής 
διαπιστώνεται επίσης ότι η ύπαρξη του «δι-

χτυού ασφαλείας» ενδεχοµένως κατέστησε 
τους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος λι-
γότερο δεκτικούς βραχυπρόθεσµα στα µηνύ-
µατα της αγοράς. Η µελέτη κατέληξε στο συ-
µπέρασµα ότι αυτό πιθανώς ίσχυε κατά τη δι-
άρκεια της διατάραξης της αγοράς, ιδίως στις 
Κάτω Χώρες, αλλά και στην Πολωνία, την Ι-
σπανία και την Τσεχία.

Τα µέτρα µείωσης της παραγωγής ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο εµφάνισης του φαινοµένου 
της µη αποδοτικής δαπάνης
«Όσο συχνότερα χορηγείται δηµόσια ενίσχυση 
κατά τη διάρκεια ή σε συνέχεια µιας «κρίσης», 
τόσο µικρότερο είναι το κίνητρο για τους γεωρ-
γούς να µετριάσουν τον κίνδυνο µέσω της χρή-
σης εργαλείων διαχείρισης κινδύνων». Αυτό 
δηµιουργεί ηθικό κίνδυνο, καθώς οι γεωργοί 

έχουν κίνητρο να αυξήσουν την έκθεσή τους 
σε κίνδυνο. Παραδείγµατος χάριν, έχουν µε-
γαλύτερο κίνητρο να αυξήσουν την παραγω-
γή, διότι, εάν δεν αυξηθεί η ζήτηση, θεωρούν 
ότι, σε περίπτωση πτώσης των τιµών, θα λά-
βουν στήριξη από τον προϋπολογισµό της ΕΕ.»

Με τη φράση αυτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
της ΕΕ υπενθυµίζει στην Κοµισιόν ότι η αντι-
µετώπιση διαταράξεων της αγοράς πρέπει να 
γίνεται µε στοχευµένα µέτρα και όχι απλά µε 
εισοδηµατικές ενισχύσεις που δηµιουργούν 
στου παραγωγούς κουλτούρα αιτηµάτων στή-
ριξης και τους κάνουν βραχυπρόθεµα λιγότε-
ρο δεκτικούς στα µηνύµατα της αγοράς.

Με αφορµή, την κρίση στα γαλακτοκοµικά 
εξαιτίας του εµπάργκο την περίοδο 2014-2016  
το Ελεγκτικό παρατηρεί, λαµβάνοντας και σχε-
τικές εκθέσεις της Κοµισιόν ότι:

Κατά την περίοδο ανάκαµψης των τιµών, η 
αγορά λειτουργούσε υπό την απειλή των δηµό-
σιων αποθεµάτων αποκορυφωµένου γάλακτος.

Το µέτρο στήριξης της προαιρετικής µείω-
σης της παραγωγής τέθηκε σε ισχύ όταν η πα-
ραγωγή είχε αρχίσει να µειώνεται.

Η συνδεδεµένη στήριξη περιορίζει τα κίνη-
τρα για προσαρµογή της παραγωγής σε περί-
πτωση διατάραξης της αγοράς.

Η Επιτροπή επικεντρώθηκε στην επίλυση 
των προβληµάτων ρευστότητας των γεωργών.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
της για τη στήριξη ρευστότητας στο πλαίσιο 

της διατάραξης της αγοράς γάλακτος την πε-
ρίοδο 2014-2016, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε 
την κλίµακα των ταµειακών δυσχερειών των 
εκµεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής. ∆ιαπι-
στώθηκε ότι, στην πράξη, το ύψος των διαθέ-
σιµων πόρων διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο 
στην κατανοµή του προϋπολογισµού.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής να θέσει τη 
βιωσιµότητα ως στόχο της κτηνοτροφίας για 
την παραγωγή γάλακτος έχουν ασαφή απο-
τελέσµατα.

Τα έκτακτα µέτρα στήριξης ενέχουν ηθι-
κό κίνδυνο.

Τα µέτρα µείωσης της παραγωγής ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο εµφάνισης του φαινοµένου 
της µη αποδοτικής δαπάνης.

Χωρίς ασφαλιστικές δεικλίδες 
ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός

Να σηµειωθεί ότι παρότι, η Επιτροπή εντόπι-
σε γρήγορα τον κίνδυνο εµφάνισης του φαι-
νοµένου της µη αποδοτικής δαπάνης που ενυ-
πάρχει στην έκτακτη στήριξή της για την προαι-
ρετική µείωση της παραγωγής. Ωστόσο, στους 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµούς, δεν πρότεινε 
ασφαλιστικές δικλίδες για τον περιορισµό του 
κινδύνου αυτού. Επ’ αυτού το Ελεγκτικό θεω-
ρεί ότι ο κανονισµός 2016/1612 δηµιούργησε 
φαινόµενο µη αποδοτικής δαπάνης µε την πα-
ροχή στήριξης και σε γεωργούς που θα είχαν 
παύσει ούτως ή άλλως την παραγωγή τους.

Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 
συγκαταλέγεται µεταξύ των δύο κορυφαίων 

κατ’ αξία γεωργικών τοµέων της ΕΕ (59,3 
δισ. ευρώ το 2019) και αντιστοιχεί στο 14 % 

περίπου της γεωργικής παραγωγής.

Θέματα αγροτικών αγορών
δε λύνονται με εισοδηματικά πακέτα
Το Ελεγκτικό Συνέδριο θυμίζει τη διαταραχή στην αγορά γαλακτοκομικών 2014-2016

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Μηνιαίος σταθµισµένος µέσος όρος ΕΕΣταθµισµένη κυλιόµενη τιµή 12 µηνών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
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25,0 %

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑ IΤΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΚΑΤΩ
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ΧΩΡΕΣ

FARMINGREPORTΣάββατο 21 & Κυριακή 22 Αυγούστου 2021AgrendaB4 | 26



50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 IAN 2006 IAN 2008 IAN 2010 IAN 2012 IAN 2014 IAN 2016 IAN 2018 IAN 2020

ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ, 2005-2020ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟ 2019

ΛΕ
ΠΤ

Α 
ΤΟ

Υ 
ΕΥ

ΡΩ
 / 

KG

Μηνιαίος σταθµισµένος µέσος όρος ΕΕΣταθµισµένη κυλιόµενη τιµή 12 µηνών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

