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Μετά από 15 χρόνια 
490 ευρώ το σκληρό
Στα επίπεδα Μαρτίου του 2008, όταν έπιασε 505 ευρώ ο τόνος, προσεγγίζει

το σκληρό σιτάρι που έγραψε ήδη 490 στο εβδομαδιαίο δελτίο της Φότζια σελ. 22

Σπάει στα τρία 
το Εθνικό Απόθεμα
για τις νέες εκτάσεις 
Από διαφορετικό κουµπαρά για αροτραία, δένδρα 
και βοσκοτόπια, οι νέες εντάξεις επιλέξιµων 
εκτάσεων στο σύστηµα κοινοτικών ενισχύσεων.

agrenda - σελ. 4-5 

Ορατές οι επιπτώσεις από την άνοδο 
των εµπορευµάτων και στον χάρτη 
των καλλιεργειών της νέας χρονιάς. 
ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Μονοπωλούν
τη συζήτηση 
στα καφενεία

Σημειολογία      
των αλλαγών 
στο αγροτικό 
υπουργείο

σελ. 2, 10, 46, 48, 49

Πριμ πρώτης 
εγκατάστασης 
και για μικρές 
επιχειρήσεις  

σελ. 5, 16-17

ΗΛΙΑΝΘΟΣ       
Τσίµπησε 4 λεπτά τις 
τελευταίες ηµέρες η 
τιµή µε 39 λεπτά το κιλό.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

ΣABBATO: Μωυσέως πρ., Μωησέως πρ.  Μήνας 9ος, Εβδ. 35η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:58 - ∆ύση 19:50 ΣΕΛΗΝΗ: 27 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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Έως 10.000 
ευρώ το στρέµµα 
αποφέρει ο λυκίσκος 
για δύο λιοντάρια 
της Νεµέας. σελ. 40
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• Αναβαθµίσεις στα νέας γενιάς Vario 
της Fendt µε πλούσιο εξοπλισµό σελ. 20
• Ψηφιακά παραστατικά µε timologio 
στη νέα εφαρµογή της ΑΑ∆Ε σελ. 8

• Με προδιαγραφές για χαµηλές πτήσης η 
νέα ηγεσία στην πλατεία Βάθη σελ. 10
• Αγροτικές αποζηµιώσεις σε ελαιόλαδο 
και νοθεία µελιού στο Άτυπο σελ. 47

• Άνοδο 105 ευρώ µέσα σε δύο εβδοµάδες 
στη Φότζια για το σκληρό σιτάρι σελ. 22
• Με 25 λεπτά το κιλό φεύγει η µηδική από 
το χωράφι, σχεδόν 30 το καλαµπόκι σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Άνοδο 105 ευρώ µέσα σε 2 εβδοµάδες για το σκληρό σιτάρι στη 
λίστα της Φότζια, µε την τιµή εξαγωγής στα 490 ευρώ ο τόνος. 
Βελτιωµένη τιµή κατά 20 ευρώ ο τόνος, στα 390 ευρώ δίνει στον 
παραγωγό ηλίανθου η νέα συµφωνία της Ένωσης Ορεστιάδας µε 
την Agroinvest. ∆ύσκολα τα πράγµατα για την επιτραπέζια ελιά 
Χαλκιδικής, που φέτος αναµένεται να πιάσει αισθητά υψηλότερη 
από πέρυσι τιµή, αλλά µε την παραγωγή της σχεδόν στο µισό.

Τετράνυχος στη ντοµάτα

Συνεχίζεται η παρουσία του 
τετράνυχου στις καλλιέργειες 
υπαίθριας ντοµάτας στους νοµούς 
Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν την εποχή 
που διανύουµε ευνοούν την ανάπτυξη 
των εχθρών αυτών της ντοµάτας. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, απαιτείται συνεχής 
επιθεώρηση από τους παραγωγούς, 
λόγω του ότι η προσβολή εξαπλώνεται 
µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Καταπολέµηση
Για την επιτυχία της χηµικής 
καταπολέµησης, σύµφωνα µε τους 
ειδικούς, σηµασία έχει η έγκαιρη 
διάγνωση της προσβολής και η άµεση 
καταπολέµηση µε ένα από τα 
εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα, πριν τα 
ακάρεα να αναπτυχθούν σε µεγάλους 
πληθυσµούς. Οι ψεκασµοί πρέπει να 
γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της 
προσβολής, µε οριοθέτηση 
χαρακτηρισµού προσβολής τα 3 άτοµα 
τετράνυχου ανά φύλλο και όχι 
προληπτικά, µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 04-09-2021
Νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και 
τα βόρεια και από αργά το απόγευµα 
στα δυτικά τοπικές βροχές και από το 
βράδυ στα βορειοδυτικά καταιγίδες.
Άνεµοι στα δυτικά µεταβλητοί και 
πρόσκαιρα βορειοδυτικοί µέτριας 
έντασης, ενώ στα ανατολικά βόρειοι 
ισχυρότεροι. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή, σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα. 

Κυριακή 05-09-2021
Βροχές και σποραδικές καταιγίδες 
στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια 
και από το απόγευµα και στα 
υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα φαινόµενα 
κατά τόπους ισχυρά κυρίως στα 
δυτικά και τα βόρεια πλην της 
ανατολικής Μακεδονίας και της 
Θράκης. Εξασθένιση από το βράδυ. 
Άνεµοι στα δυτικά, κεντρικά και 
βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 
µέτριοι, στρεφόµενοι αργά το βράδυ 
σε βόρειους µε τάση ενίσχυσης. 
Θερµοκρασία σε αισθητή πτώση 
στα δυτικά και τα βόρεια.

∆ευτέρα 06-09-2021
και Τρίτη 07-09-2021
Αίθριος καιρός στο ανατολικό Αιγαίο 
και τα ∆ωδεκάνησα, µε νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες στις υπόλοιπες 
περιοχές και τοπικές καταιγίδες στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. 
Άνεµοι βόρειοι βορειοανατολικοί, 
στα δυτικά µέτριοι και στα ανατολικά 
ισχυρότεροι. Θερµοκρασία σε πτώση 
και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τετάρτη 08-09-2021 ως 
Παρασκευή 10-09-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
στα ανατολικά και τα νότια, µε 
σποραδικές βροχές στα ανατολικά 
ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες 
και την Κρήτη. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί, στα δυτικά µέτριοι 
ενώ στα ανατολικά και το Αιγαίο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε χαµηλά 
για την εποχή επίπεδα

Οι άνεµοι στα 
δυτικά µεταβλητοί 
3 µποφόρ και 
πρόσκαιρα το 
απόγευµα δυτικοί 
4 µποφόρ, ενώ 
στα ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις 
3 µε 5 και στο Αιγαίο 
6 µποφόρ.
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Στην πολιτική οι συµβολισµοί έχουν την αξία 

τους, ωστόσο πολιτική δεν µπορεί να είναι 

µόνο οι συµβολισµοί. Ο λόγος για την τελευ-

ταία αναδιάρθρωση στο πολιτικό προσωπικό 

του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η 

αντικατάσταση της Σερραίας υφυπουργού 

Φωτεινής Αραµπατζή, από τον Ευβοιώτη Σί-

µο Κεδίκογλου. 

Είχε προηγηθεί λίγες µέρες νωρίτερα η αντικατά-

σταση του εκλεγµένου στη Φθιώτιδα βουλευ-

τή, γεωπόνου στο επάγγελµα, Γιάννη Οικο-

νόµου, από τον Αρτινό µηχανικό πληροφορι-

κών συστηµάτων, Γιώργο Στύλιο.

Η αντικειµενική προσέγγιση των πραγµάτων λέ-

ει ότι ο µόνος που είχε µια αξιόλογη αντίλη-

ψη για τα θέµατα του αγροτικού χώρου ήταν 

ο Γιάννης Οικονόµου. Εκτιµήθηκε ωστόσο ό-

τι θα ήταν πιο χρήσιµος, ως υφυπουργός πα-

ρά τω Πρωθυπουργό, σε ρόλο Κυβερνητικού 

Εκπροσώπου στο Μέγαρο Μαξίµου. 

Για τη συµπαθέστατη κατά τα λοιπά, Φωτεινή Αρα-

µπατζή, ούτε λόγος. Ήλθον, είδον και απήλ-

θον. Η αντικατάστασή της ωστόσο από τον 

Σίµο Κεδίκογλου έγινε για λόγους συµβολι-

κούς. Έπρεπε, λένε οι πολιτικοί αναλυτές, έ-

νας βουλευτής από την κατακαµένη Εύβοια, 

να πάρει θέση στο κυβερνητικό σχήµα. Επιλέ-

χθηκε, λοιπόν, ο Κεδίκογλου.

Λίγους µήνες νωρίτερα, στις αρχές του χρόνου (6 

Ιανουαρίου) είχε επιλεγεί για το τιµόνι του υ-

πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη θέση 

του Μάκη Βορίδη, ο Σπήλιος Λιβανός. Όχι 

πως είχε ιδιαίτερη σχέση µε τα θέµατα της α-

γροτικής παραγωγής. Στην Αθήνα µεγάλωσε 

και πολιτικές επιστήµες σπούδασε ο άνθρω-

πος. Ήταν βέβαια µαζί στο Κολλέγιο µε τον 

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι έ-

γινε υπουργός. 

Εν τω µεταξύ, η κατάσταση στον αγροτικό χώρο γί-

νεται όλο και πιο δύσκολη. Χωρίς στρατηγικό 

σχεδιασµό, χωρίς πυξίδα, στο αγροτικό επάγ-

γελµα καταφέρνουν να επιβιώσουν όλο και 

λιγότεροι. Τα τελευταία δύο χρόνια, χρόνια 

διαπραγµάτευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική 

Πολιτική στις Βρυξέλλες, είχαν την ευθύνη επί 

του θέµατος τρεις υφυπουργοί. Κώστας Σκρέ-

κας, Γιάννης Οικονόµου, Γιώργος Στύλιος. 

Η κατάρτιση του εθνικού φακέλου για τη νέα 

ΚΑΠ µοιάζει µε ραντεβού στα τυφλά. Όταν 

τίθεται ζήτηµα υιοθέτησης κάποιων αλλα-

γών στον τρόπο προσέγγισης θεµάτων που 

σχετίζονται µε το Περιφερειακό Μοντέλο 

των ενισχύσεων, η απάντηση είναι ρωτήστε 

τον τεχνικό σύµβουλο (του ΟΠΕΚΕΠΕ) να 

δούµε να το σηκώνει και το σύστηµα (ηλε-

κτρονική βάση). Βέβαια, µε τον αραµπά δεν 

πάµε πουθενά!      Agrenda

Με τον αραμπά 
δεν πάμε πουθενά

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18460

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48942

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08965

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85785

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,51450
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στο µοντέλο των τριών ξεχωριστών 
Εθνικών Αποθεµάτων χωρισµέ-
νων ανά αγρονοµική περιφέρεια 
ενίσχυσης, στρέφεται το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύµ-
φωνα µε ασφαλείς πληροφορί-
ες της Agrenda, για τη διαδικασία 
«κοπής» νέων δικαιωµάτων που 
θα µοιραστούν από το 2023 και 
µετά. Αυτό θα έχει άµεσες επιδρά-
σεις στο ύψος της ενίσχυσης που 
θα λαµβάνουν ετησίως όλοι οι α-
γρότες και όχι µόνο οι δικαιούχοι 
Εθνικού Αποθέµατος. 

Συγκεκριµένα, το σχέδιο περι-
λαµβάνει τη δηµιουργία ενός Απο-
θέµατος για τα βοσκοτόπια, ενός 
για τις αροτραίες και ενός για τις 
δενδρώδεις. Με την αναµενόµενη 
ένταξη επιπλέον στρεµµάτων βο-
σκοτόπων στο σύστηµα, µε το ση-
µερινό µοντέλο θα γινόταν περι-
κοπή των ενισχύσεων στο σύνο-
λο των αγροτών για να εξυπηρε-
τηθούν οι αιτήσεις για νέα δικαι-
ώµατα. Με το νέο σύστηµα που ε-
ξετάζεται, η περικοπή θα γίνει µό-
νο στα βοσκοτοπικά δικαιώµατα. 
Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις των α-
ροτραίων, η περικοπή θα αφορά 
τους κατόχους αρόσιµων καλλι-

εργειών και για τα δέντρα θα γί-
νεται οι περικοπή από τους καλ-
λιεργητές δενδρώνων.

Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, οι 
πραγµατικοί κτηνοτρόφοι θα έ-
χουν αρκετά µεγαλύτερη µείωση 
στα δικαιώµατά τους από όση περί-
µεναν, καθώς θα «πληρώνουν» µέ-
σω των ενισχύσεών τους αποκλει-
στικά αυτοί τις αιτήσεις που θα γί-
νουν για νέα βοσκοτοπικά δικαι-
ώµατα (αναµένονται ακόµη γύρω 
στα 7 εκατ. στρέµµατα να µπουν). 

Το ζήτηµα λοιπόν εδώ είναι όσο 
µειώνεται η µοναδιαία αξία του δι-
καιώµατός τους, αυτή να ισοφαρι-
στεί µε το να τους κατανεµηθεί πε-
ρισσότερος βοσκότοπος ώστε να 
µην υπάρξει µεγάλη απώλεια στο 
σύνολο των ενισχύσεών τους. Αρ-
κεί βέβαια να µπορέσουν τελικά 
να λάβουν µαζί και νέα δικαιώµα-
τα ακόµα και όσοι βρίσκονται ήδη 
στο επάγγελµα, κάτι που προβλέ-
πεται από τους κοινοτικούς κανο-

νισµούς. Από την άλλη, στις αρο-
τραίες και στις δενδρώδεις οι καλ-
λιεργητές θα χρηµατοδοτούν τις αι-
τήσεις στα αντίστοιχα Εθνικά Απο-
θέµατα της αγρονοµικής τους πε-
ριφέρειας. Να αναφερθεί εδώ πως 
η αξία των δικαιωµάτων που µοι-
ράστηκαν από το Απόθεµα την τε-
τραετία 2017-2020 είναι:

Βοσκοτόπια: Απαιτήθηκαν 
70,10 εκατ. για νέα δικαιώµατα.

Αροτραίες: Απαιτήθηκαν 28,63 
εκατ. ευρώ για τα νέα δικαιώµατα.

∆ενδρώδεις: Απαιτήθηκαν 
27,36 εκατ. για νέα δικαιώµατα. 
  
Τι προβλέπει για το Εθνικό 
Απόθεµα η νέα ΚΑΠ 2023-2027 

Άρθρο 22 Εθνικό Απόθεµα για 
δικαιώµατα πληρωµής 

1. Κάθε κράτος µέλος που απο-
φασίζει να χορηγήσει τη βασική ε-
νίσχυση εισοδήµατος βάσει δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται έ-
να εθνικό απόθεµα. 

2. Κατά παρέκκλιση από την πα-
ράγραφο 1, όταν τα κράτη µέλη α-
ποφασίζουν να διαφοροποιήσουν 
τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγρα-
φος 2, µπορούν να αποφασίσουν 
να διαθέτουν αποθεµατικό για κά-
θε οµάδα εδαφών που αναφέρε-
ται στο εν λόγω άρθρο.

Με τρεις κουμπαράδες    
νέα δικαιώματα από το Απόθεμα       

12.852.523 12.852.523 10.604.479

2017-2020

2017

83.430.44 4.553.142 5.118.0412018

14.725.430 4.864.950 4.688.7422019

34.179.913 6.361.304 6.955.4332020

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

36.192.899

18.014.228

24.279.123

47.496.651

70.100.910 28.631.919 27.366.695ΣΥΝΟΛΟ 126.099.524

(ΑΞΙΑ Ε.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ)

Σπάει στα τρία το 

Εθνικό Απόθεμα 

για να μπουν 

τα επιλέξιμα 

βοσκοτόπια χωρίς 

να επιβαρυνθούν 

τα δικαιώματα 

σε δέντρα και 

αροτραίες. 

Κεφαλαιώδες 

να μοιραστεί 

περισσότερος τόπος 

στους κτηνοτρόφους   

Νέοι-νεοεισερχόµενοι
Προτεραιότητα ένταξης στο 
Εθνικό Απόθεµα θα έχουν οι 
νέοι και οι νεοεισερχόµενοι 

αγρότες, όπως και στην 
τρέχουσα περίοδο

126 εκατ.
∆ικαιώµατα συνολικής 
αξίας 126 εκατ. ευρώ 
ζήτησαν και έλαβαν από το 
Εθνικό Απόθεµα οι 
δικαιούχοι εντός της 
περιόδου 2017-2020. 
Μέχρι την έναρξη της 
επόµενης ΚΑΠ, δηλαδή για 
τα έτη 2021-2022 
αναµένεται να δοθούν 
ακόµα περί τα 40 εκατ. 
ευρώ δικαιώµατα.  

Νοέμβριος
Το προσχέδιο για το 
στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΑΠ στην Ελλάδα 
αναµένεται να είναι έτοιµο 
µέχρι το τέλος Νοεµβρίου 
2021, ώστε να αποσταλεί  
στις Βρυξέλλες για 
διορθώσεις και την τελική 
έγκριση εντός του 
επόµενου έτους. 

Το 3%
Σύµφωνα µε τα όσα 
ισχύουν σήµερα, το 3% 
του φακέλου των άµεσων 
ενισχύσεων κατευθύνεται 
για νέα δικαιώµατα από το 
Εθνικό Απόθεµα. Αν 
χρειαστούν περισσότερα, 
µπορεί το κράτος-µέλος να 
προχωρήσει σε οριζόντια 
περικοπή ενισχύσεων για 
να εξυπηρετήσει όλες τις 
αιτήσεις. 
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Επιπλέον δικαιώµατα µαζί µε την επιλέξιµη γη σε 
παλαιούς κτηνοτρόφους από το Εθνικό Απόθεµα 
Σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό στο Εθνικό Απόθεµα µπορούν να 
συµπεριληφθούν πρόσθετες κατηγορίες αγροτών (Άρθρο 22, 
παράγραφος 7). Ως εκ τούτου, εφόσον τελικά επιλέξουν οι εθνικές αρχές 
να επωφεληθούν της διάταξης, θα µπορούν παλιοί κτηνοτρόφοι να 
αποκτήσουν νέα δικαιώµατα για επιλέξιµη γη. Σύµφωνα µε πηγές που 
έχουν γνώση των διαβουλεύσεων που διεξάγονται µε τις ελληνικές αρχές, 
έχει προταθεί να συνδεθεί το Εθνικό Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε στυλ 
ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται τους δηµόσιους βοσκότοπους.

Σε εκκρεµότητα ακόµα τα νέα αγροπεριβαλλοντικά 
στα πλαίσια σχεδιασµού του ΠΑΑ 2023-2027 
Η προετοιµασία για το βασικό κορµό του νέου Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σύµφωνα 
µε πληροφορίες. Χρόνος ωστόσο ακόµα απαιτείται για τα νέα Μέτρα 
Αγροπεριβαλλοντικών (π.χ Απονιτροποίηση, Κοµφούζιο) καθώς αυτά 
πρέπει να προετοιµαστούν έχοντας υπόψη τις δράσεις του νέου 
πρασινίσµατος των άµεσων ενισχύσεων ώστε να µην 
«αλληλοκαλύπτονται». Πάντως, τα Αγροπεριβαλλοντικά του ΠΑΑ θα 
έχουν πιο αυστηρές δεσµεύσεις και µεγαλύτερο πριµ από το πρασίνισµα.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε τρία υποµέτρα δύναται να χωρι-
στεί το καινούργιο Μέτρο 6 του ΠΑΑ 
2023-2027, προσφέροντας τη δυ-
νατότητα πριµοδότησης σε νέους 
αγρότες, νεοεισερχόµενους (new 
farmers) και τη σύσταση νέων µη 
αγροτικών επιχειρήσεων που συν-
δέονται όµως µε την γεωργική δρα-
στηριότητα (π.χ µαγαζί αγροεφο-
δίων) σύµφωνα µε το πλάνο τοπι-
κής ανάπτυξης της κάθε περιοχής. 

Αντίθετα, δεν υπάρχει πρόβλε-
ψη για στήριξη των πολύ µικρών α-
γροτικών επιχειρήσεων (το γνωστό 
«14χίλιαρο»), όπως έγινε στην τρέ-
χουσα περίοδο, σύµφωνα µε τους 
κοινοτικούς κανονισµούς. 

Η πριµοδότηση µπορεί να πάρει 
τη µορφή είτε εφάπαξ ενίσχυσης, 
είτε χρηµατοδοτικού εργαλείου, εί-
τε να υπάρξει ο συνδυασµός αυτών. 
Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν 
µπορεί να ξεπερνά τα 100.000 ευ-
ρώ και µπορεί να διαφοροποιηθεί 
σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτή-
ρια που θα επιλέξει το κράτος-µέ-
λος. Μάλιστα, στη νέα προγραµµα-
τική περίοδο θα υπάρχει µεγαλύτε-
ρη ευελιξία όσον αφορά τον συν-
δυασµό χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων και επιδοτήσεων από το ΠΑΑ, 
εξασφαλίζοντας για τον δικαιούχο 

παράλληλα επιδότηση, τεχνική υ-
ποστήριξη υλοποίησης, µειωµένο 
επιτόκιο δανεισµό και εξασφάλιση 
εν µέρη των εγγυήσεων. Μάλιστα, 
στις 14 Σεπτεµβρίου διοργανώνε-
ται ειδική ηµερίδα από το επίσηµο 
συµβουλευτικό όργανο fi-compass 
της ΕΕ, για τον προγραµµατισµό 
των χρηµατοδοτικών εργαλείων 
στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ. 

Ο ορισµός των νεοεισερχόµενων
Πέρα λοιπόν από το γνωστό πριµ 

νέων αγροτών που προβλέπει το 
καινούργιο Μέτρο, το ενδιαφέρον 
συγκεντρώνεται στη βοήθεια εγκα-
τάστασης νεοεισερχόµενων αγρο-
τών άνω των 40 ετών που στην κοι-
νοτική διάλεκτο τους ονοµάζουν 
«new farmers». H Ελλάδα είναι υ-
ποχρεωµένη να δώσει έναν σαφή 
ορισµό για το ποιος θα θεωρείται 
«νεοεισερχόµενος» που εγκαθίστα-
ται για πρώτη φορά ως αρχηγός µί-
ας αγροτικής εκµετάλλευσης, ο ο-
ποίος θα πρέπει να διαφοροποιεί-

ται από τον νέο αγρότη. Στον ορι-
σµό θα πρέπει να υπάρξουν και ε-
πιπλέον κριτήρια όσων αφορά την 
κατάλληλη κατάρτιση ή/και δεξιό-
τητες που θα πρέπει να έχουν. 

Από την άλλη, για τον ορισµό του 
νέου αγρότη τα κράτη-µέλη µπο-
ρούν να επιλέξουν ανάµεσα σε η-
λικιακά όρια 35-40 ετών. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, στη χώρα µας 
δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, 
τουλάχιστον όσον αφορά την ηλι-
κία, για τον ορισµό του νέου αγρό-
τη (αγρότες έως 40 ετών).

Οι παραπάνω δύο ορισµοί, θα 
χρησιµοποιηθούν και για το Εθνι-
κό Απόθεµα, καθώς οι νεοεισερ-
χόµενοι και οι νέοι αγρότες θα έ-

χουν υποχρεωτικά προτεραιότητα 
στη λήψη δικαιωµάτων από αυτό. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η 
πριµοδότηση σύστασης µη αγρο-
τικών επιχειρήσεων µέσω του Μέ-
τρου 6, είχε προβλεφθεί να προκη-
ρυχθεί και την τρέχουσα περίοδο 
(Μέτρο 6.2 Υποστήριξη γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και κατοίκων της 
υπαίθρου για εκκίνηση νέων µη γε-
ωργικών δραστηριοτήτων. 

Ωστόσο, τελικά ακυρώθηκε, ύστε-
ρα από τις τροποποιήσεις του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
καθώς οι διαχειριστικές αρχές υπο-
στήριξαν ότι την ανάγκη αυτή κά-
λυψαν οι προκηρύξεις των δράσε-
ων στα πλαίσια του LEADER.

Πριμ πρώτης  
και για μικρές 
επιχειρήσεις 
Νεοεισερχόμενοι άνω των 40 και οι νέες 
επιχειρήσεις που εξυπηρετούν την αγροτική 
ανάπτυξη με πριμ παρόμοιο της πρώτης 
εγκατάστασης για την περίοδο 2023-2027

Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων 
αγροτών, νεοεισερχόµενων και 
νεοσύστατων επιχειρήσεων
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν υποστήριξη για την 
εγκατάσταση νέων αγροτών, 
νεοεισερχόµενων και 
νεοσύστατων επιχειρήσεων υπό 
τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο και όπως 
καθορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια της 
ΚΑΠ.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν υποστήριξη βάσει του 
παρόντος άρθρου µόνο για να 
βοηθήσουν: α) την εγκατάσταση 
νέων αγροτών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από τα κράτη 
µέλη στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΑΠ,
β) την έναρξη αγροτικών 
επιχειρήσεων που συνδέονται 
µε τη γεωργία ή τη δασοκοµία, 
συµπεριλαµβανοµένης 
εγκατάστασης νεοεισερχόµενων 
αγροτών ή τη διαφοροποίηση 
του εισοδήµατος των αγροτικών 
νοικοκυριών σε µη γεωργικές 
δραστηριότητες,
γ) η έναρξη επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων µη αγροτικών 
δραστηριοτήτων σε αγροτικές 
περιοχές που σχετίζονται µε τις 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης.
[...] 4. Τα κράτη µέλη χορηγούν 
υποστήριξη µε τη µορφή εφάπαξ 
ποσών ή χρηµατοδοτικών µέσων 
ή συνδυασµού και των δύο. Η 
στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο 
ποσό των 100.000 ευρώ και 
µπορεί να διαφοροποιείται.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι δικαιούχοι  
των 100 χιλ. 

Στις 14 Σεπτεµβρίου
Ειδική ηµερίδα διοργανώνεται 

στις 14 Σεπτεµβρίου από 
το επίσηµο συµβουλευτικό 

όργανο fi-compass της ΕΕ για 
τα χρηµατοδοτικά της ΚΑΠ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Από τα µέσα του µήνα και µετά κάτι θα 
αρχίσει να κινείται ξανά στο µέτωπο των 
πληρωµών του αγροτικού κόσµου, µε µια 
πρώτη πίστωση να αφορά τον παγετό της 
άνοιξης, µετά την επιστροφή της δηµο-
σιονοµικής πειθαρχίας για το 2020, για 
να ακολουθήσει µια τακτική πληρωµή α-
ποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τα τέλη 
Σεπτεµβρίου. Άγνωστο ακόµα τι θα γίνει 
µε τις ενισχύσεις λόγω της πανδηµίας, ε-
νώ χρήµατα σε πυρόπληκτους κτηνοτρό-
φους δεν φαίνεται να πιστώνονται πριν τις 
αρχές Οκτωβρίου. Το µεγάλο βάρος εν τω 
µεταξύ πέφτει κατά τα γνωστά, το επόµενο 

διάστηµα στην προκατα-
βολή της ενιαίας ενίσχυ-
σης, που αφορά όλο τον 
αγροτικό κόσµο.    

Μάλιστα, µετά και την 
ανακοίνωση της Κοµισιόν 
για δυνατότητα καταβο-
λής αυξηµένων άµεσων 
ενισχύσεων έως 70% α-
πό 50% που ισχύει κανο-
νικά, από τις 16 Οκτωβρί-
ου 2021, καθώς και κονδυ-

λίων προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 
έως 85%, από 75% που προβλέπεται συνή-
θως, οι αρµόδιοι σε πλατεία Βάθη και ∆ο-
µοκού θα µπορούσαν να «δουλεύουν» µε 
ορόσηµο την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. 
Βέβαια, η παραπάνω διευκόλυνση δεν εί-
ναι βέβαιο ότι θα πιάσει τόπο στην Ελλάδα, 

καθώς, για µια ακόµη φορά η επεξεργασία 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε γίνεται µε αργό ρυθ-
µό, τουλάχιστον αυτό το διάστηµα, το µη-
χανογραφικό σύστηµα συνεχώς «µπλοκά-
ρει» και οι εκκρεµότητες που έχουν ανα-
δειχθεί, ειδικά σχετικά µε το Εθνικό Από-
θεµα είναι πολλές και δυσεπίλυτες.

Έτσι, αν και κανείς δεν µπορεί να µι-
λήσει ακόµα για το πότε χρόνο θα κατα-
στεί δυνατή στην Ελλάδα η πληρωµή της 
πρώτης δόσης των άµεσων ενισχύσεων, 
αρκετές πιθανότητες φαίνεται να συγκε-
ντρώνει µια πίστωση την εβδοµάδα 18 µε 
22 Οκτωβρίου. Βέβαια, σε κάθε περίπτω-
ση, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ο-
λοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι από 
τους αρµόδιους οργανισµούς πληρωµών 
κοινοτικών ενισχύσεων, όπως ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Αν, παρ’ ελπίδα,  κάτι δεν βγει στους 
χρόνους, τότε η πληρωµή του τσεκ θα µε-
τατεθεί για την επόµενη εβδοµάδα και πι-
θανότατα µέχρι την Πέµπτη 28 Οκτωβρίου. 

Όσα πορίσµατα παγετού µαζεύονται, 
στην επόµενη πληρωµή 

Περί τα µέσα Σεπτεµβρίου τοποθετούν 
από τον ΕΛΓΑ το επόµενο πακέτο για τις α-
ποζηµιώσεις παγετού, µε τα υπόλοιπα από 
το  εγκεκριµένο κονδύλι των 60 εκατ. ευ-
ρώ (που δόθηκε λειψό στην πρώτη πίστω-
ση). Οι νεότερες πληροφορίες µιλούν για 
µια πληρωµή σε δενδρώδεις καλλιέργει-
ες, µεταξύ των οποίων µήλα, αχλάδια και 
αµύγδαλα, και ίσως και αµπέλια,  χωρίς ό-
µως να ορίζονται συγκεκριµένες περιοχές. 
Η πληρωµή θα κινηθεί ανάλογα µε το ρυθ-
µό που θα φτάνουν τα πορίσµατα στα κε-
ντρικά του φορέα και όχι ανά ποσοστό ζη-
µιάς ανά Περιφέρεια ή ανά καλλιέργεια, ό-
πως στην πρώτη δόση. Σε κάθε περίπτωση 
υπενθυµίζεται ότι σε εκκρεµότητα παραµέ-
νουν οι όψιµες ποικιλίες κερασιών στις ο-
ρεινές περιοχές, για τις οποίες θα πρέπει 
να κατατεθεί φάκελος για πληρωµή απο-
ζηµιώσεων στην Κοµισιόν.

Περί τα 17 εκατ. ευρώ η επιστροφή 
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 

Από τις 20 Σεπτεµβρίου και µετά δρο-
µολογεί ο Οργανισµός Πληρωµών την πί-
στωση της επιστροφής της δηµοσιονοµι-
κής πειθαρχίας για τις αιτήσεις του έτους 
2020, ενός ποσού περί τα 17 εκατ. ευρώ σε 
συνολικά πάνω από 230.000 δικαιούχους 
παραγωγούς. Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται 
για χρήµατα που «δεσµεύονται « κάθε χρό-
νο από τον προϋπολογισµό του έτους για 
τη στήριξη του εισοδήµατος των γεωργών 
στο πλαίσιο της ΚΑΠ, για τη δηµιουργία 
του Αποθεµατικού Γεωργικής Κρίσης, τα 
οποία και επιστρέφονται στους παραγω-
γούς µέσα στον Σεπτέµβριο. 

Ακόµα «κολληµένες», ούτε κουβέντα 
για τις ενισχύσεις κορωνοϊού 

Καµία επίσηµη ανακοίνωση ακόµα σχε-
τικά µε τις περιβόητες ενισχύσεις λόγω κο-
ρωνοϊού, οι οποίες διαρρέεται το τελευταίο 
διάστηµα ότι «κόλλησαν» στην επιστρε-
πτέα προκαταβολή, που µπορεί να έχουν 
λάβει ορισµένοι από τους αιτηθέντες πα-
ραγωγούς. Και να σηµειωθεί ότι πρόκειται 
για ένα κονδύλι µόλις 24,2 περίπου εκατ. 
ευρώ το οποίο αφορά παραγωγούς υπαί-
θριου καρπουζιού, mini και obla, καλοκαι-
ρινής και φθινοπωρινής πατάτας, θερµο-
κηπιακών καλλιεργειών σε ντοµάτες-αγ-
γούρια όλης της χώρας πλην Κρήτης και 
βουβαλοτροφίας, το οποίο και έχει ήδη ε-
γκριθεί, αλλά δεν έχει ακόµα λάβει την υ-
πογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οι-
κονοµικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Μέχρι τα τέλη Σεπτέµβρη θα έχει ανοίξει η πλατφόρµα για την 
επιβολή αιτήσεων ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού από τους 
χοιροτρόφους εκτιµούν τα µέλη του κλάδου, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχει κάποια επίσηµη ανακοίνωση, µετά τη συνάντηση 
αντιπροσωπείας της Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων 
Ελλάδος µε στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Πρόκειται για ενίσχυση 253 ευρώ ανά θηλυκό 

ζώο αναπαραγωγής για 61.000 χοιροµητέρες, η οποία και έχει 
εγκριθεί επίσηµα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσού 15,5 
εκατ. ευρώ. Το µέτρο θα αντιµετωπίσει την απώλεια εισοδήµατος 
που υπέστησαν οι δικαιούχοι λόγω κορωνοϊού και τα περιοριστικά 
µέτρα που έπρεπε να εφαρµόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον 
περιορισµό της εξάπλωσης του. Η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 
225.000 ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί ως τέλος του έτους.

Πρωτοβρόχια... στο μήνα
και τον Οκτώβριο η ενιαία

∆ιαχείριση  
Έξτρα εισφορά 1,5 
ευρώ ανά βοοειδές, 
40 λεπτά ανά χοίρο 

και 20 λεπτά ανά 
αιγοπρόβατο για τη 
διαχείριση νεκρών 

ζώων

∆ηλώσεις κατεχόµενων κυψελών από µελισσοκόµους 
στο Μελισσοκοµικό Μητρώο έως τις 20 Οκτωβρίου

Μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου καλούνται όλοι οι µελισσοκόµοι να υποβάλλουν 
µε αίτησή τους, ∆ήλωση Κατεχόµενων Κυψελών είτε προσερχόµενοι στα 
γραφεία των κατά τόπους ∆ΑΟΚ, είτε µέσω Ψηφιακής Υπηρεσίας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ιστοσελίδα: minagric.gr ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ), 
σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ 1560 Β’ /17-4-21) 
Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο.

Μετά τα μέσα 
Σεπτεμβρίου 
υπόλοιπα από 
αποζημιώσεις 
παγετού, επιστροφή 
δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, η 
τακτική καταβολή 
του ΕΛΓΑ, ενώ 
ακόμα αναμένονται 
οι ενισχύσεις λόγω 
κορωνοϊού   

1 ΠΑΤΑΤΑ�ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΛΟΓΩ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

2 4
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

ΠΑΓΕΤΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

24,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

35
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 650�700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

15,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

3
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 17
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Αιτήσεις για ειδικές ενισχύσεις χοιροτροφίας από τα τέλη Σεπτέμβρη 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Με βάση την τελευταία ασφαλιστι-
κή κατηγορία που έχει επιλέξει ο α-
σφαλισµένος κατά το έτος υποβο-
λής της αίτησης πλασµατικών ετών 
θα υπολογίζεται το κόστος της εξα-
γοράς για τους αγρότες, διευκρινί-
ζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, ξεκαθαρί-
ζοντας επίσης ότι η αλλαγή αυτή 
αφορά όλες τις περιπτώσεις που έ-
χουν προκύψει από την 1η Ιανου-
αρίου 2020 και µετά. 

Η σχετική εγκύκλιος περιγράφει το 
νέο τρόπο υπολογισµού της ασφαλι-
στικής εισφοράς εξαγοράς στον κλά-
δο πρόσθετης ασφάλισης για αγρό-
τες του πρώην ΟΓΑ, παρέχοντας ταυ-
τόχρονα και τις απαραίτητες οδηγίες.

Αναλυτικά η εγκύκλιος, που έρχε-
ται σε εφαρµογή του πρόσφατου νό-
µου, ορίζει ότι στην περίπτωση των 
ενεργών ασφαλισµένων η µηνιαία 
εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται µε 
βάση την ασφαλιστική κατηγορία 
που έχει επιλεγεί κατά το έτος υπο-
βολής της αίτησης αναγνώρισης.

Σύµφωνα µε αυτή, η εισφορά για 
κάθε αναγνωριζόµενο µήνα υπολο-
γίζεται στην προβλεπόµενη εισφο-
ρά της ασφαλιστικής κατηγορίας, 
την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλι-
σµένος κατά το έτος υποβολής της 
αίτησης αναγνώρισης.

Ενεργοί ασφαλισµένοι
Ειδικότερα για ενεργούς ασφαλι-

σµένους αγρότες, η µηνιαία εισφορά 
εξαγοράς υπολογίζεται µε βάση την 
ασφαλιστική κατηγορία που έχει επι-
λεγεί κατά το έτος υποβολής της αίτη-
σης αναγνώρισης. Για παράδειγµα, έ-
στω αγρότης, ασφαλισµένος π. ΟΓΑ, 
που για το έτος 2020 έχει επιλέξει την 
2η ασφαλιστική κατηγορία, υποβάλ-
λει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για α-
ναγνώριση ενός (1) έτους οφειλόµε-
νου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. Το πο-
σό της εισφοράς εξαγοράς ανέρχε-
ται σε: 1 έτος x 12 µήνες x 104 ευρώ 
µηνιαία εισφορά ΚΣ που αντιστοιχεί 
στην 2η ακ =1.248 ευρώ.

Ασφαλισµένοι σε διακοπή
Ασφαλισµένοι που, κατά την ηµε-

ροµηνία υποβολής της αίτησης α-
ναγνώρισης χρόνου, έχουν διακό-
ψει την ασφάλιση αντιµετωπίζονται, 
κατά περίπτωση, ως εξής:

Εάν κατά το έτος υποβολής του αι-
τήµατος αναγνώρισης είχαν ενεργή 
ασφάλιση και άρα είχαν επιλέξει α-
σφαλιστική κατηγορία, η εισφορά 
αναγνώρισης υπολογίζεται επί της 
ασφαλιστικής κατηγορίας της επι-
λογής τους.

Παράδειγµα: Αγρότης, ασφαλι-
σµένος π. ΟΓΑ, που για το έτος 2020 
έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κα-
τηγορία, διακόπτει την ασφάλιση 
τον 9.2020 και υποβάλλει τον Νο-
έµβριο 2020 αίτηση για αναγνώρι-

ση δύο (2) ετών οφειλόµενου χρό-
νου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς 
ανέρχεται σε: 2έτη x 12 µήνες x 
87ευρώ µηνιαία εισφορά ΚΣ που α-
ντιστοιχεί στην 1η ακ = 2.088ευρώ.

Εάν κατά το έτος υποβολής του αι-
τήµατος δεν είχε προηγηθεί ασφάλι-
ση, επιλέγουν την ασφαλιστική κα-
τηγορία που επιθυµούν να υπολο-
γιστεί η µηνιαία εισφορά εξαγοράς.

Παράδειγµα: Αγρότης, ασφαλι-
σµένος π. ΟΓΑ, που έχει διακόψει την 
υποχρεωτική ασφάλιση τον 3.2018, 
υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτη-
ση για αναγνώριση δύο (2) ετών ο-
φειλόµενου χρόνου ασφάλισης στον 
Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 

Ο εν λόγω ασφαλισµένος θα πρέ-
πει να επιλέξει από τις ασφαλιστι-
κές κατηγορίες των αγροτών έτους 
2020 και εν συνεχεία θα υπολογι-
στεί το ποσό της εξαγοράς, σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα.

Έναρξη ισχύος των διατάξεων
Να σηµειωθεί ότι, οι κοινοποιού-

µενες διατάξεις έχουν εφαρµογή για 
αιτήσεις αναγνώρισης του οφειλό-
µενου χρόνου πρόσθετης ασφάλι-
σης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών του π. ΟΓΑ, υποβληθείσες 
από 1.1.2020.

Αντίθετα, αιτήσεις που έχουν υ-
ποβληθεί έως 31.12.2019 αντιµετω-
πίζονται σύµφωνα µε τις προϊσχύ-
ουσες διατάξεις.