20,5 %

15,5 %

9,8 %
8,7 % 7,7 % 7,6 %

5,2 %

25,0 %

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑ IΤΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΚΑΤΩ

ΧΩΡΕΣ
ΑΛΛΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΑΛΛΕΣ
ΧΩΡΕΣΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

7,6 %
5,2 %

IΤΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΠΟΛΩΝΙΑ

7,7 %

ΠΟΛΩΝΙΑΚΑΤΩ
ΧΩΡΕΣ ΠΟΛΩΝΙΑ
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15,5 %

ΓΑΛΛΙΑ

Προσοχή στην άκριτη χρήση
συνδεδεμένης ενίσχυσης
Προκειµένου να βελτιωθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντι-
µετωπίζονται δυνητικά σηµαντικές ανισορροπίες της 
αγοράς, η Κοµισιόν θα πρέπει σύµφωνα µε τις συστά-
σεις του Ελεγκτικού να επικαιροποιήσει τις διαδικα-
σίες της.  Έτσι, πριν από την έγκριση όποιας στήριξης 
για τη µείωση της παραγωγής στο µέλλον θα πρέπει:

α) να εξετάζει κατά πόσο οι προϋποθέσεις από τις ο-
ποίες εξαρτάται η στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ, όπως 
η συνδεδεµένη συµβάλλουν στην υπερπροσφορά·

β) να µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης του φαινοµέ-
νου της µη αποδοτικής δαπάνης, εξετάζοντας το ενδε-
χόµενο πρόβλεψης ασφαλιστικών δικλίδων.

Γενικότερα, αυτό που διακρίνει την Επιτροπή είναι 
ότι προτείνει µέτρα για τη στήριξη των γεωργών, αλ-
λά δεν ποσοτικοποιεί τις ανάγκες τους κατά την κα-
τάρτιση του προϋπολογισµού. Άλλες ενισχύσεις της 
ΚΑΠ, ιδίως οι άµεσες, διαδραµατίζουν σταθεροποιη-
τικό ρόλο σε περιόδους διατάραξης της αγοράς, κα-
θώς µετριάζουν τις διακυµάνσεις των τιµών. Η Επι-
τροπή, σύµφωνα µε το Ελεγκτικό, δεν έλαβε υπόψη 
τα συνολικά έσοδα των παραγωγών κατά την εκτίµη-
ση των δηµοσιονοµικών αναγκών. Αντ’ αυτού, σηµα-
ντικό ρόλο στην κατανοµή του προϋπολογισµού δια-
δραµάτισε το ύψος των διαθέσιµων πόρων.

Βελτίωση κατάρτισης του προϋπολογισµού της ΕΕ 
και στόχευση µέτρων ζητά το Ελεγκτικό

Λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων και των 
διαθέσιµων πόρων στον προϋπολογισµό της ΚΑΠ, το 
αποθεµατικό για κρίσεις στον γεωργικό τοµέα  παρα-
µένει έως σήµερα ανέγγιχτο, ενώ την ίδια ώρα οι δι-
αδοχικοί κατ’ εξουσιόδοτηση κανονισµοί, µε τελευ-
ταίο τον Omnibus του 2018, επιτρέπουν προσεγγί-

σεις «τοµεακών εργαλείων» για σταθεροποίηση του 
εισοδηµάτων όµως, χωρίς πολλές-πολλές διευκρινή-
σεις προς τα κράτη-µέλη. Ως εκ τούτου σε περιπτώσεις 
κρίσεων, τα κράτη ακολουθούν απλές προσεγγίσεις 
ώστε να απλουστεύσουν την παροχή της στήριξης ό-
πως για παράδειγµα της χρήσης κατ’ αποκοπήν ενι-
σχύσεων ή ενισχύσεων ανάλογων προς το µέγεθος 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. «Τον ∆εκέµβριο 
του 2020, εντοπίσαµε δύο προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης που παρείχαν στήριξη για εργαλεία στα-
θεροποίησης του εισοδήµατος. Ωστόσο, κανένα από 
τα εργαλεία αυτά δεν εφαρµοζόταν στην πράξη», α-
ναφέρει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που υ-
πογράφει ο πρόεδρος του  Klaus-Heiner Lehne. Μάλι-
στα, προτείνεται στην Επιτροπή προκειµένου να εξα-
σφαλίσει αποδοτικότερη χρήση των δηµόσιων πόρων:

α) να καθορίσει κατώτατα όρια για την ανάλυση δυ-
νητικά σηµαντικών διαταράξεων της αγοράς·

β) να είναι έτοιµη να αναλύσει τον πιθανό αντίκτυπο 
µιας διατάραξης της αγοράς στον γαλακτοκοµικό το-
µέα, λαµβάνοντας υπόψη τη σταθεροποιητική επίδρα-
ση της υφιστάµενης στήριξης, και, εάν καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι απαιτείται έκτακτη στήριξη, να συν-
δέσει τη στήριξη µε σαφείς στόχους και τιµές-στόχο.

Σηµειωτέον, η Επιτροπή εκπόνησε και χρηµατοδό-
τησε µελέτες σχετικά µε τη χρήση έκτακτων µέτρων 
σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίες ωστόσο δεν επικε-
ντρώθηκαν στις επιπτώσεις των καθεστώτων ενίσχυ-
σης που θέσπισαν τα κράτη βάσει των κανονισµών 
2015/1853 και 2016/1613. Η εσωτερική αξιολόγη-
ση της Επιτροπής κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο ά-
µεσος αντίκτυπος των µέτρων ήταν δύσκολο να αξι-
ολογηθεί λόγω της ετερογένειάς τους και της φύσης 
των πληροφοριών που της παρασχέθηκαν.

«Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που διενεργήθη-
καν µετά τη διατάραξη της αγοράς, η Επιτροπή έλαβε 
µέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης 
κρίσεων. Ωστόσο, δεν αποτίµησε επαρκώς τις συνέ-
πειες των ρυθµίσεων των κρατών. Θεωρούµε ότι µια 
τέτοια ανάλυση θα µπορούσε να οδηγήσει την εξα-
γωγή σηµαντικών διδαγµάτων και να βελτιώσει το ε-
πίπεδο ετοιµότητας σε τυχόν µελλοντικές διαταράξεις 
της αγοράς», καταλήγει η 47σέλιδη έκθεση.