Μια νέα εφαρµογή για τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες και 
τις µικρές επιχειρήσεις, που δεν 
διαθέτουν µηχανογραφικό 
σύστηµα έκδοσης και 
διαβίβασης παραστατικών στο 
myDATA ή το σύστηµά τους 
δεν καλύπτει τις καθηµερινές 
ανάγκες τους, δηµιούργησε 
και εγκαινιάζει η ΑΑ∆Ε.
Πρόκειται για το timologio 
(timologio.aade.gov.gr) που 
παρέχεται δωρεάν από την 
ΑΑ∆Ε και µέσω αυτής δίνεται 
η δυνατότητα να εκδίδονται 
ψηφιακά τα παραστατικά των 
επιχειρήσεων και να 
διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο 
myDATA.
Μέσω της εφαρµογής αυτής, 
µια επιχείρηση µπορεί να:

∆ιαµορφώσει το προφίλ της,
Συνθέσει το πελατολόγιο της,
Οργανώσει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της, και
Εκδώσει και αποθηκεύσει σε 

µορφή pdf τα κάθε είδους 
παραστατικά της (τιµολόγια, 
αποδείξεις κ.λπ.).
Με την έκδοση των 
παραστατικών µέσα από το 
timologio, η εφαρµογή 
αποστέλλει ταυτόχρονα και 
αυτόµατα τη σύνοψη της 
συναλλαγής στο myDATA του 
εκδότη (έσοδα) και του λήπτη 
(έξοδα).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
βρουν στο site της ΑΑ∆Ε τα 
ακόλουθα video για τη χρήση 
της εφαρµογής: Γενικά στοιχεία 
της επιχείρησης, Κατηγορίες 
παραστατικών, ∆ηµιουργία 
αγαθών/υπηρεσιών, Εισαγωγή 
πελατών, Έκδοση παραστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΑ∆Ε

Ψηφιακά 
παραστατικά 
με timologio

Για πρόσθετη ασφάλιση πρώην ΟΓΑ 

Εισφορά εξαγοράς με 
ασφαλιστική κλίμακα

Η εισφορά για κάθε 
αναγνωριζόµενο µήνα 

υπολογίζεται στην 
προβλεπόµενη εισφορά της 

ασφαλιστικής κατηγορίας, 
την οποία έχει επιλέξει 

ο ασφαλισµένος κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης 

αναγνώρισης.

Διαδικασία αναγνώρισης με εξαγορά οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης



Νέα ρύθμιση για οφειλές αγροτών στη ΔΕΗ με άτοκες δόσεις

Δικαίωμα αύξησης των δόσεων για την εξόφληση λογαριασμών στη ΔΕΗ αποκτούν οι αγρότες εφόσον έχουν 

εξοφλήσει εμπρόθεσμα το 50% των οφειλών τους, σύμφωνα με μια νέα προσαρμογή που προωθεί η εταιρεία 

στο πρόγραμμα διακανονισμού χρεών. Παράλληλα παρατείνεται έως τις 29 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής  

δηλώσεων για το αγροτικό τιμολόγιο, διαδικασία η οποία απλοποιείται, αφού αρκεί η δήλωση ΟΣΔΕ του 2021 για 

την κατοχύρωση της σχετικής έκπτωσης.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ διευρύνει το Πρόγραμμα Διακανονισμού Οφειλών για τους Αγροτικούς Πελάτες της,  

με επιβράβευση της συνέπειας αποπληρωμής, αυξάνοντας άτοκα τις υπολειπόμενες δόσεις κατά 50%.

Το νέο Πρόγραμμα υιοθετεί τις βασικές αρχές του προηγούμενου, με προκαταβολή 15% και έως 18 δόσεις 

ή προκαταβολή 20% και έως 24 δόσεις. Μετά την εξόφληση του 50% των δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν εξοφληθεί και οι τρέχοντες λογαριασμοί, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα αύξησης, εφόσον το επιθυμεί, των 

υπόλοιπων δόσεων κατά 50% και μάλιστα άτοκα. 

Παράδειγμα ενεργού πελάτη με οφειλή €5.000 

Προκαταβολή 15% και 18 μηνιαίες δόσεις 

Με συνέπεια στην αποπληρωμή των πρώτων 9 μηνιαίων δόσεων (συνολικά έχει πληρώσει €750 + 9* €236,1= 

€2.875) τότε: 

Τα υπόλοιπα €2.125 μπορούν να αποπληρωθούν σε 14 μηνιαίες δόσεις από 9 μηνιαίες σήμερα (9*50%=4,5 άρα 

5 μηνιαίες δόσεις επιπλέον). 

Οι υπολειπόμενες και οι επιπλέον μηνιαίες δόσεις είναι άτοκες. 

Οι δυνατότητες του νέου προγράμματος διακανονισμών τίθενται σε ισχύ για όσους προβούν σε διακανονισμό 

των οφειλών τους από 03/08/2021 και ένθεν.

Έως 29 Οκτώβρη για αγροτικό τιμολόγιο με δήλωση ΟΣΔΕ

Με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2021 θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα στη ΔΕΗ οι αγρότες για μειωμένο τιμολόγιο μέχρι 29 

Οκτωβρίου. Οι πελάτες της ΔΕΗ που θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το Αγροτικό Τιμολόγιο, αρκεί να καταχωρί-

σουν ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα στο www.dei.gr:

■ Τον «λογαριασμό συμβολαίου» της παροχής

■ Το ΑΦΜ

■ Την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ (δήλωση ΟΣΔΕ)

Η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ή του Δελτίου Νο1 είναι η 29.10.2021.

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα δοθεί άλλη παράταση τόσο για την Ενιαία Αίτηση, όσο και για το Δελτίο 

Νο1.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική Απόφαση (υπ’αριθ. 140424/ΦΕΚτΒ/814/2017) είναι υποχρεωτική 

η έκδοση νέου Δελτίου Νο1 (Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων) για τις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδο-

τημένες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις και η υποβολή τους στον εκάστοτε Προμηθευτή.

Με δεδομένο ότι η διαδικασία για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Νερού και του Δελτίου Νο1 είναι αρκετά χρονοβόρα,  

εναλλακτικά και μέχρι την έκδοσή τους, η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα στους αγροτικούς πελάτες της να υποβάλλουν  

ηλεκτρονικά την πιο πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέα ρύθμιση για οφειλές αγροτών  
στη ΔΕΗ με άτοκες δόσεις
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Υπουργοχαρές
Με προδιαγραφές 
να μην κάνει τίποτα 
η σημερινή ηγεσία 
Μετά την υπονόμευση των αγροτικών συνεταιρισμών 
πλήρης ευθυγράμμιση πολιτικής στα δίκτυα λιανικής 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Απαρατήρητες δείχνουν να περνούν 
προς το παρόν από την πλευρά του 
αγροτικού κόσµου οι τελευταίες αλ-
λαγές στην πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε 
τις αποχωρήσεις των Γιάννη Οικονό-
µου και Φωτεινής Αραµπατζή και τις 
αντίστοιχες τοποθετήσεις των Γιώρ-
γου Στύλιου και Σίµου Κεδίκογλου. 
Αυτό το οποίο µάλλον θυµούνται οι 
αγρότες είναι η αποµάκρυνση από 
τη θέση του υπουργού Αγροτικής Α-

νάπτυξης του Μάκη Βορίδη. Ελάχι-
στη εντύπωση προκάλεσε το γεγο-
νός ότι στη θέση του τοποθετήθηκε ο 
Σπήλιος Λιβανός, την παρουσία του 
οποίου στο υπουργείο, πολλοί ακό-
µα και σήµερα αγνοούν. 

Θα ‘λεγε κανείς ότι σε επίπεδο πο-
λιτικού προσωπικού τουλάχιστον, ε-
πιλέγεται µια συνειδητή υποβάθµι-
ση του υπουργείου και του χώρου 
τον οποίο αυτό εκπροσωπεί. ∆εν θα 
ήταν µάλιστα υπερβολική η σκέψη 
ότι µετά από µια µακρά περίοδο µε-
θοδικής υπονόµευσης κάποιων θε-
σµών, όπως π.χ. οι συνεταιρισµοί, ο 
αγροτικός χώρος αφήνεται στην τύ-
χη του, µέχρις ότου οι ίδιες οι δυνά-
µεις της αγοράς, διαµορφώσουν τις 
νέες ισορροπίες. Κι αυτές οι ισορρο-
πίες περνούν από τη δραµατική συρ-
ρίκνωση των δραστηριοποιούµενων 

στην αγροτική παραγωγή, την ισχυ-
ροποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλί-
ας στον τοµέα της εµπορίας και µετα-
ποίησης των αγροτικών προϊόντων 
και την ευθυγράµµιση του χώρου µ’ 
αυτό που απαιτούν σήµερα τα µεγά-
λα δίκτυα λιανικής, ειδικά στον χώ-
ρο των τροφίµων. 

Σε µια τέτοια προοπτική, πολιτικά 
πρόσωπα όπως ο Σπήλιος Λιβανός, ο 
Γιώργος Στύλιος και ο Σίµος Κεδίκο-
γλου, θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
τα πλέον κατάλληλα. Σε συνδυασµό 
µε µια παρηκµασµένη διοίκηση και 
µια ανύπαρκτη ηγετική εκπροσώπη-

ση του αγροτικού 
χώρου και του συ-
νεργατικού γίγνε-
σθαι, η αποσάθρω-
ση των παλαιών δο-
µών κινείται µια χα-
ρά. Στην ίδια κατεύ-
θυνση οι τελευταίοι 
συνεταιριστικοί νόµοι 
4015/2011, 4384/2016 
και 4673/2020 λει-
τούργησαν άψογα. 
Στην κερκόπορτα 
που άνοιξαν οι δύο 
πρώτοι, ήρθε να προ-

στεθεί µε τον τελευταίο και η δυνα-
τότητα άµεσης εµπλοκής ιδιωτικών 
κεφαλαίων στη µετοχική σύνθεση 
των συνεταιρισµών. Στις ελάχιστες 
περιπτώσεις που αυτό πάει να γίνε-
ται, µιας και η απορρύθµιση των πε-
ρισσότερων συνεταιριστικών οργα-
νώσεων είναι ολοκληρωτική. Αυτό 
το οποίο «επιτυγχάνεται» και µάλι-
στα σε ορατό χρόνο είναι ο πλήρης 
εκφυλισµός της συνεργατικής ιδέ-
ας και η πλήρης παράδοση των σχη-
µάτων στην ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι παρα-
πάνω εξελίξεις αποδίδονται και στις 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές. 
Στην περίπτωση της χώρας µας ανι-
χνεύεται πάντως και ένας υπερβάλ-
λων ζήλος από τους φέροντες την πο-
λιτική ευθύνη διαχείρισης των πραγ-
µάτων στον αγροτικό χώρο. 

21-22, 35-36

Με μισή σοδειά 
για 1,70 ευρώ 
η επιτραπέζια 
ελιά Χαλκιδικής
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Σ
την αγορά µας προφανώς και επικρα-
τεί χαµός µε το διαρκές ράλι στο σκλη-
ρό σιτάρι. Η εξαγωγή κάθε εβδοµά-
δα ανεβαίνει και αντίστοιχα ενισχύ-

ονται οι τιµές στην τοπική µας αγορά. Η λίστα 
της Φότζια ανακοίνωσε νέα άνοδο 40 ευρώ, 
φτάνοντας τα 490 ευρώ. Οι µύλοι παρακολου-
θούν τις εξελίξεις µε προβληµατισµό, καθώς οι 
τιµές έχουν κάνει το κοστολόγιο απαγορευτικό.

Αναπροσαρµογή της τιµής προς τα επάνω 
εξασφάλισε για τον ηλίανθο ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός ∆ηµητριακών Ορεστιάδας «Η 
ΕΝΩΣΗ» µε 39 λεπτά το κιλό ανοιχτή τιµή, 
στη συµφωνία µε την AGROINVEST ΑΕΒΕ. 
Πρόκειται για τη δεύτερη άνοδο τιµής, ενώ 
η αρχική συµφωνία ήταν 350 ευρώ ο τόνος.

Παρά λίγο 500 
ευρώ το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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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473,90

1319,60

17,37

88,60

129,85

104,65
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264

209,5

93,15

488,00

1285,20

16,84

89,80

126,250

104,51

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

370 385 385 385
450

3,22

3,14
3,25 3,25

3,20

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
(ευρώ/τόνος)

29/07 05/08 11/08 19/08 26/08 02/09

490

3,28

Τιμή παραγωγού
για τα 110 τεμάχια (ευρώ / κιλό)

Πέρυσι  1,00 

Φέτος  1,50-1,70

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Προσφορές με 64 
λεπτά για το σύσπορο 
στην εγχώρια αγορά 

Γράφει ως 30 λεπτά  
το καλαμπόκι πριν 
τον αλωνισμό

Κυνήγι βιοµηχανιών για 
ηλίανθο ανεβάζει την αγορά
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
βιοντιζελάδικων δίνει νέα αύξηση 
στην τιµή του ηλίανθου, που από τα 35 
λεπτά το κιλό, διαµορφώνεται πλέον 
στα 39 λεπτά έπειτα από συµφωνία που 
έκλεισε η Ένωση Ορεστιάδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η «βρώµικη 
δουλειά» πριν 
από το αντίο 
Η πορεία των πραγµάτων δείχνει ότι 
ο αγροτικός χώρος αποτελούσε µέχρι 
πρότινος το τελευταίο καταφύγιο 
αυτοαπασχόλησης. Σήµερα η 
δυνατότητα αυτή αµφισβητείται 
εντόνως. Το πέρασµα και του χώρου 
της αγροτικής παραγωγής σε µεγάλα 
επιχειρηµατικά σχήµατα και σε 
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 
(funds) για πολλούς αναλυτές είναι 
θέµα χρόνου. Πιθανότατα, σε ένα 
ενδιάµεσο στάδιο η υπόθεση της 
αγροτικής παραγωγής να περάσει από 
κάποιους «µεγαλοαγρότες». Πρόκειται 
για εκείνους τους συντελεστές του 
χώρου που σήµερα διευκολύνονται 
κατά κάποιο τρόπο, προκειµένου να 
κάνουν τη «βρώµικη δουλειά», ώστε 
να παραδοθούν στη συνέχεια σε 
εκείνες τις δυνάµεις που παραµένουν 
οι κυρίαρχες στο οικονοµικό γίγνεσθαι.       

Τέλος για 
τον παρα-
δοσιακό 
αγρότη και 
παράδοση 
της γης σε 
κεφαλαι-
ούχους, το 
νέο δόγµα. 

Ο αγροτικός χώρος 
δείχνει να αφήνεται 
στην τύχη του και στις 
δυνάµεις της αγοράς, 
που διαµορφώνουν 
και τις νέες ισορροπίες.
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Επιπλέον 
επέμβαση 
στις όψιμες 
φυτείες
Για τις καλλιέργειες που βρίσκονται 
στο στάδιο της καρποφορίας, ως 
κατώτατο όριο πληθυσµιακής 
πυκνότητας ρόδινου σκουληκιού 
για τη λήψη απόφασης επέµβασης 
µε τα εγκεκριµένα και κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
ορίζεται η εύρεση 5-8 
προνυµφών στο εσωτερικό 100 
νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 
εβδοµάδων. Η σχέση ζηµιάς και 
πυκνότητας πληθυσµού, σύµφωνα 
µε έρευνα, επηρεάζεται από το κλίµα 
της κάθε περιοχής καλλιέργειας. 
Συγκεκριµένα, στις ξηρές περιοχές 
παρατηρείται µείωση της ποιότητας 
της ίνας όταν η προσβολή των 
καρυδιών ισούται µε 60% και η 
οικονοµική ζηµιά είναι σοβαρή όταν 
η προσβολή των καρυδιών είναι 
µεγαλύτερη του 50%, ενώ στις 
υγρές σηµαντική µείωση παραγωγής 
συµβαίνει όταν προσβάλλεται 
το 15% των καρυδιών. 
Να σηµειωθεί ότι επεµβάσεις 
γίνονται µέχρι να ανοίξει το 70% 
των καρυδιών. Οι γεωπόνοι 
συστήνουν κατά σειρά 
προτεραιότητας για καταπολέµηση 
του ρόδινου τη χρήση βιολογικών 
εντοµοκτόνων, χηµικών εκλεκτικών 
εντοµοκτόνων και ως έσχατη λύση 
τα µη εκλεκτικά σκευάσµατα.

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronew

Παρ’ ότι το πράσινο σκουλήκι µο-
νοπωλεί συνήθως την προσοχή 
των βαµβακοπαραγωγών, τη φε-
τινή χρονιά το ρόδινο είναι αυτό 
που δικαίωσε τον χαρακτηρισµό 
του «ύπουλου» εχθρού. Με τις 
νεαρές προνύµφες του ρόδινου 
σκουληκιού να εισέρχονται στα 
καρύδια µόλις 20-30 ώρες µετά 
την εκκόλαψή τους, ο καύσωνας 
δεν τις «άγγιξε», µε αποτέλεσµα 
οι πληθυσµοί να είναι ιδιαίτερα 
αυξηµένοι και οι προσβολές να 
παραµένουν κρυµµένες.

 Η έλλειψη παγίδων για την πα-
ρακολούθηση των πτήσεων και 
γενεών του εντόµου σε συνδυα-
σµό µε την απουσία δειγµατολη-
πτικών ελέγχων και ανοίγµατος 
των καρυδιών,  έκρυψε το πρόβλη-
µα µε τις ζηµιές να αναµένεται να 
φτάσουν ακόµα και στο 15-20% 
της παραγωγής σε ορισµένα χω-
ράφια. Την περίοδο αυτή η πλει-
οψηφία των βαµβακόφυτων βρί-
σκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης 
της καρπόδεσης µε την εµφάνι-
ση των πρώτων ανοικτών καρυ-
διών να αναµένεται σύντοµα. Με-
γαλύτερα προβλήµατα εντοπίζο-
νται κι αυτή τη χρονιά σε περιο-

χές µε γνωστό ιστορικό προσβο-
λών από το ρόδινο σκουλήκι, ό-
πως αυτές στον άξονα Οµορφο-
χωρίου-Βόλου, της Τερψιθέας και 
της Καρδίτσας.

Καταστροφή σπόρων, ρύπανση 
ινών και µη άνοιγµα καψών

 Οι συνηθέστερες ζηµιές που 
προκαλεί το ρόδινο σκουλήκι και 
«αποκαλύπτονται» συνήθως στη 
συγκοµιδή είναι η καταστροφή 
των σπόρων, η καταστροφή και 
ρύπανση των ινών του βαµβα-
κιού και η παρεµπόδιση ανοίγ-
µατος των καψών. Στην Ελλάδα 
το έντοµο έχει 3 µε 6 γενεές α-
νά έτος, αλλά από αυτές κυρίως 
η δεύτερη και τρίτη απασχολούν 
περισσότερο τους βαµβακοπαρα-
γωγούς, καθώς προκαλούν τη µέ-
γιστη ζηµιά στα τρυφερά καρύδια. 
Ως αποτέλεσµα η περίοδος επιφυ-
λακής κορυφώνεται το διάστηµα 
από το πρώτο δεκαήµερο του Ιου-
λίου έως τις αρχές Σεπτεµβρίου.

 Όσοι παραγωγοί παρακολου-
θούσαν τα δελτία γεωργικών προ-
ειδοποιήσεων και ακολούθησαν 
τις συστάσεις για έγκαιρους ψε-
κασµούς της ∆ιεύθυνσης Φυτοϋ-
γειονοµικής Προστασίας των Πε-
ριφερειών, κατάφεραν να περιο-
ρίσουν το πρόβληµα, όµως ακό-

µα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν ό-
τι δεν ξέφυγαν του κινδύνου. Συ-
γκεκριµένα, καµπανάκι συναγερ-
µού σήµανε το προηγούµενο Σαβ-
βατοκύριακο 28-29 Αυγούστου η 
καταγραφή 190 συλλήψεων ρό-
δινου σε πολλές παγίδες της πε-
ριοχής του Οµορφοχωρίου Λάρι-
σας. Αυτή η πληθυσµιακή αύξηση 
σε συνδυασµό µε τις βροχές που 
αναµένονται να εκδηλωθούν σε 
πολλές περιοχές την ερχόµενη 
εβδοµάδα φοβίζει ιδιαίτερα τους 
καλλιεργητές. «Αν ρίξει πολύ νερό 
κι αυτό µπει στα προσβεβληµένα 
καρύδια από την τρύπα εισόδου 
που έχει δηµιουργήσει η προνύµ-
φη του ρόδινου, τότε θα µιλάµε 
για πολύ µεγαλύτερο ποσοστό ζη-
µιάς», αναφέρει στην Agrenda ο 
παραγωγός Γιώργος Βαρδούλης 
από τη Λάρισα.

 Η παρουσία και δραστηριότη-
τα του εντόµου αναµένεται να δι-
αρκέσει τουλάχιστον έως τα µέσα 
Σεπτεµβρίου, µε τους παραγωγούς 
των όψιµων φυτειών να είναι πιθα-
νό να χρειαστεί να ψεκάσουν ακό-
µα µια φορά για να προστατέψουν 
τη σοδειά τους. Η αντιµετώπιση του 
ρόδινου πρέπει να πραγµατοποιεί-
ται όταν το οικονοµικό κόστος δια-
τηρείται σε χαµηλά επίπεδα.

Αυγουστιάτικη κληρονομιά
από ρόδινο σε βαμβακοφυτείες
 Ανεπηρέαστο από τον καύσωνα και καλά κρυμμένο στο εσωτερικό των καρυδιών 
το ρόδινο σκουλήκι ενδέχεται να «κοστίσει» μέχρι και 20% της φετινής παραγωγής

Ένταση 
Η περίοδος επιφυ-

λακής κορυφώνεται 
το διάστηµα από το 

πρώτο δεκαήµερο του 
Ιουλίου έως τις αρχές 

Σεπτεµβρίου

Βροχές 
Αν βρέξει και µπει 
νερό στα προσβε-

βληµένα καρύδια το 
ποσοστό ζηµιάς θα 

αυξηθεί πολύ





Υποσκάπτοντας 
πατατοχώραφα
Σιδηροσκώληκες και αγροτίδες 
ζημιώνουν κονδύλους και φυτάρια

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η α-
νάπτυξη των «καλοκαιρινών» πα-
τατόφυτων, ενώ σύντοµα ανα-
µένεται να ξεκινήσει και η φθι-
νοπωρινή σπορά της καλλιέρ-
γειας. Πέρα από τον δορυφόρο 
που χάρη στο έντονο χρώµα του 
γίνεται εύκολα και γρήγορα α-
ντιληπτός, υπάρχουν σηµαντι-
κοί εντοµολογικοί εχθροί που 
κινούνται υπόγεια, υποδαυλί-
ζοντας την υγεία και παραγω-
γικότητα των φυτών.

Οι σιδηροσκώληκες αποτε-
λούν χρόνιο πονοκέφαλο των 
παραγωγών, καθώς έχουν βιο-
λογικό κύκλο που διαρκεί αρ-
κετές σεζόν. Τα ακµαία ωοτο-
κούν στο έδαφος τον Ιούλιο και 
το φθινόπωρο οι νεαρές προ-
νύµφες ανεβαίνουν σε µικρή 
απόσταση από την επιφάνεια, 

προκαλώντας εκτεταµένες ζη-
µιές στους κονδύλους. Η δηµι-
ουργία στοών στις πατάτες κα-
ταστρέφουν ολοκληρωτικά το 
τελικό προϊόν, ενώ σε έντονες 
προσβολές παρατηρείται και ξή-
ρανση του φυτού.

Η αντιµετώπιση του σιδηρο-
σκώληκα βασίζεται στην επιτυ-
χηµένη εφαρµογή µιας σειράς 
καλλιεργητικών µέτρων. Προτε-
ραιότητα του παραγωγού πρέπει 
να είναι η επιµελής αποµάκρυν-
ση µετά τη συγκοµιδή όλων των 
κονδύλων από το χωράφι. Πα-

ράλληλα, ο συνδυασµός βαθιάς 
άροσης µέσα στο καλοκαίρι, µε 
την επικράτηση υψηλών θερµο-
κρασιών και έντονης ηλιοφάνει-
ας εκθέτει τις προνύµφες στην 
ηλιακή ακτινοβολία που έχει ως 
αποτέλεσµα τη νέκρωσή τους. 

Τέλος, η εναλλαγή των καλλι-
εργειών στο χωράφι µε είδη µη 
ξενιστές του εντόµου, στα πλαί-
σια πολυετούς προγράµµατος α-
µειψισποράς, έχει πολύ καλά α-
ποτελέσµατα. Τα τελευταία δύο 
µέτρα µπορούν να συµβάλλουν 
σηµαντικά και στον περιορισµό 
του πληθυσµού πολλών ειδών 
νηµατωδών που προσβάλλουν 
την πατάτα, όπως οι χρυσονη-
µατώδεις, οι κόµβονηµατώδεις.

Ευνοϊκός ο ζεστός και ξηρός 
καιρός για τις αγροτίδες

Οι αγροτίδες είναι επίσης γνω-
στές και µε τις ονοµασίες κοφτο-
σκούληκα ή καραφατµέ και α-

ποτελούν ιδιαίτερα πολυφάγο 
είδος, ακυρώνοντας σχεδόν τα 
ευεργετικά οφέλη που θα µπο-
ρούσε να είχε η αντιµετώπισή 
τους µε την αµειψισπορά. Οι 
κάµπιες κόβουν τα νεαρά φυ-
τάρια στον λαιµό και καταστρέ-
φουν ριζικό σύστηµα, νεαρούς 
βλαστούς και φύλλα. Σε υγρές 
συνθήκες, οι τραυµατισµοί µπο-
ρεί να προκαλέσουν προσβολή 
από φουζάρια, τα οποία ενδέχε-
ται να αυξήσουν τη ζηµιά.

Συστήνεται εφαρµογή διασυ-
στηµατικών, οργανοφωσφορι-
κών εντοµοκτόνων και συνθετι-
κών πυρεθρινών που αντιµετω-
πίζουν ταυτόχρονα και τον δορυ-
φόρο της πατάτας. Ο ψεκασµός 
να γίνεται στο στάδιο της νεα-
ρής προνύµφης, που είναι και 
πιο ευαίσθητη, ενώ η µεταµεσο-
νύκτια εφαρµογή «πετυχαίνει» 
το έντοµο στο µέγιστο της δρα-
στηριότητάς του εκτός εδάφους.

Επάρκεια ασβεστίου στα ακτινίδια για βέλτιστη συντηρησιµότητα
Με τους καρπούς να µπαίνουν στο τελικό στάδιο της ωρίµανσης, οι 
παραγωγοί ακτινιδίων βάζουν τις τελευταίες «πινελιές» για τη σωστή 
θρέψη και ετοιµάζονται για τη συγκοµιδή. Το στοιχείο του µήνα είναι το 
ασβέστιο που προστίθεται από το έδαφος ή και διαφυλλικά σε δύο δόσεις. 
Το ασβέστιο είναι το τρίτο µετά το κάλιο στοιχείο που προσλαµβάνουν 
από το έδαφος τα φυτά της ακτινιδιάς και έχει εξέχουσα σηµασία για την 

καλλιέργεια, ιδιαίτερα για τους καρπούς που έχουν πολύ χαµηλή ανεκτικότητα στην 
έλλειψή του, καθώς αποτελεί το κύριο στοιχείο συντηρησιµότητά τους. Καρποί µε 
χαµηλό επίπεδο ασβεστίου δεν συντηρούνται καλά, υποβαθµίζονται γρήγορα, ενώ 
είναι και ευπαθείς στις διάφορες µυκητολογικές προσβολές.
Για την απορρόφηση του ασβεστίου οι καρποί ανταγωνίζονται τα φύλλα, ενώ η 
ισχυρή αζωτούχος λίπανση αυξάνει τη βλάστηση και µειώνει την περιεκτικότητα 
ασβεστίου των καρπών. Μικρές ποσότητες, της τάξεως του 15-20% µπορούν να 
δοθούν µε ψεκασµούς των φύλλων και καρπών µε ασβεστούχα σκευάσµατα και 
κυρίως µε το χλωριούχο ασβέστιο σε µια συγκέντρωση 0,3-0,5%.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Καραφατµέ 
Ψεκασµός για αγροτίδες 
στο στάδιο της νεαρής 
προνύµφης, που είναι 

και πιο ευαίσθητη

Ωίδιο αµπέλου
O τρύγος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
σε όλη τη χώρα µε τα βόρεια αµπελοτόπια 
να έχουν µπει και αυτά σιγά σιγά στο 
«παιχνίδι». Παρ’ ότι η σεζόν ολοκληρώνεται, 
οι πρόσφατες και συνεχιζόµενες 
βροχοπτώσεις στα βόρεια, κεντρικά και 
δυτικά ηπειρωτικά ανησυχούν τους 
παραγωγούς µιας που ξυπνάνε το ωίδιο 
στα πρέµνα. Κι ενώ µπορεί οι ώριµες 
ράγες να µην είναι τόσο ευπαθείς σε νέες 
µολύνσεις από τον εν λόγω παθογόνο 
µύκητα, τα υπόλοιπα µέρη των αµπελιών 
µπορούν να εµφανίσουν έντονα 
συµπτώµατα. Η εµφάνιση του λευκού 
µυκηλίου του µύκητα είναι συνήθως 
έκδηλοι στα φύλλα, οδηγώντας σε 
ξηράνσεις και µείωση της φωτοσυνθετικής 
τους ικανότητας. Οι αµπελοπαραγωγοί θα 
πρέπει να αντιµετωπίσουν τέτοιου είδους 
προσβολές –ειδικά όταν εξελίσσονται µε 
µεγάλη ένταση- ώστε να αποφευχθεί η 
µελλοντική διαχείµαση του µύκητα που 
θα γεννήσει νέα προβλήµατα νωρίς την 
άνοιξη. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Ηρακλείου 
συστήνουν τον ψεκασµό µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα ή/και θειάφισµα.

Σκευάσµατα
ALFA: Karathane star, Nimrod 25 EC
FMC: Impact 25 SC, Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC, Galileo
UPL: Vacciplant SL, Kusabi SC.

Μύγα µεσογείου στο αβοκάντο
Όντας είδος εξαιρετικά πολυφάγο, η µύγα 
της µεσογείου (Ceratitis capitata) 
εφορµάει και στο αβοκάντο από 
γειτονικούς δενδρώνες µε εσπεριδοειδή 
και µηλοειδή όπου έχει ήδη δηµιουργήσει 
µεγάλους πληθυσµούς και προβλήµατα τη 
φετινή χρονιά. Αυτό το έντοµο θεωρείται 
από τα πλέον βλαβερά για το αβοκάντο, 
προκαλώντας παραµόρφωση των καρπών 
και πρόωρη πτώση τους, ενώ  δεδοµένου 
ότι δεν έχει περιόδους αναστολής της 
δράσης της η µεσογειακή µύγα 
αναπτύσσεται σχεδόν όλους τους µήνες 
του χρόνου, ανάλογα και µε τις διάφορες 
επικρατούσες περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες, αποδίδοντας κατά συνέπεια 
πολυάριθµες γενιές ανά χρονιά. Οι 
προσβεβληµένοι καρποί σε περίπτωση 
που συγκοµιστούν θα έχουν σύντοµη 
µετασυλλεκτική ζωή και µειωµένη εµπορική 
αξία καθώς θα είναι επιρρεπείς σε 
µυκητολογικές προσβολές. Η αγωγή 
καταπολέµησης αρχίζει όταν εξακριβώνεται 
η παρουσία ενηλίκων και οι πρώτες πληγές 
µε εναποθέσεις αυγών. Σε περιπτώσεις που 
διαπιστωθούν εκτεταµένες προσβολές, 
οι παραγωγοί µπορούν να προβούν 
σε ψεκασµούς µε κατάλληλα για την 
καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης 
του εντόµου, εντοµοκτόνα σκευάσµατα.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Με τη 
συγχρηµατοδότηση 
της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε. ΘΥΜΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
που δραστηριοποιείται εδώ και 
σχεδόν 80 χρόνια στην παραγωγή 
και εμπορία των αναγνωρισμένων 
και καταξιωμένων παραδοσιακών 
τυροκομικών προϊόντων «ΘΥΜΕΛΗΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» από την φέτα, και το 
κασέρι, μέχρι το λαδοτύρι και την 
γραβιέρα στα πλαίσια του προγράμματος 
«Ενίσχυση των συμφωνητικών 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων 
έρευνας και καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 3901 του 
επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου 
2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
υλοποιεί το ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα 
(INNovative Oil Cheese “INNOCHEESE”) 
διάρκειας δύο ετών 2021 – 2022 με ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΡΑΞΗ: ΒΑΡ2-0060569, σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, του Τμήματος 
Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(υπεργολάβος του προγράμματος). Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του προγράμματος 
αυτού είναι η δημιουργία, μελέτη και 
προώθηση ενός νέου καινοτόμου 
προϊόντος στην κατηγορία των 
σκληρών τυριών ωρίμανσης, 
υψηλής διατροφικής αξίας, και με 
υψηλής αποδοχής οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, που θα αξιοποιεί τα 
φυτικά προϊόντα της περιοχής του 

Βορείου Αιγαίου και θα μπορεί να διατηρηθεί 
εκτός ψυγείου. Συγχρόνως θα ικανοποιεί 
τις γευστικές και γαστρονομικές απαιτήσεις 
των καταναλωτών. 

Η μοναδική σύνθεση του νέου καινοτόμου 
τυριού θα βασίζεται στις νεότερες επιστημονικές 
εξελίξεις και τάσεις στην διατροφή, ενώ θα 
αποτελείται από φυσικά συστατικά με βάση 
το ελαιόλαδο το προερχόμενο από το νησί της 
Λέσβου. Η σύσταση του νέου προϊόντος, θα 
περιέχει το γνήσιο, και μοναδικό αιγοπρόβειο 
γάλα Λέσβου, με μειωμένη περιεκτικότητα σε 
λίπος, ενώ μειωμένη θα είναι και η ποσότητα 
αλατιού. Η τεχνολογία που θα ακολουθηθεί 

θα είναι αυτή της παραδοσιακής, τοπικής, 
παρασκευής του λαδοτυριού Μυτιλήνης 
που χρησιμοποιούσαν οι νοικοκυρές με 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις δημιουργώντας 
έτσι ένα καινοτόμο, Back to the future τυρί.

Η παραγωγή τέτοιου είδους καινοτόμων 
τυριών είναι σύμφωνη με τις νέες τάσεις 
που υποδεικνύουν οι έρευνες αγοράς στον 
χώρο της βιομηχανίας, όπου ο καταναλωτής 
εμφανίζεται να ζητάει, ολοένα και περισσότερο, 
τυριά με νέες γεύσεις, τοπική προέλευση, 
παραδοσιακά και ποιοτικά.

Υπεύθυνος του έργου από πλευράς της 
εταιρείας είναι ο Ιγνάτης Θυμέλης, Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ 
από πλευράς Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο 
Δημήτρης Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διοίκησης Καινοτομίας στις επιχειρήσεις 
τροφίμων στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων 
του Τμήματος Χημείας

Με το παρόν ερευνητικό έργο Η Ε. ΘΥΜΕΛΗΣ 
Α.Ε. στο πλαίσιο της σύγχρονης στρατηγικής 
ανάπτυξής του στη μετά COVID-19 εποχή, 
ξεκινά δυναμικά και τον τομέα έρευνας 
και ανάπτυξης R&D για να μπορέσει να 
προσφέρει στον καταναλωτή, σύντομα και 
πρώτος στην νέα εποχή, καινοτόμα κρασιά, 
ιδιαίτερων συστατικών και αξίας, με μοναδικές 
οργανοληπτικές ιδιότητες!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα: www.thimelischeese.gr/R&D/innocheese

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΥΡΙΟΥ – ΛΑ∆ΟΤΥΡΙ,
ΥΨΗΛΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

“INNOCHEESE”
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Τέλη του μήνα 
η προκήρυξη 
Νέων Αγροτών, 
Ιούνιο εγκρίσεις 
Ζορίζονται σιγά-σιγά όσοι επένδυσαν ήδη κάποια λεφτά για 
να μπουν στο πρόγραμμα αναμένοντας την πρόσκληση, ενώ 
αναμένονται διευκρινίσεις για Τυπική Απόδοση και ανεργία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτω-
βρίου εκτιµούν οι µελετητές ότι θα 
βγει τελικά στον αέρα η πρόσκληση 
για τους Νέους Αγρότες, µε τα έξοδα 
πάντως ήδη να τρέχουν για όσους 
έχουν ξεκινήσει ήδη τις επενδύσεις 
(αγορά ζωικού κεφαλαίου, εκτάσεων 
κ.λπ) ώστε να µπουν στο πρόγραµ-
µα όταν αυτό ανοίξει. Ωστόσο, εκτι-
µάται ότι η πρώτη δόση πληρωµής 
(24.500-28.000 ευρώ) θα µπει στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων αρ-
κετά αργότερα, και συγκεκριµένα 

την Άνοιξη ή ακόµα και αρχές του 
καλοκαιριού του 2022. 

Το γεγονός αυτό µοιάζει να ζο-
ρίζει σιγά-σιγά εκείνους που έβα-
λαν κάποια λεφτά για να µπουν 
στο πρόγραµµα, µε την ελπίδα ό-
τι θα τα καλύψουν µε το που µπει 
το πριµ, την ώρα που και οι τράπε-
ζες, αν δεν δουν το χαρτί ένταξης 
στο πρόγραµµα του νέου αγρότη, 
δεν προχωράνε σε χρηµατοδοτή-
σεις. Βέβαια να σηµειωθεί εδώ πως 
η ταχύτητα των διαδικασιών έντα-
ξης στο πρόγραµµα και τελικά και 
της πληρωµής εξαρτάται κυρίως α-
πό τις περιφερειακές αρχές και τη 

στελέχωσή τους, αλλά και τον α-
ριθµό των φακέλων που θα έχουν 
στη διάθεσή τους. 

Από εκεί και πέρα, µε τις προδη-
µοσιεύσεις (βαθµολογίας, προκή-
ρυξης) να έχουν βγει στη δηµοσιό-
τητα από τον περασµένο Απρίλιο, α-
ναµένονται επιπλέον διευκρινίσεις 
για να «κλειδώσουν» οι ενδιαφε-
ρόµενοι όχι µόνο την τελική τους 
µοριοδότηση αλλά και το αν τελικά 
είναι δικαιούχοι. Μία τέτοια περί-
πτωση για παράδειγµα είναι οι µε-
ταπτυχιακοί φοιτητές. Με βάση πα-
λαιότερη διευκρινιστική εγκύκλιο 
των διαχειριστικών αρχών η φοίτη-

ση σε µεταπτυχιακά προγράµµατα 
δεν είναι λόγος αποκλεισµού και ως 
εκ τούτου, µπορούν να ενταχθούν 
στο πρόγραµµα. Μένει να φανεί αν 
θα ισχύσει η παραπάνω διευκρίνι-
ση και στο νέο πρόγραµµα. Παράλ-
ληλα, βάσει παλαιότερης διευκρι-
νιστικής εγκυκλίου, επιτρεπόταν 
στον δικαιούχο να δηλώνει αγρο-
τεµάχια και σε γειτονικούς νοµούς, 
κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί για 
την ερχόµενη πρόσκληση.

∆ιευκρινίσεις που απαιτούνται
Για άλλα ζητήµατα που µένει να 

διευκρινιστούν, σχετική εγκύκλιος 

που είχε βγει για την πρώτη πρό-
σκληση ανέφερε τα εξής:

Νέες φυτείες (πχ νεαρά δένδρα, 
αµπελώνες): Για τον υπολογισµό 
της παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 
των καλλιεργειών µόνιµων νεαρών 
φυτειών θα χρησιµοποιηθεί το 50% 
της τυπικής απόδοσης που χρησι-
µοποιείται για τις φυτείες που έ-
χουν µπει στην παραγωγή.

Ανεργία: Βαθµολογείται εφό-
σον κατά το 18µηνο που προηγεί-
ται της υποβολής της αίτησης ενί-
σχυσης ο υποψήφιος έχει θεωρη-
µένη κάρτα ανεργίας για χρονικό 

Παύση της εξωγεωργικής δραστηριότητας μόνο 
εφόσον κριθεί επιλέξιμος ο ενδιαφερόμενος
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) 
φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα ο-
ποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης 
είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Είναι ενήλικας έως 41 ετών.
2) Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις 

περιοχές εφαρµογής του µέτρου. 
3) Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλ-

λευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της 
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

4) Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021. 
5) Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-

τικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατί-
ας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό το-
µέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγρο-
τικής εκµετάλλευσης, για τα νοµικά πρόσωπα. 

6) ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική 
δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 

έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. 
7) Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υπο-

βάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υ-
περβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώ-
ρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευ-
ρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. 

8) ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνι-
µη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δε-
σµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του 
(εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την έντα-
ξή του στο µέτρο. 

9) ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος 
µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020, του 
ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006. 

10) ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έ-
χει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και 
β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δή-
λωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει 
τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρή-

τη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά 
πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγ-
γελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίω-
σης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να 
οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισ-
σα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των ε-
παγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας. 

11) ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/
τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των 
προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 

12) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν 
κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωρ-
γός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώ-
που τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του 
νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι α-
νωτέρω προϋποθέσεις. 

13) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρί-
σκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µό-
νιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλ-
λευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοι-

κίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έ-
χει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθµη 
λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή 
δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων. 

14) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει 
περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το 
µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρα-
σµένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι µε-
γαλύτερο ή ίσο των, α) 12.000 ευρώ για την η-
πειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, β) 
10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγα-
λύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύ-
βοιας, γ) 8.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, δ) ανεξάρ-
τητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωρ-
γού, είναι επιλέξιµες οι εκµεταλλεύσεις που κα-
τά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε 
τουλάχιστον 109 κυψέλες. Στην τυπική απόδοση 
δεν προσµετρόνται οι επίσπορες καλλιέργειες.
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

(0-100)

1. Συνάφεια/επάρκεια επαγγελµατικών 
προσόντων ή εργασιακής εµπειρίας

1.1

Αξιολογείται και βαθµολογείται ο 
βαθµός συνάφειας και επάρκειας 
των επαγγελµατικών προσόντων των 
αρχηγών εκµεταλλεύσεων

Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης 
ανώτερο ή ίσο µε επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

6%

100

50Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 
4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

2. Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις
 ή ποιοτικά συστήµατα

2.1
Αξιολογείται και βαθµολογείται η αρχική 
συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις

Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών 2%
ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

3. Εισοδηµατικά 
κριτήρια

3.1

Αξιολογείται το ετήσιο εισόδηµα και 
πριµοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών 
µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα

Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ 
(από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα 
έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

Αξιολογείται η προηγούµενη ιδιότητα 
ανέργου των αρχηγών εκµεταλλεύσεων Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από

 την έναρξη  πρώτης εγκατάστασης
3%

ΝΑΙ 100

3.2 ΟΧΙ 0

4. Χαρακτηριστικά
περιοχών

4.1

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
εκµεταλλεύσεων (ορεινότητα 
και νησιωτικότητα)

Νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά 
που ανήκουν σε µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές 
που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύµφωνα µε την Οδηγία 
75/268/ΕΟΚ ή συνδυασµός αυτών

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

4. Χαρακτηριστικά 
περιοχών

4.2
Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
εκµεταλλεύσεων (πληθυσµός)

Μόνιµη κατοικία σε Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες µε 
πληθυσµό έως και 500 κατοίκους Τοπικές ή ∆ηµοτικές 
Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 500 κατοίκους Τοπικές ή 
∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 500 κατοίκους

4%

100

Μόνιµη κατοικία σε Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες 
µε πληθυσµό έως και 2.500 κατοίκους

75

Μόνιµη κατοικία σε ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες µε 
πληθυσµό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους

50

5. Χαρακτηριστικά 
«εισόδου» 
εκµετάλλευσης

5.1
Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας
στη γεωργική εκµετάλλευση 
(γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης 
(εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται 
από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν 
είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της 
εκµετάλλευσης (25%=50,..., 10096=100)

11% 50-100

5.2

Αξιολογείται η αρχική παραγωγική 
δυναµικότητα της εκµετάλλευσης 
και ενισχύονται αυτές µε παραγωγική 
δυναµικότητα

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη 
ως αρχική τυπική απόδοση) είναι µικρότερη των 15.000 €

9%

50

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης 
(εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση η 
µεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και µικρότερη των 20.000 €

80

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης
(εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή
µεγαλύτερη των 20.000 ευρώ

100

5. Χαρακτηριστικά 
«εισόδου» 
εκµετάλλευσης

5.3

Αξιολογείται η συµβολή του 
αρχικού προσανατολισµού της 
γεωργικής εκµετάλλευσης σε τοµείς 
προτεραιότητας 
για το ΠΑΑ 2014-2020

Βαθµολογείται η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως 
αρχική τυπική απόδοση) της εκµετάλλευσης που προέρχεται από 
τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της µελισσοκοµίας ή/
καιτης καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/καιτης παραγωγής 
ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην 
κλιµατική αλλαγή. Υπολογίζεται το ποσοστό της παραγωγικής 
δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από το 
σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση µε το σύνολο της τυπικής 
απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς. Το 
ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει το 50% του 
συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης (50%=50, ..., 10096=100)

3% 50-100

5.4

Αξιολογείται η συµβολή του αρχικού 
προσανατολισµού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης σε τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται 
από τις Περιφέρειες ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας1 12% έως 100

6. Προσέγγιση 
επιχειρηµατικού σχεδίου (µελλοντική 
κατάσταση)

6.1

Αξιολογείται η συµβολή του 
επιχειρηµατικού σχεδίου στο στόχο 
του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλλει στην παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή 
ολοκληρωµένης διαχείρισης η τυπική απόδοση των οποίων, 
αθροιστικά, είναι η µεγαλύτερη ή ίση του 40% του συνόλου 
της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης

7%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

1Η µεγίστη µοριοδότηση είναι 100 µόρια και οι τιµές του κριτήριου µπορεί να αθροίζονται στη µεγίστη µοριοδότηση του κριτήριου.

6. Προσέγγιση
επιχειρηµατικού
σχεδίου
(µελλοντική
κατάσταση)

6.2
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
τοµείς προτεραιότητας του ΠΑΑ
2014-2020

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλει κατά κύριο λόγο στον 
τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας ή/καιτης µελισσοκοµίας ή/
καιτης καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής 
ζωοτροφών ή/καιτης καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην 
κλιµατική αλλαγή. Η συµβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της 
παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται 
από το σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση µε το σύνολο της
τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά το έτος
ολοκλήρωσης. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να 
υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης

6%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.3
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
στόχους και τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται 
από τις Περιφέρειες ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας2 17%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.4 Υλοποίηση επενδύσεων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση
επενδύσεων µε ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000
ευρώ.Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ βαθµολογούνται µε 50 
βαθµούς, επενδύσεις αξίας µεγαλύτερης ή ίσης των 17.500 
βαθµολογούνται µε 100 βαθµούς, η ενδιάµεση βαθµολογία 
υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή (π.χ. αξία 13.750 ευρώ 
λαµβάνει 75 βαθµούς)

10% 0 ή 50 έως 100

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
(% µέγιστης βαθµολογίας) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ X ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

•40 βαθµοί για τις Περιφέρειες Αττική,
Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
• 45 βαθµοί για την υπόλοιπη Χώρα

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

διάστηµα που υπερβαίνει τους δώ-
δεκα µήνες. Οι δώδεκα µήνες δεν 
απαιτείται να είναι συνεχόµενοι.

Ιδιοκτησία (κριτήριο ένταξης 5.1 
«ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργι-
κή εκµετάλλευση (γεωργική γη και 
ζωικό κεφάλαιο): Για την εύρεση του 
ποσοστού της παραγωγικής δυνα-
µικότητας της εκµετάλλευσης που 
προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργι-
κή γη συνυπολογίζεται και η ιδιό-
κτητη γεωργική έκταση του/της συ-
ζύγου του/της υποψηφίου. Επιση-
µαίνεται ότι βαθµολογείται η ιδιό-
κτητη γεωργική γη την οποία ο υ-
ποψήφιος νέος γεωργός κατέχει 

κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά 
επικαρπία (δηλαδή δεν βαθµολο-
γείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυ-
ριότητα). Τα παραστατικά νόµιµης 
κατοχής θα προσκοµίζονται εντός 
χρονικού διαστήµατος που θα ορι-
στεί, µετά την αξιολόγηση των φα-
κέλων υποψηφιότητας και την α-
νάρτηση του βαθµολογικού πίνακα 
κατάταξης των υποψηφίων στον ο-
ποίο οι βαθµολογούµενες αιτήσεις 
κατατάσσονται µε φθίνουσα βαθ-
µολογική σειρά και στον οποίο ε-
πισηµαίνονται οι αιτήσεις που επι-
λέγονται για στήριξη και αυτές που 
δεν επιλέγονται.



Μοιράζονται σε 11 Περιφέρειες 

Με πενήντα Φορείς 
Συμβουλών το Μέτρο 2.1,  
αργεί ακόμα η παροχή 
προς τους αγρότες 

 Να κάνουν αίτηση, να αξιολογηθούν και μετά να ενταχθούν στο 
Μέτρο που θα προκηρυχθεί εντός Σεπτεμβρίου πρέπει πρώτα οι 
Φορείς, πριν ξεκινήσει η υλοποίηση της συμβουλευτικής

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με 50 πιστοποιηµένους Φορείς οι 
οποίοι θα είναι σε θέση να παρέ-
χουν πιστοποιηµένες συµβουλές 
από έξι θεµατικά πεδία στους α-
γρότες χωρίς κόστος, αναµένεται 
να τρέξει σε πρώτη φάση το Μέτρο 
2.1 «Αγροτική Συµβουλευτική». 

Στόχος είναι το Μέτρο να προ-
κηρυχθεί µέσα στο µήνα, µε την ε-
φαρµοστική ΥΑ να αναµένεται να 
λάβει ΦΕΚ εντός των ηµερών. Με-
τά την προκήρυξη οι Φορείς που 
βρίσκονται µέσα στο Μητρώο Φο-
ρέων Παροχής Γεωργικών Συµβου-
λών (Φ.Π.Γ.Σ.) (βλ. πίνακα) θα κλη-
θούν να κάνουν αίτηση ένταξης 
στο Μέτρο. Μετά την αξιολόγηση 
και την τελική ένταξη των δικαιού-
χων, αυτοί θα είναι σε θέση να πα-
ρέχουν συµβουλές στους αγρότες, 
το κόστος των οποίων θα καλύπτε-
ται από το Μέτρο 2.1.  Ύστερα, ο ε-
νταγµένος στο Μέτρο Φορέας, θα 
κάνει τις αιτήσεις πληρωµής ζητώ-
ντας να λάβει τη σχετική επιδότη-
ση (έως 1.500 ευρώ ανά συµβου-
λή, µέχρι 3 συµβουλές ανά αγρό-
τη) ανάλογα µε τις υπηρεσίες που 
έχει προσφέρει και τους αγρότες 
που έχει εξυπηρετήσει.

  Η πληρωµή για κάθε συµβου-
λή γίνεται τµηµατικά, ως ακολού-
θως: 1η πληρωµή, η οποία αντι-
στοιχεί στο 30% της στήριξης για 
τη συγκεκριµένη συµβουλή, µετά 
την υποβολή του 2ου παραδοτέου. 
2η πληρωµή, η οποία αντιστοιχεί 
στο υπόλοιπο 70% της στήριξης για 
τη συγκεκριµένη συµβουλή, µετά 
την υποβολή του 3ου παραδοτέου. 

Το 1ο παραδοτέο περιλαµβά-
νει την καταγραφή και αξιολόγη-
ση της υφιστάµενης κατάστασης 
της εκµετάλλευσης, τον προσδιο-

Επώνυµα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα
FAGUS O.E. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ
Α.ΤΣΑΛΚΙ∆ΗΣ Ε.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ ΣΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Έως τις 30 Σεπτεµβρίου «τρέχει» 
η 2η πρόσκληση που έχει εκδώ-
σει ο ΕΛΓΟ-∆ήµητρα για την πιστο-
ποίηση των Γεωργικών Συµβού-
λων. Πρόκειται για τα πρόσωπα 
που θα απασχολούνται στου Φο-
ρείς Πιστοποίησης (βλ. πίνακα) 
και θα προσφέρουν τις συµβου-
λές στον αγρότη. Μέχρι σήµερα έ-
χουν πιστοποιηθεί κάτι παραπάνω 
από 3.000 φυσικά πρόσωπα που 
δύναται να απασχοληθούν στους 
πιστοποιηµένους Φορείς. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, οι ενδιαφερό-
µενοι φαίνεται πως επιλέγουν να 
πιστοποιηθούν και στα 10 θεµατι-
κά πεδία των συµβουλών, καθώς 
αυτό είναι κάτι που ζητείται από 
τους Φορείς στους οποίους θα ερ-
γαστούν ή εργάζονται ήδη. 

Ως εκ τούτου, η 2η πρόσκληση 
απευθύνεται σε:

Φυσικά πρόσωπα που επιθυ-
µούν να πιστοποιηθούν ως Γε-
ωργικοί Σύµβουλοι (Γ.Σ.) και να 
εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο.

Εγγεγραµµένους στο Μητρώο 
Γ.Σ. που επιθυµούν και δύνανται, 

βάσει του βασικού τίτλου σπου-
δών τους, να πιστοποιηθούν σε 
επιπλέον θεµατικά πεδία.

Εγγεγραµµένους στο Μητρώο 
Γ.Σ. στο 9ο θεµατικό πεδίο «Συµ-
βουλές για το σχεδιασµό της ε-
φαρµογής Συστήµατος Ολοκλη-
ρωµένης ∆ιαχείρισης», που επι-
θυµούν να διατηρήσουν την πι-
στοποίησή τους στο εν λόγω θε-
µατικό πεδίο. Επισηµαίνεται ότι, 
λόγω αλλαγής του θεσµικού πλαι-
σίου του Σύστηµατος Ολοκληρω-

Τρέχει ακόμα η πιστοποίηση

ρισµό του προβλήµατος ή των προ-
βληµάτων που καλείται να επιλύσει 
η εφαρµογή της/των συµβουλής/-
ών και το είδος συµβουλής/τα είδη 
συµβουλών που αναµένεται να πα-
ρασχεθούν.

Το 2ο παραδοτέο περιλαµβάνει τον 
τίτλο και το αναλυτικό περιεχόµενο 
της συµβουλής, το φύλλο ελέγχου 
(check list) ενεργειών για την εφαρ-
µογή της συµβουλής, που αποτελεί 
µορφή συµβουλευτικού πρωτοκόλ-
λου µεταξύ παρόχου-ωφελουµένου 
και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 
από την εφαρµογή της.

Το 3ο παραδοτέο είναι η τελική έκ-
θεση του παρόχου για τη δεδοµένη 
συµβουλή που περιλαµβάνει τα απο-
τελέσµατα της εφαρµογής της συµ-
βουλής και πληροφορίες που σχετί-
ζονται µε τους δείκτες αξιολόγησης.

Εφόσον λοιπόν βγει το Σεπτέµ-
βριο η προκήρυξη, το νωρίτερο που 
θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι πα-
ραγωγοί να ξεκινήσουν να λαµβά-
νουν επιδοτούµενες συµβουλές θα 
είναι αρχές του 2022.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του 
προγράµµατος ανέρχεται στα 80 εκατ. 
ευρώ (εθνική και ενωσιακή συµµε-
τοχή), ενώ εκτιµάται ότι θα δοθούν 
120.000 δωρεάν συµβουλές στους 
γεωργούς (µε µέγιστο αριθµό τις 3 
ανά γεωργό), έως τη λήξη της δρά-
σης (2023).

Αξιολόγηση
Το 70% της πληρωµής θα 

δίνεται στον Φορέα µετά την 
υποβολή έκθεση που θα περι-
λαµβάνει δείκτες αξιολόγησης 

για τη συµβουλή
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Μητρώο
Η πρόσκληση για ένταξη στο 
Μητρώο Φορέων Παροχής 
Γεωργικών Συµβουλών 
(Φ.Π.Γ.Σ.) είναι ανοιχτή έως το 
Νοέµβριο. Μετά τον πρώτο γύρο 
αξιολόγησης που προχώρησε ο 
ΕΛΓΟ µε την ένταξη 50 
εταιρειών, µόλις δύο προς το 
παρόν είναι οι ενδιαφερόµενοι 
για εγγραφή.

80 εκατ.
Ο συνολικός προϋπολογισµός 
του προγράµµατος ανέρχεται 
στα 80 εκατ. ευρώ (εθνική και 
ενωσιακή συµµετοχή), ενώ 
εκτιµάται ότι θα δοθούν 
120.000 δωρεάν συµβουλές 
στους γεωργούς έως τη λήξη 
της δράσης (2023).

Πληρωμή
Οι πληρωµές των συµβουλών θα 
γίνονται τµηµατικά και µε βάση 
ορισµένες παραδοτέες εκθέσεις 
για την υλοποίηση της 
συµβουλής από τον αγρότη.



Επώνυµα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα
FAGUS O.E. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ
Α.ΤΣΑΛΚΙ∆ΗΣ Ε.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ ΣΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Σ. Αµοιράς - ∆. Μπαδρακίδης ΟΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ
ADCROP ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
FOOD STANDARD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΓΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Μ. ΚΟΡΑΚΗΣ - Χ. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Optimal Agro Σύµβουλοι Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ∆υτικής Μακεδονίας Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΧΙΟΝΑ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Κ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Σύµβουλοι Οργάνωσης Προγραµµατισµού και Γεωργικής Ανάπτυξης Ανώνυµη Εταιρία ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γεώργιος ∆ηµόκας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆.ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ - Ε.ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗ Ο.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΚΗΣ ∆ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΜΑΝΕΤ Ι.Κ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
AGROLOGIC MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EUROMIND A.E. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
NOVAPLAN Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
Γ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
∆ΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Ι.Κ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΟΥΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΟΒΑ ΑΓΚΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΝΙΘΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
PROACTIVE MON A.E. ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ι.Κ.Ε. ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ι.Κ.Ε. ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Γ - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α Ο.Ε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ν. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ-ΜΙΧ. ΜΙΧΕΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΡΟ∆ΙΝΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΛΥΣΗ ΑΝ∆ΡΟΣ Ο.Ε. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ
AGRO-FUTURE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
IMPRUS CONSULTING EE ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Θ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συμβούλων

Λίγες μέρες ακόμα
για αιτήσεις 
στα αντιχαλαζικά 
Σε δεύτερη παράταση, έως τις 
15 Σεπτεµβρίου, για τις αιτή-
σεις ενίσχυσης αντιχαλαζικών 
διχτυών και αντιβροχικών µεµ-
βρανών (δεύτερη πρόσκληση 
2020) οδηγει η τροποποιητι-
κή απόφαση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Μέ-
τρο 5.1 καλύπτει σε ποσοστό 
80% τις δαπάνες για εγκατά-
σταση εξοπλισµού αντιχαλαζι-
κής, αντιβρόχινης και αντιπα-
γετικής προστασίας σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες και αµπέλια 
για τα φυσικά-νοµικά πρόσω-
πα και στο 100% για τα Συλλο-
γικά Σχήµατα. 

Ο ανώτατος επιλέξιµος προ-
ϋπολογισµός που δύναται να 
ληφθεί υπόψη στους υπολογι-
σµούς για τον προσδιορισµό της 
στήριξης στα πλαίσια του Μέ-
τρου ανέρχεται ανά αίτηση στή-
ριξης φυσικού ή νοµικού προ-
σώπου έως τις 400.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα του Υ-
ΠΑΑΤ ∆ηµήτρη Παπαγιαννί-
δη, που δηµοσιεύθηκε στη ∆ι-

αύγεια στις 27 Αυγούστου ανα-
φέρει τα εξής:

Τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. 
ΕΛ.Γ.Α. 1504/31.12.2020 Πρό-
σκλησης για την υποβολή αι-
τήσεων στήριξης για συµµετο-
χή στο Μέτρο 5.1, όπως ισχύ-
ει, ως εξής:

Τροποποίηση του σηµείου γ) 
του εδαφίου 1.10 της Πρόσκλη-
σης ως εξής:

γ) Οι γενικές δαπάνες υπολο-
γίζονται ως ποσοστό έως 10 % 
του συνόλου των ανωτέρω επιλέ-
ξιµων δαπανών, εξαιρουµένων 
των περιπτώσεων που αυτές εί-
ναι χαµηλότερες των 300 ευρώ. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γε-
νικές δαπάνες είναι 300 ευρώ. 
Όλες οι γενικές δαπάνες σε κα-
µία περίπτωση δεν µπορούν να 
είναι χαµηλότερες των 300 ευ-
ρώ και να µη ξεπερνούν το πο-
σό των 10.000 ευρώ.

Τροποποίηση του σηµείου 
5.1.α της Πρόσκλησης ως εξής:

α) Οι ενδιαφερόµενοι που ε-
πιθυµούν να υπαχθούν στο κα-
θεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν 
αίτηση στήριξης (φάκελος υπο-
ψηφιότητας) σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 5.2. Η 
υποβολή (οριστικοποίηση) των 
αιτήσεων στήριξης, γίνεται µέ-
σω του Πληροφοριακού Συστή-
µατος Κρατικών Ενισχύσεων, 
αρχίζει την 01.12.2020, ηµέρα 
Τρίτη και λήγει την 15.09.2021 
ηµέρα Τετάρτη.

Έως 30 Σεπτεµβρίου
υποβολή παραστατικών
για το Κοµφούζιο 
Aνοικτή έως τις 30 Σεπτεµβρίου η 
εφαρµογή για την υποβολή 
παραστατικών για όλες τις 
προσκλήσεις του «Κοµφούζιου» ππυ 
αφορούν το 2021. Αναλυτικότερα, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ, µε σχετική ανακοίνωσή 
υπενθυµίζει προς τους δικαιούχους 
παραγωγούς «ότι για το έτος 
εφαρµογής 2021 της ∆ράσης 
10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των 
µικρολεπιδοπτέρων 
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» η εφαρµογή για 
την υποβολή παραστατικών για όλες 
τις προσκλήσεις (1η, 2η και 3η 
πρόσκληση) θα είναι ανοιχτή, 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 
56938/31.07.2018 εγκύκλιο (Α∆Α 
9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-ΤΓ5) από 
01/09/2021 έως και 
30/09/2021». Το σύνολο των 
παραστατικών που υποβάλλονται και 
αφορούν στον επιβλέποντα
γεωπόνο θα πρέπει να είναι 
εξοφληµένα προκειµένου να 
ληφθούν υπόψη, σύµφωνα µε τη 
σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

µένης ∆ιαχείρισης (πρότυπα σει-
ράς AGRO 2), για τη διατήρηση 
της πιστοποίησης είναι υποχρε-
ωτική η επιτυχής παρακολούθη-
ση του σχετικού προγράµµατος 
επιµόρφωσης. Σε αντίθετη περί-
πτωση αναστέλλεται η πιστοποί-
ηση των εγγεγραµµένων στο Μη-
τρώο Γ.Σ. στο εν λόγω θεµατικό πε-
δίο έως την επιτυχή παρακολού-
θηση του προγράµµατος επιµόρ-
φωσης, σύµφωνα µε τη σχετική 
ανακοίνωση του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα.

400.000 ευρώ
Ο ανώτατος επιλέξιµος 

προϋπολογισµός που 
δύναται να ληφθεί υπόψη 
για τον προσδιορισµό της 
στήριξης του Μέτρου 5.1 

είναι 400.000 ευρώ
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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.

Προώθηση οίνων
Νέα µικρή παράταση µέχρι 
τις 15 Σεπτεµβρίου στην 
προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στήριξης 
προγραµµάτων προώθησης, 
για το ειδικό µέτρο στήριξης 
της προώθησης οίνων σε 
τρίτες χώρες δίνεται ειδικά 
για το 2021, µε υπουργική 
απόφαση.

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις 
για ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος».
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Από το ευέλικτο, ιδανικό για εργασίες µε 
µπροστινό φορτωτή Vario 500 ξεκινάει τις 
αναβαθµίσεις η γερµανική κατασκευάστρια 
Fendt, η οποία ενσωµατώνει το ολοκληρω-
µένο σύστηµα ελέγχου FendtONE επόµενης 
γενιάς στην γκάµα. Για πρώτη φορά, η σει-
ρά Vario 500 φιλοξενεί µια τρίτη βαλβίδα 
για έλεγχο τριών λειτουργιών ταυτόχρονα 
από το νέο χειριστήριο 3L. Παράλληλα, τα 
Vario 500 έρχονται και µε υποδοχή Isobus 

στο µπροστινό µέρος. Σύµφωνα µε την εται-
ρεία, στις προαιρετικές επιλογές των νέων 
Vario 500 προστίθεται τώρα η νέα καµπίνα 
«Panorama» µε ένα µεγάλο συνεχές παρ-
µπρίζ και δύο πόρτες δεξιά και αριστερά.

Aναβαθµισµένα Vario 900 και 1000
Tα νέα ανοιχτοχώραφα τρακτέρ Fendt 900 

και 1000 Vario είναι ίσως τα πρώτα που θα 
διατίθενται στο εξής µε ένα αυτοκαθαριζό-
µενο φίλτρο αέρα. Στις άλλες σηµαντικές 
αλλαγές αξίζει να αναφέρουµε τη νέα κα-
µπίνα των Fendt 900 και 1000 Vario, που 

Τα νέα γενιάς Vario 
της Fendt έρχονται 
με έξτρα παροχές  
Με το επόμενης γενιάς FendtONE και σημαντικές 
αναβαθμίσεις εξοπλίζονται τα Vario 500, 900 και 1000 

Βραβείο σχεδιασµού 
για John Deere X9

Το iF International Forum 
Design GmbH αναγνώρισε 
την John Deere X9 µε το 
βραβείο iF Design για την 
«σκόπιµα επιθετική εµφά-
νιση και ενεργή στάση που 
αντιπροσωπεύει την αστα-
µάτητη αλλά εκλεπτυσµέ-
νη δύναµη» των µηχανη-
µάτων, λέει η JD, η οποία 
συνεργάστηκε µε τον οίκο 
BMW Designworks.

Τηλεδιάγνωση για 
τρακτέρ Landini
Η συµφωνία που υπογρά-
φηκε µε τη Actia, µια γαλ-
λική εταιρεία που ειδικεύε-
ται στην τηλεµετρία, δίνει 
τη δυνατότητα στα µηχανή-
µατα της Landini να εξοπλι-
στούν µε µία από τις πιο 
προηγµένες λύσεις εξ απο-
στάσεως πρόσβασης στο 
τρακτέρ. O τεχνικός ελέγ-
χει τυχόν δυσλειτουργίες 
σε πραγµατικό χρόνο και 
επεµβαίνει όποτε χρειαστεί. 

Ψηφιακός χάρτης 
για βοσκοτόπια
Τον φυσικό φράκτη µε 
έναν ακριβή και ψηφιακό 
χάρτη σε εφαρµογή στο κι-
νητό αντικαθιστά η νορβη-
γική εταιρεία Nofence 
Grazing Technology, έχο-
ντας αρχικά στόχο την µεί-
ωση του κόστους από τις 
δαπάνες για ηλεκτρικούς 
φράκτες αλλά και την πα-
ροχή περισσότερης άνε-
σης και ασφάλειας στον 
παραγωγό.

Νέο άροτρο Tyrok 
από την Amazone
Το 2016 η Amazone εξα-
γόρασε την κατασκευά-
στρια αρότρων Vogel & 
Noot, η οποία συνεισέφε-
ρε στην παραγωγή των 
µοντέλων στην γκάµα της 

Nέας γενιάς 
χορτοδετικές Kuhn
Αναβαθµίσεις στη µετάδο-
ση για µεγαλύτερη ανθε-
κτικότητα και 15% υψηλό-
τερες δυνατότητες πρό-
σληψης του υλικού προ-
σφέρει η Kuhn µε τις νέας 
γενιάς χορτοδετικές τε-
τράγωνου δεµατιού SB. 
Τα µοντέλα SB 890, SB 
1270 X και SB 1290 
έχουν απόδοση σε όλες τις 
συνθήκες καλλιέργειας 
ενώ το SB 1290 iD παρέ-
χει υψηλή πυκνότητα δε-
µατιών και είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για αποτελε-
σµατική σε τοµείς logistics.

Amazone. Τώρα, το νέο 
µονού τροχού άροτρο 
Tyrok έρχεται να τιµήσει 
αυτή τη συνεργασία, αφού 
πολλή από την τεχνολογία 
που ενσωµατώνει αποτε-
λεί προϊόν συνεργασίας 
των δύο εταιρειών, 
Amazone και Vogel & 
Noot Το Tyrok µπορεί να 
προσφέρει πίεση απελευ-
θέρωσης έως και 2000 
κιλά στο άκρο.
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Επέλαση νέων 
μηχανημάτων και 
υπηρεσιών από τη 
Massey Ferguson 
Επτά νέα µηχανήµατα και υπηρεσίες παρουσίασε η Massey 
Ferguson κατά τη διάρκεια του ψηφιακού event Born to 
Farm στις 3 Σεπτεµβρίου, µε την Agrenda και το περιοδικό 
profi να παρακολουθούν από κοντά τη γιορτή «για όλους 
όσους είναι Γεννηµένοι Αγρότες».  Συγκεκριµένα παρου-
σιάστηκαν τα εξής προϊόντα:

Σειρά MF 6S: Συµπαγείς, ελαφριοί και ευέλικτοι 4-κύλιν-
δροι γεωργικοί ελκυστήρες µε ισχύ 135 – 200 ίππων µε EPM.

Σειρά MF 7S: Όλη η δύναµη ενός 6-κύλινδρου ελκυ-
στήρα, που αποδίδει από 155 - 220 ίππους µε EPM.

Σειρά MF 8S: Με ισχύ που φτάνει πλέον τους 305 ίπ-
πους και την προσθήκη του νέου κιβωτίου Dyna-VT και κο-
ρυφαία αναλογία ισχύος / βάρους.

Σειρά τηλεσκοπικών φορτωτών MF TH.
Σύστηµα MF E-Loader: Μία νέα λειτουργία αυτόµατου 

ελέγχου που αυξάνει την απόδοση φόρτωσης, την ακρί-
βεια, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια.

Νέο σύστηµα τηλεµετρίας MF Connect και MF Monitoring 
Centre για µεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας και νέα Πα-
κέτα Precision Farming (Γεωργία Ακριβείας). 

 Digital Farming (Ψηφιακή Γεωργία), µείωση περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων και αύξηση παραγωγικότητας.

Με τα νέα προϊόντα, η Massey Ferguson τηρεί την υπό-
σχεσή της για µία εκτεταµένη προϊοντική επέλαση σε ό-
λη τη προϊοντική της σειρά που ξεκίνησε µε το σχέδιο MF 
Growing Together 5 το 2017. 

«Και τώρα όλα βρίσκονται γύρω µας! Ολοκαίνουργια, α-
πλά και αξιόπιστα µηχανήµατα Massey Ferguson. Μία ολο-
κληρωµένη Σειρά Βιώσιµων & Έξυπνων Μηχανηµάτων εί-
ναι τώρα πραγµατικότητα. Στην ουσία, από το 2019 µέχρι 
τα τέλη της φετινής χρονιάς, το 90% της προϊοντικής µας 
σειράς έχει ανανεωθεί» δήλωσε ο Thierry Lhotte, αντιπρό-
εδρος και διευθύνων σύµβουλος της Massey Ferguson Ευ-
ρώπης & Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις νέες σειρές τρακτέρ µε ό-
λες τις τεχνικές προδιαγραφές, στο profi Σεπτεµβρίου 
που κυκλοφορεί.

είναι πλέον εξοπλισµένη µε πλαστικοποι-
ηµένο γυαλί ασφαλείας από τον βασικό ε-
ξοπλισµό καθώς και σύστηµα θέρµανσης 
παρµπρίζ.Όπως τονίζει η εταιρεία, το πο-
λυστρωµατικό γυαλί µονώνει το θόρυβο 
και κάνει την καµπίνα πιο ήσυχη. Θεωρεί-
ται όµως τώρα ότι παρέχεται και ένα ασφα-
λέστερο εργασιακό περιβάλλον, καθώς το 
πολυστρωµατικό γυαλί είναι πλήρως αδι-
άβροχο και πιο ανθεκτικό.

Επιπλέον, η Fendt έχει αναπτύξει από κοι-
νού µε την Trelleborg το δικό της ελαστικό 
για καλλιέργειες σειράς µε διάµετρο 2,35 
µέτρα, ειδικά για χρήση µε το Fendt 1000 
Vario. Το 480 /95R54 «row-crop» ελαστι-
κό µπορεί να συµπληρώνει τα δίδυµα ελα-
στικά µαζί µε το ενσωµατωµένο σύστηµα 
ρύθµισης πίεσης ελαστικών VarioGrip. Έ-

τσι, µπορούν οι χειριστές µπορούν να αξι-
οποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του µη-
χανήµατος µε το VarioGrip, αυξάνοντας την 
επιφάνεια επαφής του ελαστικού και την 
προστασία του εδάφους.

Fendt Task Doc: Τέρµα το χαρτί
Τα µοντέλα Vario Profi+ συνοδεύονται 

στο εξής από το Fendt Task Doc στον βασι-
κό εξοπλισµό. Έχοντας τον έλεγχο από το 
FendtONE, ο χρήστης µπορεί να προγραµ-
µατίσει την εργασία και να την στείλει σε 
ένα µηχάνηµα µέσω του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας. Ενώ η εργασία εκτελείται, το 
Fendt Task Doc συλλέγει γεωπονικά δεδο-
µένα. Μόλις ολοκληρωθεί, µια αναφορά ερ-
γασίας προβάλλεται στο FendtONE. Όπως 
λέει η Fendt, αυτά τα δεδοµένα αξιοποιού-
νται ύστερα για να εφαρµοστούν τα θρεπτι-
κά συστατικά στο πεδίο µε βιώσιµο τρόπο.

Αξίζει, τέλος, να αναφέρουµε το ενιαίο 
σύστηµα TIM, σύµφωνα µε το οποίο το τρα-
κτέρ προσαρµόζεται τέλεια στις απαιτήσεις 
του παρελκόµενου. Στο τελευταίο δίνεται η 
άδεια να ελέγξει συγκεκριµένες λειτουργί-
ες του τρακτέρ, έτσι ώστε η επικοινωνία µε-
ταξύ των δύο να γίνεται µε ασφάλεια, γρή-
γορα και χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση.

Τρεις λειτουργίες
Για πρώτη φορά, η σειρά Vario 500 

φιλοξενεί µια τρίτη βαλβίδα για 
έλεγχο τριών λειτουργιών ταυτό-
χρονα από το νέο χειριστήριο 3L
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Ευτυχία είναι 
η κακή μνήμη

 ∆ιαχρονικό: Ευτυχία δεν είναι 
τίποτα παραπάνω από καλή υγεία 
και κακή µνήµη. Ε. Χεµινγουεϊ

 Farming & Mental Health: 
Ατέλειωτες ώρες στην επιτήρηση 
της βοσκής, µε τη φλογέρα, το 
τρανζίστορ ή το smart τηλέφωνο και 
τα «κορίτσια» του τα ξέρει ο βοσκός 
ένα-ένα µε το όνοµά τους. ΜΟΝΟΣ, 
365 µέρες το χρόνο, κάθε µέρα, 
χωρίς εναλλαγές, weekend. Θέλει 
πολύ ισχυρά νεύρα και αντοχές. Και 
οι φωτιές περιοχών «αξιοποίησης» 
καίνε βοσκοτόπους και ζωοτροφές, 
κάνουν την κατάσταση τραγική. Το 
φορτίο της µοναξιάς λυγίζει τους 
κτηνοτρόφους µε την αποµόνωση. 
«Το 88% των κτηνοτρόφων κάτω 
των 40 ετών κατατάσσει τα 
ψυχολογικά προβλήµατα ως το 

µεγαλύτερο 
πρόβληµα  που 
αντιµετωπίζει η 
κτηνοτροφική 
κοινότητα στην 
Αγγλία». Farm 
Safety 
Foundation. 
24/8/2021

 Τουρισµός: Οι 4 τάσεις στη 
διαµονή δίνουν προτεραιότητα (1) 
κατά 64% δεν θέλουν πλαστικά µιας 
χρήσης (κάρτες, µαχαιροπίρουνα και 
µπουκάλια), (2) κατά 20% θέλουν 
έξυπνες» συσκευές εξοικονόµησης 
ενέργειας και τρόπο εξοικονόµησης 
χρήσης νερού, (3) κατά 86% 
προτίθεται να πληρώσει περισσότερα 
για µια φιλική προς το περιβάλλον 
επιλογή ξενοδοχείου και (4) κατά 
53% ελέγχει για οικολογική 
φιλικότητα το κατάλυµα πριν την 
κράτηση, µε ελκυστικά τα πράσινα 
διαπιστευτήρια για ταξιδιώτες. Operto 
Guest Technologies, 24/8/2021

 Οικολογική: «Η φωτιά αποτελεί 
οικολογικό παράγοντα των 
Μεσογειακών οικοσυστηµάτων και 
η έντασή της εξαρτάται από 
θερµοκρασία, υγρασία, άνεµο και 
συσσωρευµένη βιοµάζα. Η βιοµάζα 
είναι ο µοναδικός παράγοντας που 
µπορεί να ελεγχθεί. Η συσσώρευσή 
της στα δασικά οικοσυστήµατα 
γίνεται λόγω έλλειψης διαχείρισης 
και ορθολογικής αξιοποίησής τους». 
Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών, 
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, Θεσσαλονίκη 
2021  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η κατανάλωση µελιού αυξάνεται µε 
σταθερούς ρυθµούς σε όλο τον δυτικό 
κόσµο, αλλά η παραγωγή δεν επαρκεί 
για να καλύψει τη ζήτηση κι εκεί αρ-
χίζουν τα προβλήµατα, κυρίως νοθεί-
ας του προϊόντος. ∆εν είναι τυχαίο, ό-
τι το µέλι είναι το τρίτο πιο νοθευµένο 
προϊόν στον κόσµο, µετά το γάλα και 
το ελαιόλαδο. Μάλιστα, έχει αναπτυ-
χθεί µία ολόκληρη… βιοµηχανία πα-
ραχαρακτών µελιού που βελτιώνει δι-
αρκώς τις τεχνικές «γνησιότητας», χρη-
σιµοποιώντας χρωστικές, σιρόπια, και 
πάσης φύσεως χηµικές πλην όµως µη 
ανιχνεύσιµες ουσίες, καθιστώντας δύ-
σκολο τον εντοπισµό από πού προέρ-
χεται το «µέλι», αποδοµώντας επί της 
ουσίας συστήµατα ιχνηλασιµότητας. 

Το θέµα απασχολεί τα τελευταία χρό-
νια έντονα την Ευρώπη, η οποία έχει 
ως σηµαία της τα ζητήµατα ασφάλειας 
των τροφίµων, καθώς πλέον η ζήτηση 
του προϊόντος υπερβαίνει την παραγω-
γή των κρατών κατά 50-60% σε ετήσια 
βάση, µε πρόδηλη συνέπεια εισαγω-
γές µελιού από τρίτες χώρες, πολλές 
φορές αµφίβολης ποιότητας. Μάλιστα, 

το πλήγµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο για 
τους παραγωγούς µελιού, που αναγκά-
ζονται να ρίχνουν της τιµές ώστε να α-
ντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό των 
φθηνών εισαγωγών. Σηµειωτέον, βα-
σικότερος εξαγωγέας είναι η Κίνα, που 
παράγει περίπου 450.000 τόνους µέλι 
ετησίως, ποσότητα η οποία είναι µεγα-
λύτερη από εκείνη των µεγαλύτερων 
παραγωγών στον κόσµο –ΕΕ, Αργεντι-
νής, Μεξικού, ΗΠΑ και Καναδά µαζί. 
Οι ειδικοί εκτιµούν ότι η ποσότητα αυ-
τή δεν µπορεί να είναι απλώς αποτέλε-
σµα µελισσοκοµικής δραστηριότητας.

Την υπόθεση µέλι, προτάσσει η Σλο-
βενική προεδρεία, µια χώρα µε µακρό-
χρονη παράδοση στη µελισσοκοµία και 
τρία ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα, η οποία στο 

εξάµηνο των καθηκόντων της θα επι-
χειρήσει να θωρακίσει, περαιτέρω, το 
κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς του 
προϊόντος που διέπεται από τους οριζό-
ντιους κανονισµούς του 2001/110 και 
1169/2011 της ΕΕ. Μια πρώτη κρούση 
θα γίνει στο Άτυπο συµβούλιο υπουρ-
γών Γεωργίας στις 5-7 Σεπτεµβρίου. 

Στην Ελλάδα το 2020 και µάλιστα 
εν µέσω πανδηµίας, σε 165 ελέγχους 
που διενεργήθηκαν βρέθηκε ότι το 23% 
των δειγµάτων αφορούσε µέλι, που δεν 
συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία. Πα-
ράλληλα, αναφέρθηκε συντονισµένη 
προσπάθεια εξάρθρωσης νοθευµένου 
µελιού µε καραµελόχρωµα. Μάλιστα, 
στον ΕΦΕΤ βρίσκονται 67 αναφορές 
για δόλιες πρακτικές ή νοθεία.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο
για την προστασία της αγοράς 
μελιού στην ΕΕ σχεδιάζει 
η Σλοβενία Η Σλοβενική προεδρεία προτάσσει στην 

ατζέντα της, τη θωράκιση της παραγωγής 
μελιού από φαινόμενα νοθείας

 Στον κατάλογο των ΠΟΠ προϊόντων της 
ΕΕ το µέλι ελάτης βανίλια Μαινάλου.

Η Ευρώπη δεύτερη παραγωγός µελιού,
από άγρια οικοσυστήµατα το ελληνικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περίπου 17 εκατ. κυψέλες και απασχολεί 
γύρω στους 600.000 µελισσοκόµους, παράγοντας περίπου 250.000 
τόνους µελιού κάθε χρόνο, γεγονός που την καθιστά το δεύτερο 
µεγαλύτερο παραγωγό µελιού µετά την Κίνα. Όσον αφορά το ελληνικό 
µέλι, η ποικιλία φυτών της Ελλάδας, µε 6.500 είδη φυτών εκ των οποίων 
τα 1.400 είναι ενδηµικά και δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσµο, το 
καθιστά µοναδικό. Η βοτανική ποικιλία, σε συνδυασµό µε το ξηροθερµικό 
κλίµα, δίνει µέλι πυκνό, πλούσιο σε άρωµα και γεύση. Το ελληνικό µέλι 
συλλέγεται κατά 90% σε άγρια οικοσυστήµατα και όχι σε καλλιεργούµενα 
φυτά, σε µια χώρα που δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιηµένα φυτά.
∆ύο είδη ελληνικού µελιού έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕ ως ΠΟΠ, 
το µέλι ελάτης βανίλια Μαινάλου και το πευκοθυµαρόµελο Κρήτης.