Προϋπολογισµός
Γενικότερα, αυτό 
που διακρίνει την 
Επιτροπή είναι ότι 
προτείνει µέτρα 

για τη στήριξη των 
γεωργών, αλλά δεν 

ποσοτικοποιεί τις 
ανάγκες τους κατά 
την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού

Μη αποδοτική 
δαπάνη

Τον Σεπτέµβριο του 
2016, η Επιτροπή 
ενέκρινε προαιρε-

τικά µέτρα µείωσης 
της παραγωγής, τα 
οποία όταν τέθηκαν 

σε ισχύ, η τιµή 
γάλακτος είχε ήδη 
αρχίσει ανάκαµψη

2014-2016
Τα χρόνια που προηγήθηκαν της 

διατάραξης της αγοράς της περιόδου 
2014-2016, οι κτηνοτρόφοι σε ορισµένα 

κράτη µέλη αύξησαν σηµαντικά την 
παραγωγή γάλακτος, εκµεταλλευόµενοι 

τις υψηλότερες τιµές

Άμεσες λύσεις, 
χωρίς όμως 
καθορισμό 
τιμών-στόχου
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη έλαβαν 
γενικά µέτρα για να βοηθήσουν τους 
κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της 
διατάραξης της αγοράς γαλακτοκοµικών 
της περιόδου 2014–2016, αλλά ότι η 
ανάλυση στην οποία βασίστηκαν ήταν 
ως επί το πλείστον ανεπαρκής ώστε να 
χρησιµεύσει ως βάση για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε το επίπεδο της 
απαιτούµενης στήριξης και τη στόχευσή 
της. Αυτό υπογραµµίζει στην έκθεση του 
το Ελεγκτικό  Συνέδριο της ΕΕ, στην 
οποία εξετάζει κατά πόσο σωστά 
διαχειρίστηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και οι αρµόδιες αρχές των κρατών τη 
διαταραχή και κατά πόσο άντλησαν 
διδάγµατα, τα οποία µπορούν να 
αξιοποιήσουν στο πλαίσιο µελλοντικών 
κρίσεων. Έτσι, παρά την ταχεία 
αντίδραση της Επιτροπής στη ρωσική 
απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων της 
ΕΕ, για αντιµετώπιση των υποκείµενων 
ανισορροπιών της αγοράς, χρειάστηκε 
περισσότερος χρόνος. Πρότεινε την 
ενεργοποίηση µέτρων µετριασµού για 
την ελάφρυνση των προβληµάτων 
ρευστότητας των γεωργών, χωρίς 
ωστόσο να διενεργήσει επαρκή 
αξιολόγηση των αναγκών ή να 
καθορίσει τιµές-στόχο. ∆εδοµένης της 
ευελιξίας που διαθέτουν στο πλαίσιο της 
επιµερισµένης διαχείρισης, τα κράτη 
έδειξαν την προτίµησή τους απλά στην 
υλοποίηση έκτακτων µέτρων και στην 
ευρεία κατανοµή των διαθέσιµων 
κονδυλίων. Οι προσπάθειες για τη 
στόχευση της ενίσχυσης ήταν 
περιορισµένες. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει 
λάβει µέτρα για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των ανισορροπιών της 
αγοράς, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την 
αξιολόγηση των µέτρων. Κατόπιν, η 
Επιτροπή παράσχει έκτακτη 
χρηµατοδοτική στήριξη στη Βαλτική και 
τη Φινλανδία, που επλήγησαν 
περισσότερο, ενώ θέσπισε και ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση, επιτρέποντας τον 
προγραµµατισµό της παραγωγής από 
οργανώσεις και συνεταιρισµούς. 

∆ίχτυ 
Η ύπαρξη «διχτυού 

ίσως κατέστησε 
τους παραγωγούς 

αγελαδινού γάλακτος 
λιγότερο δεκτικούς 

βραχυπρόθεσµα 
στα µηνύµατα της 

αγοράς, λέει το 
Ελεγκτικό της ΕΕ
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Η γερμανική αλυσίδα χονδρικής
Hamberger θέλει ελληνικά τρόφιμα

Επαφές με το Προξενείο 
Μονάχου για υπόδειξη νέων 
κατηγοριών προϊόντων

Ιχθυηρά, λαχανικά 
και τυροκομικά προϊόντα 
πρώτα στη λίστα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Την προώθηση τροφίµων και ποτών στη γερ-
µανική αγορά και πρωτίστως για ιχθυηρά, 
λαχανικά και τυροκοµικά προϊόντα ενδια-
φέρεται να αναπτύξει η αλυσίδα καταστη-
µάτων χονδρικής Hamberger Großmarkt, 
όπως µαρτυρά έγγραφο του γενικού προ-
ξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο.

Η γερµανική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε 
στις αρχές του 20ου αιώνα, λειτουργεί µε 
το σύστηµα «cash and carry», στο πρότυ-
πο της αµερικανικής Costco, και αποτελεί 
µία από τις µεγαλύτερες αλυσίδες κατα-
στηµάτων χονδρικής πώλησης τροφίµων 
και ποτών, µε έδρα τη Βαυαρία.

Όπως αναφέρει, το ενηµε-
ρωτικό σηµείωµα του γρα-
φείου Οικονοµικών και Ε-
µπορικών Υποθέσεων του 
γενικού προξενείου της Ελ-
λάδας στο Μόναχο, εκπρό-
σωποι της Hamberger συνα-
ντήθηκαν, πρόσφατα, µε στε-
λέχη του προξενείου. Μάλι-
στα σχεδιάζεται να συµµετά-
σχει υπεύθυνος αγορών του 
οµίλου για ιχθυηρά στην ε-
πιχειρηµατική αποστολή την 

οποία διοργανώνει το Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο στο Μεσολόγγι από 16 έως 
19 Σεπτεµβρίου 2021.

Ο διευθύνων σύµβουλος της Hamberger, 
R. Decker, σύµφωνα µε το έγγραφο, φέ-
ρεται να εξέφρασε το ενδιαφέρον για ε-
µπλουτισµό της διαθέσιµης γκάµας προϊ-
όντων µε περισσότερα ελληνικά και γι’ αυ-
τό τον σκοπό κάλεσε τα στελέχη του προ-
ξενείου να του υποδείξουν νέες κατηγο-
ρίες προϊόντων, οι οποίες θα µπορούσαν 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κα-
ταναλωτικού κοινού. Κατά τον ίδιο, το ση-
µαντικότερο ανασταλτικό πρόβληµα για α-
νάπτυξη νέων εµπορικών συνεργασιών εί-
ναι το θέµα των logistics και η δυνατότη-
τα διάθεσης σηµαντικών ποσοτήτων σε µε-
γάλες συσκευασίες και σε σταθερή βάση.