ΕΦΕΤ
Στα χέρια 
του ΕΦΕΤ 

βρίσκονται 67 
αναφορές για 
δόλιες πρακτι-
κές ή νοθεία

Κίνα
Βασικότερος 
εξαγωγέας 

είναι η Κίνα, 
που παράγει 

περίπου  
450.000 

τόνους µέλι 
ετησίως

Νοθεία
Το µέλι είναι 
το τρίτο πιο 
νοθευµένο 

προϊόν στον 
κόσµο, µετά 

το γάλα και το 
ελαιόλαδο

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για 
τη γνώση του κρασιού βρίσκεται σε 
ύφεση, σύµφωνα µε νέα έρευνα της 
Wine Intelligence. Συγκεκριµένα, η 
έρευνα αποκαλύπτει ότι το εύρος της 
γνώσης των καταναλωτών µειώνε-
ται σταδιακά και τους ενδιαφέρει ό-
λο και λιγότερο να µάθουν για ποι-
κιλίες σταφυλιών, στυλ κρασιού και 
περιοχές παραγωγής κρασιού. Αυτή 
η τάση µπορεί να φανεί πιο ξεκάθα-
ρα σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Βραζι-
λία, η Γερµανία και η Αυστραλία, ό-
που οι γνώσεις µεταξύ των καταναλω-
τών για το κρασί έχουν µειωθεί µετα-
ξύ του 2019 και του 2021.

Το Ηνωµένο Βασίλειο, ωστόσο, α-
ντισταθµίζει την τάση και είναι η µό-
νη σηµαντική αγορά που βλέπει αύ-
ξηση στον «δείκτη γνώσης για το κρα-
σί», ο οποίος µετρά την ευαισθητοποί-
ηση των καταναλωτών για τις χώρες 
παραγωγής, και τις µάρκες κρασιού.

«Η βιοµηχανία κρασιού βοήθησε α-
ναµφίβολα τους καταναλωτές να αι-
σθάνονται πιο σίγουροι τόσο για την 
επιλογή όσο και για την απόλαυση 
του κρασιού, χωρίς να χρειάζεται να 
φέρουν µαζί τους µια εγκυκλοπαιδι-
κή γνώση», δήλωσε η CEO της Wine 
Intelligence, Lulie Halstead. «Οι κα-
ταναλωτές κρασιού βοηθιούνται από 
το γεγονός ότι πολλές από τις σηµε-
ρινές ετικέτες κρασιού είναι τόσο ο-
πτικά ελκυστικές όσο και ιδιαίτερα ε-
πιτυχηµένες», προσθέτει.

Σε αντίθεση µε αυτά τα ευρήµατα, 
η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η εµπι-
στοσύνη των καταναλωτών στο κρασί 
παραµένει σταθερή, πράγµα που ση-
µαίνει ότι οι καταναλωτές αντί να βα-
σίζονται στη γνώση τους για το κρα-
σί για να καθοδηγήσουν την αγορα-
στική τους απόφαση, χρησιµοποιούν 
άλλου είδους σηµάδια για την τελική 
τους αγορά. «Ενώ η γνώση για το κρα-
σί είναι προσβάσιµη, δεν διατηρείται 
απαραιτήτως, οδηγώντας σε συνο-

λική µείωση της διατηρηµένης γνώ-
σης των καταναλωτών για το κρασί. 
Ο πλούτος των διαδικτυακών πηγών 
πληροφοριών για το κρασί, είναι εύ-
κολα και γρήγορα προσβάσιµος µέ-
σω smartphone, και δίνει τη δυνατό-
τητα στους αγοραστές να αγοράζουν 
µε εµπιστοσύνη, χωρίς να χρειάζε-
ται να διατηρούν σκληρά στοιχεία».

Η Halstead λέει ότι ένας αυξανόµε-
νος αριθµός καταναλωτών θέλει να 
έχει γρήγορη πρόσβαση στις πληρο-
φορίες εν κινήσει και να αποφεύγει 
τις βαθιές βουτιές σε ιστορίες οινο-
ποίησης και των πολυεπίπεδων πλη-
ροφοριών. «Η εµπιστοσύνη δεν είναι 
συνδεδεµένη µε τη γνώση τα τελευ-
ταία χρόνια, δηµιουργώντας µια κα-
τηγορία κρασιού πιο περιεκτική – βα-
σική αναγκαιότητα για να διατηρηθεί 
το µερίδιο αγοράς ενάντια στις προ-
κλήσεις της βιοτεχνικής µπύρας και 
των ΕΤΑ», υποστηρίζει. 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ

Ατονεί η εγκυκλοπαιδική
γνώση των καταναλωτών για
το κρασί, κερδίζει η απόλαυση

Πιστοποιητικό βιώσιμης ανάπτυξης 
για το 1/3 του αγγλικού αμπελώνα 
Η βιοµηχανία οίνου στη Μεγάλη 
Βρετανία βάζει στο επίκεντρο των 
δοµών της τα κρασιά βιώσιµης ανά-
πτυξης πιστοποιώντας την εφαρµο-
γή περιβαλλοντικών πρακτικών από 
τον αµπελώνα µέχρι το οινοποιείο.

Η Μεγάλη Βρετανία συνεχίζει να 
επαγγελµατικοποιεί και να αναδι-
αρθρώνει την αγορά των κρασιών 
της, στην κατεύθυνση αυτή στις 16 
Αυγούστου, η Wine GB ανακοίνω-
σε την πιστοποίηση των πρώτων 10 
κρασιών που παράγονται από τέσ-
σερις παραγωγούς σύµφωνα µε το 
πρότυπό της που ονοµάζεται «Βι-
ώσιµα Κρασιά της Μεγάλης Βρετα-
νίας» (Sustainable Wines of Great 
Britain-SWGB). Μάλιστα, σύντοµα 
θα ακολουθήσουν και άλλες πιστο-
ποιήσεις καθώς 61 οινοποιεία εί-
ναι µέλη της SWGB, η οποία αντι-
προσωπεύει περίπου το 1/3 των 
φυτεύσεων στη Μεγάλη Βρετανία.

Η διαδικασία πιστοποίησης συ-
νίσταται σε µια ετήσια αυτοαξιο-
λόγηση εκπλήρωσης των προδια-
γραφών ώστε να ανταποκριθούν 
στους στόχους της SWGB. Οι στό-
χοι αυτοί αφορούν την προστα-
σία του εδάφους, του περιβάλλο-
ντος και την προώθηση της βιο-

ποικιλότητας στους αµπελώνες. 
Στοχεύουν επίσης στη µείωση της 
χρήσης φυτοφαρµάκων, στη βελ-
τιστοποίηση της χρήσης του νερού 
(ειδικά στο οινοποιείο), στη διαχεί-
ριση των υδάτων και της ενέργει-
ας καθώς και στη µείωση των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προέρχεται από τις συσκευασίες. 

Επιπλέον, τα µέλη της SWGB πρέ-
πει να επιτυγχάνουν συγκεκριµένο 
αποτύπωµα άνθρακα στον αµπελώ-
να και στο οινοποιείο κάθε χρόνο.

Η πιστοποίηση σκοπεύει να α-
ναπτυχθεί χάρη στη συµµετοχή της 
αγγλικής διανοµής µεγάλης κλί-
µακας, που συµµετέχει στο έργο. 
Η Waitrose και η Marks & Spencer 
συγκαταλέγονται στις εταιρίες που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξή της.

Ο πρόεδρος της Wine GB Simon 
Thorpe MW δήλωσε σχετικά ότι: 
«Το Wine GB αναγνωρίζει τη ση-
µασία της βιωσιµότητας για την 
αγγλική βιοµηχανία οίνου και 
γι ‘αυτό την έχουµε συµπεριλάβει 
ως έναν από τους πέντε στρατηγι-
κούς πυλώνες µας. Φιλοδοξούµε, 
µέσω της πιστοποίησης SWGB, να 
βάλουµε τη βιώσιµη ανάπτυξη στο 
επίκεντρο της βιοµηχανίας µας».

Σφραγίδα
γνησιότητας
στην ΠΟΠ 
γραβιέρα
της Νάξου 
Με στόχο να 
ισχυροποιήσει την 
µοναδικότητα του 
ΠΟΠ προϊόντος της, 
η ΕΑΣ Νάξου υλοποιεί 
ένα καινοτόµο 
ερευνητικό 
πρόγραµµα µε τίτλο 
«Παρακολούθηση του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος στην 
ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου 
για την πιστοποίηση 
της αυθεντικότητας 
και της γεωγραφικής 
προέλευσης».
Το Nature Barcode 
του ΕΠΑνΕΚ 
προσβλέπει στην 
ισχυροποίηση της 
µοναδικότητας του 
ΠΟΠ προϊόντος και 
της θέσης του 
Ναξιώτη παραγωγού 
στην ευρωπαϊκή 
αγορά. 

H ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Wine 
Intelligence, Lulie Halstead.

ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

10

4

ΚΡΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΕΠΟΝΤΑΙ

ΗΤΟΙ ΤΟ

61

1/3

ΑΠΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΑΜΠΕΛΩΝΑ

}



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021Agrenda40 ΒUSINESSSTORY

Mythodea

Δύο Πελοποννήσιοι 
στο κλειστό κλαμπ
παραγωγής λυκίσκου
Οι Μάριος Πουλημάς και Δημήτρη Μανάβης πιάνουν 
αποδόσεις ανά στρέμμα 10.660 ευρώ με δέκα ποικιλίες

∆έκα ποικιλίες
Η Mythodea εκτός από 

τη δική της ποικιλία 
έχει δηµιουργήσει 

και δύο ακόµα µε τις 
ονοµασίες Pandora 

και Elefsis. Συνολικά 
παράγει περί τις 10 

ποικιλίες µεταξύ 
των οποίων οι 

Cascade, Columbus, 
Magnum, Centennial, 
Willamette, Chinook, 

καλύπτοντας τις 
παραγωγικές ανάγκες 

για µικροζυθοποιίες 
στην Ελλάδα

Αυτό που διαχωρίζει έναν 
παραγωγό λυκίσκου διεθνώς 
είναι η δηµιουργία µίας 
µοναδικής εµπορικής ονοµασίας 
µε εξέχοντα ποιοτικά και 
αρωµατικά χαρακτηριστικά. 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Κατά την αναζήτηση των βη-
µάτων που θα τους οδηγού-
σαν στην παραγωγή ενός 
µοναδικού και άγνωστου 
προϊόντος για τον ελληνικό 
πρωτογενή τοµέα στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Νεµέας, ο Μάρι-
ος Πουληµάς και ο ∆ηµήτρης Μα-
νάβης αναγκάστηκαν να δοκιµάσουν 
πολλές διαφορετικές οδούς, πριν φτάσουν να 
θεωρούνται σήµερα µία εδραιωµένη επιχείρη-
ση στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά παρα-
γωγής λυκίσκου. Το όνοµα αυτής «Mythodea». 

Κατά τα πρώτα χρόνια ζητούσαν συµβουλευ-
τική αλλά και σπόρους ποικιλιών λυκίσκου από 
Ευρωπαίους κυρίως συναδέλφους τους και η α-
νταπόκριση που λάµβαναν ήταν σχεδόν µηδενι-
κή όταν άκουγαν ότι η καλλιέργεια προορίζεται 
για την Ελλάδα. Σήµερα τα δεδοµένα είναι εντε-
λώς διαφορετικά. Ο Μάριος, απόφοιτος της Κα-
λών Τεχνών Θεσσαλονίκης, µε επαγγελµατική 

πορεία σε αθηναϊκά και µυκονιάτι-
κα νυχτερινά µαγαζιά ως µπάρµαν. 

Ο ∆ηµήτρης, δραστηριοποιού-
ταν στα κουφώµατα αλουµινίου. 
Οι δυο τους έκαναν την πλήρη 
στροφή. «Εκτός από τα αλουµί-

νια, πριν ξεκινήσουµε την παρα-
γωγή λυκίσκου είχα ήδη επαφή 

µε το χώρο της ζυθοποιίας, παράγο-
ντας µπύρα στο σπίτι», λέει ο ∆ηµήτρης 

Μανάβης.  Από την πλευρά του ο Μάριος λέ-
ει πως ο κόσµος των παραγωγών λυκίσκου απο-
τελεί µία κλειστή κοινότητα παγκοσµίως µε µό-
λις 680 παραγωγούς, µε την Ελλάδα να µπαίνει 
στον χάρτη κατά την τελευταία διετία. 

«Έτσι, φτάσαµε πλέον να µας αναγνωρίζουν  
και οι παραγωγοί του εξωτερικού. ∆ηµιουργήσα-
µε τη δική µας ποικιλία, την οποία ονοµάσαµε 
«Mythodea», η οποία αναγνωρίστηκε τόσο στην 
Ελλάδα αλλά και εντάχθηκε από το πανεπιστή-
µιο του Michigan στην κατηγορία των «Golden 
Hops», µεταξύ των κορυφαίων καθώς διατηρεί 
τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά. 

Η ονοµασία Mythodea (Μυθωδία), της επιχείρησης προήλθε µέσα από την αναζήτηση µίας ελληνικής 
λέξης που θα ταίριαζε στις αρχαίες καταβολές της ευρύτερης περιοχής δραστηριοποίησης των δύο 
παραγωγών λυκίσκου του ∆ηµήτρη Μανάβη (Σκοτεινή) και του Μάριου Πουληµά (Ορνεές Αργολίδας). 

 ∆ηµήτρης Μανάβης - Μάριος Πουληµάς 
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Η δραστηριότητα της «Μυθωδίας» ξε-
κίνησε πριν από τέσσερα χρόνια µε 
την εισαγωγή ποικιλιών λυκίσκου 
από φυτώρια και τράπεζες σπόρων 
από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετα-
νία, η Γερµανία, Αµερική. «Oι περισ-
σότεροι δεν περίµεναν ότι θα µπο-
ρούσε να δηµιουργηθεί µία ανάλογη 
καλλιέργεια στην Ελλάδα, δεδοµέ-
νου ότι η εγκατάστασή της είναι αρ-
κετά ακριβή, ενώ ταυτόχρονα υπήρ-
χε και συνεχίζει να υπάρχει πλήρης 
άγνοια για την παραγωγή λυκίσκου 
στη χώρα µας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι κατά το ξεκίνηµά µας στείλαµε 
295 e-mail και µας απάντησαν µό-
λις δύο άτοµα», σχολιάζει ο Μάριος.

Στην Ελλάδα η προσπάθειά τους 
να ανοίξουν για πρώτη φορά ΚΑ∆ 
παραγωγής λυκίσκου συνάντησε 
την άγνοια και την απορία των υ-
πευθύνων. «Αρχικά πήγαµε στην Ε-
ΑΣ Κιάτου. Κανείς δεν γνώριζε τι εί-
ναι ο λυκίσκος. Στη συνέχεια απευ-
θυνθήκαµε στο υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Και κανείς δεν γνώ-
ριζε σε ποιον κωδικό δραστηριότη-
τας να µας εντάξει. Υπήρχε πλήρης 
άγνοια για το εάν είναι φαρµακευ-

τικό προϊόν ή κάποιο βότανο ή πώς 
καλλιεργείται. Στη συνέχεια απευ-
θυνθήκαµε σε γεωπόνους για να 
µας βοηθήσουν. Κανείς δεν γνώ-
ριζε. Κι έτσι γίναµε οι ίδιοι γεωπό-
νοι», λέει ο Μάριος.

Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μανά-
βη, τα πάντα στην αγορά λυκίσκου 
παγκοσµίως θα κριθούν τα επόµε-
να χρόνια στη διαφοροποίηση που 
µπορεί να διαθέτει µία παραγωγι-
κή µονάδα, δηµιουργώντας το δικό 
της εµπορικό σήµα. «Αυτή τη στιγ-
µή υφίστανται οι ελεύθερες ποικι-
λίες που δεν είναι κατοχυρωµένες 
από κάποιον παραγωγό, αλλά και 
τα κατοχυρωµένα εµπορικά σήµα-
τα λυκίσκων. Υπολογίζεται ότι έως 
το 2030 θα έχει ήδη προπωληθεί το 
85% της παγκόσµιας παραγωγής 
λόγω της έντονης ζήτησης και του 
διαρκώς αυξανόµενου αριθµού ε-
πιχειρήσεων παραγωγής µπύρας. 
Εποµένως εκείνοι που θα ξεχωρί-
σουν µε κάτι δικό τους, είναι κι ε-
κείνοι που έχουν µέλλον στην αγο-
ρά. Η πώληση λυκίσκου µε εµπο-
ρικό σήµα θα καταστήσει πιο βιώ-
σιµη την παραγωγή».

Ένας κωδικός δραστηριότητας άγνωστος 
και ανύπαρκτος για την ώρα στην Ελλάδα

Η MYTHODEA ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Απόδοση ανά στρέµµα: 10.660 ευρώ
Τιµή ελληνικού λυκίσκου: 18-30 ευρώ/κιλό 

(ανάλογα την ποικιλία)
Σύνολο παραγωγής: 38 στρέµµατα (>25.000 φυτά)

800 φυτά/στρέµµα σε πυκνή φύτευση λόγω έλλειψης 
µεγάλων κλήρων (στην Αµερική 240 φυτά/στρέµµα σε 

αραιή φύτευση)

Συνεργασίες
Οι παραγωγοί συνεργάζο-
ναι µε 3 πανεπιστήµια σε 

Ελλάδα και ΗΠΑ και 
τις Sparta Beer, Canal 

Dive, Valtinger

ΒΡΑΧΑΤΙ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

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

agrenda@agronews.gr

Κτηνοτρόφοι 
Τυρνάβου
Νέος πρόεδρος 
Ζήσης Παρλίτσης
 Σε εναλλαγή ρόλων προέβησαν 
στο ∆Σ του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Τυρνάβου, µετά τη 
δηµιουργία νέου Κτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Τυρνάβου. Ο µέχρι 
τώρα πρόεδρος του Συλλόγου 
Αργύρης Μπαϊραχτάρης αποχωρεί 
και γίνεται αντιπρόεδρος, ενώ ο 
µέχρι πρότινος αντιπρόεδρος 
Ζήσης Παρλίτσης, αναλαµβάνει 
τον προεδρικό θώκο. 

Βασίλης Χάιτας
Αναλαμβάνει CEO 
της Vitro Hellas
Ο Βασίλης Χάιτας αναλαµβάνει 
∆ιευθύνων της Vitro Hellas 
διαδεχόµενος τον Αθανάσιο 
Ταµπαρόπουλο, εκ των 
συνιδρυτών της εταιρείας, ο οποίος 
αναλαµβάνει αντιπρόεδρος ∆Σ. Η 
Vitro Hellas στοχεύει στην 
περαιτέρω ενίσχυση του µεριδίου 
της στην ελληνική αγορά και στη 
διεύρυνση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας και τεχνογνωσίας.

Στέργιος Λίτος
Ενεργειακά φυτά
Ο υπό αναγνώριση νεοϊδρυθείς 
Πανελλήνιος Αγροτικός 
Σύλλογος Καλλιεργητών 
Ενεργειακών Φυτών ανακοίνωσε 
τη σύνθεση της προσωρινής 
∆ιοικητικής Επιτροπής του. 
Την προεδρία αναλαµβάνει 
ο Στέργιος Λίτος του Ιωάννη.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΠΕΤΡΟ ΓΚΟΓΚΟ

Ταυτότητα και υπεραξία, το 
διαχρονικό ζητούµενο για το 
ελληνικό κρασί. Είναι τελικά 
στο χέρι των ίδιων οινοποιών να 
εξασφαλίσουν το µέλλον τους;

Το ελληνικό κρασί δεν χρειάζεται 
νοµοθεσία, χρειάζεται µια διαφορε-
τική λειτουργία σε επίπεδο διεπαγ-
γελµατικό. Για να αποκτήσει ταυτό-
τητα και υπεραξία, θα πρέπει να έχει 
κανόνες οι οποίοι να ορίζουν τον 

τρόπο που όλοι σε µια ζώνη, ειδικά 
σε ζώνες ΠΟΠ, παράγουν. Έχουµε 
50 «Νάουσες». Πού είναι η οµάδα 
που θα πρέπει να τις δοκιµάσει και 
να πει ότι η κάθε µία Νάουσα, πέ-
ρα από τα χαρτιά, έχει και τυπικότη-
τα; Επίσης, ποια είναι η τυπικότητα 
της περιοχής; Θα έρθει ο άλλος α-
πό το Παρίσι και θα σου πει ποια εί-
ναι η τυπικότητα της Νάουσας, δεν 
θα πρέπει να πεις σαν κράτος, σαν 
∆ιεπαγγελµατική, έχω 20 δείγµα-
τα Νάουσας που είναι από τη ρου-
στίκ µέχρι τη µοντέρνα εκδοχή. Για 
να του δώσεις µια εικόνα τι τελικά 
περιµένεις από µια Νάουσα. 

Εποµένως κάνουµε λόγο για 
µια Επιτροπή που θα ελέγχει και 
γευσιγνωστικά την τυπικότητα 
κάθε οινοπαραγωγικής ζώνης

Τυφλή γευσιγνωσία την οποία 
πληρώνουν οι οινοποιοί. Όχι το 
κράτος. Απόλυτα ελεγχόµενα. Για-
τί αν εγώ πάω ένα Αγιωργίτικο και 
πω ότι είναι από τη Νάουσα, όποιος 
δεν το έχει δοκιµάσει, θα το πιστέ-
ψει. Και αν δεν υπάρχει έλεγχος 
και επανέλεγχος και σε µια χρο-
νιά που είναι κακή για παράδειγ-

µα, απλά δεν παίρνεις από την Ε-
πιτροπή την ταινία για φέτος ώστε 
να το πεις Νάουσα. Αυτό σηµαίνει 
ότι δεν θα υπάρχει ένας δίλιτρος α-
σκός που έχει µέσα Ξινόµαυρο και 
το λες Νάουσα. Και δίλιτρο; Όπως 
και να το λένε σε όποια περιοχή και 
να είναι, όταν πας και δίνεις ταυτό-
τητα σε αυτό και λες αυτό είναι Νά-
ουσα, τη δουλειά όλων των υπολοί-
πων την καταστρέφεις. 

Πρώτα να χτιστεί η εµπιστοσύνη 
στη ζώνη και µετά στο όνοµα

Όταν κάποιος βλέπει Riesling µε 
τον αετό πάνω, ξέρει ότι έχει περά-
σει από έλεγχο από τους Γερµανούς 
οινοποιούς µέσα στη ζώνη. Ψωνίζει 
µε το σήµα. Αν υπάρχει ένα σήµα 
που λέει Νεµέα και δείχνει ότι εξε-
τάστηκε από Επιτροπή Ειδικών ότι 
η χρονιά είναι καλή, έχω εµπιστο-
σύνη στη ζώνη. Αν δεν αποκτήσεις 
εµπιστοσύνη στη ζώνη, θα έχεις 
στο όνοµα; Μπορεί ένας άνθρωπος 
να υποστηρίξει το brand µιας περι-
οχής; Αν δεν γίνουν αυτά τα σύγ-
χρονα βήµατα, βάσει και του πώς οι 
άλλοι αντιµετωπίζουν το κρασί, δεν 
µπορούµε να έχουµε την απαίτηση 
να αποδέχονται τη δουλειά µας και 
να κρίνεται κατά περίπτωση. Είναι 
γεγονός ότι µια Νεµέα, µια Νάουσα, 
µια Σαντορίνη έχουν διαφορές που 
δεν είναι νοµοθετικές.Κι όταν όλοι 
λειτουργούν έτσι µε τις δικές τους 
παραγωγές, γιατί να αποδεχτούν το 
«έλα µωρέ» το δικό σου. Γιατί αυτοί 
δεν έχουν καλό κρασί; Στην Ελλά-
δα σκεφτόµαστε µεγάλα, όµως δεν 
είµαστε το κέντρο του κόσµου. Ού-
τε οι άλλοι είναι, απλά η διαφορά 
είναι ότι εκείνοι το ξέρουν. Πρέπει 
να σοβαρευτεί ο κλάδος.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι 
το ελληνικό κρασί βρίσκει µε το 
πέρασµα του χρόνου το δρόµο 
του;

Η Ελλάδα θα πρέπει να ανακα-
λύψει τον εαυτό της. Η συνολική 

Σε «µάγους οινοποιούς» δεν πιστεύει ο Παναγιώτης Σαµαρτζής, 
ο οινοποιός του δυσεύρετου Μούχταρου από την Κοιλάδα των 
Μουσών στη Βοιωτία. Πιστεύει όµως στο µάτι του γεωργού, µια 
ιδιότητα που διατηρείται εδώ και τέσσερις γενιές στην οικογέ-
νειά του, µε τον ίδιο να γνωρίζει τα χώµατα στα κτήµατα, αλλά 
και τις διαθέσεις των ανέµων σαν την παλάµη του. ∆εν πιστεύει, 
ακόµα, ότι το ελληνικό κρασί βρίσκεται έστω και κοντά στο να 
βρει το δρόµο του. Είναι όµως πεπεισµένος ότι για να ξεκινήσει 
η διαδικασία αυτή, θα πρέπει πρώτα ο κλάδος να συµφωνήσει 
σε συγκεκριµένους κανόνες και να χρηµατοδοτήσει ο ίδιος, χω-
ρίς να περιµένει από το κράτος, τον µηχανισµό που θα ελέγχει 
την ταυτότητα του οίνου. Μόνο έτσι θα µπορέσει ο κλάδος να α-
φήσει ένα οικονοµικό αποτύπωµα που θα αγγίξει τον τόπο που 
εξασφάλισε σε πρώτη φάση αυτή την ταυτότητα.

Κάθε τρύγος και ένας 
έλεγχος για την ταινία 
που δείχνει ταυτότητα
Μπροστάρηδες θέλει τους οινοποιούς η προάσπιση του κλάδου τους

Παναγιώτης Σαμαρτζής
Οινοποιός

Μούχταρο
Η έµπνευση για να 
φτιάξω ένα τέτοιο 

κρασί, όπως το Μού-
χταρο, πέρα από το ότι 
η ποικιλία µου το επι-
τρέπει, ήταν τα Syrah 
από την Αυστραλία και 

τη Νέα Ζηλανδία
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ποσότητα παραγωγής κρασιού στη 
χώρα είναι όσο το µισό κρασί που 
παράγει το Μπορντό. Άρα συζητάµε 
για µια πάρα πολύ µικρή δυναµική 
ποσοτήτων. Από την άλλη, επειδή 
η Ελλάδα έχει πολλές γηγενείς ποι-
κιλίες, δεν είναι οι 1.500 της Ιταλί-
ας, αλλά είναι 400 ή 500 που είναι 
ένας καλός αριθµός για να κάνου-
µε κρασιά ταυτότητας, θα πρέπει να 
κάνει στροφή όλο και µεγαλύτερη 
προς την ταυτότητα.

Μόνο ταυτότητα για καλύτερη 
τιµή στην αγορά;

 ∆είξε την ταυτότητα του τόπου 
σου στην ποικιλία σου και πήγαι-
νε µε αυτό να βρεις ένα πολύ µι-
κρό κοµµάτι αγοράς για να που-
λήσεις το κρασί σου. Αν πεις ότι 
θα αγοράσω όλα τα σταφύλια του 
κάµπου της Νεµέας και θα κάνω 
ένα κόκκινο κρασί και πας σε έ-
ναν πελάτη που µπορεί να απορ-
ροφήσει την ποσότητα µε τη λογι-
κή «καλό κρασί», θα το πάρει αν 
δεν είναι κακό, αλλά και καλή τι-
µή έως και πάρα πολύ καλή τιµή 
δεν θα δώσει. Γιατί δίπλα σου θα 
υπάρχει πάντα ένας Ισπανός και έ-
χει φέρει πίσω του τέσσερα καρά-
βια κρασί. Έχεις χάσει το παιχνί-
δι. ∆εν υπάρχεις καν.

Τι γίνεται µε την κλιµατική αλλαγή 
και τις τοπικές ποικιλίες;

Ο Μούχταρος που βλέπεις εδώ, 
αν ήταν 15 ετών, δεν θα είχε τα ξε-
ρά τα φύλλα που βλέπεις. Επειδή 
δεν είναι τόσο µεγάλο σε ηλικία, 
το βοηθήσαµε µε νερό και θα συνε-
χίσουµε να το βοηθάµε. Μια ποικι-
λία ντόπια που είχε προσαρµοστεί 
στις ιδιαιτερότητες του τόπου της, 
θα προσαρµοστεί και τώρα καλύτε-
ρα απ’ ό,τι ένα Merlot ή ένα Syrah. 
Αυτή επειδή είναι ο τόπος της εδώ 
και έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
έχει πολλά εφόδια για να αντιµε-
τωπίσει την κλιµατική αλλαγή. Λί-
γη βοήθεια θα χρειαστεί.

Κάποιες ζώνες, πάντως, θα 
δυσκολευτούν. Τι γίνεται τότε;

Πράγµατι, πολλές ποικιλίες θα αρ-
χίσουν να δυσκολεύονται σε κάποιες 
ζώνες. Τότε ή θα κάνεις κρασιά µε δι-
αφορετικά χαρακτηριστικά ή αλλά-
ζεις τις ποικιλίες. Αλλά αν αρχίσεις 
να χάνεις αποδόσεις, είναι ασύµφο-
ρο το παιχνίδι. Τώρα µε 800 κιλά το 
στρέµµα, λες µου φτάνει, αν πέσει 
στα 400 κιλά, τότε θα έχω πρόβλη-
µα γιατί το κρασί θα πρέπει να κάνει 
60 ευρώ το κιλό. ∆ηλαδή ξεφεύγεις 
µετά από τα επαγγελµατικά σου όρια 
που ορίζουν και το πώς θα προχωρή-
σεις ως εταιρεία. Εκτός αν τα καταφέ-
ρεις. Μακάρι να µπορείς να πεις «ε-
γώ τόσο θέλω, τόσο αξίζει η δουλειά 
µου». Μακάρι, αλλά δεν ισχύει για ό-
λους. Η κλιµατική αλλαγή θα αλλά-
ξει όχι µόνο τη δουλειά στο αµπέλι, 
αλλά τα πάντα, την αλυσίδα, τις τιµές.

Αποκάλυψε ίσως αδυναµίες 
ο φετινός τρύγος σε επίπεδο 
θεσµικό;

 Το να δεις ξερά φύλλα σε αµπέ-
λι που είναι φυτεµένο από το 1960, 
πα να πει ότι το αµπέλι είναι ξεραµέ-
νο από τον καύσωνα. Με νοιάζει το 
φυτό να ζήσει να είναι ποτισµένο. Η 
νοµοθεσία των ΠΓΕ λέει ότι δεν ποτί-
ζονται. Όταν γράφτηκαν οι νόµοι δε 
θέλαµε νερό. Το 2021 πρέπει να επι-
καιροποιηθεί η νοµοθεσία. Ας έρθει 
να µου πει κάποιος πώς θα ριζώσει 
ένα αµπέλι χωρίς νερό, αν µπορεί 
να το κάνει να µου δείξει πώς γίνε-
ται. Για εµάς η άρδευση είναι άλλα 
600 ευρώ κόστος εγκατάστασης, ά-
µα δεν χρειάζονταν δεν θα τα έβα-
ζα θα προτιµούσα να τα έχω στη τσέ-
πη µου. Να λαµβάνουν υπόψιν τους 
κάποια πράγµατα. Θέλουµε ποιοτι-
κό ελληνικό κρασί ή µάζας; Γιατί 
για µάζα δεν έγινε τίποτα, µπορού-
µε να συνεχίσουµε έτσι. Το ποιοτι-
κό κρασί όµως αν δεν έχει αρώµα-
τα τι θα είναι;

Το αγαπηµένο κρασί 
του Παναγιώτη Σαµαρτζή;

∆εν έχω µια κατηγορία, θα δοκι-
µάσω κρασιά από διαφορετικές πε-
ριοχές, ανάλογα το κλίµα και την ε-
ποχή, το ταίριασµα. Μου αρέσουν τα 
ζουµερά και κόκκινα κρασιά, γι’ αυτό 
έφτιαξα και το Μούχταρο. Η έµπνευση 
για να φτιάξω ένα τέτοιο κρασί, πέρα 
από το ότι η ποικιλία µου το επιτρέ-
πει, τα Syrah από την Αυστραλία και 
τη Νέα Ζηλανδία. Είναι πιπεράτο το 
Syrah και µου αρέσει. ∆εν µου αρέ-
σουν κρασιά που είναι πολύ ξύλινα 
από το βαρέλι. Το Cabernet της Κα-
λιφόρνια, για παράδειγµα, δεν µου 
αρέσει. ∆εν έχω αδυναµία ούτε στα 
βαρελάτα λευκά. Θέλω να είναι ελα-
φρύ το βαρέλι, αλλιώς χάνεται ο χα-
ρακτήρας. Αν πάρεις ένα κρασί είτε 
από εδώ, είτε από την Αττική, είτε από 
τη ∆ράµα σε ένα βαρέλι και µυρίζεις 
µόνο ξύλο, τελικά από πού ήρθε αυ-
τό το κρασί; Χάνει την ταυτότητά του. 

Φαρµακοποιός γράφει το 
πτυχίο του 45χρονου Πάνου 
Σαµαρτζή. Η ενασχόληση του 
αυτοδίδακτου οινοποιού και 
αµπελουργού µε το κρασί 
αρχίζει το 2000. Όσο έµπαινε 
πιο βαθιά στον κόσµο της 
οινοποίησης ξεκίνησε να 
παρακολουθεί σεµινάρια στο 
WSPC. Εγκατεστηµένος στο 
Άσκρι Βοιωτίας δεν σταµατά να 
σπουδάζει µόνος του το αµπέλι 
και τον οίνο. Οι αφηγήσεις του 
ξεκινούν από τότε που οι 
αρχαίοι έπαιρναν το δρόµο για 
τους ∆ελφούς περπατώντας 
ανάµεσα από τα κτήµατα που 
καλλιεργεί σήµερα, φτάνουν 
στους σταυροφόρους των 
Καταλανικής εταιρείας τον 
όψιµο µεσαίωνα, για να 
καταλήξουν στα µισά του 20ου 
αιώνα µε τις ιστορίες των 
παππούδων του. 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Περί βαρελιού
Θέλω να είναι ελαφρύ 

το βαρέλι, αλλιώς 
χάνεται ο χαρακτήρας. 

Αν πάρεις ένα κρασί 
είτε από εδώ, είτε από 

την Αττική, είτε από την 
∆ράµα σε ένα βαρέλι 

δεν πρέπει να µυρίζεις 
µόνο ξύλο

Ενδοποιότητα
Μια ποικιλία ντόπια 
όπως ο Μούχταρος 

της Βοιωτίας, που είχε 
προσαρµοστεί στις 

ιδιαιτερότητες του τόπου 
της, θα προσαρµοστεί και 

τώρα καλύτερα από 
ένα Merlot 
ή ένα Syrah

Κλιµατική αλλαγή
Με 800 κιλά το στρέµµα, 
λες µου φτάνει. Αν πέσει 

στα 400 κιλά, τότε θα 
έχω πρόβληµα, γιατί το 

κρασί θα πρέπει να κάνει 
60 ευρώ το κιλό. ∆ηλαδή 

ξεφεύγεις µετά από τα 
όριά σου

Αν υπάρχει ένα σήµα που λέει Νεµέα και δείχνει ότι 
εξετάστηκε από Επιτροπή Ειδικών, ότι η χρονιά είναι 
καλή, έχω εµπιστοσύνη στη ζώνη. Αν δεν αποκτήσεις 
εµπιστοσύνη στη ζώνη, θα έχεις στο όνοµα; Μπορεί 
ένας άνθρωπος να υποστηρίξει το brand µιας περιοχής;

Πρώτα η ζώνη

Αν δεν γίνουν σύγχρονα βήµατα, βάσει και του πώς οι 
άλλοι αντιµετωπίζουν το κρασί, δεν µπορούµε να έχουµε 
απαίτηση να αποδέχονται τη δουλειά µας Στην Ελλάδα 
σκεφτόµαστε µεγάλα, όµως δεν είµαστε το κέντρο του 
κόσµου. Ούτε οι άλλοι είναι, απλά εκείνοι το ξέρουν. 

Αν πεις ότι θα αγοράσω όλα τα σταφύλια του κάµπου 
της Νεµέας και θα κάνω ένα κόκκινο κρασί και πας σε 
έναν πελάτη που µπορεί να το απορροφήσει µε τη λογική 
«καλό κρασί», θα το πάρει αν δεν είναι κακό, αλλά και 
καλή έως και πάρα πολύ καλή τιµή δεν θα δώσει. 

Σύγχρονη σκέψη

Στοχευμένα
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Την ανάγκη για επιπλέον 40.000 HL στο µέ-
τρο της απόσταξης κρίσης ύψους 2 εκατ. ευ-
ρώ, προβάλλουν κυρίως τα συνεταιριστικά οι-
νοποιεία καθώς ο «κόφτης» των 8.000 HL ανά 
οινοποιείο διαµόρφωσε τα οριστικά αιτήµατα 
ενίσχυσης στα 165.182,04 HL οίνων. «Η α-
νάγκη προκύπτει γιατί ειδικά τα συνεταιριστι-
κά οινοποιεία κατέβαλλαν υψηλές τιµές στη 
σταφυλική παραγωγή το 2020 και λόγω του 

σκληρού και αθέµιτου πολλές φορές ανταγω-
νισµού, δεν κατόρθωσαν να ρευστοποιήσουν 
στην αγορά τις ποσότητες οίνων µε βάση τη 
σταφυλική παραγωγή που παρέλαβαν.», ανα-
φέρει σε ανακοίνωση της η ΚΕΟΣΟΕ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, που 
επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, υπεβλήθησαν 
78 αιτήµατα για απόσταξη κρίσης οίνων α-
πό ισάριθµα οινοποιεία που αφορούσαν 

170.621,04 HL οίνων προϋπολογισµού 9,2 
εκατ. ευρώ Από αυτά εγκρίθηκαν αιτήµατα 
για ποσότητα 165.182,04 HL οίνων, προϋ-
πολογισµού 8, 9 εκατ. ευρώ. Τα αιτήµατα α-
φορούσαν ποσότητες οίνων, χωρίς Γεωγρα-
φική Ένδειξη 100.619,7 HL (60,91%), οίνων 
µε ΠΓΕ 38.078,26 HL (23,05%), οίνων µε ΠΟΠ 
24.487,17 HL (14,82%) και γλυκών οίνων µε 
1.996,91 HL (1,21%).

Αίτημα για άλλα 2 εκατ. ευρώ στην απόσταξη κρίσης οίνου

Έως το 2022 θα 
εγκαταλείψουν 
την εγχώρια 
μελισσοκομία 
πάνω από 15.000 
επαγγελματίες, 
προβλέπει έκθεση 
της Κομισιόν 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ηχηρό είναι το ποσοστό µείωσης των µε-
λισσοκόµων στην Ελλάδα, όπως προκύπτει 
από πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για το χρονικό διάστηµα 2020-2022. Πιο συ-
γκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της Κοµι-
σιόν για το διάστηµα αναφοράς και σε σύ-
γκριση µε την χρονική περίοδο 2017-2019 
η µείωση του αριθµού των µελισσοκόµων 
αναµένεται να ανέλθει σε ποσοστό 62,3%, 
δηλαδή 15.316 λιγότεροι επαγγελµατίες. 

Βέβαια, στην στατιστική ανάλυση της Κο-
µισιόν δεν καταδεικνύονται οι λόγοι αυτής 
της τάσης, εντούτοις παράγοντες της αγο-
ράς αποδίδουν τους αριθµούς αυτούς στην 
οικονοµική κρίση το προηγούµενο διάστη-
µα και στο «µαξιλάρι» που είχε προσφέρει 
ο χώρος σε κάποιους ετεροεπαγγελµατίες, 
οι οποίοι µόλις πήρε τα πάνω της η αγορά 
έφυγαν. Άλλοι πάλι, κάνουν λόγο για τα 
ζητήµατα του αθέµιτου ανταγωνισµού ε-
ξαιτίας νοθείας και φθηνών εισαγωγών, 
καθώς και για τα µειωµένα προγράµµατα 
στήριξης του κλάδου.

Η σχετική έκθεση της Επιτροπής για τον 
τοµέα της µελισσοκοµίας εξετάζει τα 27 κρά-
τη – µέλη και καταδεικνύει ότι στην περί-
οδο 2017-2019 ο αριθµός των µελισσοκό-
µων στην Ελλάδα ήταν 24.582 επαγγελµα-
τίες και στην περίοδο 2020-2022 θα κατέλ-
θουν σε µόλις 9.266. Το δεύτερο µεγαλύ-
τερο ποσοστό µείωσης µετά τη χώρα µας 
θα έχει η Ουγγαρία µε 41,9% και το τρίτο η 
Βουλγαρία µε 31,8%. ∆ιευκρινίζεται ότι στα 
συγκεκριµένα στοιχεία δεν υπολογίζονται 
οι πρόσφατες καταστροφές στη Βόρεια Εύ-

βοια, γεγονός που σύµφωνα µε στελέχη 
της αγοράς αναµένεται να αποµακρύνει 
και άλλους παραγωγούς από την συγκε-
κριµένη δραστηριότητα.

Τα ίδια στοιχεία παρουσιάζουν την Ελ-
λάδα να είχε καταγράψει υπερδιπλασια-
σµό στον αριθµό των επαγγελµατιών που 
δραστηριοποιούνταν στη µελισσοκοµία κα-
τά την περίοδο 2017-2019 (24.582) σε σύ-
γκριση µε τους 11.301 µελισσοκόµους που 
ασκούσαν το επάγγελµα στο διάστηµα 2014-
2016, για να κατέλθουν σε ιστορικά χαµη-
λά επίπεδα κατά τα έτη 2020-2022 όπως 
προαναφέραµε.

Γερµανία και Πολωνία, δύο χώρες µε τους 
περισσότερους µελισσοκόµους στην ΕΕ

Να σηµειωθεί ότι οι τέσσερις χώρες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον µεγαλύτερο αριθ-
µό επαγγελµατιών είναι η Γερµανία στην 
πρώτη θέση µε 116.000 µελισσοκόµους 
την περίοδο 2017-2019 και προοπτική αύ-
ξησης κατά 11,2% σε 129.048 τα έτη 2020-
2022, ενώ ακολουθεί η Πολωνία µε 62.575 
και προοπτική αύξησης κατά 18,7% στους 
74.302, η Τσεχία µε 49.486 και προοπτι-
κή αύξησης κατά 24,4% στους 61.572 µε-
λισσοκόµους και η Ιταλία που επίσης κι-
νείται αυξητικά από τους 50.000 το διάστη-

Ο µέσος αριθµός 
σε µελίσσια που 
κατέχει κάθε 
Έλληνας µελισσο-
κόµος είναι 147, 
σύµφωνα µε την 
Κοµισιόν.

Καμπανάκι η έκθεση Κομισιόν

Σε τροχιά εξόδου
οι Έλληνες 
μελισσοκόμοι

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α*

*ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2017�2019

24.582

2020�2022

9.366
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Οµαλά σε γενικές γραµµές δείχνει να έχει εξελι-
χθεί η φετινή καλλιεργητική περίοδος για τους 
παραγωγούς του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζα-
γοράς, µε τα µήλα «ΖAGORIN» και τα αχλάδια µε 
το οµώνυµο αυτοκόλλητο γνησιότητας να αναµέ-
νεται να κάνουν το ντεµπούτο τους στην αγορά 
την Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου. Εντούτοις, µε βάση 
τις καταγραφές του συνεταιρισµού, διαπιστώνο-
νται µικροαπώλειες σε µήλα από την εκτεταµέ-

νη ξηρασία και τις υψηλές θερµοκρασίες το κα-
λοκαίρι. Υπάρχουν επίσης καταστροφές µήλων 
και υποδοµών παραγωγών, κυρίως από την ι-
σχυρή ανεµοθύελλα της 26ης Αυγούστου, στην 
περιοχή Ζαγοράς-Πουρίου-Μακρυράχης. «Γενι-
κότερα πάντως, οι απώλειες σε µήλα προβλέπο-
νται αµελητέες ως προς τη συνολική παραγωγή, 
που φαίνεται αυξηµένη», λέει ο συνεταιρισµός.

Στο µεταξύ, η εµπορική περίοδος των µήλων 

ποικιλίας GALA, που φέτος είναι ελαφρά όψι-
µα, βρίσκεται τώρα περίπου στα µισά για την ο-
λοκλήρωσή της. Περίπου στα µέσα Σεπτεµβρί-
ου, θα ξεκινήσει και η συγκοµιδή στα πασίγνω-
στα ΠΟΠ κόκκινα µήλα «Starking» , τη «ναυαρ-
χίδα» του συνεταιρισµού σε επίπεδο ποσότητας.

Στα κάστανα, τα οποία φαίνεται πως έχουν 
αρκετές ζηµιές από τις συνθήκες του καλοκαι-
ριού, η συγκοµιδή ξεκινά στα τέλη Σεπτεµβρίου.

Με μικροαπώλειες ντεμπούτο για τα φθινοπωρινά μήλα Ζαγοράς

Κινήσεις διαµόρφωσης ενός κοινού 
µετώπου µικρών και µεσαίων παρα-
γωγών ελαιολάδου έχουν ξεκινήσει σε 
παραγωγικά κέντρα της Μεσογείου, µε 
στόχευση την προώθηση και προστα-
σία της ταυτότητας παραδοσιακών ελαι-
ώνων και την οικονοµική εξασφάλιση 
αυτών, µέσω της ενίσχυσης των τιµών.

Ζητούµενο γίνεται η αντιπροσώπευ-
ση του παραδοσιακού ελαιώνα στην α-
λυσίδα αξίας και η διεκδίκηση καλύτε-
ρων τιµών αλλά και µιας περίοπτης θέ-
σης στα ράφια των σούπερ µάρκετ, ό-
σο παράλληλα οι ίδιοι οι παραγωγοί 
αναλαµβάνουν επικουρικά τον ρόλο 
του ελεγκτή, επιτηρώντας την πιάτσα 
για τυχόν φαινόµενα απάτης.

Η νεοσύστατη Ιταλική Οµοσπονδία 
Ανεξάρτητων Ελαιουργών είναι ήδη µια 
οµάδα παραγωγών που επιδιώκει να 
προωθήσει την κουλτούρα των µικρών 
και µεσαίων καλλιεργητών και των γη-
γενών ποικιλιών ελιάς. Συγκεκριµένα, 
οι µικρού και µεσαίου µεγέθους αγρό-
τες και παραγωγοί έξτρα παρθένου ε-
λαιολάδου ενώθηκαν στην Ιταλία για 
να σχηµατίσουν µια νέα οµοσπονδία 
µε επίκεντρο τη διατήρηση της κουλ-
τούρας του παραδοσιακού ελαιώνα.

Μια ανάλογη κίνηση ενδεχοµένως 
να βοηθούσε και την ελληνική πραγµα-
τικότητα στον χώρο της παραγωγής και 
εµπορίας ελαιολάδου, αποτιµούν Έλ-
ληνες παραγωγοί σχολιάζοντας στην 

Agrenda την εξέλιξη αυτή. Ιδιαίτερα υ-
ποστηρικτικός στάθηκε ο Σπύρος ∆αφ-
νής, από την Κέρκυρα που µαζί µε την 
οικογένειά του φέρνουν εδώ και χρόνια 
στις αγορές το γνωστό πλέον Governor. 
«Αυτή η πρωτοβουλία ίσως θα ήταν το 
επόµενο βήµα µιας γενιάς ελαιοπα-
ραγωγών που δεν έµεινε στάσιµη την 
προηγούµενη δεκαετία, διεκδίκησε α-
γορές, έχει στο νου της την εξωστρέ-
φεια και δεν εκφράζεται από τον ΣΕ-
ΒΙΤΕΛ», αναφέρει ο ίδιος.

Πιο επιφυλακτικός ο Ευτύχης Ανδρου-
λάκης του Pamako ως προς τις προθέ-
σεις του «συνδικάτου» αυτού. «Οι ίδιοι 
που κανονικοποίησαν τις νοθείες στο 
ελαιόλαδο, οι Ιταλοί, είναι και οι ίδιοι 
που προσπαθούν τώρα να το µαζέψουν» 
σχολιάζει ο φιλόδοξος ελαιοπαραγω-
γός, εξηγώντας ότι το όλο εγχείρηµα θα 
µπορούσε να είναι και απλώς ένα µαρ-
κετίστικο παιχνίδι. Ο συνοµιλητής µας 
συµπληρώνει ότι «ναι µεν µια τέτοια ε-
ξέλιξη θα ήταν ευχής έργο και για την 
ελληνική πραγµατικότητα, ωστόσο η 
ανάµνηση του συνεταιριστικού κινή-
µατος των προηγούµενων δεκαετιών 
επιδρά αποθαρρυντικά». 

Πάντως προς το παρόν, η Ιταλική 
Οµοσπονδία Ανεξάρτητων Ελαιοπα-
ραγωγών (FIOI) δήλωσε ότι θα είναι 
το σπίτι για καλλιεργητές και ελαιο-
παραγωγούς που θεωρούνται «Τεχνί-
τες στο λάδι ελιάς». ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

µα 2017-2019 σε 56.059 τα έτη 2020-2022.
Ωστόσο, ένα στοιχείο που δείχνει ότι οι Έλ-

ληνες µελισσοκόµοι διατηρούν ο καθένας 
από αυτούς σηµαντικό αριθµό σε µελίσσια, 
είναι αυτό που τοποθετεί τη χώρα µας στην 
πρώτη θέση της εν σχετικής κατάταξης. Συ-
γκεκριµένα, ο µέσος αριθµός σε µελίσσια 
που κατέχει κάθε Έλληνας µελισσοκόµος 
είναι σύµφωνα µε την Κοµισιόν 147, για να 
ακολουθήσει η Ισπανία µε 103 µελίσσια, η 
Ρουµανία µε 80 µελίσσια, η Κύπρος µε 76, η 
Πολωνία µε 68 και η Βουλγαρία µε 64. Ταυ-
τόχρονα ο ευρωπαϊκός µέσος όρος σε µελίσ-
σια ανά επαγγελµατία είναι 21.

Εξετάζοντας την παγκόσµια εικόνα µελισ-
σοπαραγωγής η Κίνα είναι ο µεγαλύτερος 
παραγωγός διεθνώς µε 444.000 τόνους µε-
λιού για το 2019 και µερίδιο 24%, ενώ ο δεύ-
τερος µεγαλύτερος παραγωγός είναι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση µε 231.000 τόνους µελιού 
και µερίδιο 12% για το 2019. Στην τρίτη θέ-
ση βρίσκεται η Τουρκία µε 109.000 τόνους 
και µερίδιο 6%. Οι δύο µεγαλύτεροι εισαγω-
γείς µελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 
Ουκρανία µε 54.946 τόνους για το 2020 και 
ακολουθούν η Κίνα µε 39.027 τόνους και η 
Αργεντινή µε 22.841 τόνους. 

Λιγότεροι
Την περίοδο 
2017-2019 οι 

επαγγελµατίες 
µελισσοκόµοι 
στην Ελλάδα 
ήταν 24.582 

και την περίοδο 
2020-2022 θα 
κατέλθουν σε 
µόλις 9.266 

Συστράτευση μικρών ελαιοπαραγωγών 
για αύξηση τιμών στον ευρωπαϊκό Νότο

Σπάνια στο ράφι 
τα ελαιόλαδα 
των µικρών 

Τα ελαιόλαδα µικρών 
παραγωγών σπάνια 
φτάνουν στα σούπερ 
µάρκετ και οι ίδιοι 
ισχυρίζονται ότι 
υποεκπροσωπούνται σε 
τοµέα που πιστεύουν ότι 
κυριαρχούν 
µεγαλύτερες εταιρείες 
και παραγωγοί. Η 
υφιστάµενη δυναµική 
της αγοράς ελαιολάδου 
είναι δύσκολη για τους 
µικρούς επιµένουν οι 
ιδρυτές της Οµοσπονδίας.
«Είµαστε ανεξάρτητη 
οµοσπονδία που 
διοικείται από τους 
ελαιοπαραγωγούς, από 
ελαιουργεία που δεν 
έχουν να µοιραστούν 
κάτι µε τον κόσµο της 
βιοµηχανίας ελαιολάδου»
δήλωσε ο Paolo Di 
Gaetano, επικεφαλής 
του Fonte di Foiano.
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Υπό έλεγχο όσοι 
δήλωσαν στο 
ΟΣΔΕ δημόσιες 
εκτάσεις 
ως ιδιωτικές
Ενσωµάτωση των γεωχωρικών 
δεδοµένων των Περιφερειών στο 
υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε να 
ξεκινήσει άµεσα και µε µηχανογραφικό 
τρόπο η διασταύρωση των στοιχείων 
και να αποκαλυφθούν όσοι δήλωσαν 
παρανόµως δηµόσιες εκτάσεις για 
ιδιωτικές, υπόσχεται µετά από έξι µήνες 
στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ο Σπήλιος Λιβανός. Προς την 
κατεύθυνση αυτή η πολιτική ηγεσία ζητάει 
από τους Περιφερειάρχες να καταθέσουν 
τάχιστα στο υπουργείο τα συγκεντρωτικά 
ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα µορφής 
για τις δηµόσιες εκτάσεις που τελούν υπό 
τη διαχείρισή τους, τις παραχωρηµένες 
εκτάσεις καθώς και τυχόν άλλες εκτάσεις 
που δεν εµπίπτουν στις δύο παραπάνω 
κατηγορίες. Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δίνει µάλιστα προθεσµία το 
αργότερο ως τις 20 Σεπτεµβρίου για την 
παράδοση των σχετικών στοιχείων από 
τους Περιφερειάρχες, καθώς κρίνεται 
επιτακτική η συνδροµή τους 
για την απλούστευση των διαδικασιών 
διενέργειας των διασταυρωτικών 
ελέγχων που είναι αναγκαίοι για να 
περιβληθεί µε απόλυτη διαφάνεια, όπως 
λέει, εποµένως και µε δικαιοσύνη, η 
διαδικασία χορήγησης των αγροτικών 
ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του 
υπουργείου αναφέρονται τα εξής:
«Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στον 
τοµέα των αγροτικών ενισχύσεων είναι 
βασική πολιτική προτεραιότητα του 
ΥΠΑΑΤ. Ένα ακόµα βήµα προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι η ενσωµάτωση 
των γεοχωρικών δεδοµένων των 
Περιφερειών στο υπόβαθρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Άµεσα, µε µηχανογραφικό 
τρόπο, θα διασταυρώσουµε ποιοι 
παρανόµως δήλωσαν δηµόσιες εκτάσεις 
για ιδιωτικές, για να διασφαλίσουµε τα 
συµφέροντα των συνεπών παραγωγών. 
Είµαι πεπεισµένος ότι όλοι οι 
Περιφερειάρχες θα ανταποκριθούν 
και µάλιστα άµεσα. Το ΥΠΑΑΤ δίνει 
προθεσµία το αργότερο ως τις 20 
Σεπτεµβρίου για την παράδοση των 
σχετικών στοιχείων από τους 
Περιφερειάρχες».

Μουσικές καρέκλες οι θέσεις  
ευθύνης για τη νέα ΚΑΠ
Φιλοφρονήσεις και εκθέσεις ιδεών από την πολική ηγεσία αντί για στρατηγικό σχέδιο 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Είµαι απολύτως αποφασισµένος να µην ε-
παναλάβουµε αυτή τη φορά µε τη νέα ΚΑΠ 
τα ίδια λάθη του παρελθόντος», είπε προ 
διµήνου από το «Αποστολοπούλειο» πνευ-
µατικό κέντρο της Τρίπολης, ο πρωθυπουρ-
γός, όµως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να κα-
ταδεικνύεται από την µέχρι τώρα εναλλαγή 
προσώπων στο αρµόδιο υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. 

Έτσι, από τον Ιούλιο του 2019 που ανέλα-
βε την διακυβέρνηση της χώρας η Ν∆, στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εναλλά-
χθηκαν για τα θέµατα της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, δύο υπουργοί, δύο υφυπουργοί 
και ένας γενικός γραµµατέας, δείχνοντας 
αν µη τι άλλο έλλειψη σταθερότητας στις 
πολιτικές αποφάσεις για το πως θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί το νέο καθεστώς επιδοτήσε-
ων και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την 
ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τοµέα. 

Από την άλλη, προβληµατική παραµένει 
και η διαχείριση θεµάτων που αφορούν εί-
τε την έγκαιρη και δίκαιη πληρωµή των ε-
πιδοτήσεων (βλέπε «βατερλό» Εθνικό Από-
θεµα, δικαιώµατα, βοσκοτόπια), αποζηµιώ-
σεων ΕΛΓΑ, ή που άπτονται σε παρεµβάσεις 
για µείωση του κόστους παραγωγής (ζωο-
τροφές, άδειες για σταβλικές εγκατάστασεις, 
αρδευτικό, ενέργεια κλπ) αλλά και σε επί-

πεδο θεσµών (συνεταιρισµοί, πλαίσιο ∆ιε-
παγγελµατικών, έλεγχοι, κλπ).

Για την ώρα, οι όποιες διακηρύξεις για 
τον αγροτικό τοµέα ακούγονται ως εκθέ-
σεις ιδεών, χωρίς να πατάνε σε κάποιο ο-
λοκληρωµένο σχέδιο µε αρχή µέση και τέ-
λος. Αυτό εξάλλου, καταδεικνύεται και από 
τις επιτροπές, και οµάδες εργασίας που συ-
στήνονται µε ευθύνη την «παρακολούθη-
ση» του σχεδιασµού της ΚΑΠ, οι οποίες ό-
µως έρχονται και παρέρχονται µε την εναλ-
λαγή προσώπων. 

Κατά τα λοιπά, η νέα σύνθεση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται: α-
πό τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό, που ανέ-
λαβε καθήκοντα στον ανασχηµατισµό του 
Ιανουαρίου 2021 διαδεχόµενος τον Μάκη 
Βορίδη, τον Γιώργο Στύλιο ως υφυπουργό 
αρµόδιο για την ΚΑΠ, ο οποίος ανέλαβε στη 

θέση του Γιάννη Οικονόµου έπειτα από τον 
µίνι ανασχηµατισµό που συντελέστηκε στις 
αρχές Αυγούστου, ενώ η νέα προσθήκη είναι 
ο Ευβοιώτης Σίµος Κεδίκογλου, µε αρµοδι-
ότητα την αλιευτική πολιτική στη θέση της 
Φωτεινής Αραµπατζή. Σηµειωτέον, το χαρ-
τοφυλάκιο της ΚΑΠ, στον απερχόµενο από 
την Βάθη, Γιάννη Οικονόµου είχε παραδώ-
σει ο Κώστας Σκρέκας στον ανασχηµατισµό 
του Ιανουαρίου, όταν µετακινήθηκε στο υ-
πουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 

«Πως χτίζουµε το µέλλον», 
ψάχνει ο Λιβανός

Αν µη τι άλλο, ο καιρός περνάει και ή-
δη άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ έχουν ξεκινή-
σει να θέτουν σε εφαρµογή τα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΑΠ της επόµενης 7ε-
τίας. Στη χώρα µας, τα εξασφαλισµένα 19,3 
δις των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, συν τους πό-
ρους από το Ταµείο Ανάκαµψης δεν έχει 
γίνει ακόµη γνωστό σε ποια κατεύθυνση 
θα αξιοποιηθούν και µε ποιους ακριβώς α-
ποδέκτες, µε ποσοστά και δείκτες αποδό-
σεων. Πώς άλλωστε (;), αφού ο υπουργός 
Σπήλιος Λιβανός δεν έχει ακόµη ολοκλη-
ρώσει την συζήτηση «πως χτίζουµε το µέλ-
λον», όπως λέει και η σχετική ανακοίνω-
ση, µε αφορµή την επίσκεψη του στον Έ-
βρο για την κατασκευή νέου κτηρίου Φυ-
τοϋγειονοµικού Σταθµού, στην είσοδο α-
πό Τουρκία προς Ελλάδα.

Μαζεύει προτάσεις
Ο Σπήλιος Λίβανος συνεχίζει να 
καλεί συνεταιριστές και αγρότες 

να διατυπώσουν από κοινού 
προτάσεις που να διαµορφώνουν 

ένα αναπτυξιακό µοντέλο για 
την επόµενη δεκαετία
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Σε αντίστοιχο µήκος κύµατος αναµένεται να 
κινηθούν και οι Ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Γεωργίας, µε τη φθινοπωρινή ατζέντα να έχει 
αξιολόγηση προτάσεων της Κοµισιόν για την 
αντιµετώπιση οικονοµικών επιπτώσεων από την 
κλιµατικές συνθήκες. Το β’ εξάµηνο του 2021 
ξεκινά µε τη συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ, 
κατά την οποία οι ευρωβουλευτές θα ρωτήσουν 
την πρόεδρο Ούρσουλα βον ντερ Λάιεν για το 
έργο της Επιτροπής και τις µελλοντικές της 

προτεραιότητες. Η συζήτηση θα γίνει στις 15 
Σεπτεµβρίου στο Στρασβούργο. Το Κοινοβούλιο 
αναµένεται να ψηφίσει προτάσεις Επιτροπής, µε 
µέτρα για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών 
καυσίµων και τη θέσπιση µιας νέας εισφοράς 
άνθρακα σε εισαγωγές. Επιπλέον το Κοινοβούλιο 
συνεχίζει τακτικές συνεδρίες µε τον εκτελεστικό 
αντιπρόεδρο Βάλντις Ντοµπρόβσκις και τον 
Επίτροπο Οικονοµίας Πάολο Τζεντιλόνι σχετικά 
µε την πρόοδο των εθνικών σχεδίων ανάκαµψης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανοιχτά µέτωπα µε τη χρηµατοδό-
τηση αποζηµιώσεων σε αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις ανά την Ευρώπη, 
καθώς και µια µεταρρυθµιστική α-
τζέντα που έρχεται να καλύψει εκ-
κρεµότητες σε πεδία ενδιαφέροντος, 
όπως η µελισσοκοµία, η οποία επι-
σκιάστηκε από τις διαπραγµατεύ-
σεις της επερχόµενης ΚΑΠ, έρχο-
νται να γεµίσουν την ατζέντα του 
Συµβουλίου της ΕΕ και του Κοινο-
βουλίου κατά τους επόµενους µή-
νες του 2021. 

Η συχνότητα και η ένταση των 
καταστροφών στην αγροτική πα-
ραγωγή του µπλοκ από ακραία και-
ρικά φαινόµενα, φαίνεται ότι δια-
µορφώνει πλέον µια κρίσιµη µά-
ζα προβληµατισµών και οικονοµι-
κών επιπτώσεων που δεν µπορεί 
να καλυφθεί από έκτακτες κρατι-
κές ενισχύσεις, µε τον διάλογο για 
τον εκσυγχρονισµό του αποθεµατι-
κού κρίσεων να φουντώνει. 

Την Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου, οι 
υπουργοί γεωργίας της ΕΕ θα συ-
ναντηθούν στο Κρανζ της Σλοβενί-
ας, την τρίτη µεγαλύτερη πόλη της 
χώρας, όπου στο πλαίσιο του άτυ-
που συνεδρίου θα ορίσουν µέσες 
άκρες και την ατζέντα των συζητή-
σεών τους µέχρι και τον ∆εκέµβριο, 
οπότε και λήγει η θητεία της Σλο-
βένικης προεδρίας της ΕΕ. 

Αναµένεται ότι η ελληνική αντι-
προσωπεία θα επαναφέρει το ζή-
τηµα χορήγησης έκτακτης ενίσχυ-
σης στους ελαιοκαλλιεργητές της 
χώρας, αίτηµα το οποίο είχε µετα-
φέρει και στο τελευταίο ουσιαστικό 
Συµβούλιο τον περασµένο Ιούλιο. 
Αν και τότε πέρασε στα ψιλά γράµ-
µατα από τις συνοµιλίες, δεδοµέ-
νης και της απουσίας κάποιου στε-

λέχους από το υπουργείο της Βά-
θη, το ζήτηµα της ενίσχυσης των 
παραγωγών είναι φλέγον, µε τον 
ελαιοκοµικό κόσµο της χώρας να 
αναµένει εντός των επόµενων µη-
νών κάποια εξέλιξη. Η ζηµιά στον 
ελληνικό ελαιώνα είναι άλλωσε ά-
νευ προηγουµένου, όπως µεταφέ-
ρουν παραγωγοί στην Agrenda, ε-
νώ ο συνδυασµός παγετού, καύσω-
να και ξηρασίας είναι ένα µείγµα 
που δύσκολα καλύπτεται από τον 
µηχανισµό του ΕΛΓΑ παρά το γε-
γονός ότι έκοψε από 50% µέχρι και 
100% το µέγεθος της νέας σοδειάς. 

Η προώθηση και διεκδίκηση θε-
τικής ανταπόκρισης στο εν λόγω 
αίτηµα, θα κρίνει και το κατά πό-
σο η σηµερινή ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης µπο-
ρεί πράγµατι να παρέµβει στην α-

γροτική πολιτική της Ευρώπης ή ε-
άν εξ αρχής το αίτηµα που κατέθε-
σε ήταν κυρίως για εσωτερική κα-
τανάλωση. 

Αντίστοιχα αιτήµατα πάντως έ-
χουν καταθέσει τους τελευταίους 
µήνες και οι αντιπροσωπείες άλ-
λων χωρών, µε τις χώρες της ∆ύ-
σης να καλούνται να αντιµετωπί-
σουν τις καταστροφικές συνέπει-
ες των πληµµυρών, τον ευρωπαϊ-
κό Νότο να έχει «ψηθεί» από τον 
καύσωνα και την ξηρασία των κα-
λοκαιρινών µηνών, ενώ σε όλο το 
µπλοκ το κόστος των ζωοτροφών 
έχει λυγήσει τους κτηνοτρόφους. 

Η επαναπροσέγγιση του τρόπου 
αξιοποίησης του αποθεµατικού κρί-
σης, θα βρεθεί ψηλά στη λίστα της 
Σλοβένικης προεδρίας, µε την χώ-
ρα να έχει δροµολογήσει µεταξύ 

άλλων και την προώθηση ατζέντας 
για την προστασία από νοθεία και 
προώθησης των προϊόντων µέλισ-
σας. Η Σλοβενία, έχοντας εξασφα-
λίσει τις γεωγραφικές ενδείξεις για 
το µέλι της, θα επιχειρήσει να προ-
ωθήσει διαχρονικά αιτήµατα του 
µελισσοκοµικού κλάδου της Ευρώ-
πης. Βασικό ζητούµενο, έπειτα και 
από πρόσφατο πόρισµα της Europol 
το οποίο ήρθε στο φως της δηµο-
σιότητας και αποκαλύπτει το πόσο 
ευάλωτος είναι ο κλάδος σε φαι-
νόµενα νοθείας και απάτης, αρκε-
τοί είναι αυτοί -µεταξύ των οποίων 
και ο πρόεδρος της Cogeca, Ραµόν 
Αρµενγκόλ- που αναµένουν πως η 
Σλοβενία θα επιχειρήσει να περά-
σει µια µεταρρύθµιση µε στόχο να 
ατσαλωθεί η αλυσίδα εφοδιασµού 
µελιού από αθέµητες πρακτικές. 

Οι αποζημιώσεις των 
αγροτών στο Άτυπο 

της Κυριακής
Εκκρεμότητες με 

τις οικονομικές 
επιπτώσεις καιρικών 

φαινομένων 
που έπληξαν την 

αγροτική παραγωγή 
στο Άτυπο των 

υπουργών Γεωργίας

Τέλος του έτους
υπερψηφίζει

η Ευρωβουλή 
τη νέα ΚΑΠ

Κρίσεις
Η συχνότητα και η ένταση 
των καταστροφών στην 
αγροτική παραγωγή από 
ακραία καιρικά φαινόµενα, 
φουντώνει το διάλογο για 
τον εκσυγχρονισµό του 
αποθεµατικού κρίσεων.

Ελαιόλαδο
Η ελληνική αντιπροσωπεία 
αναµένεται να επαναφέρει 
το ζήτηµα χορήγησης 
έκτακτης ενίσχυσης στους 
ελαιοκαλλιεργητές, το οποίο 
είχε µεταφέρει και στο 
Συµβούλιο του Ιουλίου.

Παρέμβαση
Η προώθηση και διεκδίκηση 
θετικής ανταπόκρισης στο 
αίτηµα ενίσχυσης των 
ελαιοκαλλιεργητών, θα 
κρίνει και το κατά πόσο η 
ηγεσία της πλατείς Βάθη 
µπορεί να παρέµβει στην 
αγροτική πολιτική της 
Ευρώπης ή εάν εξ αρχής 
το αίτηµα ήταν κυρίως για 
εσωτερική κατανάλωση. 

O πρόεδρος 
της Cogeca, 
Ραµόν 
Αρµενγκόλ.
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ΤΖΟΝ ΤΕΪΛΟΡ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Το να είµαστε µαζί και να 
δηµιουργούµε όλα αυτά τα 
χρόνια, είναι κάτι που δεν 
φανταζόµασταν στο 
ξεκίνηµα. Το επετειακό 
τραγούδι για τα 40 έτη του 
γκρουπ είναι φτιαγµένο µε 
υπαινιγµούς από παλιές 
επιτυχίες των Duran 
Duran, που οι οπαδοί µας 
πρέπει να ανακαλύψουν».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆
«Είναι ακλόνητη πεποίθησή 
µου ότι όλοι µας, είµαστε 
µέλη µιας ορχήστρας µε 
µαέστρο τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Αυτός δίνει τον τόνο 
και τον ρυθµό, αυτός 
συναθροίζει τις ψηφίδες 
του δικού µας έργου στη 
µεγάλη εικόνα του έργου 
της Κυβέρνησης».

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΑΠΑΣ
«∆εν ξέρω πού µπορεί να 
βρήκαν την είδηση ότι 
θέλω να παραιτηθώ. Ούτε 
καν που το σκέφθηκα 
ποτέ µου […] Μετά την 
επέµβαση που έκανα 
στο παχύ έντερο τον 
περασµένο Ιούλιο, τώρα 
µπορώ να τρώω τα πάντα 
και να ζω µια απόλυτα 
κανονική ζωή». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΧΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε Ή ΤΗΣ ΕΜΕΙΝΕ Ο ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Εργολάβος
Το έλυσε κι αυτό (λέµε τώρα) 
ο Σπήλιος. Ανακοίνωσε από τις 
Φέρες τη χρηµατοδότηση για 
την κατασκευή νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων του 
Φυτοϋγειονοµικού Σταθµού, ο 
οποίος βρίσκεται σε λάθος 
πλευρά (προς Τουρκία), 
δηµιουργώντας, όπως λέει, 
προβλήµατα ασφάλειας και 
καθυστερήσεις στους 
ελέγχους. Αυτό έφταιξε;

Από σπόντα
Ακόµη δεν έχει καταλήξει στο 
µοντέλο ανάπτυξης της 
επόµενης 10ετίας ο 
τεχνοκράτης Σπήλιος, που 
µόνο έτοιµος από καιρό δεν 
ήταν για το χαρτοφυλάκιο της 
γεωργίας. Όπου σταθεί κι όπου 
βρεθεί ζητά προτάσεις, λες και 
θα τις λάβει υπόψη. Η Φωτεινή 
πάντως, µε αυτά και µε τα 
άλλα είχε καταφέρει να µείνει 
25 µήνες στη Βάθη.

Ευλόγησον
Με εξαίρεση τον Μαυρουδή, 
που ως φαίνεται δεν είναι του 
χαρακτήρα του, όσοι βρέθηκαν 
ή βρίσκονται σε υπουργικά 
πόστα στην πλατεία Βάθη, 
σε κάθε σχεδόν πρόταση-
ανακοίνωση µακαρίζουν τον 
πρωθυπουργό. Βέβαια, δεν 
θέλει και πολύ ρώτηµα, τόσο 
για τους µεν, όσο και για τους 
δε, αφού σε αµφότερους 
έδωσε ευκαιρίες…

Κάποιοι αφήνουν µηδενικό αποτύπωµα

Μ’ αυτά και µε τα άλλα ο Σπήλιος κατάφερε να βγει αλώβητος 
από τον µίνι ανασχηµατισµό. Εξάλλου, ποια κυβέρνηση µέχρι 
σήµερα ασχολήθηκε µε ζέση πάνω στα ζητήµατα του πρωτο-
γενούς τοµέα για να αξιοποιήσει στελέχη πρώτης γραµµής; Α-
κόµη κι αν συνέβη αυτό, οι εκάστοτε ένοικοι της πλατείας Βά-
θη αξιοποίησαν τον χώρο για την ενίσχυση της προσωπικής 
τους ατζέντας. Τουτέστιν, δεν έµεινε κάποιο ανεξίτηλο, σε θε-
τική πάντα βάση, µεταρρυθµιστικό σηµάδι, έτσι για να έχουµε 
να θυµόµαστε και να σχολιάζουν οι ουδέτεροι παρατηρητές. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο Σίµος φέρεται 
αποφασισµένος να 
δροµολογήσει δράσεις 
για την αποκατάσταση 
της γενέτειρας του, 
της πληγείσας Εύβοιας, 
ώστε ο παραγωγικός 
τόπος να ξανασταθεί 
στα πόδια του. Βέβαια, 
δεν είναι η µόνη 
περιοχή που πονά…

Πρόσθετο κονδύλι 2 
εκατ. για επιπλέον 
ποσότητες απόσταξης 
κρίσης ζητούν τα 
συνεταιριστικά 
οινοποιεία, που 
έδωσαν υψηλές 
τιµές στη σταφυλική 
παραγωγή το 2020 και 
λόγω ανταγωνισµού, 
δεν κατόρθωσαν να 
ρευστοποιήσουν.

Υβρίδια
Για την νέα άφιξη στη 

Βάθη, τον Σίµο, ο διασωθείς 
υπουργός της πλατείας, λέει 
τα καλύτερα. 

«Αυτούς τους οκτώ µήνες 
είχαµε στενή συνεργασία µε 
τον Σίµο Κεδίκογλου ο οποίος 
γνωρίζει πολύ καλά τον 
πρωτογενή τοµέα 
τεχνοκρατικά, αλλά 
αφουγκράζεται και τον παλµό 
της κοινωνίας, επενδύει τη 
σκέψη του µε βάση την 
ενσυναίσθηση και άρα µπορεί 
να αντιµετωπίζει και πολιτικά 
τις κρίσεις που δυστυχώς ήταν 
πολλές αυτό το διάστηµα», 
ανέφερε στο καλωσόρισµά 
του την περασµένη βδοµάδα.

 Αυτό το «επενδύει τη 
σκέψη του µε βάση την 
ενσυναίσθηση», σε ποιο βιβλίο 
των Στωικών το βρήκε;

;

ΡΑΖΟΝ ΡΟΝΤΟ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«∆εν πιστεύω ότι το 
παιχνίδι µου βρίσκεται σε 
πτώση. Ο κάθε παίκτης, 
είναι όσο καλός πιστεύει 
ο προπονητής του. 
Μπαίνοντας στη νέα σεζόν 
γνωρίζω πολύ καλά, σε 
ποιο σηµείο της καριέρας 
µου βρίσκοµαι. Πιστεύω ότι 
µπορώ να δώσω αρκετά 
ακόµα στο µπάσκετ».

Αν όχι το χορό 
του Ζαλόγγου, 
τουλάχιστον 
τη Γερακίνα! 

Βγήκε µε θεσµικές αλλαγές το καλοκαίρι, και 
µάλιστα την τελευταία του µέρα, αν και τον 
αγροτικό κόσµο δεν τον ενδιαφέρει ποιος 
είναι πρόεδρος, ποιος υπουργός και ποιος 
διευθυντής. Η ουσία είναι να µην «κολλάνε» 
τα σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τον 
πρωτογενή τοµέα και να γίνονται και βήµατα 
που να πηγαίνουν τον κλάδο µπροστά…. Όσο 
για το επίµαχο θέµα των πληρωµών, κρατούν 
µικρό καλάθι! Τουλάχιστον προς το παρόν!  

Είχε συνάντηση εφ’ όλης της ύλης η 
Οµοσπονδία Χοιροτρόφων µε αρµοδίους του 
υπουργείου και του ΕΛΓΟ, είπαν οι άνθρωποι 
τα ζητήµατα του κλάδου, κάποια είναι και 
χρόνια, αλλά επί τοις ουσίας απαντήσεις δεν 
πήραν. Μόνο κατάλαβαν, λέει, ότι µέχρι τέλη 
Σεπτέµβρη θα έχει ανοίξει η πλατφόρµα για να 
υποβάλλουν αιτήσεις για ενίσχυση λόγω 
πανδηµίας….. Ότι τους έχει ανακοινωθεί από τον 
Ιούλιο ακόµα και το ύψος της ενίσχυσης, ούτε 
κουβέντα…. Για χρήµατα δε, καλό Νοέµβριο….. 

∆εν έχει, σου λέει, παλετοκιβώτια η ΠΕΣ και 
δεν µπορεί να συγκεντρώσει κορινθιακή 
σταφίδα από τους παραγωγούς. Το ζητούµενο 
είναι ότι εδώ και καιρό υπήρχε ζήτηµα µεταξύ 
µεταποιητών και Παναιγιαλείου Ένωσης, µε 
τη δεύτερη να ζητά από το υπουργείο µέτρο 
για την απόσυρση των αποθεµάτων που 
φέτος φτάνουν τους 7.000 τόνους. Επειδή, 
σου λέει, δεν έκαναν τίποτα οι αρµόδιοι της 
πλατείας Βάθη, τώρα δεν µπορούν να πάρουν 
σταφίδα… Ποιος την πληρώνει; Κατά τα 
γνωστά: οι παραγωγοί. Όσο για τιµή, κάτι για 
1 ευρώ ψιθυρίζεται….. 

Από τα 840 στρέµµατα που καλλιεργούνται 
φέτος παράχθηκαν µόνο 20 τόνοι φακές 
φαίνεται πως θα βγάλουν φέτος στην 
Εγκλουβή, από 70 τόνους υπό κανονικές 
συνθήκες. Αιτία, η ανοµβρία και οι υψηλές 
θερµοκρασίες. Από αυτούς δε οι 15 τόνοι 
χρειάζονται για τη νέα σπορά. Λογικό, λοιπόν το 
αίτηµα των παραγωγών για αποζηµίωση ώστε 
να καλύψουν αφενός τις απώλειες της 
τρέχουσας χρονιάς, αλλά και τα έξοδα της 
επόµενης. Θα το αναλάβει ο ΕΛΓΑ, οπότε 
κοµπλέ! Λέµε τώρα….. 

∆ικαστικά µπλεξίµατα για τη γνωστή 
τραγουδίστρια Mariah Carey για ένα 
εµπορικό σήµα νέου ποτού που λανσάρει. 
Αυτή, σου λέει, σκέφτηκε το όνοµα Black 
Irish για να τιµήσει την Ιρλανδέζα µαµά της 
και τον Βενεζουελάνο µπαµπά της µαζί. 
Ωστόσο, υπάρχει εταιρεία που διαθέτει στο 
χαρτοφυλάκιό της ουίσκι µε την ίδια 
ονοµασία, που µπορεί να κυκλοφόρησε τον 
Ιούνιο του 2020, όµως είχε ήδη από το 2015 
κατοχυρώσει το συγκεκριµένο σήµα στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρώπη. ∆εν 
γίνονται µόνο στα ελληνικά προϊόντα τέτοια 
πράγµατα…… Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
ροφανώς και υπάρχουν 
αφορµές γι’ αυτό που 
γίνεται µε τις τιµές των 
αγροτικών προϊόντων 

και γενικότερα τα χρηµατιστήρια 
εµπορευµάτων διεθνώς. Μετά τα 
διαδοχικά lookdown σε ολόκλη-
ρο τον κόσµο, είναι φυσικό να υ-
πάρχουν ελλείψεις σε αγαθά και 
να συντηρείται ένα κύµα ανατι-
µήσεων. Αν σ’ όλα αυτά προστε-
θούν οι συνέπειες της ξηρασίας, 
οι καθυστερήσεις στα λιµάνια και 
ειδικά στις παραδόσεις της Κίνας 
και τα ακριβά ναύλα, είναι επόµε-
νο να υπάρχει άνοδος των τιµών. 

Τσιμπάει η μαρίδα 
ΒΕΒΑΙΩΣ, όπως συµβαίνει πάντα 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ήδη κά-
νει ζωηρή την εµφάνισή της και η 
υπερβολή. Είτε γιατί, τα λεγόµενα 
κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge 
funds) βρήκαν µια πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία να αποκοµίσουν εύ-
κολα κέρδη, είτε γιατί, οι αγορές 
είχαν ανάγκη από µια τέτοια το-
νωτική ένεση, είτε γιατί η «µαρί-
δα» αργεί να καταλάβει τι γίνεται 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το σίγου-
ρο είναι πως τα εµπορεύµατα αυ-
τόν τον καιρό «τρέχουν» και «τρέ-
χουν» πολύ. 

Πούλα...μετάνιωνε
ΤΟ ΚΑΚΟ µε τους αγρότες είναι 
ότι πολλές φορές δεν επωφελού-
νται δεόντως απ’ αυτά τα ράλι, ε-
νώ την ίδια στιγµή έχουν βέβαιη ε-
πιβάρυνση στα κόστη παραγωγής.  
Συχνά δεν έχουν τρόπο να κρα-
τήσουν την παραγωγή τους 
µετά τη συγκοµιδή. Ταυτό-
χρονα, ως µη εξοικειωµέ-
νοι µε τέτοιου είδους κα-
ταστάσεις τις περισσότερες 
φορές παρασύρονται και 
µένουν µε τον… µουτζού-
ρη. Στο σκληρό σιτάρι για 
παράδειγµα, όποιος εκτιµά 
ότι τα 43 λεπτά το κιλό είναι 
λίγα, κινδυνεύει να επιστρέ-
ψει στα 23! Γι’ αυτό, όπως λένε 
οι παλιοί, πούλα και µετάνιωνε! 