Σε πρώτη φάση ανάπτυξη δικτύου 
συνεργατών στην Ελλάδα

Η Hamberger, σε πρώτη φάση, επιθυµεί 
να αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών στην 
Ελλάδα, από τους οποίους θα αγοράζει τα 
τρόφιµα και τα ποτά. Στη συνέχεια θα τα 
εισάγει στη Γερµανία, όπου θα διανέµο-
νται σε συγκεκριµένα κανάλια πώλησης.  

Από την πλευρά του, το γενικό προξενείο 
έχει ζητήσει από επιµελητήρια και κλαδι-
κούς φορείς να ενηµερώσουν τις επιχει-
ρήσεις, αναφορικά µε το ενδιαφέρον της 
γερµανικής εταιρείας, προκειµένου οι εν-
διαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε το 
Ελληνικό γραφείο ΟΕΥ και να προωθη-
θούν οι προτάσεις τους στους υπευθύνους 
της αλυσίδας καταστηµάτων Hamberger.

Να σηµειωθεί ότι το κεντρικό κατάστηµα 
έκτασης 14.000 τ.µ. και τα γραφεία διεύ-
θυνσης βρίσκονται στο Μόναχο, ενώ δια-
τηρεί καταστήµατα σε Βερολίνο και Σαξο-
νία-’Ανχαλτ και οι πωλήσεις διαµορφώνο-
νται στα, περίπου, 250 εκατ. ευρώ ετησί-
ως ενώ απασχολεί 500 εργαζόµενους. Το 
πελατολόγιο της Hamberger αποτελείται 
αποκλειστικά από επιχειρήσεις των κλά-
δων γαστρονοµίας, υπηρεσιών τροφοδο-
σίας και φιλοξενίας (ξενοδοχεία).

Πελατολόγιο
Το πελατολόγιο 

αποτελείται αποκλει-
στικά από επιχειρή-
σεις των κλάδων 

γαστρονοµίας, 
υπηρεσιών τροφοδο-
σίας και φιλοξενίας 

(ξενοδοχεία)

Το σαµιώτικο 
κρασί 
ταξιδεύει
στην Ασία
Σε Σιγκαπούρη, Βιετνάµ και Νότια 
Κορέα ταξιδεύουν τα κρασιά του 
Συνεταιρισµού της Σάµου µέσω 
του πολυεθνικού έργου «Wine 
Quality Legend» (101015671) που 
αφορά προώθηση ευρωπαϊκών 
οίνων ποιότητας. Ως βασικό του 
στόχο έχει την ενίσχυση της 
εικόνας των ευρωπαϊκών οίνων 
ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας  
σε τρεις αγορές µε υψηλό 
αναπτυξιακό δυναµικό, 
αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας, την 
αυθεντικότητα και τις σύγχρονες 
τεχνικές παραγωγής και την 
µακρά ιστορικότητα.
Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, 
την ευθύνη του οποίου έχει η 
Οικονοµοτεχνική ΕΠΕ, είναι:

Ενιαίος Οινοποιητικός 
Αγροτικός Συνεταιρισµός Σάµου 
και Αγροτικός Αµπελουργικός 
Οινοποιητικός Συνεταιρισµός 
Βαένη Νάουσας (από την Ελλάδα),

Περιφερειακό Επιµελητήριο 
Αµπέλου και Οίνου–Trakia RVWC 
(από τη Βουλγαρία)

Επαγγελµατική Ένωση Οίνου 
«Terasele Dunarii» Ostrov 
(από τη Ρουµανία).~250

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

500
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

14.000
ΚΕΝΤΡΙΚΟ KΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τ.Μ (ΜΟΝΑΧΟ)



Agrenda B11 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

Κάλπικο 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΠΟΠ» στην 

αγορά της 
Βρετανίας

Νοθείας συνέχεια, για άλλο 
ένα εµβληµατικό εγχώριο 
προϊόν, το ελαιόλαδο. 
Εντοπίστηκαν 12.531 κιλά να 
διακινούνται από ελληνική 
εξαγωγική επιχείρηση στην 
αγορά του Ηνωµένου 
Βασιλείου φέροντας ψευδώς 
την ένδειξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΠΟΠ». Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
προχώρησε σε ανάκληση της 
Πιστοποίησης της εν λόγω 
επιχείρησης µε έδρα Κρήτη.

Άνοιγµα εστίασης 
και Κίνα τόνωσαν
την Tyson Foods

Η εταιρεία επεξεργασίας 
κρέατος στις ΗΠΑ Tyson 
Foods αναβάθµισε τις 
εκτιµήσεις για τα έσοδα της 
χρήσης 2021, καθώς 
επωφελήθηκε από την 
ισχυρή ζήτηση για το βοδινό, 
µετα το άνοιγµα της εστίασης  
και από την πρόσφατη 
αύξηση της ζήτησης χοιρινού 
από την Κίνα. Η εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι αναµένει 
πωλήσεις 46-47 δισ. 
δολαρίων για το 2021, 
έναντι εκτιµήσεων για 44-46 
δισ. δολάρια.

Ενισχυµένη εν 
µέσω πανδηµίας 
η κονσερβοποιεία 
KONBA

Ενίσχυση των οικονοµικών 
µεγεθών εν µέσω πανδηµίας, 
πέτυχε η Κονσερβοποιία 
Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ) 
που εδρεύει στην Περιοχή 
Κιλκίς και διαθέτει στην 
ελληνική αγορά γνωστά 
σήµατα όπως Trata, Flokos 
και Baron. Συγκεκριµένα, 
πέτυχε αύξηση 11% του 
τζίρου της ο οποίος ανήλθε 
σε 32,285 εκατ. ευρώ. 

ΝΕΑ

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
επιστροφή ή τον συµψηφισµό του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα προϊό-
ντα µπύρας, καθορίζει απόφαση του υφυ-
πουργού Οικονοµικών και του διοικητή 
της ΑΑ∆Ε. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα 
γίνει γνωστό ακριβώς πόσα τελικά εκατό-
λιτρα µπύρας ενώ παρήχθηκαν δεν κατα-
ναλώθηκαν, λόγω της πανδηµίας, και κα-
ταστράφηκαν.  