Sea Bird 
ΑΡΚΕΙ ΝΑ σας πω ότι στα τιτιβί-
σµατα των παπαγάλων τις τελευ-
ταίες µέρες παίζει ακόµα και το κα-
ράβι που ναυάγησε ξηµερώµατα 
της 28ης Αυγούστου, ηµέρα Σάβ-
βατο, ανοιχτά της Μονεµβασιάς 
στο Μυρτώο πέλαγος. Κι αυτό για-
τί, όπως έγινε γνωστό, στα αµπά-
ρια του είχε εκτός των άλλων και 
7.000 τόνους ουκρανικό  µαλα-
κό σιτάρι, το οποίο προορίζονταν 
για την αγορά της Τυνησίας. Οι 
«παπαγάλοι» θέλουν την ποσό-
τητα να φθάνει τους 200.000 τό-
νους και να έχει προορισµό της 
χώρα µας. Φτιάχνουν λοιπόν κλί-
µα λέγοντας ότι θα λείψει το σι-
τάρι από την αγορά, θ’ ανέβει ε-
ποµένως και η τιµή του. 

Μεγαλοδύναμε 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ τα πράγµατα εί-
ναι ακόµα πιο σύνθετα. Σηµειω-
τέον ότι φέτος ήταν η πρώτη φο-
ρά που άνοιξε γενικευµένα η δια-
δικασία των προπωλήσεων. Ήδη 
το 1/3 της παραγωγής έχει φύγει 
φθηνότερα (γύρω στα 55 λεπτά) 
από την τιµή που πιάνει σήµερα 
το σύσπορο (έως και 65 λεπτά). 
Ο κυρ Βασίλης βρήκε πάλι τρόπο.    

Τα τρία S 
∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι λέτε εσείς, πάντως 
εγώ, µε την αποµάκρυνση της Φω-
τεινής στενοχωρήθηκα. Μπορεί να 
µην άφησε ανεξίτηλη τη σφραγί-
δα της στα αγροτικά πράγµατα, ω-

στόσο, µια άλλη αισθητική στο 
µουντό κτίριο της Αχαρνών 

2 την έδινε. Κι εδώ που τα 
λέµε το χρειάζονταν αυτό 
ο αγροτικός κόσµος. Τώ-
ρα, το γήπεδο µοιράζεται 
στα τρία S. Ο Σπήλιος, ο 
Στύλιος και ο Σίµος. Μα-
κάρι να διαψευστώ, όµως 
δεν µου φαίνεται και για 
τόσο αποτελεσµατικό το 
σχήµα. Στο τέλος σ’ αυτό 
το υπουργείο θα βασιλεύ-
ει… ο Μπαγινέτας! 

∆εν ξέρω τι λέτε 
εσείς, πάντως 
εγώ, µε την 
αποµάκρυνση 
της Φωτεινής 
στενοχωρήθηκα. 
Μπορεί να µην 
άφησε ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα της 
στα αγροτικά 
πράγµατα, ωστόσο, 
µια άλλη αισθητική 
στο µουντό κτίριο 
της Αχαρνών 2 
την έδινε. Κι εδώ 
που τα λέµε το 
χρειάζονταν αυτό 
ο αγροτικός κόσµος 

Η
Κίνα γλυκοκοιτάζει ήδη τον τερά-
στιο ορυκτό πλούτο του Αφγανι-
στάν. Μάλιστα, το Πεκίνο θέτει υ-
ποψηφιότητα για την αξιοποίησή 

του, προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι θέλει να 
βοηθήσει στην ανοικοδόµηση της διχασµένης 
από τον πόλεµο χώρας που κυριαρχείται κατά 
κύριο λόγο από τους Ταλιµπάν. Στην πραγµα-
τικότητα, οι διπλωµάτες του Πεκίνου έκαναν 
την εµφάνισή τους προσφέροντας «χείρα βο-
ηθείας» προτού καν φύγουν καλά-καλά οι Α-
µερικανοί, όπως επισηµαίνει άλλωστε και πρό-
σφατη έκθεση της επενδυτικής συµβουλευτι-
κής εταιρείας US Global Investors.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει: «Μόλις λί-
γες ώρες αφότου οι Ταλιµπάν ολοκλήρωσαν 
την ταχεία επέλασή τους στο Αφγανιστάν, εκ-
πρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιµο να 
συµµετάσχει στην ανοικοδόµηση και ανάπτυ-
ξη του Αφγανιστάν». Ποιος µπορεί άλλωστε 
να κατηγορήσει την Κίνα για τη σπουδή της; 
Υπάρχει πολύ χρήµα. «Η συνολική αξία των 
ορυκτών πόρων [του Αφγανιστάν] εκτιµάται 
µεταξύ 1 και 3 τρισ. δολαρίων. Συγκριτικά, η 
αξία της παραγωγής οπιούχου παπαρούνας 
στη χώρα υπολογίζεται ότι ανήλθε το 2020 σε 

µόλις 350 εκατ. δο-
λάρια», προσθέτει 
η έκθεση. Με άλ-
λα λόγια, ο ορυ-
κτός πλούτος που 
«φιλοξενεί» το έ-
δαφος του Αφγα-
νιστάν µπορεί να 
αξίζει σχεδόν 10 
φορές περισσότερο 

από την περιβόητη καλλιέργεια οπίου της χώ-
ρας. Ο ορυκτός αυτός πλούτος περιλαµβάνει 
λίθιο, χρυσό, ασήµι, πλατίνα, σίδηρο, χαλκό, 
αλουµίνιο και ουράνιο. Από αυτά, «πραγµατι-
κό έπαθλο» αποτελεί το λίθιο, δεδοµένου ότι 
είναι κρίσιµο «συστατικό» για την κατασκευή 
µπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιµοποιού-
νται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχηµάτων.

Το πλέον σηµαντικό, όµως, για την Κίνα, ε-
φόσον βρει δρόµο να «µπει» στο Αφγανιστάν, 
είναι ότι η κεντρική χώρα της Ασίας φηµολο-
γείται ότι «κρύβει» τόνους λιθίου. Και η Κίνα, 
ως «οδηγός» στην ηλεκτροκίνηση, πιθανότατα 
θέλει να διασφαλίσει µέχρι και την τελευταία 
λίβρα λιθίου που µπορεί να βρει. Η απόκτηση 
πρόσβασης στα κοιτάσµατα λιθίου του Αφγανι-
στάν θα συµβάλλει στην εδραίωση της παγκό-
σµιας κυριαρχίας της στον τοµέα των  πρώτων 
υλών.[…]. Μόνο µία χώρα έχει πλουτίσει από 
πετρέλαιο ή άλλα ορυκτά: η Νορβηγία. Αυτή η 
«σκοτεινή» ιστορία υποδηλώνει ότι το πιθανό-
τερο είναι πως o ορυκτός πλούτος του Αφγα-
νιστάν δεν θα βοηθήσει να µειωθεί η φτώχεια 
στην κατεστραµµένη από τον πόλεµο χώρα.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ FORBES

Με έπαθλο
το λίθιο

ΤΟΥ ΣΙΜΟΝ 
ΚΟΝΣΤΑΜΠΛ*
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ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Αναβιώνει µε τον πιο δυναµικό τρόπο 
η παλιά τεχνική της συγκαλλιέργειας 
της ελιάς, µόνο αυτή τη φορά έχοντας 
ως σύντροφο το αβοκάντο το οποίο πέ-
ρα από τη βιωσιµότητα που προσφέ-
ρει, ενισχύει σηµαντικά και την τσέ-
πη του ελαιοπαραγωγού. Τη νέα αυτή 
προσέγγιση παρουσίασε ο Σπύρος Λι-
ονάκης, διδάκτορας και οµότιµος κα-
θηγητής ∆ενδροκοµίας ΕΛΜΕΠΑ κατά 
τη διάρκεια της τριήµερης διαδικτυα-
κής συνάντησης B2B, LIVINGAGRO.

Ερευνητικές µελέτες και η εµπειρία 
των παραγωγών δείχνουν ότι η οικο-
νοµική απόδοση των ελαιώνων, µει-
ώνεται χρόνο µε το χρόνο, (λόγω κλι-
µατικής αλλαγής, παρενιαυτοφορίας, 
µειωµένων τιµών κλπ.) και η µονοκαλ-
λιέργεια οδηγεί σε εξάρσεις δακοπρο-
σβολών. Ως λύση, οι ερευνητές έχο-
ντας πειστεί µε τα πειραµατικά δεδο-
µένα που συνέλεξαν από δοκιµές, α-
ποφαίνονται ότι οι αγρότες µπορούν 
ξανά να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα 
του οικοσυστήµατος, φυτεύοντας για 
παράδειγµα δέντρα αβοκάντο µεταξύ 
των ελαιόδεντρων µιας εκτατικής καλ-
λιέργειας, ενώ παράλληλα επιτυγχά-
νουν µε αυτό τον τρόπο την ενδυνάµω-
ση ωφέλιµων οργανισµών και ενισχύ-
ουν σηµαντικά και το εισόδηµά τους.

Για να πετύχει η «παντρειά», είναι α-
παραίτητο ο ελαιώνας να µην µαστίζε-
ται από ισχυρούς ανέµους, να υπάρχει 
επάρκεια νερού καθώς και δύο αρδευ-
τικά συστήµατα (ένα για κάθε είδος δέ-
ντρου), µιας που τα δέντρα αυτά έχουν 

διαφορετικές ανάγκες άρδευσης και λί-
πανσης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δί-
νεται και στο κλάδεµα των δύο ειδών ώ-
στε όλα τα φυτά να έχουν άπλετο φως, 
τα αβοκάντο να µην σκιάζονται και η 
κόµη να είναι σχετικά χαµηλή ώστε να 
διευκολύνεται η συγκοµιδή των καρ-
πών. Συγκεκριµένα για τα δέντρα αβο-
κάντο, βασικός στόχος του κλαδέµατος 
είναι ο έλεγχος του ύψος των ορθόκλα-
δων ποικιλιών, ενίσχυση της µικρής 
βλάστησης, διευκόλυνση των καλλιερ-
γητικών εργασιών και η αποφυγή πα-
ρενιαυτοφορίας. Υπάρχουν δύο κύριες 
περίοδοι κλαδέµατος για όλα τα φυτά, 
η πρώτη κατά τη συγκοµιδή, η δεύτερη 
στις αρχές του καλοκαιριού.

Η µεθοδολογία συγκαλλιέργειας
Σε έναν ελαιώνα µε ελιές ποικιλί-

ας Κορωνέικης σε αποστάσεις 7µ x 
7µ ή περισσότερο (εκτατικής καλλι-

έργειας πχ 8µ x 8µ) φυτεύονται δέ-
ντρα αβοκάντο που δεν θα αναπτύ-
ξουν πολύ µεγάλο µέγεθος (Hass, 
Lamb Hass, Reed και ποικιλία Bacon 
ως επικονιαστή) στη µέση της από-
στασης δυο ελαιόδεντρων πάνω στη 
σειρά, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε 
ένα σύστηµα φύτευσης 3,5x7. 

Αφήνονται ελεύθερα 7 µέτρα µε-
ταξύ των γραµµών για γεωργικά µη-
χανήµατα, οχήµατα και για άφθονη 
έκθεση στο φως του ήλιο. 

Τα αβοκάντο ευνοούνται από το 
µικροκλίµα του ελαιώνα και ανα-
πτύσσονται ταχύτατα. Την ίδια στιγ-
µή µπορούν και τα ελαιόδεντρα να 
διατηρηθούν σε µικρότερα µεγέθη. 
Τα αβοκάντο στον ελαιώνα (αποστά-
σεις 3,5x7µ) µπορούν να δώσουν α-
κόµα και 30-40 κιλά καρπούς, αυ-
ξάνοντας το εισόδηµα του ελαιοπα-
ραγωγού. 

Με αβοκάντο στον ελαιώνα 
ευνοείται η τσέπη του παραγωγού
Η συγκαλλιέργεια της ελιάς με το αβοκάντο ενισχύει τη βιοποικιλότητα 
και προσφέρει σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα στους ελαιοπαραγωγούς

Προϋποθέσεις
Ο ελαιώνας να µην 

µαστίζεται από 
ισχυρούς ανέµους, 

να υπάρχει επάρκεια 
νερού καθώς και δύο 
αρδευτικά συστήµατα

Κοντές 
ποικιλίες  

Φυτεύονται ποικιλίες 
όπως Hass, Lamb 
Hass, Reed, και 

ποικιλία Bacon ως 
επικονιαστές στη µέση 

της απόστασης δυο 
ελαιόδεντρων πάνω 

στη σειρά 

Τα αβοκάντο στον ελαιώνα 
µπορούν να δώσουν 30-40 
κιλά καρπούς ανά δέντρο. 

∆ίνει 12-15
µονάδες
άζωτο 
ο βίκος 
Χλωρή λίπανση, δασοκάλυψη 
και ζωοτροφή προσφέρουν 
ψυχανθή όπως ο βίκος, τα 
κουκιά και το λαθούρι όταν 
καλλιεργούνται κάτω από την 
κόµη των ελαιόδεντρων. Ο 
συγκεκριµένος συνδυασµός 
ειδών είναι αρκετά 
«παραδοσιακό» αλλά 
διαδίδεται εκ νέου ως 
τεχνική µεταξύ των 
ελαιοπαραγωγών λόγω των 
πολλαπλών οφελών του και 
τις ευκολίας. 
Συγκεκριµένα, µετά την 
συγκοµιδή του ελαιοκάρπου, 
γίνεται η σπορά του βίκου 
(κατά τα τέλη ∆εκέµβρη, 
µέσα Γενάρη) και στην 
περιοχή κάτω από την κόµη 
του δέντρου, αφήνοντας 
καθαρή µόνο τη βάση του 
κορµού. Υπολογίζεται 
περίπου ότι απαιτούνται 300 
γραµµάρια σπόρου ανά 
δέντρο. Αν υπάρχουν ζιζάνια, 
πέραν της οξαλίδας, θα 
πρέπει να προηγηθεί 
φρεζάρισµα ώστε η σπορά να 
είναι επιτυχής. Με την άνθιση 
γίνεται επιφανειακή κοπή του 
και ενσωµάτωση. To άζωτο 
που αποδίδεται φτάνει 
τις 12-15 µονάδες αζώτου 
ανά στρέµµα ποσότητα ,όπως 
λέει ο καθηγητής, αρκετή για 
περίπου 2 χρόνια για το 
ελαιόδεντρο. Έτσι όχι µόνο 
εξοικονοµούνται χρήµατα 
µέσω της µείωσης των 
αζωτούχων λιπασµάτων 
αλλά και µειώνεται η 
έκπλυση τους, στα υπόγεια 
και επιφανειακά ύδατα. Για 
να αποκοµίσει ο παραγωγός 
τα µέγιστα οφέλη από αυτή 
την εφαρµογή, είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη 
βροχοπτώσεων µετά τη 
σπορά για επιτυχή φύτρωµα 
του βίκου. 

ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΙΑΣ ΜΕ

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

ΚΙΛΑ ΚΑΡΠΩΝ / ∆ΕΝΤΡΟ

 30�40
ΜΟΝΑ∆ΕΣ  ΑΖΩΤΟΥ / ΣΤΡΕΜΜΑ

12�15

ΒΙΚΟ
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Μια τριήµερη
γιορτή κρασιού
Φέτος οι Μεγάλες Μέρες Νεµέας «νοστιµίζουν» 
επικίνδυνα αφού ο Σύνδεσµος Οινοποιών Νεµέας 
ένωσε τις δυνάµεις του µε τη Γαστρονοµική 
Κοινότητα Νεµέας µε σκοπό ένα άκρως γευστικό 
αποτέλεσµα µέσα από το οποίο θα αναδεικνύεται 
ο µοναδικός χαρακτήρας του Αγιωργίτικου.
Οι Μεγάλες Μέρες Νεµέας ξεκινούν στις 3 
Σεπτεµβρίου και ώρα 20:30 µε την καθιερωµένη 
τελετή έναρξης. Μια σειρά από ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις αλλά και συζητήσεις θα λάβουν 
µέρος στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου. Το 
Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου από 
τις 11:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευµα, 
το Εκθετήριο του Συνδέσµου Οινοποιών Νεµέας 
θα είναι ανοιχτό σε γευσιγνωσίες.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Με αφορµή τον εορτασµό 

της επετείου των 200 ετών από 
την επανάσταση τα Οινοξένεια 
στις 10-12 Σεπτεµβρίου τιµούν 
την ηρωική αµπελουργία στην 
Αιγιάλεια.

 Ηµερίδα µε θέµα: Το φιστίκι 
της Αίγινας: Πορεία για νέες 
πρακτικές καλλιέργειας µε 
σεβασµό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον διοργανώνεται την 
στις 17 Σεπτεµβρίου και ώρα 
19.00 στην Αυλή του 
Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας.

 Μέχρι την Πέµπτη 23 
Σεπτεµβρίου η υποβολή 
συµµετοχών στα βραβεία World 

Cheese Awards, εκτός αν 
συµπληρωθεί το όριο 
συµµετοχών πριν από την 
προθεσµία. Για πληροφορίες 
στο www.gff.co.uk/wca. 

 Μεταφέρεται για τις 23-26 
Σεπτεµβρίου η 5η Πανελλήνια 
Γιορτή Μανιταριού Τρούφας. 
Επικοινωνία και πληροφορίες 
συµµετοχής στο 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.

 Μεταφέρθηκε για τις 12 µε 
14 Οκτωβρίου η ∆ιεθνής Έκθεση 
Φρούτων της Σαγκάης µε τόπο 
διεξαγωγής το νέο διεθνές 
εκθεσιακό κέντρο της πόλης.

 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.

Εκπαιδεύοντας νέους
µαστιχοπαραγωγούς
O οργανισµός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και η Ένωση 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου, παρέχουν δωρεάν 
πρόγραµµα κατάρτισης και συµβουλευτικής µε θέµα 
«Μαστιχόδεντρα: Σύγχρονες τεχνικές 
πολλαπλασιασµού και καλλιέργειας». Το πρόγραµµα 
απευθύνεται σε νέους επαγγελµατίες, ηλικίας 18-
40 ετών από την Χίο, οι οποίοι µετά θα είναι σε 
θέση να υποστηρίξουν τον πολλαπλασιασµό και την 
καλλιέργεια µαστιχόδεντρων κάνοντας χρήση των 

βέλτιστων πρακτικών που εφαρµόζονται διεθνώς. 
Οι ωφελούµενοι θα είναι 48 και θα κληθούν να 
παρακολουθήσουν 120 ώρες εκπαίδευσης. Η 
συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 14 
µήνες και οι συµµετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις 
παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωσή του. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή 
τους έως 15 Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες στο www.
generationag.org/mastixodentra-sygxrones-
texnikes-pollaplasiasmoy-kai-kalliergeias

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ

Στις 7 Σεπτεµβρίου 
η Macfruit µε 
φυσική παρουσία
Η επιτυχηµένη διεθνής 
εµπορική έκθεση για τον 
κλάδο των 
οπωροκηπευτικών, Macfruit, 
επιστρέφει µε φυσική 
παρουσία από τις 7 έως 9 
Σεπτεµβρίου στο Rimini 
Expo Centre, στην Ιταλία. Η 
διοργανώτρια της έκθεσης, 
Cesena Fiera προετοιµάζεται 
πυρετωδώς τους τελευταίου 
µήνες µε στόχο να συνδέσει 
τα διαφορετικά µέρη του 
πλανήτη, µε τους 
διοργανωτές να αναφέρουν 
ότι δεν αποτελεί αγορά, 
αλλά τριήµερη 
επιχειρηµατική εκδήλωση 
για τον τοµέα. Το πλούσιο 
πρόγραµµα εκδηλώσεων της 
έκθεσης περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων ειδικά 
αφιερώµατα για την 
καλλιέργεια του σπαραγγιού, 
καθώς και για τα µούρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο www.macfrut.com/

ΡΙΜΙΝΙ

ΝΕΜΕΑ

 Παρατείνεται έως τις 10 
Σεπτεµβρίου η προθεσµία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων, η οποία 
έληγε στις 27 Αυγούστου, ενώ η 
πληρωµή των δύο πρώτων δόσεων 
φόρου πρέπει να γίνει έως τις 17/9.

 Έως 15 Σεπτεµβρίου παρατείνεται η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
αιτήσεων για νέα επιχειρησιακά 
προγράµµατα στον τοµέα των 
οπωροκηπευτικών.

 Με δεύτερη παράταση, έως τις 15 
Σεπτεµβρίου, η κατάθεση αιτήσεων για 
ενίσχυση αντιχαλαζικών διχτυών και 
αντιβροχικών µεµβρανών (δεύτερη 
πρόσκληση 2020)

 Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
οι παραγωγοί καλούνται να 
αποπληρώσουν τις εισφορές τους
στον ΕΛΓΑ.

 Έως τις 30 Σεπτεµβρίου αιτήσεις 
για εφάπαξ αποζηµίωση ζωικού και 
φυτικού κεφαλαίου, στην ψηφιακή 
πλατφόρµα arogi.gov.gr, για αγρότες 
και κτηνοτρόφους που επλήγησαν 
από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

 Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου µπορούν να 
υποβάλουν ψηφιακή αίτηση οι αγρότες 
που αξιώνουν ένταξη στο µέτρο των 
αρδευτικών, ενώ προβλέπεται και 
κατάθεση του φυσικού φακέλου 
µέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μάιο του 2022
η Έκθεση Γούνας

Στην ακύρωση της 46ης ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Γούνας Καστοριάς που 
είχε προγραµµατιστεί για τις 16 -19 
Σεπτεµβρίου και συγκεντρώνει τις 
περισσότερες από τις µεγαλύτερες 
εταιρείες της ελληνικής και 
διεθνούς βιοµηχανίας γούνας, 
προχώρησε η διοίκηση του 
Συνδέσµου Γουνοποιών Καστοριάς 
εξαιτίας των δυσµενών διεθνών 
εξελίξεων γύρω από το θέµα της 
πανδηµίας. H έκθεση είναι µια από 
τις πλέον αναγνωρισµένες διεθνείς 
εκθέσεις του κλάδου και 
παραδοσιακά προσελκύει χιλιάδες 
εµπορικούς επισκέπτες από 40 και 
πλέον χώρες, κυρίως όµως από τη 
Ρωσία. Η διοργάνωση της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Γούνας µεταφέρθηκε για 
τον Μάιο του 2022, χωρίς ωστόσο 
να έχει προσδιοριστεί ακόµη η 
τελική ηµεροµηνία.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιο-
χή Γιαννιτσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 
6986/901829.

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

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

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λι-
µουζίν έτοιµη για επιβήτορα. 
Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότη-
τας αρσενικά µοσχαράκια ηλικίας 5 
έως 6 µηνών ελληνικής εκτροφής. 
Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µη-
νών γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ 
έκαστη. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσι-
οι Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. 
Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαρά-
κια εξαιρετικής ποιότητας ηλικίας 5 
έως 6 µηνών από ελληνική εκτρο-
φή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση 
σε λειτουργία,  πλήρως αδειοδοτηµέ-
νη σε αγροτεµάχιο 53   στρεµµάτων, 
κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδο-
µές,  κατσίκες επιλογής  µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνα-
τίας οδού, οι χρήσεις  γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγρο-
τουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : 
Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το 
εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιο-
χή Λάρισας, Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευ-
θείαν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.
Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελλη-
νικής εκτροφής µε ελληνικά διαβατή-
ρια. Περιοχή Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 
6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµου-
ζιν υψηλής κρεοπαραγωγής περί-
που 12 µηνών. Περιοχή Σερρών 
τηλ.6906/779402. 

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

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαρα-
γωγής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 
ζώα , τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιω-
τίας. Τηλ 6944/340117.

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

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

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

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σί-
µενταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 
ζυγούρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαά-
νεν, αλπίν,  

Αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαρα-
γωγή και γαλακτοφόρα. Πωλούνται 
και δικαιώµατα. Τηλ. 6906/869090 

Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλ-
λονίτικα στην Κεφαλλονιά. Τηλ. 
6932/716445 Πωλούνται 200 γί-
δια µε βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευ-
ρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517

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

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκού-
νικα 100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρε-
βενά. Τηλ. 6947/004517.

Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµέ-
να και 50 αρνάδες βελτιωµένες. Περι-
οχή Αχαΐα. Τηλ. 6972/847648 

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό 
Κεφαλλονιάς.Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπα-
ραγωγής από 2 έως 4 ετών. Περιοχή 
Πέλλας. Τηλ. 6978/256862.

Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θε-
σπρωτία. Τηλ. 6944/712611.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλα-
κτοπαραγωγής Λακόν µε πιστοποίη-
ση pedigree. Τηλ. 6985/556637.

Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβα-
τα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445., 
6992/135070.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 
στρέµµατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tι-
µή ευκαιρίας. Τηλ.  6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες 
στρογγυλές από ενσίρωµα τριφυλ-
λιού, ενσίρωµα βίκος-µπιζέλι- βρώ-
µη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή 
ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετρά-
γωνες µπάλες από το χωράφι κατευ-
θείαν σε κτηνοτρόφους και φορτηγα-
τζήδες. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµέ-
νος για παραγωγή κτηνοτροφικού σα-
νό για ζώα και χλωρή λίπανση, βελτί-
ωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώ-
δη.Τηλ.6981/088747.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε 
µικρές µπάλες µε πιστοποιητικά.
Τηλ.6985/556637.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανι-
κή καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή 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 τσί-
πουρο, αιθεριο έλαιο και θεραπεία 
από το βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνού-
χος φασολιά σε µπάλες των 25 κι-
λών, κατάλληλη τροφή για γιδοπρό-
βατα και βοοειδή. Περιοχή Καλαµάτα. 
Τηλ.6985/699540, 2722/023246

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσο-
δείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα 
ποικιλίας σίσσυ και sanda maria. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη.Τηλ. 
6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών 
για ζωοτροφή. Τηλ. 6974/567958

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα 
) άρτια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδί-
ου, µε πανοραµική θεα στο Φάρο Κε-
ρίου, επι του εθνικού δρόµου Κερίου- 
Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό 
Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

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

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγί-
ου, στις εκβολές του Αχελώου. Τιµή 
1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώλη-
ση ή την αγορά αγροτεµαχίων. 
Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµά-
των, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο 
χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανά-
γρας. Τηλ.6942/547096.

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέ-
ντρα µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 
στρεµµάτων, καλοδιατηρηµένος µε 
αυτόµατο πότισµα στην περιοχή Με-
σολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµά-
των για πώληση ή ενοικίαση µε κα-
ρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κα-
τάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

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

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµ-
µάτων για φωτοβολταικό πάρκο. Πε-
ριοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθιώτιδας. Τηλ. 
6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµα-
τα εντός σχεδίου, κτίζει 600 τ.µ. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων 
στα Ραζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώ-
νης , επί τόπου ρεύµα, νερό, άσφαλ-
το, κτίζει 200 τ.µ. Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα 
το κορινθιακό κόλπο, υψόµετρο 
650 µέτρα. Περιοχή Κορινθίας. Τι-
µή ικανοποιητική, συζητήσιµη. Τηλ. 
6937/030859

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133. 

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

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

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

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

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

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

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. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου  τύπου  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µή-
κος το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέ-
σεων 12Χ2 αρµεκτικών µονάδων απο-
τελούµενο από παγίδα 24 ζώων γρή-
γορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 
6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, 
αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλο-
γής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τι-
µή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβά-
νη(10αρακι),2 σβάρνες, µία σκα-
λιστική µηχανή (3αρα), µία αντλία 
νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγ-
χρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 µή-
νες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρή-
γορης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυ-
τόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.
Τηλ.6942/226598.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφι-
κοί στάβλοι µε κολόνες τις ∆ΕΗ 
αποθηκευτικούς χώρους και όλα 
τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλ-
λικής κατασκευής, θερµοκηπια-
κού τύπου, καινούριος και ενισχυµέ-
νος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ. 
6945/877367.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο αυξηµένος κίνδυνος δασικών πυρ-
καγιών δεν οφείλεται µόνο στην κλι-
µατική αλλαγή, αλλά και στο γεγονός 
ότι το τοπίο έχει αλλάξει δραµατικά σε 
πολλά µέρη ως αποτέλεσµα της συνε-
χιζόµενης φυγής από την ύπαιθρο µε 
µοιραίες συνέπειες. Είτε στα Βαλκά-
νια, την Ελλάδα, την Τουρκία ή την Ι-
ταλία, η πυροσβεστική και οι κάτοικοι 
µάχονται µε τις πυρκαγιές σε πολλά 
µέρη, ωστόσο συχνά µάταια.

O Γιόχαν Γκέοργκ Γκολντάµερ, ε-
πικεφαλής του Κέντρου Παγκόσµιας 
Παρακολούθησης Πυρκαγιών, σε συ-
νέντευξή του στην Deuthe Welle, α-
ναφέρει ότι οι εγκαταλελειµµένες α-
γροτικές περιοχές στη Μεσόγειο αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο φωτιάς καθώς σε 
Βαλκάνια, Ελλάδα και Τουρκία η α-
στυφιλία συνεχίζεται ακάθεκτη. «Με 
τους νέους να αποµακρύνονται, οι α-
γροτικές περιοχές γερνάνε. Τα χωριά 
και οι παλιοί οικισµοί σιγά-σιγά εξα-
φανίζονται. Αυτό σηµαίνει ότι η πα-
ραδοσιακά πολύ εντατική χρήση της 
γης θα πάψει να υπάρχει εκεί. Στη γη 
που δεν καλλιεργείται, σταδιακά εµ-
φανίζονται αγριόχορτα, θάµνοι, µε-
µονωµένα δέντρα και δάση, τα οποία 
παρέχουν στη φωτιά περισσότερη τρο-
φή από τις εντατικά καλλιεργούµενες 

γεωργικές περιοχές ή βοσκότοπους. 
Εάν κάποιος θέλει να κάνει κάτι ενά-
ντια στην αύξηση πυρκαγιών, πρέπει 
να εστιάσει στη νότια Ευρώπη, στα µέ-
τρα που αντισταθµίζουν την έξοδο α-
πό τις αγροτικές περιοχές».

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «προκειµένου 
να καταστούν τα δάση λιγότερο ευαί-
σθητα στη φωτιά, πρέπει να σχεδιάζο-
νται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η φωτιά να 
βρίσκει λιγότερη τροφή εκεί και επο-
µένως να µπορεί να ελεγχθεί ευκο-
λότερα. Αυτό είναι δυνατό πάνω από 

όλα µέσω της εντατικής γεωργίας και 
της ελεγχόµενης βοσκής στα δάση».

Στο ίδιο µήκος και ο καθηγητής Βιο-
λογικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών ∆ηµήτρης Μπι-
λάλης, ο οποίος θεωρεί ότι η ενθάρ-
ρυνση εγκατάστασης καλλιεργειών µε 
µεγάλη υδατοπεριεκτικότητα µπορεί 
να αναστείλει ή να µειώσει σηµαντικά 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Τέτοιες καλ-
λιέργειες είναι: µηδική, τριφύλλια, α-
ραβόσιτος, κινόα, τεφ κλπ. 

Ακαλλιέργητη γη
Στη γη που δεν καλλιεργείται, 

εµφανίζονται αγριόχορτα, 
θάµνοι, µεµονωµένα δέντρα 

και δάση, παρέχοντας στη 
φωτιά περισσότερη τροφή

Αιτήσεις ως 30 Οκτώβρη 
για επίδοµα των ορεινών
Ανοικτή θα είναι η πλατφόρµα 
ΟΠΕΚΑ-Η∆ΙΚΑ για την υποβολή 
αιτήσεων για το επίδοµα ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών, έως τις 
30 Οκτωβρίου 2021. Το ποσό της 
ενίσχυσης είναι 600 ευρώ 
ετησίως, εφόσον το οικογενειακό 
εισόδηµα του αιτούντος ανά έτος 
δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 
300 ευρώ ετησίως, εφόσον το 
οικογενειακό εισόδηµα ανά έτος 
κυµαίνεται µεταξύ 3000,01 έως 
4.700 ευρώ.

Zωοτροφές σε αγρότες
της Πελοποννήσου
∆ιατίθεται πίστωση 125.722 ευρώ 
από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την παροχή 
ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους 
πυρόπληκτων περιοχών ως άµεσο/
βραχυχρόνιο µέτρο για το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του ερχόµενου 
Σεπτεµβρίου. Με την εν λόγω 
απόφαση, πιστώνεται η ∆ΑΟΚ 
Αρκαδίας µε 61.288 ευρώ, η 
∆ΑΟΚ Λακωνίας µε 43.250 ευρώ 
και η ∆ΑΟΚ Μεσσηνίας 
µε 21.184 ευρώ.

Νέες υποτροφίες από
Perrotis College
Υποτροφίες ύψους 267.000 
ευρώ, για προπτυχιακά και 
µεταπτυχιακά προγράµµατα 
παρέχει το Perrotis College. 
Έµφαση θα δοθεί στο νέο 
Προπτυχιακό Πρόγραµµα 
«Περιβαλλοντικές Σπουδές», το 
οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το 
«Κοινωφελές Ίδρυµα Αθανασίου 
και Μαρίνας Μαρτίνου» και στο 
νέο Πρόγραµµα της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «M.Sc. 
Αειφορική Γεωργία & ∆ιαχείριση».

Νέος φορέας παραγωγών
ενεργειακών φυτών
Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο το 
ιδρυτικό Καταστατικό του υπό 
αναγνώριση Φορέα των 
παραγωγών ενεργειακών φυτών. 
Ο Σύλλογος θα έχει έδρα στη 
Θεσσαλονίκη, όµως ως περιφέρειά 
του, είναι ολόκληρη η χώρα. 
Στην Προσωρινή ∆ιοικητική 
Επιτροπή του υπό αναγνώριση 
Σωµατείου συµµετέχουν αρκετοί 
αγρότες, ενώ συνολικά τα ιδρυτικά 
µέλη ανέρχονται σε 80 από όλη 
την Ελλάδα.

Για να καταστούν τα δάση λιγότερο ευαίσθητα στη φωτιά, πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε η φωτιά να 
βρίσκει «λιγότερη τροφή», λένε οι ειδικοί δείχνοντας προς την εντατική γεωργία και την ελεγχόµενη βοσκή.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η γεωργία φύλακας 
δασικών περιοχών
Η εγκατάλειψη της γεωργίας ευνοεί τις δασικές φωτιές, συνιστώνται 
μέτρα ενθάρρυνσης καλλιεργειών με μεγάλη υδατοπεριεκτικότητα

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

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύ-
χια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι 
Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 
4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µε-
ταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή John Deere 1075 µηχανική. Τι-
µή 11.000 ευρώ. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

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

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson 
’80 επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντι-
προσωπείας.Τηλ.2310711320.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 
50 ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργα-
σίας.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρή-
γορης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυ-
τόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.
Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρα-
κτέρ Belarus,σπαρτική µηχανή για σι-
τάρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµ-
βακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρί-
περ,χωνί λιπάσµατος και ένα ρα-
ντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπί-
ου και ένας καταστροφέας βαρέως τύ-
που 1,8 µέτρα. Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρ-
τική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσί-
ας Bamford για µικρές µπάλες. Περιο-
χή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται σκληρόµηλος 25 ίππων µο-
τέρ που κόβει 5 τόνους την ώρα. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. 6974/567958

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 
µπράτσα. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 
6982/776003.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT µε 
3000 ώρες χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. 
Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ. 6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε κα-
λή κατάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861
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Μικρό διάλειμμα
για το Μουντιάλ
Κρίσιμα παιχνίδια για τις Εθνικές ομάδες 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την ποδοσφαιρική υφήλιο να 
περιµένει µε ανυποµονησία να δει 
για πρώτη φορά βασικούς τους Μέ-
σι και Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παρί 
Σεν Ζερµέν και Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ αντίστοιχα, το διάλειµµα 
για τα προκριµατικά του Μουντι-
άλ µοιάζει... αγγαρεία. 

Ωστόσο, κι εδώ υπάρχει αρκετό 
«ζουµί» µε σπουδαία µατς, µε πρώ-
το και καλύτερο το ντέρµπι Βραζι-
λία-Αργεντινη την Κυριακή 5 Σε-
πτεµβρίου (22.00 ώρα Ελλάδος). 

Στα ευρωπαϊκά µατς τώρα, η Ε-
θνική µας οµάδα δίνει δύο πολύ 
κρίσιµα παιχνίδια. Συγκεκριµένα 

την Κυριακή, το αντιπροσωπευτι-
κό µας συγκρότηµα θα παίξει ε-
νάντια στο Κόσοβο, ενώ την επό-
µενη Τετάρτη η Ελλάδα θα φιλο-
ξενήσει τη Σουηδία, τη βασική α-
ντίπαλο για τη 2η θέση του οµί-
λου.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει και 
το παιχνίδια ανάµεσα στην Ιταλία 
και Ελβετία (Κυριακή) όπως και 
το ντέρµπι µεταξύ Ολλανδίας και 
Τουρκίας (Πέµπτη). 

Μετά το τέλος των µατς των Εθνι-
κών κάνει πρεµιέρα και το ελλη-
νικό πρωτάθληµα (11-12 Σεπτεµ-
βρίου). Παράλληλα πλησιάζουν 
και τα πρώτα ευρωπαϊκά µατς του 
Τσάµπιονς Λιγκ που φέτος, λόγω 
των µεταγραφών, θα έχουν ακόµα 
πιο µεγάλο ενδιαφέρον. 

Ο Κίµι Ραϊκόνεν ανακοίνωσε πως στο τέλος της 
φετινή σεζόν στη Formula 1 θα βάλει τέλος στην 
τεράστια καριέρα του. Λίγα 24ωρα πριν την έναρξη 
του γκραν πρι στην Ολλανδία (5/9) ο Φινλανδός 
πιλότος, που πλέον τρέχει µε το µονοθέσιο της Alfa 
Romeo, ανέφερε πως «µετά από αυτήν τη σεζόν 
έφτασε η στιγµή για νέα πράγµατα». 

Το αντίο Ραϊκόνεν 
πριν την Ολλανδία  

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

Formula 1 (Ολλανδία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Βόλεϊ (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανδρών)

Βέλγιο - Ελλάδα 18.30 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Ισραήλ - Αυστρία 21.45 COSMOTE SPORT 6 HD

Σλοβακία – Κροατία 21.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Ουκρανία – Γαλλία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολλανδία – Μαυροβούνιο 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

 

Formula 1 (Ολλανδία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Βέλγιο – Τσεχία 21.45 COSMOTE SPORT 7 HD

Γερµανία – Αρµενία 21.45 COSMOTE SPORT 6 HD

Ελβετία – Ιταλία 21.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Κόσοβο – Ελλάδα 21.45 OPEN TV

Ισπανία – Γεωργία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Ολλανδία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Βόλεϊ (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανδρών)

Βέλγιο - Ελλάδα 18.30 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Ισραήλ - Αυστρία 21.45 COSMOTE SPORT 6 HD

Σλοβακία – Κροατία 21.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Ουκρανία – Γαλλία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολλανδία – Μαυροβούνιο 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

 

Formula 1 (Ολλανδία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Βέλγιο – Τσεχία 21.45 COSMOTE SPORT 7 HD

Γερµανία – Αρµενία 21.45 COSMOTE SPORT 6 HD

Ελβετία – Ιταλία 21.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Κόσοβο – Ελλάδα 21.45 OPEN TV

Ισπανία – Γεωργία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή  5 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 4 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα παιδία 
παίζει με τον 
εθνικό φάκελο 
για τη νέα ΚΑΠ 

Η άνοδος    
των τιμών φέρνει 
το σκληρό σιτάρι  
σαν πρώτη επιλογή 

Με τα µάτια 
στα προγράμματα 
και τη σκέψη 
στην ψηφοθηρία 

Εύκολη η κλήρωση
Εξαιρετική για την Εθνική µας 
ήταν η κλήρωση των 
προκριµατικών του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου Μπάσκετ 2023. 
Η ελληνική οµάδα µπάσκετ 
κληρώθηκε στον δεύτερο όµιλο µε 
αντιπάλους τις Τουρκία, Μεγάλη 
Βρετανία και Λευκορωσία. Από 
το γκρουπ προκρίνονται οι τρεις 
καλύτερες οµάδες. Τα πρώτα µατς 
των προκριµατικών θα διεξαχθούν 
στις 22 µε 30 Νοεµβρίου.  

Φορτσάτος στο US Open
Tο µεγάλο γκραν σλαµ των ΗΠΑ 
συνεχίζεται αυτή την εβδοµάδα 
µε τον Στέφανο Τσιτσιπά να δίνει 
δυναµικό παρόν, έχοντας 
ξεπεράσει µέχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές 
τα εµπόδια των Μανναρίνο και 
Μάρεϊ. Την ερχόµενη εβδοµάδα 
το τουρνουά µπαίνει στην τελική 
ευθεία, µε τον τελικό να 
πραγµατοποιείται στις 12 του µήνα.

.
Έδωσε Πινακά η ΑΕΛ
Ο ∆ηµήτρης Πινακάς είναι και 
τυπικά παίκτης του Ολυµπιακού, 
όπως ανακοίνωσε η ΑΕΛ 
το απόγευµα της ∆ευτέρας.
Ο 19άχρονος επιθετικός 
πωλήθηκε στους πρωταθλητές 
Ελλάδας για 1.500.000 ευρώ 
σε δόσεις, σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση των «βυσσινί», οι 
οποίοι διατηρούν το 15% από τις 
εισπράξεις πιθανής µεταπώλησης 
του ταλαντούχου διεθνή 
ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σ
την αγορά µας προφανώς και επικρα-
τεί χαµός µε το διαρκές ράλι στο σκλη-
ρό σιτάρι. Η εξαγωγή κάθε εβδοµά-
δα ανεβαίνει και αντίστοιχα ενισχύ-

ονται οι τιµές στην τοπική µας αγορά. Η λίστα 
της Φότζια ανακοίνωσε νέα άνοδο 40 ευρώ, 
φτάνοντας τα 490 ευρώ. Οι µύλοι παρακολου-
θούν τις εξελίξεις µε προβληµατισµό, καθώς οι 
τιµές έχουν κάνει το κοστολόγιο απαγορευτικό.