∆ικαιούχος επιστροφής ή συµψηφισµού 
του ΕΦΚ είναι το πρόσωπο το οποίο κατέβα-
λε τον φόρο ενώ προϋπόθεση για την επι-
στροφή ή τον συµψηφισµό του ΕΦΚ είναι: 

α) Τα προϊόντα µπύρας να έχουν διατε-
θεί στην αγορά και να έχουν επιστραφεί 
στον πωλητή κατά το χρονικό διάστηµα α-
πό 1.11.2020 έως και 31.5.2021. 

β) Η ηµεροµηνία ανάλωσης των προϊό-
ντων µπύρας από τον τελικό καταναλωτή 
να έχει λήξει έως και την 15η.5.2021. 

γ) Να έχει προηγηθεί η καταστροφή των 
εν λόγω προϊόντων από τις αρµόδιες τελω-
νειακές αρχές.

Για την επιστροφή ή τον συµψηφισµό του 
ΕΦΚ, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αί-
τηση - δήλωση στο αρµόδιο τελωνείο µέσα 
σε 6 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης. 

Η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg α-
ναβάθµισε τις εκτιµήσεις για το σύ-
νολο της χρήσης µετά από την ανα-
κοίνωση των πωλήσεων που ήταν υ-
ψηλότερες των προσδοκιών, προει-
δοποιώντας ωστόσο ότι αυστηροί πε-
ριορισµοί στην Ασία θα µπορούσαν 
να πλήξουν τις πωλήσεις. Η τρίτη µε-
γαλύτερη ζυθοποιία παγκοσµίως τό-
νισε πως οι όγκοι µπύρας σε βασικές 
αγορές όπως Κίνα και Ρωσία, έχουν 
αυξηθεί σε πολύ υψηλότερα των προ 
πανδηµίας επιπέδων, ενώ οι ευρωπα-
ϊκές αγορές όπως Γαλλία, Ελβετία και 
Σουηδία παραµένουν χαµηλότερα α-
πό πριν. Οι πωλήσεις για το διάστη-
µα Απριλίου-Ιουνίου διαµορφώθηκαν 
στα 18,69 δισ. κορόνες ∆ανίας (2,94 
δισ. δολάρια), σε σχέση µε τα 17,97 
δισ. κορόνες που ανέµεναν οι αναλυ-
τές. Η Carlsberg τόνισε τώρα πως α-
ναµένει τα λειτουργικά κέρδη να αυ-
ξηθούν κατά 8%-11% το 2021, υψηλό-
τερα από την προηγούµενη εκτίµηση 
για αύξηση 5%-10%.

Όροι επιστροφής
ή συμψηφισμού 
ΕΦΚ μπύρας, στο  
εξάμηνο αιτήσεις

Η Calsberg 
αναβάθμισε
εκτιμήσεις, 
θέμα η Ασία

Ευαισθητοποιηµένη για το µέγεθος της καταστρο-
φής από την πυρκαγιά στην Εύβοια και τη Λακω-
νία, η εταιρεία «Βιοµηχανία Ζωοτροφών Αµβροσι-
άδη» στέκεται δίπλα στους πληγέντες κτηνοτρό-
φους για να καλυφτούν οι πρώτες ανάγκες σίτι-
σης των ζώων τους.

Συγκεκριµένα, απέστειλε στην ΕΑΣ Εύβοιας 6.400 
κιλά συµπυκνωµένες ζωοτροφών προσφορά της 
πτηνοτροφικής οικογένειας παραγωγών της ΑΜ-
ΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ, κτηνοτρόφων από το Ν.Πιερίας, Ν.Λά-
ρισας, και καταστηµάτων της Κατερίνης, για να κα-
λυφτούν οι ανάγκες των κτηνοτρόφων που επλή-
γησαν από την τεράστια καταστροφή. Επιπρόσθε-
τα, απέστειλε στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνί-

ας 12 τόνους πλήρες µίγµα αιγοπροβάτων.
Επιπλέον διατέθηκαν την Τρίτη 17 Αυγούστου:

12 τόνοι πλήρους µίγµατος αιγοπροβάτων από τη 
Βιοµηχανία Παραγωγής Ζωοτροφών Αµβροσιάδης,

6,5 τόνοι χονδροειδών ζωοτροφών, προσφορά 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας.

Ζωοτροφές 
από Αμβροσιάδη
σε πυρόπληκτους 

Αλλαγές σε µονάδες παραγωγής
της General Mills στην Ελλάδα
Σε κατάργηση µίας παραγωγικής γραµµής 
(frostings) και αντικατάσταση της από νέα γραµµή 
(τορτίγια), προχωρά η General Mills στο εργοστάσιο 
που διατηρεί στην Ελλάδα, αλλαγή που αναµένεται 
να επιφέρει µικρή αύξηση στο τέλος του 2021 στις 
συνολικές πωλήσεις σε σχέση µε το 2020, όπως 
εκτιµά η εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της περασµένης 
οικονοµικής χρήσης (1/6/2019-31/5/2020) οι 
πωλήσεις της General Mills αυξήθηκαν κατά 2% στα 
62,907 εκατ. ευρώ, µε το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής του εργοστασίου της στην Ελλάδα να 
κατευθύνεται στις εξαγωγές. Πέρυσι οι εξαγωγές 
της αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ ήτοι σε 
ποσοστό γύρω στο 2% µε το συνολικό ποσό των 
εξαγωγών να αγγίζει τα 52 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 
82,5% του συνολικού της τζίρου. Στην εσωτερική 
αγορά καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 
500.000 ευρώ, στην οποία συνέβαλαν κυρίως 
τα προϊόντα µεξικάνικης κουζίνας (Old el Paso), 
τα προϊόντα ζύµης (Pillsbury) και οι µπάρες 
δηµητριακών (Nature Valley). Τα µικτά κέρδη 
αυξήθηκαν 23% και ανήλθαν σε 7,454 εκατ. ευρώ.