Αναπροσαρµογή της τιµής προς τα επάνω 
εξασφάλισε για τον ηλίανθο ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός ∆ηµητριακών Ορεστιάδας «Η 
ΕΝΩΣΗ» µε 39 λεπτά το κιλό ανοιχτή τιµή, 
στη συµφωνία µε την AGROINVEST ΑΕΒΕ. 
Πρόκειται για τη δεύτερη άνοδο τιµής, ενώ 
η αρχική συµφωνία ήταν 350 ευρώ ο τόνος.

Παρά λίγο 500 
ευρώ το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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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93,58

498,50

1332,60

17,11

87,50
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209,5

94,30

473,90

1319,60

17,37

88,60

129,85

104,65

233

264

209,5

93,15

488,00

1285,20

16,84

89,80

126,250

104,51

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

370 385 385 385
450

3,22

3,14
3,25 3,25

3,20

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
(ευρώ/τόνος)

29/07 05/08 11/08 19/08 26/08 02/09

490

3,28
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Αντιστέκεται στη διόρθωση το χρηµατιστήριο βάµβακος 

300
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240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
93,15 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

264

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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180
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209,5 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,28     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAI IOYN

Αφορµή για να συνεχίσει την ανοδική 
πορεία αναµένει η διεθνής αγορά 
βάµβακος που διαµορφώνει βάσεις για 
υπέρβαση των 100 σεντς. 

Με αύξηση 40 ευρώ ο τόνος 
συνεχίστηκε στη Φότζια η άνοδος 
του σκληρού σίτου που έγραψε τιµή 
490 ευρώ.

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 3,28 ευρώ το κιλό ενισχύθηκε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε την 
κινητικότητα να επιστρέφει.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με άλλη τιµή κοιµάται και µε άλλη ξυ-
πνά τις τελευταίες εβδοµάδες η εγχώ-
ρια αγορά σιτηρών, η οποία προσεγ-
γίζει πλέον τα 45 λεπτά το κιλό για το 
σκληρό σιτάρι. Καταλύτης για το τελευ-
ταίο κύµα ανόδου, η ανανέωση των τι-
µών στην ιταλική αγορά το βράδυ τις 
Τετάρτης 1η Σεπτεµβρίου, µε τη Φό-
τζια να προσεγγίζει και αυτή τα 500 
ευρώ, αναρτώντας τιµή στα 49 λεπτά 
το κιλό τιµή αποθήκης εµπόρου για 
σιτάρια πρώτης ποιότητας.

Έχοντας κερδίσει 105 ευρώ ο τόνος 
σε βάθος 14 ηµερών, η αγορά της γει-
τονικής χώρας εδραιώνει πλέον τα 45 
λεπτά το κιλό για την εγχώρια αγορά, 
όπου µέχρι στιγµής σηµειώθηκαν αρ-
κετές πράξεις στα 43 λεπτά. Αυτός ο 
«νόµος» των 43 λεπτών στον παραγω-
γό ήδη εφαρµόζεται µε τη ∆ηµητρια-
κή ΑΕ να φηµολογείται ότι φορτώνει 
µε αυτές τις τιµές στον θεσσαλικό κά-
µπο, ήδη από το περασµένο Σαββα-

τοκύριακο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.
Μιλώντας στην Agrenda παραγω-

γοί, δηλώνουν αµηχανία µε την τρο-
πή που έχει πάρει η αγορά, ενώ πα-
ράλληλα εκφράζουν ανησυχίες για το 
τι µέλλει γενέσθαι από του χρόνου, α-
φού ήδη δέχονται οχλήσεις από µη α-
γρότες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσε-
ων που έως σήµερα νοίκιαζαν, οι ο-
ποίοι είτε διεκδικούν µερίδιο από το 
ράλι των σιτηρών πιέζοντας για αύ-
ξηση των ενοικιαστηρίων, είτε προ-
σβλέπουν στην ιδιοχρησία.

Ταυτόχρονα, τα περιθώρια κέρδους 
ροκανίζουν και οι σταθερές ανατιµή-
σεις στις εισροές, οι οποίες µε τη σει-
ρά τους αποδίδονται στο ράλι των τι-
µών πετρελαίου που υπερέβη τα 70 
δολάρια ανά βαρέλι, καθώς και στις 
δυσκολίες των µεταφορών, όπου τα 
ναύλα έχουν εκτοξευθεί, ενώ καθη-
µερινά τα καράβια αλλάζουν την πο-
ρεία τους αφού βρέθηκε µεγαλύτε-
ρος πλειοδότης.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, πλέον 
αρκετοί παραγωγοί προτίθενται να 

κλείσουν ποσότητες και να ρευστο-
ποιήσουν την παραγωγή τους, α-
φού παράλληλα σε όποια οφέλη α-
ποθήκευσης έρχεται να προστεθεί 
και το κόστος αποθήκευσης. Μάλι-
στα, όσοι είχαν δώσει µε ανοιχτή τι-
µή από τα αλώνια, πλέον φιξάρουν 
σε τιµές 2 έως 3 λεπτά κάτω από αυ-
τές που πληρώνει η αγορά.

Την περασµένη ∆ευτέρα τέλος, ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµό Χάλκης ξε-
κίνησε διαγωνισµό µε τιµή βάσης τα 
43 λεπτά το κιλό, ενώ ο ανταγωνι-
σµός µεταξύ των αγοραστών έδωσε 
προσφορά στα 44 λεπτά για το σκλη-
ρό σιτάρι που έχουν συλλέξει τα µέλη 
του συνεταιρισµού της Χάλκης, σύµ-
φωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες.

Πούλα και µετάνιωνε... µε 490 ευρώ στο σκληρό
 Άλλα 40 ευρώ ο τόνος σε µία εβδοµάδα ανέβασε το σκληρό σιτάρι η λίστα της Φότζια
 Προσεγγίζει τα 45 λεπτά η εγχώρια αγορά, προσφορά στα 44 λεπτά για τη Χάλκη

Μεταξύ των 270 και 300 
ευρώ διαπραγµατεύεται η τιµή 
για το καλαµπόκι στη 
Θεσσαλία, όπου αναµένεται να 
ξεκινήσει ο αλωνισµός τις 
επόµενες ηµέρες. Έντονη η 
ζήτηση και από τις µονάδες 
βιοαερίων, που απορρόφησαν 
σηµαντικές ποσότητες 
ενσιρώµατος, εντείνοντας 
περαιτέρω τον ανταγωνισµό 
µεταξύ ζωοτροφάδικων, 
µεσιτών και κτηνοτρόφων που 
αγοράζουν σπυρί απευθείας 
από αγρότες. Εν τω µεταξύ, 
ακριβή είναι και η εισαγωγή, 
µε τα µεταφορικά να 
καθιστούν ακόµα λιγότερο 
ανταγωνιστική την παραγωγή 
των κλασσικών εξαγωγέων εκ 
των Βαλκανίων. Τα πρώιµα 
καλαµπόκια της Βοιωτίας, που 
συγκοµίζονται βιαστικά για να 
προλάβουν οι παραγωγοί τις 
βροχές που αναµένονται, 
κλείνονται στα 290 ευρώ και 
αφορούν µόλις το 5 µε 10% 
του συνόλου της παραγωγής, 
κάτι που προϊδεάζει για ακόµα 
υψηλότερα επίπεδα για όσους 
αποθηκεύσουν.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 30 ΛΕΠΤΑ 
ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Είχαµε ξανά διορθωτικές κινήσεις προς τα 92 σεντς ανά 
λίµπρα υπό τη γενικευµένη πτώση στα εµπορεύµατα, 
αλλά πάλι φάνηκαν σηµάδια στήριξης σ’ αυτά τα επίπεδα 
οδηγώντας τις τιµές πάνω από τα 93 σεντς. Ο τυφώνας 
στις ΗΠΑ δεν προκάλεσε κάποια προβλήµατα στα 
βαµβακοχώραφα και η παραγωγή δείχνει σε καλή 
φόρµα, απλά λίγο όψιµη και φυσικά αυτό έχει κάποιο 
ρίσκο, ενώ παράλληλα καθυστερεί και τις φορτώσεις. Τα 
θεµελιώδη εξακολουθούν να είναι θετικά για το βαµβάκι, 
αλλά µην ξεχνάµε πως οι υπερβολικά υψηλές τιµές 
ήρθαν και µε τη βοήθεια κερδοσκοπικών κεφαλαίων 
που πόνταραν δυναµικά σχεδόν σε όλα τα εµπορεύµατα.

ΝEA ΥOΡKH
Οι τιµές για τα λευκά βαµβάκια της νέας σοδειάς πιάνουν 
λίγο πιο δύσκολα τα 100 σεντς ανά λίµπρα αυτή την 
εβδοµάδα, δεδοµένου ότι το χρηµατιστήριο έκανε µια 
διόρθωση. Φυσικά οι πωλητές δεν έτρεξαν να 
προσφέρουν ποσότητες, καθώς εκτιµάται πως το γύρισµα 
είναι παροδικό. Αντιθέτως φάνηκε πως υπάρχει µια ωραία 
ευκαιρία για καλό πριµ (βάση) επί του χρηµατιστηρίου. Ως 
αποτέλεσµα σηµειώθηκαν κάποιες νέες πωλήσεις σε πριµ 
ακόµα και λίγο πάνω από 7 σεντς ανά λίµπρα. Αναφορικά 
µε τη σοδειά υπάρχει η αισιοδοξία πως οι αποδόσεις θα 
είναι καλές και εποµένως δεν αποκλείεται να πιάσουµε 
τους 300.000 εκκοκισµένου (καιρού επιτρέποντος).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

 Η λίστα της Φότζια έχει κερδίσει 
105 ευρώ ο τόνος σε 14 ηµέρες.

ΧΑΛΚΗ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Χάλκης δέχθηκε προσφορά 

στα 44 λεπτά το κιλό για το 

σκληρό των µελών του

Συνεδρίαση 1/09/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 92,30 -0,23

Μάρτιος ‘22 91,66 -0,11

95,0

94,5

94,0

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5
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Τρίτη
31/08

Τετάρτη
01/09

Πέµπτη
26/08

∆ευτέρα
30/08

Παρασκευή
27/08

∆ευτέρα
28/07
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Στα κτηνοτροφικά φυτά, τις τε-
λευταίες δύο εβδοµάδες διαµορ-
φώνεται µια τάση σταθεροποί-
ησης των τιµών σε πολύ υψη-
λά όµως επίπεδα. Με εξαίρεση 
το καλαµπόκι το οποίο προ-
σεγγίζει τα 30 λεπτά, η µηδική 
σταθεροποιείται στα 25 λεπτά 
το κιλό, ενώ το κριθάρι στα 26 
λεπτά το κιλό και το ενσίρωµα 
κοντά στα 6 λεπτά. Πλέον πά-

ντως τα παραγωγικά κριθάρια 
είναι ελάχιστα και έφυγαν µε 
τιµή από 18 έως 22 λεπτά το κι-
λό στα αλώνια τον Ιούνιο. Όσοι 
αγρότες αποθήκευσαν, το διο-
χετεύουν και αυτοί µε σηµερι-
νή τιµή αγοράς, ωστόσο οι πο-
σότητες αυτές είναι λιγοστές.

Για το υπόλοιπο της χρονιάς, 
θεωρείται πλέον δεδοµένη η α-
γορά ζωοτροφών µε τιµή του-

λάχιστον 25% υψηλότερη συ-
γκριτικά µε τα επίπεδα που εί-
χαν διαµορφωθεί στις αρχές της 
γαλακτοκοµικής περιόδου του 
2020. Το µυαλό όλων των κτη-
νοτρόφων πλέον είναι στη χει-
µερινή περίοδο, αφού εκτός α-
πό την εκτόξευση των τιµών σε 
βασικά σιτηρά και κτηνοτρο-
φικά φυτά, παρατηρούνται ή-
δη ελλείψεις.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι δείκτες που αναλύουν την 
τάση στη διεθνή τιµή βάµβα-
κος γέρνουν σε ποσοστό 67% 
προς το µέρος της αγοράς (buy/
strong buy) για όσους επενδυ-
τές κινούνται χρηµατιστηριακά 
σε ορίζοντα τουλάχιστον 100 η-
µερών. Με άλλα λόγια, η χρηµα-
τιστηριακή τιµή των 94 σεντς α-
νά λίµπρα που γράφουν τις τε-
λευταίες ηµέρες τα ταµπλό, α-
ναµένεται µεσοπρόθεσµα ότι 
θα ενισχυθεί και άρα µια αγο-
ρά σήµερα, θα αφήσει κέρδος 
στους traders όταν αποφασί-
σουν να πουλήσουν. 

Αυτή η χρηµατιστηριακή άσκη-
ση µεταφράζεται για τα δεδοµέ-
να της εγχώριας αγοράς σε προ-
σφορές από πλευράς εκκοκκι-
στηρίων τουλάχιστον στα 63 µε 
64 λεπτά το κιλό για το σύσπορο, 
µε τα µαζέµατα να αργούν ακό-
µα τόσο στον θεσσαλικό κάµπο, 
όσο και στη Βοιωτία. Να σηµειω-
θεί ότι σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
η προσφορά αυτή δεν έχει ανα-
φορά στην ποιότητα της πρώτης 
ύλης, ούτε τιµολογεί τις ποικιλί-
ες που αποδίδουν ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά ίνας. Αυτό σηµαί-
νει ότι για όσους προσεγγίζουν 
την καλλιέργεια µε τέτοιους ό-
ρους, η αγορά επιφυλάσσει υ-
ψηλότερο εύρος τιµών.

Μερίδα παραγωγών που προ-
χώρησαν τους προηγούµενους 
µήνες σε προπώληση σύσπο-
ρου σε ένα εύρος τιµών µεταξύ 
των 50 µε 58 λεπτών το κιλό για 

το 30 µε 50% της αναµενόµενης 
παραγωγής τους, απεδείχθη τε-
λικά ότι η πρώτη χρονιά διευ-
ρυµένης εφαρµογής των προ-
πωλήσεων δεν απέδωσε οικο-
νοµικά το αναµενόµενο. Φυσι-
κά κινούµαστε σε µια ιδιαίτερη 
συγκυρία για τις αγορές αγρο-
τικών εµπορευµάτων. Έχοντας 
άλλωστε και µια καλή και δια-
χρονική συναλλακτική σχέση 
µε την εγχώρια εκκόκκιση, οι 
οργανωµένοι παραγωγοί βάµ-
βακος αναµένεται να λάβουν 
ένα συµπλήρωµα για τις ποσό-
τητες που έκλεισαν, κάτι που υ-

παγορεύουν οι άγραφοι κανό-
νες του εµπορίου.

Βέβαια κι αυτό προϋποθέτει ό-
τι η εγχώρια εκκόκκιση «κράτη-
σε» το τελευταίο διάστηµα ποσό-
τητες και δεν προέβη κι αυτή σε 
προπωλήσεις, που τους τελευταί-
ους µήνες γίνονταν µε πριµ +4 
σεντς ανά λίµπρα από τη βάση 
επί του χρηµατιστηρίου.

Στην αµερικανική αγορά που 
καθορίζει και την τάση των τιµών 
στο διεθνές εµπόριο, µέχρι στιγ-
µής δεν έχει αποτιµηθεί η όποια 
ζηµιά από το πέρασµα του τυφώ-
να Άιντα από κεντρικές βαµβα-
κοπολιτείες των Νοτιοανατολι-
κών επαρχιών της χώρας. Πά-
ντως, η όψιµη χρονιά συγκρι-
τικά µε την περσινή και τον µέ-
σο όρο της πενταετίας, προφύ-
λαξε κάπως το βαµβάκι, αφού 
κατά µέσο όρο µόλις το 12 µε 
15% του συνόλου της παραγω-
γής εκτέθηκε µε ανοιχτά καρύ-

δια στις έντονες βροχοπτώσεις 
και τους ανέµους σε Αλαµπάµα, 
Φλόριντα και Τζόρτζια.

Σε ό,τι αφορά τον τυφώνα, 
πάντως, υπήρξαν καταστροφές 
σε πλατφόρµες φόρτωσης και 
εκφόρτωσης σιτηρών µεγάλων 
πολυεθνικών του εµπορίου α-
γροτικών εµπορευµάτων όπως 
η Cargill και η ADM, ενώ συν-
δυαστικά µε τις διακοπές ρεύµα-
τος, δηµιουργήθηκε αναστάτω-
ση στις αγορές που αντέδρασαν 
µε πτωτικό µεν αλλά παροδικό 
αντίκτυπο στις διεθνείς τιµές.

Επιστρέφοντας στην εγχώρια 
αγορά βάµβακος, µε τα σηµερι-
νά επίπεδα τιµών, οι παραγωγοί 
εκτιµούν πως η αύξηση στα δικά 
τους έσοδα ανέρχεται σε ένα 10% 
συγκριτικά µε πέρυσι, µε το µεγα-
λύτερο κοµµάτι της αύξησης των 
20 λεπτών το κιλό στο σύσπορο 
να… «χάνεται στο δρόµο» όπως 
εξηγούν, αφού τα κόστη έχουν δι-
αµορφώσει αύξηση τουλάχιστον 
35% από την αρχή του έτους, µε το 
αγροτικό πετρέλαιο να προσεγγί-
ζει τα 1,40 ευρώ το λίτρο πλέον. 

Το κυνηγά η εγχώρια εκκόκκιση
Σκούπα µε 64 λεπτά το σύσπορο 
Η προσφορά δεν αφορά την ποιότητα της πρώτης ύλης

Με 25 λεπτά το κιλό φεύγει η µηδική 
από το χωράφι, σταθεροποίηση στα υψηλά 

30-50%
Τους προηγούµενους 

µήνες έγιναν προπωλήσεις 

σύσπορου σε ένα εύρος 

τιµών 50 µε 58 λεπτών το 

κιλό για το 30 µε 50% της 

αναµενόµενης παραγωγής 

των καλλιεργητών

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Το µεγαλύτερο κοµµάτι της 

αύξησης των 20 λεπτών το 

κιλό στο σύσπορο «χάνεται στο 

δρόµο», λένε οι παραγωγοί 

Σ
την αγορά µας η παγκόσµια 
άνοδος στα σκληρά σιτά-
ρια φυσικά και έχει περά-
σει στις τιµές της σοδειάς 

µας. Επί της ουσία οι τιµές της εξα-
γωγής διαµορφώνουν τα επίπεδα 
στο εσωτερικό. Η εξαγωγή έχει ξε-
περάσει πλέον τα 460 ευρώ ο τό-
νος FOB και κάποιες πράξεις ση-
µειώνονται, αλλά διστακτικά. Αντί-
στοιχα οι τοπικοί µύλοι που είναι 
λίγο πιο πίσω στο στοκ αναγκάζο-
νται µε τις όποιες δυσκολίες να α-
κολουθήσουν την ξέφρενη πορεία 
των τιµών. 

Στα σκληρά σιτάρια, η Φότζια συ-
νέχισε την ξέφρενη πορεία ανακοι-
νώνοντας στη νέα λίστα τιµών άνο-
δο 40 ευρώ ο τόνος. Συγκεκριµένα 

στα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδι-
κό βάρος 79 
kg/hl, υαλώδη 
80% και πρω-
τεΐνη 12% η 

τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγ-
µατεύεται στα 485-490 ευρώ ο τό-
νος. Επίσης για τη δεύτερη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υ-
αλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 475-480 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία οι τιµές σκληρού επίσης ε-
νισχύονται, πιάνοντας τα 430 ευ-
ρώ ο τόνος FOB γαλλικό λιµάνι και 
σηµειώνοντας νέα υψηλά. Η άνο-
δος εξακολουθεί να τροφοδοτείται 
από τη χαµηλή εκτίµηση για την 
παραγωγή του Καναδά. Συγκεκρι-
µένα η στατιστική τους υπηρεσία 
ανακοίνωσε παραγωγή λίγο κάτω 
από τους 4 εκατ. τόνους, σηµειώ-
νοντας τα χαµηλότερα επίπεδα α-
πό το 2010.

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, τα µαλακά σιτάρια 
συνεχίζουν την πτώση από τα πρό-
σφατα υψηλά. Βέβαια επηρεάστη-
καν από τη γενικευµένη διόρθωση 
στα εµπορεύµατα εξαιτίας της απο-
κόµισης κερδών από πλευράς των 
επενδυτών. Πιο συγκεκριµένα τα 
κερδοσκοπικά κεφάλαια µείωσαν 
την ανοδική θέση τους στα µαλα-
κά σιτάρια εκτιµώντας πως τα περι-
θώρια ανόδου στενεύουν. Στη Γαλ-
λία, τέλος, είχαµε διόρθωση κατά 
2 ευρώ σε σχέση µε την προηγού-
µενη εβδοµάδα, µε τις τιµές να κυ-
µαίνονται στα 242 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ 11 
ΕΤΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΤΙΜΗ 93,15

ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΣΠΟΡΟΥ

63�64
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
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∆υσοίωνα προοιωνίζονται τα φετινά µαντάτα για τις επιτραπέζιες ελιές Χαλκιδικής, παρότι είναι βέβαιο 
πως η τιµή τους θα κινηθεί υψηλότερα από πέρυσι, συνεπεία της ανεπάρκειας ικανοποιητικής παραγωγής.

Βασική αιτία για την αρνητική πορεία που ακολούθησε η καλ-
λιέργεια φέτος, σύµφωνα µε τους συνοµιλητές µας, αποτέ-
λεσαν οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες, µε τελευταίο «χτύ-
πηµα» τη σφοδρή χαλαζόπτωση το µεσηµέρι της Τετάρτης 
στο Μεταγγίτσι και το Κελλί Χαλκιδικής. Όπως εξήγησαν, ο 
χειµώνας του 2020-2021 ήταν ήπιος µε συνέπεια να µην α-
θροιστούν οι αναγκαίες ώρες ψύχους για τις ελιές και στη συ-
νέχεια, το Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, είχαµε τις παγω-
νιές, που βρήκαν τα δέντρα σε ευάλωτο βλαστικό στάδιο και 
«έκαψαν» µεγάλο µέρος της προσδοκώµενης παραγωγής.

Με δεδοµένο ότι οι ζηµιές έγιναν σε στάδιο (σ. σ. προαν-

θικό) που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ, στις τάξεις των παραγωγών 
υπάρχει αβεβαιότητα για το τί θα γίνει, παρά τις δεσµεύσεις 
αρµοδίων για παροχή αποζηµιώσεων. «Τέλος Ιουλίου έγι-
νε µια σύσκεψη στην περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδικής, 
παρουσία του προέδρου του ΕΛΓΑ, ενώ υπάρχει δέσµευση 
ότι θα µπει και η επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής στα κατ’ εξαί-
ρεση προϊόντα που αποζηµιώνονται για τους παγετούς της 
άνοιξης του 2021», µας είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Σηµάντρων, προσθέτοντας πως είναι σε εκκρεµότητα 
και τα 40 ευρώ από τις περσινές ενισχύσεις για τον κορωνοϊό. 

«Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες από συνεταιρισµούς, 
Οµάδες Παραγωγών και τοπικούς παράγοντες, αλλά δεν εί-
ναι σίγουρο αν θα αποζηµιωθούµε», δήλωσε ο κ. Βασιλάς 
και αναφέρθηκε σε ένα σενάριο που διακινείται εσχάτως ό-
τι τα χρήµατα από τις περσινές κορωνοενισχύσεις ίσως κα-
τευθυνθούν για ανακούφιση των πυρόπληκτων. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ να µετρά, πλέον, αντί-
στροφα για τη συγκοµιδή, η οποία 
σε πρώιµες περιοχές, όπως είναι 
η Ηράκλεια, η Καλλικράτεια και η 
Τρίγλια, ξεκινά από την ερχόµενη 
εβδοµάδα, οι αρχικοί φόβοι για µε-
γάλη πτώση της φετινής σοδειάς, 
µετατρέπονται σε βεβαιότητα. «Η 
χρονιά φέτος είναι χάλια. Η παρα-

γωγή, όπως δείχνουν τα κτήµατα 
θα είναι ελάχιστη. Αλλά και γενι-
κότερα στο νοµό δεν διαφοροποι-
είται η εικόνα που σηµαίνει ότι το 
συνολικό τονάζ µπορεί να περιορι-
στεί σε πολύ χαµηλά», ανέφερε στην 
Agrenda, ο Ευάγγελος Μισαηλίδης, 
ελαιοπαραγωγός και πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Σηµάντρων.

ΣΤΗΝ ΟΛΥΝΘΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ 
η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, 
αλλά και πάλι οι παραγωγοί δεν εί-
ναι ικανοποιηµένοι. «Σε σύγκριση 
µε αυτά που ακούµε στις άλλες πε-
ριοχές, το χωριό µας φαίνεται να 
είναι σε λίγο πιο καλή µοίρα. Αλλά 
µιλάµε απλώς για µια απώλεια που 

πιθανώς θα κυµανθεί στο 50% µιας 
κανονικής χρονιάς, όταν φέτος πε-
ριµέναµε υπερπαραγωγή, καθώς πέ-
ρυσι τα δέντρα δεν είχαν λόγω της 
ταλαιπωρίας από τη θεοµηνία του 
2019», µας εξηγεί ο Ελπιδοφόρος 
Καραθανάσης από τον Αγροτικό Συ-
νεταιρισµό Αγίου Μάµα Χαλκιδικής.

«Η ΤΙΜΗ ΣΙΓΟΥΡΑ θα είναι ανεβασµέ-
νη, αλλά το πόσο είναι κάτι που θα 
το καθορίσει η αγορά, µε βάση τό-
σο τις παραγγελίες που έχει ο κάθε 
µεταποιητής, αλλά και τα πιθανά α-
ποθέµατα από πέρυσι», ανέφερε ο 
κ. Καραθανάσης από τον Άγιο Μά-

µα. Ο κ. Βασιλάς από την Ορµύλια 
παρέπεµψε σε «ψιθύρους» για τιµή 
στα 1,50 ευρώ, µε τους αγρότες να 
θέλουν τουλάχιστον 1,70 ευρώ για 
να καλύψουν τα έξοδα. «Τιµές στα 
επίπεδα του 2013 και του 2018», 
προέβλεψε ο κ. Μισαηλίδης.

ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΙ ετοιµάζονται για τη συ-
γκοµιδή ελιάς και οι παραγωγοί της 
Ορµύλιας, ενός κατεξοχήν ελαιοκαλ-
λιεργητικού οικισµού. «Η απώλεια 
υπολογίζεται στο 70-80% στα κτή-
µατά µας, αλλά θα είµαστε σίγουροι 
σε περίπου δύο εβδοµάδες, όταν οι 
εργάτες θα µπουν µε τα τελάρα και 
θα αρχίσουν να µαζεύουν. Όπως 

και να έχει, όµως, είναι µια δύσκο-
λη χρονιά», λέει ο παραγωγός Γιώρ-
γος Βασιλάς. Εν τω µεταξύ και το ερ-
γατικό κόστος θα είναι υψηλότερο 
φέτος από τα 2,5 ευρώ ανά κλούβα 
που έπαιρναν πέρυσι οι εργάτες, δι-
ότι «για να γεµίσουν µια κλούβα θα 
κάνουν πολύ περισσότερη ώρα, κα-
θώς τα δέντρα δεν έχουν καρπό».

ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, οι εκτιµή-
σεις που διατυπώνονται µε επιφύ-
λαξη όσο δεν ξεκινά ακόµη η συ-
γκοµιδή, τοποθετούν τη συνολική 
παραγωγή της Χαλκιδικής µεταξύ 
20.000 και 50.000 τόνων, ενώ ιδι-
αίτερα περιορισµένη αναµένεται η 
σοδειά και στην Καβάλα όπου έχει 

αναπτυχθεί ένας αξιόλογος «πυρή-
νας» καλλιέργειας. Αν και ακόµα α-
πό το µεταποιητικό τοµέα δεν έχει 
εκδηλωθεί καµία αντίδραση, η ανε-
πάρκεια πρώτης ύλης οδηγεί βάσι-
µα στο συµπέρασµα ότι η τιµή της ε-
λιάς θα κινηθεί πολύ υψηλότερα α-
πό το 1 ευρώ το κιλό τα 110 τεµάχια.

ΑΛΛΩΣΤΕ το κόστος παραγωγής τεί-
νει να λάβει χαρακτηριστικά ανελα-
στικότητας. «Είτε 10 τόνους έχει το 
κτήµα, είτε 500 κιλά, οι φροντίδες 
πρέπει να γίνουν. Φέτος γλιτώσα-
µε κάποια λιπάσµατα καλοκαιρινά, 
αλλά τα ραντίσµατα έγιναν όλα και 

µε το παραπάνω, τα ποτίσµατα ήταν 
περισσότερα γιατί έχουµε να δούµε 
βροχή εδώ και δύο µήνες, ενώ επει-
δή τα δέντρα δεν έχουν πολύ καρ-
πό πέταξαν λαίµαργα και είχαµε ένα 
πρόσθετο έξοδο και για το κλάδεµά 
τους», ανέφερε ο κ. Καραθανάσης. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

20.000 – 50.000
ΤΟΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΡΜΥΛΙΑ

ΟΛΥΝΘΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ
�70%�80%

ΜΕΙΩΣΗ
�50%

ΤΙΜΕΣ
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

2020

2021

 1,50 � 1,70

 1,00

Υπό συζήτηση η κατ’ εξαίρεση 
αποζημίωση για τον παγετό 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΑΝΘΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Στο µισό η σοδειά φέτος για την ελιά Χαλκιδικής
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: 
«Ουδεμία διαπραγμάτευση 
βρίσκεται σε εξέλιξη με το 

αναφερόμενο στα δημοσιεύματα 
επενδυτικό σχήμα και αντικείμενο. Η 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο της κείμενης 
νομοθεσίας και της δέσμευσής της 
για την έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, 
δηλώνει ότι θα παράσχει αρμοδίως 
κατά τον νόμο οποιαδήποτε 
πληροφορία άπτεται των 
επιχειρηματικών σχεδίων και 
δραστηριοτήτων της.», αναφέρει η 
εταιρεία διαψεύδοντας 
δημοσιεύματα περί 
διαπραγματεύσεων με αμερικάνικο 
fund.

CRETA FARMS: Από τις 
30/08/2021, η επωνυμία της 
εταιρείας Creta Farms αλλάξε και 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε 
«Αλλαντοβιομηχανία, 
Κρεατοβιομηχανία και Χοιροτροφική 
Ρεθύμνου ΑΕΒΕ». 

ZARO’S: Μια ακόμα πιστοποίηση 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
προτύπου Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 
απέκτησε το μοναδικό φυσικό 
μεταλλικό νερό της Κρήτης ZARO’S 
από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

EURIMAC: Στην ανακούφιση των 
ανθρώπων που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του 
Αυγούστου συνεισέφερε με τον 
τρόπο της η Eurimac. Σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (περιφερειακή ενότητα 
Κιλκίς), η εταιρεία απέστειλε 
συνολικά 1.500 κιλά ζυμαρικών 
ΜΑΚΒΕΛ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Για το Δεκέμβριο προϊδεάζουν οι ανα-
λυτές τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, για χαλάρωση του 
προγράμματος αγοράς ομολόγων, λαμ-
βάνοντας με δεδομένο τα βελτιωμένα οι-
κονομικά της Ένωσης και τα υψηλά επί-
πεδα του πληθωρισμού.

Η ΕΚΤ συνεδριάζει στις 9 Σεπτεμβρίου, 
και ήδη κάποιοι επενδυτές «τιμολογούν» 
κάποιο κίνδυνο tapering όπως ο Μοχά-
μεντ Καζμί, διαχειριστής χαρτοφυλακί-
ων στην Union Bancaire Privée.

Πάντως, στην άλλη πλευρά του Ατλα-
ντικού, σήμα για την έναρξη του tapering 
πριν από τα τέλη αυτής της χρονιάς «έ-
στειλε» ο Τζερόμ Πάουελ στο οικονομι-
κό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ. Το γεγο-
νός ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του Ευ-
ρώ διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπε-
δο των τελευταίων 10 ετών τον Αύγου-
στο, ήτοι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 

κατά 3% βάζει σε δοκιμασία τους υπεύ-
θυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπα-
ϊκής ΕΚΤ. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τα 
επιχειρήματα των «γερακιών» στην ΕΚΤ 
, όπως ο Γενς Βάιντμαν πρόεδρος της Ο-
μοσπονδιακής Τράπεζας (Bundesbank), 
που τάχθηκε και πάλι υπέρ της διακοπής 
της πολιτικής του «φθηνού χρήματος το 
τέταρτο τρίμηνο. 

«Υποθέτω ότι πιθανότητα θα ανακοι-
νώσουν tapering τον Δεκέμβριο», ανέ-
φερε στο CNBC ο Ζιλ Μοέ, επικεφαλής 
οικονομολόγος του ομίλου στην AXA 
Investment Managers. Σύμφωνα με τον 
οικονομολόγο της AXA η οικονομική α-
νάκαμψη της Ευρωζώνης παίρνει ώθηση 
από τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Αλ-
λά ακόμα κι αν η πανδημία επρόκειτο να 
επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, είπε 
ότι «ο πήχης για τη διατήρηση του PEPP 
όπως είναι σήμερα είναι πολύ υψηλός». 

Θυμέλης
Η εταιρεία Ε. Θυμέλης Α.Β.Ε.Ε. που 
δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 80 
χρόνια στην παραγωγή και εμπορία 
των παραδοσιακών τυροκομικών 
προϊόντων «Θυμέλης Μυτιλήνης», θα 
παράξει ένα καινοτόμο προϊόν που θα 
διατηρείται εκτός ψυγείου. Το νέο 
τυρί θα είναι σκληρό από αιγοπρόβειο 
γάλα με μειωμένο αλάτι και λιπαρά, 
σε ελαιόλαδο με τοπικά βότανα.

Καρολίνες
Συμφωνία για αγορά 3 εκατ. κιλών 
αναποφλοίωτο ρύζι Καρολίνα με τιμή 
αγοράς τα 37 λεπτά το κιλό με όρους 
συμβολαιακής καλλιέργειας υπέγραψαν 
οι Συνεταιρισμοί Ορυζοπαραγωγών της 
Χαλάστρας με τον Σύνδεσμο 
Ορυζόμυλων Ελλάδας. Ο ΣΟΕ 
δεσμεύτηκε να προμηθευτεί 1,5 εκατ. 
κιλά ρύζι από τον Α’ Συνεταιρισμό 
Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας.

Το φθηνό χρήμα
κάποτε τελειώνει

 Η αγορά «τιμολογεί» τις αποφάσεις ΕΚΤ 
 Πετάει ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε 0,2340 +19,39%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2600 +19,27%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,2480 +12,73%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,3280 +7,89%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1040 4,00%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠ. ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 0,5750 -19,58%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 2,7200 -17,58%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0600 -10,45%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΞΥΛΟΥ 0,6200 -10,14%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,4200 -6,67%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35.448,77 0.39%
 NASDAQ Comp 15.367,51 0,38%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.232,32 0.11%
Λονδίνο FTSE 100 7.152,76 0,045%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.845,04 0.13%
Παρίσι CAC-40 6.766,72  0,12%
Ζυρίχη SMI 12.457,91 0,20%
Τόκιο NIKKEI-225 28.543,51 0,33%
 
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

Τεχνική εικόνα ανόδου  
και δίψα για νέα κεφάλαια
Τεχνική εικόνα που προϊδεάζει για άνοδο 
διατηρεί το τελευταίο διάστημα ο Γενικός 
Δείκτης που κινείται σε εύρος λίγο κάτω  
από τις 930 μονάδες, ενώ η ρευστότητα που 
εξασφαλίζεται αυτές τις ημέρες ενδέχεται να 
λειτουργήσει ευεργετικά στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, το οποίο «διψά» για νέα κεφάλαια.  
Η αγορά αναμένει την επόμενη εβδομάδα  
για να λάβει πιο παρεμβατικές επενδυτικές 
αποφάσεις, στο άκουσμα στοιχείων για το ΑΕΠ 
β’ τριμήνου και των αποφάσεων της ΕΚΤ.



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

Οι τράπεζες και η τηλεφωνική αναζήτηση
των οικονομικών στοιχείων των αγροτών

Π
άω το πρωί στο γραφείο µε την καλύτε-
ρη διάθεση. Νωρίς νωρίς, ανοίγω στόρια, 
υπολογιστές, εκτυπωτές, φτιάχνω καφέ, 
φρεσκάρω το νερό στο ποτήρι, βάζω την 

απαραίτητη µουσική κι ετοιµάζοµαι να διαβάσω µερι-
κές ειδήσεις στα πεταχτά, να ελέγξω 
τι νέο οικονοµικο-πολιτικού περιε-
χοµένου υπάρχει, πριν αρχίσω να 
ασχολούµαι µε τις δουλειές που έ-
χω προγραµµατίσει για την ηµέρα.

Χτυπάει τηλέφωνο. Το σταθερό. 
Κοιτάω την ώρα, 08:03. Λέω «δεν α-
παντώ, δεν θα χαλαστώ πρωί πρωί, 
η συναλλαγή του γραφείου ξεκινά 
στις 09:00». ∆εν ξέρω ποιος είναι 
κι ούτε µε νοιάζει, όµως όποιος 
καλεί, επιµένει, επιµένει κι εγώ 
τον γράφω.

Αφού έχει καλέσει 12 φορές στο 
σταθερό, ξάφνου χτυπά το κινητό, 
κοιτάω ίδιο το νούµερο. Η ηρεµία 
µου έχει φύγει, δεν µπορώ να συ-
γκεντρωθώ και να διαβάσω… το τη-
λέφωνο επιµένει. Ε, τελικά αποφα-
σίσω να απαντήσω..

-Παρακαλώ.
-Καληµέρα.
-Αµ δε το βλέπω, τι θέλετε;

-Είµαι από την τράπεζα…. κι έχω εδώ τον πελά-
τη σας ………. και χρειάζοµαι να µου στείλετε…….

-ΣΤΟΠ! Από που είπατε ότι παίρνετε;
-Από την τράπεζα………
-Έχετε προσέξει ότι καλείτε στο κινητό;
-Ναι, και;
-Και πως θα σου στείλω κυρία µου αυτά που µου 

ζητάς;
--∆εν είστε στο γραφείο;

Συγνώµη, έπρεπε να πάω και 
δεν το ήξερα; ∆εν θα το ξανακά-
νω. (ειρωνικός εγώ).

-Πότε θα πάτε;;;; (η κυρία µιλά-

µε Θεάρα, δε µασάει). 
-Κυρία µου πάτε καθόλου καλά; Όποτε γουστάρω 

θα πάω, λογαριασµό θα σας δώσω;
-Χρειάζοµαι για τον πελάτη σας κ. …………..,  το εκ-

καθαριστικό του και το Ε1 του 2019, καθώς και το Ε9, 
γιατί θέλουµε να ανανεώσουµε το λογαριασµό του.

-Είναι ο ίδιος εκεί; Μπορείτε να µου τον δώσετε;
-Όχι είναι η κόρη του (σσ. 22 χρόνια πελάτης, δεν 

έχω γνωρίσει κανένα από τα παιδιά του, αν µάλιστα 
µε ρώταγε κάποιος µπορεί να του έλεγα ότι δεν έ-
χει παιδιά).

-Κυρία µου ξέρετε ότι δεν µπορώ να στείλω απο-
λύτως τίποτα. Εσείς τόσα χρόνια στην τράπεζα, πό-
σες φορές στείλατε στοιχεία, καρτέλες και λογαρια-
σµούς σε άσχετα email;

-Κοιτάξτε κ. Παπαδηµητρίου, είµαστε εδώ για να 
εξυπηρετήσουµε τον πελάτη, αν δεν θέλετε, να της 
το µεταφέρω.

-Να της µεταφέρετε ότι εγώ έχω πελάτη τον πατέρα 
της, ότι την ίδια ούτε καν τη γνωρίζω, ότι ο πατέρας 
της δεν µε πήρε καν τηλέφωνο να µε ενηµερώσει ό-

τι θα έρθει η κόρη του στην τράπεζα για λογαριασµό 
του και να σταµατήσετε να µε πρήζετε πρωί – πρωί……

Πρόκειται για πραγµατικό γεγονός που συνέβη 
πριν λίγες µέρες, ένα από πολλά παρόµοια συµβά-
ντα που καθηµερινά γίνονται στα λογιστικά γρα-
φεία της χώρας.

Το τελευταίο διάστηµα, µε αφορµή τον κορωνο-
ϊό, έχουν αλλάξει άρδην τα πράγµατα στις τραπεζι-
κές συναλλαγές (και όχι µόνο): για να µπει ο κόσµος  
σε τραπεζικό κατάστηµα πρέπει να κάνει  τάµα στην 
Παναγία της Τήνου. Εφόσον τα καταφέρει, η συναλ-
λαγή γίνεται µόνο στο εσωτερικό µηχάνηµα - σπά-
νια θα σου επιτραπεί να πας στο γκισέ σε κάποιον υ-
πάλληλο (σσ. τώρα τελευταία κάτι πάει να αλλάξει). 
Οι ουρές έξω από τα καταστήµατα είναι µεγαλύτερες 
και από τις ουρές στους φούρνους στην κατοχή, µε 
τον κόσµο αγανακτισµένο.