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
�1/6/2019�31/5/2020�

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

52

62,9
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
7,4
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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Οι βιομηχανίες βλέπουν 
κάτι στο τσάι του βουνού

 Η πανδημία έχει αυξήσει τη ζήτηση έως και 20%, μειωμένες 
οι αποδόσεις, αλλά διπλάσιες οι παραγγελίες από το εξωτερικό

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Προσδοκίες για εµπορικές πράξεις που 
µπορεί να κυµανθούν στα 8-10 ευρώ το 
κιλό για προϊόν βιολογικής καλλιέργειας 
και πάνω από 6 ευρώ στο συµβατικό, «γεν-
νά» για τη φετινή παραγωγή τσαγιού του 
βουνού ο συνδυασµός της µειωµένης πα-
ραγωγής και της αυξηµένης ζήτησης που 
έχει προκαλέσει η πανδηµία κορωνοϊού.

Την εκτίµηση αυτή, τουλάχιστον, διατυ-
πώνει ο παραγωγός Χρήστος Μυλωνάς α-
πό τη Βρύναινα της Μαγνησίας, όπου καλ-
λιεργούνται περί τα 1.000 στρέµµατα τσάι 
του βουνού, κυρίως της ποικιλίας Ραϊζέρι 
(σ. σ. περί το 80%), αλλά και της Σκάρντικα.

«Το µεγαλύτερο µέρος της συγκοµιδής 
έχει ολοκληρωθεί. Μένουν µόνο τα χωρά-
φια που καλλιεργούνται πάνω από τα 1.200 
µέτρα υψόµετρο κι αυτά όµως σε λίγες µέ-
ρες θα τελειώσουν. Σε σύγκριση µε πέρυ-
σι, τουλάχιστον στα χωράφια µου, υπάρχει 
µια µείωση παραγωγής περί το 40%, κυ-
ρίως λόγω της ανοµβρίας που είχαµε έως 
τον Απρίλιο και µετά της ζέστης του Μαΐ-
ου», αναφέρει ο κ. Μυλωνάς κι εκφράζει 
την ελπίδα του πως «αφού οι ποσότητες 
είναι λιγότερες, δεν θα έχουµε πρόβλη-
µα στη διάθεσή τους». Ο ίδιος επεσήµανε 
πως ακόµη είναι νωρίς να πει κανείς για 
τις τιµές, καθώς οι περισσότεροι πελάτες 
ξεκινούν τις παραγγελίες µετά το Σεπτέµ-
βριο. Ωστόσο εκτίµησε ότι είναι ρεαλιστι-
κά τα 8-10 ευρώ για το βιολογικής καλλι-
έργειας τσάι και τα 6 ευρώ για το συµβατι-
κής, από τη στιγµή που η πανδηµία κορω-
νοϊού έχει αυξήσει τη ζήτηση έως και 20% 
σε σχέση µε την προ-covid εποχή, ενώ κρί-
νει ως θετικό και το γεγονός ότι µεγάλες 
βιοµηχανίες µπήκαν στο προϊόν, όπως η 
Όλυµπος, γιατί προφανώς κάτι βλέπουν».

«Προσωπικά τα δίνω σε τυποποιηµένη 

µορφή, αλλά και σε 
εταιρείες σε Γερµανία 
κι Αµερική, ενώ προσπα-
θώ να κρατώ ένα 20% της 
παραγωγής µου στην αποθή-
κη, για να µπορώ να ανταποκρι-
θώ όλο το χρόνο στους πελάτες µου», 
εξηγεί ο συνοµιλητής µας, ο οποίος καλ-
λιεργεί γύρω στα 50 στρέµµατα τσαγιού 
και το 80% της παραγωγής του το εξάγει.

Μέτρια, από άποψη παραγωγής, χαρα-
κτηρίζει τη φετινή χρονιά και ο παραγωγός 
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, µε 25 στρέµ-
µατα ποικιλίας Scaridica σε υψόµετρο 600 
έως 1.800 µέτρα στο Ελατοχώρι Πιερίας.

Όπως µας εξήγησε, οι αποδόσεις κυ-
µαίνονται στα 150 κιλά το στρέµµα για το 
βιολογικής καλλιέργειας και επηρεάστη-
καν από την ξηρασία που υπήρξε το χει-
µώνα και την άνοιξη. «Η ποιότητά του, ό-
µως, είναι πολύ καλύτερη», σηµειώνει ο 
κ. Κωστόπουλος και δηλώνει πως ήδη υ-
πάρχει ενδιαφέρον από το εµπόριο πα-
ρότι ακόµη δεν έχει ξηρανθεί το προϊόν.

«Πλέον έχουν αρχίσει να το µαθαίνουν 
στην αγορά και στις ξένες χώρες όπου τα 
προηγούµενα χρόνια δεν το γνώριζαν ως 
προϊόν. Όσο βγαίνει στα µαγαζιά και πω-
λείται και δοκιµάζεται, αυξάνει και η ζή-
τησή του», τόνισε και επεσήµανε πως «ό-
σοι έχουν καταφέρει να ανοίξουν κάποιες 
πόρτες στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερι-
κό, δεν έχουν πρόβληµα. Εµείς που έχου-
µε συνεργασίες σε Αίγυπτο,  Αµερική, Κα-
ναδά, Γερµανία, Γαλλία και Σουηδία, πέρ-
σι είχαµε διπλάσιες παραγγελίες από ό,τι 
το 2019 και φέτος µου είπαν ότι οι περί-
που 3 τόνοι που θα είναι η παραγωγή µας, 
δεν θα φτάσουν». Όσον αφορά στις τιµές 
µας ανέφερε πως αναµένει να «παίξουν» 
στα 8-10 ευρώ το κιλό στο βιολογικό και 
6-7 στο συµβατικό και πως σε αυτά τα ε-
πίπεδα, η καλλιέργεια είναι βιώσιµη.

Κρίσιµη παράµετρος
η κανονικότητα
σε εστίαση, τουρισµό
Μειωµένη κατά 40%-50% αναµένει την παραγωγή 
του και ο παραγωγός Παναγιώτης Αλεξιάδης από 
τον Πελαργό Αµυνταίου, ο οποίος προωθεί µόνος 
την παραγωγή του στη Γερµανία, φτιάχνοντας 
συσκευασίες των 5 κιλών, µε τιµές που κατά µέσο 
όρο κινούνται στα 7,5 ευρώ το κιλό.
Περισσότερο προβληµατισµένος εµφανίστηκε ο 
παραγωγός Ευγένιος Καλαϊτζόπουλος, ιδιοκτήτης 
της «Olymp Herb ΙΚΕ», µε 70 στρέµµατα στον 
Όλυµπο, το Βέρµιο και το Καϊµακτσαλάν, κυρίως 
γιατί η εστίαση και ο τουρισµός δεν έχουν 
επανέλθει ακόµη σε κανονικότητα και τα 
συγκεκριµένα κανάλια διάθεσης απορροφούν 
το µεγαλύτερο όγκο της παραγωγής του. 

Μέτρια, από άποψη παραγωγής, 
χαρακτηρίζει τη φετινή 
χρονιά και ο παραγωγός 
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, 
ο οποίος καλλιεργεί περί τα 25 
στρέµµατα, ποικιλίας Scaridica 
στο Ελατοχώρι Πιερίας.

Οι εµπορικές πράξεις µπορεί 
να κυµανθούν στα 8-10 ευρώ 
το κιλό για προϊόν βιολογικής 
καλλιέργειας, και πάνω από 6 
στο συµβατικό τσάι του βουνού.

Scaridica

8-10 ευρώ

Παραγωγός από τη Βρύναινα 
Μαγνησίας µιλά για µείωση 
παραγωγής στο 40%, κυρίως 
εξαιτίας της ανοµβρίας έως 
τον Απρίλιο και µετά της ζέστης 
του Μαΐου.

Μείωση
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Με 70% ώριμα καρύδια και 40-50% 
ανοιχτά, η σωστή ώρα επέμβασης  
Μείωση του ποσοστού ξένων υλών, αλλά και των πράσινων φύλλων που βάφουν  
την ίνα, υποβαθµίζουν το κυτίο του χρώµατος και κατά συνέπεια την ποιότητα 
του εκκοκκισµένου και τελικά την τιµή που απολαµβάνει ο βαµβακοπαραγωγός 
έχει σκοπό η αποφύλλωση. Ένα αποφυλλωµένο βαµβάκι έχει λιγότερη υγρασία, 
εκκοκκίζεται εύκολα, γρήγορα και χρειάζεται λιγότερο καθαρισµό, ενώ αντίθετα το µη 
αποφυλλωµένο έχει ως συνέπεια τη µείωση του µήκους της ίνας και άλλων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, την αύξηση του ποσοστού κοντών ινών και του αριθµού των neps.

ΩΡΙΜΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑΩΡΙΜΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

70% 40-50
%
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Η αποφύλλωση στο βαμβάκι 
είναι μια απαραίτητη επέμβαση διότι 
επιτυγχάνουμε μείωση της έκθεσης της 
παραγωγής σε τυχόν αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, μείωση του σαπίσματος των 
καρυδιών, ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου «καραμέλας», ταχύτερη 
μηχανοσυλλογή χωρίς απώλειες με 
ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό συλλογής 
στο «1ο χέρι» και συγκομιδή υψηλής 
ποιότητας βαμβακιού με λίγες ξένες 
ύλες που μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς 
μετασυλλεκτικά προβλήματα. 
Τα κλειδιά για επιτυχημένη 
αποφύλλωση της 
βαμβακοκαλλιέργειας είναι: 
■ ο σωστός χρόνος αποφύλλωσης 
(σωστό στάδιο καλλιέργειας). 
■ σωστή χρήση αποφυλλωτικών 
(δοσολογίας και όγκου ψεκαστικού 
υγρού). 
■ κατάλληλες καιρικές συνθήκες 
εφαρμογής αποφυλλωτικών. 

Για την αποφύλλωση του βαμβακιού 
η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ προτείνει 
το αποφυλλωτικό KABUKI 2,5EC για τη 
γρήγορη και αποτελεσματική νέκρωση 
και πτώση των φύλλων. 

Ταυτότητα και τρόπος 
δράσης KABUKI 2,5EC  
Το KABUKI 2,5EC ανήκει στη 
χημική ομάδα των phenylpyrazole 
(φαινυλοπυραζόλια) που 
παρεμποδίζουν τη δράση του ενζύμου 
οξειδάση του πορφυρινογόνου 
(protoporphyrinogen, PPO). Το 
ένζυμο αυτό καταλύει την παραγωγή 
πρωτοπορφυρίνης, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη βιοσύνθεση 
της χλωροφύλλης και των 
κυττοχρωμάτωv. 
Παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου 
οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου 
και προκαλεί τη συσσώρευση της 
πρωτοπορφυρίνης στις μεμβράνες 
των κυττάρων, με αποτέλεσμα 

την καταστροφή τους. Η ζημιά 
που προκαλεί στα πράσινα μέρη 
του βαμβακιού ενεργοποιεί την 
παραγωγή αιθυλενίου από το φυτό, 
με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη 
αποφύλλωσή του. 

Πλεονεκτήματα 
του KABUKI 2,5 EC. 
■ Επιταχύνει το ομοιόμορφο άνοιγμα 
των καρυδιών. 
■ Διευκολύνει τη μηχανοσυλλογή.  
■ Μειώνει το ποσοστό ξένων υλών 
και τον χρωματισμό της ίνας.  
■ Αποφεύγεται το σάπισμα και η 
καραμελοποίηση των καρυδιών.  
■ Συντελεί στην καλύτερη ποιότητα 
βαμβακιού. 

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΈΓΟΣ:  ΥΠΈΥΘΥΝΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ  ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΏΝ,  

ΤΈΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ & MKT 
ΦΥΤΏΝ ΜΈΓΑΛΉΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΑΣ – Κ&Ν 

ΈΥΘΥΜΙΑΔΉΣ Μ.ΑΒΈΈ

KABUKI 2,5EC ΓΙΑ ΓΡΉΓΟΡΉ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ 

>  Σωστός χρόνος επέμβασης όταν ένα ραγισμένο μισάνοιχτο καρύδι πρώτης  
θέσης απέχει 4-5 γόνατα από το τελευταίο συγκομίσιμο καρύδι της κορυφής

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΏΝ ΑΝΏΡΙΜΏΝ 
ΚΑΡΥΔΙΏΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑ

Ο σωστός χρόνος της αποφύλλωσης είναι το 
κλειδί, ώστε να μην υπάρξουν παρενέργειες όπως 
η καραμελοποίηση και η μείωση της παραγωγής 
που προκαλείται από πρόωρη αποφύλλωση. 
Σημειώνεται ότι η «καραμέλα» προέρχεται από 
το άνοιγμα ανώριμων καρυδιών. Βασικό λάθος 
που κάνουν πολλοί βαμβακοπαραγωγοί είναι η 
μαζική αποφύλλωση σε όλα τα αγροτεμάχια εντός 
2-3 ημερών, ενώ θα έπρεπε να προσδιορίζεται ο 
σωστός χρόνος αποφύλλωσης για κάθε αγροτεμάχιο 
ξεχωριστά. Έτσι για έναν παραγωγό με πολλά 
βαμβακοχώραφα, μπορεί να ξεκινά η αποφύλλωση 
στα πρώιμα βαμβάκια, για παράδειγμα  στις 15 
Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στα όψιμα μετά 
από 15-20 μέρες, δηλαδή 5 Οκτωβρίου.

Ο σωστός χρόνος της αποφύλλωσης μπορεί 
να προσδιοριστεί με πολλούς τρόπους, ωστόσο 
σύμφωνα με γεωπόνους και παραγωγούς, οι δύο πιο 
εύκολοι τρόποι είναι οι παρακάτω:
1ος τρόπος: ο γενικός κανόνας για αποφύλλωση 
είναι όταν έχει ανοίξει το 60% των καρυδιών. Επειδή 
ο παραγωγός συνήθως υπερεκτιμά ή υποεκτιμά το 
ποσοστό ανοίγματος, πρέπει να μπει στο χωράφι (σε 
τουλάχιστον 10 σημεία) και να μετρήσει πόσα καρύδια 
υπάρχουν σε ένα μέτρο φυτείας, και πόσα ανοιχτά.
2ος τρόπος: η καλύτερη πρακτική για το αν η 
βαμβακοφυτεία είναι έτοιμη για αποφύλλωση, είναι 
με τον προσδιορισμό του αριθμού γονάτων πάνω 
από το ραγισμένο καρύδι.. Υπάρχει πάντα μόνο ένα 
ραγισμένο (μισάνοιχτο) καρύδι πρώτης θέσης, στο 
φυτό. Όταν αυτό απέχει 4-5 γόνατα από το τελευταίο 
συγκομίσιμο καρύδι της κορυφής, τότε είναι ο σωστός 
χρόνος για την επέμβαση.

▲
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Το επιστέγασμα μιας πετυχημένης χρονιάς 
στην καλλιέργεια του βαμβακιού επιτυγχάνεται με 
την αποφύλλωση.  
Η αποφύλλωση του βαμβακιού, είναι μια 
απαραίτητη καλλιεργητική τεχνική που επιτρέπει 
τη συγκομιδή καθαρού σύσπορου βαμβακιού, 
χωρίς ξένες ύλες (φύλλα κλπ).

Με την αποφύλλωση επιτυγχάνουμε:
■ Μεγαλύτερη συγκομιζόμενη ποσότητα  
στο πρώτο χέρι
■ Καλύτερη αποθηκευτική ικανότητα
■ Καθαρή και ποιοτική ίνα.

Το Spotlight® C είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία 
που χρησιμοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση 
του βαμβακιού. Περιέχει 240 g/L carfentrazone-
ethyl, μια ουσία που δρα παρεμποδίζοντας 
τη βιοσύνθεση του ενζύμου οξειδάση του 
πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen 
– oxidase), ενός βασικού ενζύμου για 
τη βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης 
(protoporphyrin). Δηλαδή, διακόπτει ένα στάδιο 
στη σύνθεση της χλωροφύλλης, προκαλώντας 
καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών και 
αύξηση της παραγωγής αιθυλενίου.                                         
Η αύξηση των επίπεδων αιθυλενίου στο φυτό 

προάγει την πτώση των φύλλων μιας και 
σηματοδοτεί την έναρξη της ωρίμανσής τους

ΣΩΣΤOΣ ΧΡOΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ  
ΤΟΥ SPOTLIGHT® C 
Η αποφύλλωση του βαμβακιού απαιτεί 
συγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής, προκειμένου 
να είναι αποτελεσματική. Ο σωστός χρόνος 
εφαρμογής απαιτεί το σωστό συνδυασμό μεταξύ 
ώριμων καρυδιών και ποσοστού ανοιγμένων 
καρυδιών. Έτσι, θα πρέπει να έχουμε περίπου 
70% ώριμα καρύδια και τουλάχιστον το 40-50% 
των καρυδιών να έχουν ανοίξει. Τότε είναι η 
κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση.  
Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε την 
ωριμότητα του καρυδιού είναι η εγκάρσια τομή 
και παρατήρηση των σπόρων στο εσωτερικό 
του καρυδιού. Το καρύδι θεωρείται ώριμο όταν 
το περισπέρμιο έχει αρχίσει και διακρίνεται 
ευκρινώς, δηλαδή έχει αλλάξει χρώμα και αρχίζει 
και μαυρίζει. Όσο περισσότερο μαύρο  
το περισπέρμιο, τόσο πιο ώριμος είναι ο σπόρος 
και επομένως και το καρύδι.

ΣΥΝΘHΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ  
ΤΟΥ SPOTLIGHT® C
Καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία. 
Ζεστός καιρός (> 15οC) και ηλιοφάνεια για τις 
επόμενες 4-5 μέρες που θα ακολουθήσουν την 
εφαρμογή, αποτελούν ιδανικές συνθήκες για 
επιτυχημένη και γρήγορη αποφύλλωση.
Η φυσιολογική κατάσταση του φυτού είναι 
επίσης σημαντική. Φυτά υγιή, χωρίς στρες 
και φύλλα πράσινα που βρίσκονται σε φάση 
μεταβολισμού ανταποκρίνονται καλύτερα στην 
αποφύλλωση.
Ο συνδυασμός επίσης του Spotlight® C με ένα 
σκεύασμα Ethephon, προωθεί το ομοιόμορφο 
άνοιγμα των καρυδιών 
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στον επιμελημένο ψεκασμό. Καλή κάλυψη της 
φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό έτσι 
ώστε να φτάσει σε όλα τα φύλλα είναι σημαντικός 
παράγοντας για την επιτυχημένη αποφύλλωση.
       
 ΚΏΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ MARKETING

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.  

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες 
σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις 

προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα

> Κατάλληλος χρόνος επέμβασης όταν υπάρχουν περίπου 70% ώριμα καρύδια και το 40-50% να έχουν ανοίξει

ΑΠΟΦΥΛΛΏΣΗ ΜΕ SPOTLIGHT® C 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΙΝΑ 
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