Και µαζί µε όλα αυτά, έχουµε και την απαράδεκτη 
συµπεριφορά κάποιων υπαλλήλων, οι οποίοι πουλάνε 
εκδούλευση στον αγρότη ή τον επιχειρηµατία, λέγο-
ντας του ότι ο λογιστής δεν θέλει να τον εξυπηρετήσει.

ΕΠΕΙ∆Η ΤΟ ΚΑΚΟ έχει παραγίνει, θα ήθελα να επιστήσω 
την προσοχή στους αγρότες και σε όλους τους πολίτες:

Τα προσωπικά σας στοιχεία µπορείτε να τα δώ-
σετε οπουδήποτε µόνο εσείς και κανείς άλλος.

Οι λογιστές µπορούµε να στείλουµε τα στοιχεία 
σας µόνο σε σας και σε κανένα τραπεζοϋπάλληλο 
για λογαριασµό σας.

Όποιος υπάλληλος σας λέει ότι οι λογιστές δεν 
θέλουν να σας εξυπηρετήσουν, να του λέτε ότι είναι 
ψεύτης, να κλείνετε τους λογαριασµούς σας στο συ-
γκεκριµένο κατάστηµα και να απευθύνεστε σε άλλο, 
όπου θα σέβονται τη δουλειά των άλλων.

Τέλος, βάλτε στο πορτοφόλι σας Ε1, Ε9 και Εκκα-
θαριστικό και κουβαλάτε τε πάντα µαζί σας. Θα απαλ-
λαγείτε από περιττή ταλαιπωρία και αντεγκλήσεις. 

Προσοχή
Τα προσωπικά στοιχεία 
δίνονται µόνο από τους 
ίδιους τους πολίτες σε 
υπηρεσίες, τράπεζες

Μαζί Ε1, Ε9
Να κουβαλάτε πάντα 

µαζί σας το Ε1, Ε9 και το 
Εκκαθαριστικό, συνι-

στούν οι λογιστές

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)

Κάτοχοι Φ.Ι.Χ. αγροτικών
Εάν η ελεγκτική Υπηρεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε ένα ντου στους 
φακέλους των αρχείων της, θα διαπίστωνε ότι οι 
µισοί τουλάχιστον δεν έπρεπε να κυκλοφορούν 
µε αγροτικά. Αυτό είναι τουλάχιστον άδικο για 
τους αγρότες (επαγγελµατίες ή κατόχους 
αγροτικής εκµετάλλευσης). Αυτό επίσης, ας το 
έχουν υπόψη όσοι ζητάνε «…βάλε µου 100 ευρώ 
αγροτικό εισόδηµα για να «βγάλω αγροτικό». 
Και τι είναι το εισόδηµα ρε φίλε; Κιµάς ή τυρί; 
Λίγο σοβαροί να είµαστε…

Λήξη των φορολογικών δηλώσεων
Η προθεσµία για την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 10 
Σεπτεµβρίου. Κάτι που ακούγεται για 

παράταση είναι απλώς φήµες, καθώς ο  κ. 
Σταϊκούρας, ως γνώστης της 

καθηµερινότητας των λογιστικών γραφείων 
της χώρας, ξέρει ότι όλα βαίνουν καλώς και 

δεν χρειάζεται  καµία παράταση. Κι άµα το 
λέει ο υπουργός, ποιος είµαι εγώ ο άσχετος 

που θα διαφωνήσω; Ήµαρτον…
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Κοµβική για τη Υara
η ανακύκλωση

Μέσα από στρατηγικές 
συνεργασίες, η Yara 
εργάζεται για να βρει 
βέλτιστους τρόπους 

ανακύκλωσης θρεπτι-
κών στοιχείων 

που θα κατέληγαν 
ως απόβλητα

H Yara εξαγόρασε την Ecolan 
επενδύοντας στην οργανική θρέψη 
Η φιλανδική Ecolan ειδικεύεται στα ανακυκλωμένα λιπάσματα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο Νορβηγικός πολυεθνικός κολοσ-
σός θρέψης, Yara επεκτείνει τις δρα-
στηριότητες του στον τοµέα των οργα-
νικών λιπασµάτων µε την εξαγορά της 
Ecolan Oy, µιας φινλανδικής εταιρείας 
πρωτοπόρου στην κυκλική οικονοµία. 
Η Ecolan χρησιµοποιεί παραπροϊόντα 
βιοµηχανικών διεργασιών για την πα-
ραγωγή λιπασµάτων υψηλής ποιότη-
τας για τη γεωργία και τη δασοπονία.

Η εξαγορά που ανακοινώθηκε την 
Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου είναι η πρώτη 
εξαγορά της Yara στον τοµέα των ορ-
γανικών λιπασµάτων και αντικατοπτρί-
ζει τη δέσµευσή της να διαδραµατίσει 
σηµαντικότερο ρόλο στη βιολογική γε-
ωργία και να συµβάλλει στην κυκλική 
οικονοµία. «Με την επέκταση του χαρ-
τοφυλακίου µας στον αναπτυσσόµενο 
τοµέα της βιολογικής γεωργίας στην 

Ευρώπη, µπορούµε να βοηθήσουµε 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
χρήσης θρεπτικών στοιχείων σε αυτόν 
τον τοµέα, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώ-
ση µας για την θρέψη των καλλιεργει-
ών», λέει η Mοnica Andrés, Εκτελεστι-
κή Αντιπρόεδρος της Yara Ευρώπης.

Στο ίδιο µήκος, ο Timo Räsänen, ∆ι-
ευθυντής Ειδικών Προϊόντων Θρέψης 
για τις Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώ-
ρες της Yara συµπληρώνει: «Η Ecolan 
είναι µια φινλανδική εταιρεία πρωτο-
πόρος στην κυκλική οικονοµία. Μετά 
την καλή συνεργασία των τελευταίων 
ετών είµαστε πλέον σε θέση να συνδυ-
άσουµε τις γνώσεις και την τεχνογνω-
σία της Yara και της Ecolan για να ανα-
πτύξουµε ακόµη περισσότερο τα ανα-
κυκλωµένα λιπάσµατα. Με αυτήν την 
εξαγορά, θα µπορούµε να προσφέρου-
µε οργανικά λιπάσµατα και σε αγορές 
εκτός της Φινλανδίας ».

Να σηµειωθεί ότι, ως αποτέλεσµα 

πολλών ετών έρευνας και ανάπτυξης, 
η Yara δηµιούργησε µια νέα σειρά ορ-
γανικών λιπασµάτων µε υψηλή περι-
εκτικότητα σε άζωτο, η οποία παρή-
χθη από την Ecolan για τη φινλανδι-
κή αγορά το 2019. «Ξεκινώντας από 
µικρής κλίµακας παραγωγή, η Ecolan 
µε την υποστήριξη της Korona Invest 
αναπτύχθηκε στη Φινλανδία. Μέσω της 
ιδιοκτησίας της Yara, η τεχνογνωσία 
της Ecolan µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και διεθνώς », λέει ο Vesa Lehtomäki, 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλί-

ου της Korona Invest, κύριος ιδιοκτή-
της της Ecolan. Σήµερα πολλά οργανι-
κά απόβλητα δεν επαναχρησιµοποι-
ούνται ούτε ανακυκλώνονται. Η ανά-
κτηση θρεπτικών στοιχείων από τα βι-
οµηχανικά απόβλητα και η επαναφο-
ρά τους στη γεωργική παραγωγή συµ-
βάλλει στην κυκλική οικονοµία και 
µειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοι-
χείων. Η Πράσινη Συµφωνία της Ευ-
ρώπης ενθαρρύνει τη διεύρυνση και 
την προώθηση κυκλικών επιχειρηµα-
τικών µοντέλων. 

 Η κυκλική οικονοµία µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας χρήσης θρεπτικών στοιχείων, όπου και εξειδικεύεται η Yara.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µπλε ετικέτα, το αγαπηµένο ούζο της Μυτι-
λήνης φέρει πλέον, µαζί µε µια ιστορία που υ-
περβαίνει τα 130 χρόνια, διάκριση σε διαγωνι-
σµό γεύσης, µε την Ποτοποιία Σαµαρά να βά-
ζει πλέον πλώρη από το λιµάνι της Λέσβου 
για τις διεθνείς αγορές που µόλις πρόσφατα 
ξεκίνησαν να αναζητούν πιο επίµονα την αυ-
θεντική γεύση του ελληνικού αποστάγµατος.

Τρία είναι τα σηµεία που ορίζουν την έως 
τώρα πορεία, αλλά και το µέλλον της εταιρεί-
ας. Το ένα είναι µια ιστορία πιο βαθειά από 
τα 130 έτη που έχει για αναφορά την Προύσα 
και ακόµα νωρίτερα την Κωνσταντινούπολη, 
κρύβοντας µεταξύ άλλων συνταγές και τεχνο-
γνωσία στην απόσταξη πολλών γενεών. Το 
άλλο σηµείο είναι ο µοναδικός γλυκάνισος 
από την περιοχή του Λισβορίου στον κόλπο 
της Καλλονής, που δίνει χαρακτήρα στα ού-
ζα της Ποτοποιίας Σαµαρά. Το τρίτο σηµείο 
είναι η επιστροφή στην τοπική κοινότητα, µε 

την εταιρεία να µην αρνείται ποτέ να συµβά-
λει στις έκτακτες ανάγκες που επιβαρύνουν 
το νησί. Αυτή την αίσθηση αποκτά κανείς συ-
ζητώντας µε τον ∆ηµήτρη Αναγνώστου, την 
τέταρτη γενιά της οικογένειας, που βρίσκε-
ται στο νησί από το 1896.

Παρά την υπεραιωνόβια πορεία της ετικέ-
τας, µόλις φέτος τόλµησαν οι άνθρωποι της 
ποτοποιίας που βρίσκεται στον Παπάδο Λέ-
σβου να ρίξουν στην πίστα των διαγωνισµών 
τα προϊόντα τους. Αυτή τους η κίνηση εξασφά-
λισε µε µιας δύο χρυσά κι ένα ασηµένιο µε-
τάλλιο και για τις τρεις εκδοχές ούζου που δι-
αθέτουν στην εγχώρια και διεθνή αγορά, από 
τον ∆ιαγωνισµό TASTE OLYMP AWARDS 2021. 

Το κρυφό βαρέλι
Για την ιστορία, ο πατέρας του ιδρυτή της 

ποτοποιίας Ευστράτιου Σαµαρά, Νικόλαος, 
παρασκεύαζε ούζο από τα µισά του 19ου αι-
ώνα στην Κωνσταντινούπολη και συνέχισε 
να το κάνει όταν µεταφέρθηκε στην Προύσα 
για δουλειές. Όπως µας εξιστορεί ο σηµερι-

νός απόγονος, ∆ηµήτρης Αναγνώστου, όταν 
έρχονταν από την Πόλη οι αρχοντάδες φίλοι 
του, αυτός τους κέρναγε πάντα από ένα ειδι-
κό χαρµάνι ούζου που το φύλαγε σ’ ένα βα-
ρέλι για τέτοιες περιστάσεις. Εκείνο το βαρέ-
λι ο Ευστράτιος Σαµαράς δοκίµαζε κρυφά α-
πό παιδί. Μεγαλώνοντας και φεύγοντας για 
τη Λέσβο, έφερε µαζί του το µυστικό χαρµάνι.  

Άριστος πια γνώστης της τέχνης της από-
σταξης ο ιδρυτής Ευστράτιος Σαµαράς, παρή-
γαγε ένα µοναδικής ποιότητας ούζο, που µε 
ευκολία απέκτησε πιστούς φίλους όταν µε-
τεγκατέστησε το 1896 την ποτοποιία του πα-
τέρα του Νικόλαου από την Προύσα της Μι-
κράς Ασίας στον Παπάδο της Γέρας. 

Ο γλυκάνισος από το Λισβόρι 
Όπως εξηγεί ο κ. Αναγνώστου που από τα 

εφηβικά του χρόνια δούλεψε σε κάθε γραµ-
µή παραγωγής του ούζου της οικογένειας, η 
Λέσβος συνέδεσε το όνοµά της µε το ούζο, 
χάρη στην τοπική παραγωγή γλυκάνισου. Η 
δε πλαγιές πάνω από τον κόλπο της Καλο-

Από το βαρέλι της Προύσας
το αγαπημένο ούζο των Μυτιληνιών   
Ξεκλειδώνει νέες αγορές το ελληνικό ούζο με την ποτοποιία Σαμαρά να διακρίνεται σε διεθνείς διαγωνισμούς

Ήταν το 1896 όταν ο Ευστράτιος Σαµαράς 
ίδρυσε την ποτοποιία στον Πάπαδο.
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νής, φιλοξενούν µια από τις πιο αρωµατικές 
ποικιλίες γλυκάνισου που έχουν καταγραφεί 
σε πανεπιστηµιακές έρευνες. Στο χωριό Λισβό-
ρι βρίσκεται και η οικογένεια παραγωγών που 
εφοδιάζει την ποτοποιία µε τον πιο εκλεκτό 
γλυκάνισο του νησιού. Είναι άλλωστε φηµι-
σµένος ο γλυκάνισος Λισβορίου που καλλι-
εργείται πάνω από 60 χρόνια σε παραλιακές 
εκτάσεις. Το µοναδικό µικροκλίµα της περι-
οχής, τα γόνιµα και στραγγισµένα εδάφη σε 

συνδυασµό µε την αλµύρα και το δροσερό α-
εράκι του κόλπου της Καλλονής, προστατεύ-
ουν τον γλυκάνισο και του προσφέρουν µο-
ναδικά χαρακτηριστικά.

Το φυτό είναι ποώδες, χαµηλό σχετικά σε 
ύψος (περίπου 80-90 εκατοστά σε πλήρη α-
νάπτυξη). Είναι ξερικό, σχετικά ευαίσθητο 
στη ζέστη και δεν «αγαπάει» τις βροχές µετά 
τον Απρίλιο. Η σπορά γίνεται τον Φεβρουά-
ριο και η συγκοµιδή, ανάλογα µε τις καιρικές 
συνθήκες, τον Ιούλιο. Η στρεµµατική απόδο-
ση είναι µικρή και κυµαίνεται στα 50-70 κι-
λά ανά έτος. Μετά από κάθε σοδειά επιβάλλε-
ται αγρανάπαυση για το κάθε κτήµα σποράς.

«Περιέχει πολλά αιθέρια έλαια µε κυριότε-
ρο την ανηθόλη η οποία χαρίζει στο ούζο α-
ριστοκρατικό άρωµα και πλούσιο γαλάκτωµα 
όταν έρθει σε επαφή µε το νερό».

Επέκταση του δικτύου διανοµής 
Το 2019 ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης ο 

συνοµιλητής µας, έχοντας όµως διαχειριστεί τα 
καθήκοντα του εµπορικού διευθυντή της ποτο-

ποιίας από το 1997. Ευελπιστώντας ότι αφή-
νουµε πίσω την εµπορική ατονία της πανδη-
µίας, ο κ. Αναγνώστου δροµολογεί πλέον να 
αναπτύξει το δίκτυο της ποτοποιίας που δι-
αχειρίζεται περίπου 70 τόνους οινόπνευµα 
για την παραγωγή περίπου 175 τόνων ούζου. 
Βλέπει µάλιστα ότι πλέον έχουν ανοίξει αγο-
ρές για το προϊόν αυτό που δεν υπήρχαν νω-
ρίτερα, µε τη Γερµανία να αναδεικνύεται σε 
σηµαντικό εισαγωγέα. Μέχρι τώρα πάντως, η 
εταιρεία που ελέγχει σχεδόν το µισό µερίδιο 

της µικρής µεν, αλλά απαιτητικής αγοράς της 
Μυτιλήνης, εξάγει σε Κύπρο, Γαλλία, Γερµα-
νία και πολύ πρόσφατα Βέλγιο. 

Οι βραβεύσεις 
Οι διακρίσεις στον διεθνή διαγωνισµό γεύ-

σης OLYMP TASTE AWARDS 2021 αφορούν σε:
1. Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Wine & 

Spirits για το Ούζο Μυτιλήνης ΣΑΜΑΡΑ ΚΟΚ-
ΚΙΝΟ 42% vol. Εξ αποστάξεως 100% επιλεγµέ-
νου γλυκάνισου Λισβορίου και µε αγνό µέλι 
ανθέων Λέσβου.

2. Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Wine & Spirits 
για το Ούζο Μυτιλήνης ΣΑΜΑΡΑ ΧΩΡΙΣ 40% vol.

Από απόσταξη 100%, χωρίς προσθήκη ζάχα-
ρης και µε φυσική γλυκύτητα από απόσταξη 
γλυκάνισου Λισβορίου & δηµητριακών. Το 1ο 
ούζο στην Ελλάδα µε διατροφικό πίνακα στην 
συσκευασία φιάλης.

3. Ασηµένιο βραβείο στην κατηγορία Wine & 
Spirits για το Ούζο Μυτιλήνης ΣΑΜΑΡΑ ΜΠΛΕ 
40% vol. Από απόσταξη 100%. Το κλασικό & α-
γαπηµένο ούζο.

Τον Νοέµβριο του 1977 η ποτοποιία 
είναι πλέον έτοιµη να στεγαστεί στις 
νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην 
περιοχή Ντουραχάνι Παπάδου, έχοντας 
σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, 
ιδιόκτητα οχήµατα, ανανεωµένες 
γραµµές παραγωγής και πολύ σύντοµα 
άνοδο των πωλήσεων ούζου στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Το σηµαντικότερο συστατικό που δίνει το 
χαρακτηριστικό άρωµα και γαλάκτωµα 
στο ούζο και το διαφοροποιεί από 
άλλα ποτά είναι ο γλυκάνισος µε την 
επιστηµονική ονοµασία Pimpinella 
Anisum. Όταν βέβαια αυτός προέρχεται 
από το Λισβόρι της Λέσβου, τότε το 
αποτέλεσµα είναι πραγµατικά εξαιρετικό.

Γλυκάνισος
Το φυτό του γλυκάνισου είναι 

ποώδες, χαµηλό σε ύψος περί τα 
80-90 εκ. σε πλήρη ανάπτυξη. 
είναι ξερικό, σχετικά ευαίσθητο 

στη ζέστη και δεν «αγαπάει» 
τις βροχές µετά τον Απρίλιο

175 τόνοι ούζο
Ο κ. Αναγνώστου δροµολογεί 
πλέον να αναπτύξει το δίκτυο 

της ποτοποιίας που διαχειρίζεται 
περί τους 70 τόνους οινόπνευµα 
για την παραγωγή περίπου 175 

τόνων ούζου
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Ο συνεταιρισμός ρυζοκαλλιεργητών 
Χαλάστρας επενδύει σε σιλό και Μύλο

Ολοκληρώνονται τρία σιλό, 
φάκελος για άλλα τέσσερα μέσω 
του Αναπτυξιακού Νόμου

Η οργάνωση διακινεί ετησίως 
πάνω από 40.000 τόνους ρυζιού 

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Με την υποδοχή και νέων ρυζοπαραγωγών, 
οι οποίοι θέλουν να του εµπιστευτούν την ε-
µπορική διάθεση της σοδειάς τους «εξαργυ-
ρώνει» ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ρυζοκαλ-
λιεργητών Χαλάστρας Α’ την «έξωθεν καλή 
µαρτυρία», που έχει επιτύχει διαχρονικά, σε 
επίπεδο λειτουργίας και αποδοτικής διαχείρι-
σης των συµφερόντων των µελών του. 

Το ενδιαφέρον που καταγράφεται, µάλιστα, 
είναι τόσο έντονο, ώστε η δραστήρια οργάνω-
ση, που διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότε-
ρο από 40.000 τόνους ρυζιού, να υποχρεώνε-
ται να προβεί σε νέες επενδύσεις για υποδο-
µές αποθήκευσης, αντί να ενοικιάζει χώρους, 
προκειµένου να µπορεί να υποδεχθεί τις δι-
αρκώς αυξανόµενες ποσότητες προϊόντος.

«Μπαίνουµε στη διαδικασία να αυξήσου-
µε δραστικά τη δυναµικότητα των αποθηκευ-

τικών µας χώρων, διότι υπάρ-
χει, πλέον, ζήτηση από τους πα-
ραγωγούς να φέρουν το προϊ-
όν τους στο συνεταιρισµό. Πα-
λιότερα είχαν δοκιµάσει άλ-
λους εµπόρους και κάποιοι έ-
χασαν και χρήµατα. Από το συ-
νεταιρισµό δεν έχει χάσει πο-
τέ κανένας ούτε ευρώ», τονί-
ζει στην Agrenda ο πρόεδρος 
της Οργάνωσης Χρήστος Γκα-
ντζάρας. Σπεύδει δε να εξηγή-
σει πως «ο συνεταιρισµός εί-

ναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνω-
ση, κρατά µόνο τα απαραίτητα για τα λειτουρ-
γικά έξοδα και ένα µέρος για τις επενδύσεις 
του, ενώ τα υπόλοιπα έσοδά του τα διανέµει 
στα µέλη του. Οπότε, ο κόσµος τα βλέπει και 
τα εκτιµά αυτά και όλο και περισσότεροι θέ-
λουν να συνεργαστούν µαζί µας».

Οι πρόσθετες ανάγκες αποθήκευσης, που 
δηµιουργούνται, οδήγησαν στην εκπόνηση 
ενός πλάνου ανάπτυξης νέων χώρων αποθή-
κευσης. Άλλωστε, ο κύριος όγκος εργασιών 
του συνεταιρισµού αφορά την ξήρανση και 
την αποθήκευση ρυζιού, αν και υπάρχει και 
ένας βραχίονας τυποποίησης του προϊόντος, 
ο οποίος λειτουργεί σε αποκλειστικότητα µε 
εξωτερικές συνεργασίες µε άλλους Μύλους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη βρίσκεται 
σε φάση ολοκλήρωσης η κατασκευή τριών και-

νούριων σιλό, µε δυναµικότητα αποθήκευσης 
1 εκατ. κιλών το καθένα και µε συνολικό κό-
στος ανέγερσης 500.000 ευρώ. «Με την προ-
σθήκη τους, η δυναµικότητα παραλαβής ρυ-
ζιού του συνεταιρισµού από τους 32.000 τό-
νους που είναι τώρα, θα ανέλθει στους 35.000 
τόνους», ανέφερε ο κ. Γκαντζάρας, προσθέ-
τοντας ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου 
τα τρία νέα σιλό θα αξιοποιηθούν στη φετινή 
συγκοµιστική περίοδο του ρυζιού.

Ο συνεταιρισµός προωθεί, παράλληλα, µέ-
σω του αναπτυξιακού νόµου, τη δηµιουργία 
άλλων τεσσάρων νέων σιλό, µε δυναµικότη-
τα 1,5 εκατ. κιλών ο καθένας. «Καταθέσαµε 
το φάκελο ήδη αλλά η εξέτασή του πάει α-
πό αναβολή σε αναβολή και δεν γνωρίζου-
µε πότε θα γίνει για να αρχίσουµε να το υλο-
ποιούµε κι ως συνεταιρισµός να πάµε στους 
40.000-41.000 τόνους δυναµικότητα αποθή-
κευσης ρυζιού», σηµειώνει ο συνοµιλητής µας.

Ταυτόχρονα η διοίκηση του συνεργατικού 
σχήµατος είναι σε διαδικασία τροποποίησης 
ενός επενδυτικού φακέλου, που είχε καταθέ-
σει πριν από 5-6 χρόνια, προσβλέποντας να α-
ντικαταστήσει το αρχικό αίτηµα για την αγορά 
µηχανολογικού εξοπλισµού µε την ανέγερση 
µιας νέας αποθήκης στεγασµένης επιφάνει-
ας 1.000 τετραγωνικών µέτρων. 

Ζήτηση
«Όλο και περισσό-
τεροι παραγωγοί 

ζητούν να φέρουν 
το προϊόν τους στο 
συνεταιρισµό» λέει 

ο πρόεδρος της 
Οργάνωσης Χρήστος 

Γκαντζάρας

Οι Τούρκοι 
έµποροι 
θέλουν πλέον
έτοιµο ρύζι
Τα σχέδια του συνεταιρισµού 
για αποφλοιωτήριο, άλλαξε το 
τουρκικό εµπόριο, που πλέον 
δείχνει προτίµηση στο έτοιµο ρύζι. 
«Όταν υποβάλλαµε το φάκελο 
υπήρχε µεγάλη ζήτηση κυρίως 
από τους Τούρκους εµπόρους 
για αποφλοιωµένο ρύζι και έτσι 
αποφασίσαµε να πάµε σε µια 
επένδυση για τη δηµιουργία 
αποφλοιοτηρίου. Έκτοτε όµως 
τα δεδοµένα άλλαξαν, οι Τούρκοι 
ενδιαφέρονται πλέον για έτοιµο 
ρύζι και πασχίζουµε να 
τροποποιήσουµε το φάκελο για να 
κατασκευάσουµε µια υποδοµή την 
οποία αρχικά θα χρησιµοποιούµε 
σαν αποθηκευτικό χώρο κι 
αργότερα σε αυτή να εντάξουµε 
µέσα έναν ορυζόµυλο», τόνισε 
ο συνοµιλητής µας. Το «µπαλάκι» 
πλέον, αναφέρει ο ίδιος, έχει 
περάσει στα χέρια των αρµόδιων 
υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας, η οποία καλείται 
να αποφασίσει εάν δέχεται να 
γίνει η τροποποίηση και να φύγει 
ο εξοπλισµός, ώστε να γίνει η 
αποθήκη. «Εµείς κάναµε όλα τα 
απαραίτητα εδώ και 2-3 µήνες 
και πλέον περιµένουµε την 
περιφέρεια να αποφανθεί. Είναι 
να εξεταστεί από την αρµόδια 
επιτροπή αλλά λόγω κορωνοϊού 
δυστυχώς οι φάκελοι δεν 
εξετάζονται» είπε ο κ. 
Γκαντζάρας, συµπληρώνοντας µε 
πικρία πως «υπάρχει µια δυναµική 
επενδύσεων στην οργάνωσή µας, 
αλλά µας βάζουν φρένο οι 
υπηρεσίες, είτε του υπουργείου, 
είτε της τοπικής Περιφέρειας».

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

1
ΕΚΑΤ. ΚΙΛΩΝ
ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

Α’ ΦΑΣΗ

Β’ ΦΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
3 ΣΙΛΟ

1,5
ΕΚΑΤ. ΚΙΛΩΝ
ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

500.000
ΕΥΡΩ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

32�35
ΧΙΛ. ΤΟΝΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΓΙΑ 4 ΣΙΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

41.000 
ΤΟΝΟΙ 

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
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Φρένο στις 
ελληνικές 
εξαγωγές 

θερινών 
φρούτων
Σε καθοδικό τέµπο 
κινήθηκαν οι ελληνικές 
εξαγωγές θερινών φρούτων, 
µε εξαίρεση τα καρπούζια, 
όπου καταγράφηκε ρεκόρ 
σε τονάζ (+3,75) και την 
συνολική εξαγώγιµη 
ποσότητα να φθάνει τους 
210.646 τόνους.  Σύµφωνα 
µε στοιχεία του Ιncofruit 
Hellas, οι εξαγωγές 
κερασιών από την αρχή του 
έτους ανήλθαν σε 36.008 
τόνους (-7,5%), ενώ πτώση 
31,2% και στις αποστολές 
βερίκοκων και κατά 65,7% 
στα ροδάκινα. Στα ίδια µε 
πέρυσι επίπεδα οι εξαγωγές 
επιτραπέζιων σταφυλιών, 
στους 19.650 τόνους. 

Στην Πολωνία 
η µεγαλύτερη
µονάδα της PepsiCo 
στην Ευρώπη
Την Πολωνία επέλεξε η 
PepsiCo για την κατασκευή 
του νέου µεγαλύτερου και 
πιο βιώσιµου, όπως λέει, 
εργοστασίου της στην 
Ευρώπη. Η επένδυση ύψους 
214 εκατ. πραγµατοποιηθεί 
σε στάδια ενώ αναµένεται 
να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 
το 2025.

Σε διψήφιο ποσοστό 
πωλήσεων στοχεύει 
για τη Μάκβελ 
η Eurimac
Πλώρη για διψήφιο ποσοστό 
πωλήσεων του brand 
Μάκβελ, που αποτελεί και τη 
ναυαρχίδα του 
χαρτοφυλακίου της έχει 
βάλει για την τρέχουσα 
οικονοµική χρήση η 
Eurimac. H 
βορειοελλαδίτικη εταιρεία 
έχει θέσει σαν στόχο να 
κλείσει ο τζίρος που 
προέρχεται από το 
συγκεκριµένο brand µε 
άνοδο 10-15% το 2021. 

ΝΕΑ

Η εναλλακτική εταιρεία κρέατος φυτικής προ-
έλευσης Meatless Farm κυκλοφορεί το πρώτο 
της vegan προϊόν κοτόπουλου στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, το Meatless Farm Chicken Burger. 
Το νέο προϊόν χρησιµοποιεί φυσικά συστατι-
κά, πρωτεΐνη µπιζελιού για να µιµηθεί την υ-
φή και τη γεύση του κοτόπουλου και είναι πα-
ναρισµένο µε φρυγανιά. Το Meatless Farm 
Chicken Burgers θα πωλείται σε 300 καταστή-
µατα Tesco από τις 20 Σεπτεµβρίου.

Ο διευθύνων σύµβουλος της Meatless Farm 
Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας Michael 
Hunter δήλωσε: «Η πρώτη µας λιανική πώλη-
ση στα προϊόντα κοτόπουλου είναι µια σηµαντι-
κή περιοχή ανάπτυξης για την επιχείρηση». Και 
συνέχισε: «Η εξασφάλιση µιας άλλης λίστας α-
πό τον µεγαλύτερο λιανοπωλητή τροφίµων του 
Ηνωµένου Βασιλείου, την Tesco, δείχνει ότι η 
φυτική προέλευση δεν είναι πλέον µια κατη-
γορία που επιδέχεται αµφισβητήσης, αλλά γί-
νεται γρήγορα µέρος της καθηµερινής βρετανι-
κής κουλτούρας τροφίµων καθώς ανησυχούµε 
περισσότερο για την υγεία και το περιβάλλον».

Πάντως, σύµφωνα µε έρευνα της Bloomberg 
Intelligence (BI) εάν η εναλλακτική αγορά κρέ-
ατος παγκοσµίως, ακολουθεί παρόµοιο µοτίβο 
ανάπτυξης µε εκείνο του φυτικού γάλακτος, την 
επόµενη 10ετία θα υπερβεί κατά πολύ τα 74 
δις. δολάρια από τα 4,2 δισ. δολάρια σήµερα.

Για δεύτερη φορά φαίνεται να υποχρε-
ώνεται να αλλάξει το όνοµα του λευ-
κού τυριού της η αγγλική τυροκοµική 
εταιρία Shepherds Purse, λόγω Φέτας.

Η εταιρεία, µε έδρα το Γιόρκ λάνσα-
ρε το 1989 στην αγγλική αγορά ένα 
λευκό τυρί µε την ονοµασία Yorkshire 
Feta, που µιµείτο τη γεύση της ελλη-
νικής φέτας. Το 2008, και αφού η φέ-
τα είχε κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποχρεώθηκε 
να αλλάξει το όνοµα του λευκού τυ-
ριού της σε Fettle, το οποίο καλείται 
πάλι να αλλάξει, µετά από παρέµβα-
ση του ΣΕΒΓΑΠ. Σύµφωνα µε την το-
πική ιστοσελίδα Harrogate Informer, 
o ΣΕΒΓΑΠ υπέβαλε καταγγελία κατά 
της εταιρείας, υποστηρίζοντας πως η 
ονοµασία Fettle αποτελεί παραβίαση 
της προστασίας της φέτας, απαιτώντας 
να σταµατήσει να χρησιµοποιείται η 
εν λόγω επωνυµία.  Παρότι, η εταιρεία 
υποστηρίζει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύ-
ει, εντούτοις, θα προβεί σε αλλαγή 
του ονόµατος ως το τέλος του έτους. 

Η Meatless Farm 
λανσάρει 
το πρώτο vegan
κοτόπουλο 

Αλλάζει ξανά
όνομα λόγω 
Φέτας λευκό 
αγγλικό τυρί

Ανθεκτικότητα αλλά και ενδυνάµωση των µεγεθών 
τους επέδειξαν στη διάρκεια της πανδηµίας οι βιο-
µηχανίες ζυµαρικών σε παγκόσµιο επίπεδο, παρά 
τα προβλήµατα στο διεθνές εµπόριο λόγω µείωσης 
του τουριστικού ρεύµατος και των περιορισµών.

Οι κορυφαίες χώρες εξαγωγής σκληρού σίτου 
και ζυµαρικών παρουσίασαν αυξηµένη ζήτηση. Η 
Ιταλία, που εξάγει το 60% της παραγωγής ζυµαρι-
κών, σηµείωσε αύξηση των διεθνών πωλήσεων κατά 
30% το α’ εξάµηνο του 2020, µε τον πολυεθνικό κο-
λοσσό της Barilla να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή. 

Εξάλλου, όπως καταδεικνύει και διεθνής µελέτη 
της DOXA, 1 στα 4 άτοµα αύξησε την κατανάλωση 
ζυµαρικών κατά τη διάρκεια του lockdown. Παγκο-

σµίως, βάσει και των στοιχείων της Statista, οι πω-
λήσεις ζυµαρικών ξεπερνούν πλέον σε αξία τα 113 
δισ. δολάρια, ενώ έως το 2025 θα καταγράψουν µέ-
σο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 3%.  Η µέση ετήσια κα-
τά κεφαλή κατανάλωση αναµένεται αντίστοιχα να 
αυξηθεί στα 7,7 κιλά από 7,2 κιλά προ πανδηµίας. 

Κέρδη στο ταμείο 
το 2020 για τις 
μακαρονοποιίες

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 20253%

>113 
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΑΞΙΑ

ΠΗΓΗ: STATISTA

Ενισχυµένες οι πωλήσεις ζυµαρικών  
Στην Ελλάδα οι πωλήσεις ζυµαρικών τις πρώτες 
εβδοµάδες µετά την επιβολή του πρώτου lockdown 
τον Μάρτιο του 2020 εµφάνισαν τριψήφιο ποσοστό 
ανάπτυξης. Η διαχείριση της πανδηµικής κρίσης και 
οι διακυµάνσεις της αγοράς αποτυπώνονται στα 
οικονοµικά µεγέθη εταιρειών του κλάδου:

 Βιοµηχανία Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ: Πέρυσι ενίσχυσε 
22,46% τις πωλήσεις της στα 9,352 εκατ. ευρώ, τα 
µικτά κέρδη εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 2,243 εκατ. 
ευρώ µε αύξηση 25,80%, και τα κέρδη µετά φόρων 
ανήλθαν σε 225.545 ευρώ (αύξηση 19,37%). 

 Barilla Hellas: Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 
στα 88,8 εκατ. ευρώ (+17,9% έναντι του 2019). Τα 
κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαµορφώθηκαν 
στα 6,7 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. το 2019, τα κέρδη 
προ φόρων ανήλθαν σε 6,6 εκατ. από 5,1 εκατ. ευρώ.

 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε: Ο τζίρος του οµίλου 
κατέγραψε αύξηση 12,9% στα 73,9 εκατ. ευρώ, λόγω 
αύξησης του όγκου πωλήσεων και εξαγωγών. Τα 
προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ και τα 
καθαρά κέρδη σε 4,1 εκατ. ευρώ, µε αύξηση 9,3%. 

 ΕURIMAC: Οι πωλήσεις πέρυσι ανήλθαν στα 37,181 
εκατ. ευρώ από 36,568 εκατ. ευρώ.



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Περίπου 11.000 τόνους βιοµηχα-
νικής πατάτας παραλαµβάνει ετη-
σίως η PepsiCo Hellas από την ελ-
ληνική παραγωγή µέσω συµβολαι-
ακής γεωργίας, την οποία επεξερ-
γάζεται για τις συσκευασίες τσιπς 
όπως η Lay’s. Η εταιρεία διατηρεί 
ευρεία γεωγραφική διασπορά στην 
ελληνική επικράτεια, σε ό,τι αφο-
ρά τις περιοχές από τις οποίες πα-
ραλαµβάνει πρώτη ύλη. Όπως λέ-
ει στην Agrenda o Βασίλης Ευστα-
θίου, γεωπόνος και ∆ιευθυντής Α-
γροτικών Προγραµµάτων Ελλάδας 
και Κύπρου της PepsiCo Hellas  «α-
ντλούµε ποσότητες από τον Άραξο 
ως την Αµαλιάδα µε πρώιµη παρα-
γωγή, από την Ξάνθη σε ένα ευρύ 
τµήνα, από την ευρύτερη περιοχή 
µεταξύ Λιβαδειάς και Τιθορέας µε 
ενδιάµεση σοδειά, καθώς και από 
την περιοχή Φλώρινας-Αµυνταίου 
για όψιµη πατάτα. Άλλωστε ότι για 
να έχουµε κάλυψη πρέπει να ξεκι-
νήσουµε από την πρώιµη παραγωγή 
και να καταλήξουµε στην όψιµη».

Για την πορεία της φετινής παρα-
γωγής ο Βασίλης Ευσταθίου κάνει 
λόγο για µία δύσκολη χρονιγια ό-
λες τις σπορές, καθώς επηρεάστη-
καν από τον παγετό στα τέλη Φε-
βρουαρίου και στις αρχές Απριλί-
ου. «Στη συνέχεια οι καλλιέργειες 

επηρεάστηκαν από τον καύσωνα». 
Ο ίδιος επισηµαίνει ωστόσο ότι ό-
που υπήρχαν απώλειες στη σοδειά 
αναπληρώθηκαν από άλλες περι-
οχές, µε αποτέλεσµα η εταιρεία να 
παραλάβει ποσότητες ανάλογες µε 
αυτές που ορίζουν τα συµβόλαια.

Ο ίδιος εξηγεί ότι στην Ελλάδα 
υφίσταται ένα σηµαντικό εµπόδιο 
για την προµήθεια µεγαλύτερων 
ποσοτήτων βιοµηχανικής πατάτας, 
που εντοπίζεται στην έλλειψη χώ-
ρων αποθήκευσης γεγονός που θα 
κάλυπτε τις ανάγκες της PepsiCo 
Hellas για µεγαλύτερο χρονικό δι-
άστηµα. «Υπάρχουν πολλοί χώροι 
αποθήκευσης για επιτραπέζια πα-
τάτα, αλλά όχι για βιοµηχανική». 
Προϋπόθεση επίσης για την αύ-
ξηση των ποσοτήτων την επόµε-
νη παραγωγική περίοδο, ο προ-
γραµµατισµός της οποίας ξεκινάει 
εντός των επόµενων ηµερών, είναι 
η ανοδική πορεία του τουρισµού, 
κάτι που θα µπορούσε να οδηγή-
σει την Pepsico να παραλάβει έως 
15% περισσότερες ποσότητες, εφό-
σον διευρυνθεί η χρονική διάρκεια 
της τουριστικής περιόδου το 2022.

Προτεραιότητα η αµειψισπορά 
Όπως διευκρινίζει ο ίδιος, τηρού-

νται συγκεκριµένες παράµετροι και 
προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τη δι-
αδικασία προµήθειας πατάτας από 

τους παραγωγούς. «Υφίστανται α-
παιτήσεις σε διάφορα επίπεδα. Με-
ταξύ άλλων προβλέπεται ότι κάθε 
παραγωγός πρέπει να έχει µία ικα-
νή έκταση στη διάθεσή του – ιδιό-
κτητη ή ενοικιαζόµενη – ώστε να 
µπορεί να κάνει την απαιτούµενη 
αµειψισπορά. Ωστόσο υπάρχουν 
περιοχές όπως ο Άραξος, όπου δεν 
γίνεται αµειψισπορά όσο συχνά θα 
θέλαµε. Στον τοµέα της βιώσιµης 
καλλιέργειας η PepsiCo διαθέτει έ-
να πρόγραµµα που ονοµάζεται SFI 
(Sustainable Initiative Program). Συ-
νεπώς οι παραγωγοί πρέπει να δι-
αθέτουν οπωσδήποτε Global G.A.P. 
και για τα συσκευαστήρια. Ξεκινά-
µε από το χωράφι και φτάνουµε σε 
άλλους πυλώνες όπως τα εργασι-
ακά ζητήµατα, η οικονοµική βιω-
σιµότητα του παραγωγού και της 
κοινότητας στην οποία δραστηριο-

ποιείται. Μέσω Global G.A.P. καλύ-
πτονται το 70% των προϋποθέσεων 
του προγράµµατος SFI. Για να κα-
λύπτεται το υπόλοιπο 30% θα πρέ-
πει οι παραγωγοί να δηλώνουν ε-
άν τα χωράφια τους είναι ιδιόκτη-
τα ή µισθωµένα και να µπορούν 
να επιδείξουν το συµφωνητικό».

Ταυτόχρονα η PepsiCo έχει θέ-
σει προϋποθέσεις που σχετίζονται 
µε την καλλιέργεια, τη συσκευασία 
και τη µεταφορά της πατάτας. «Για 
παράδειγµα οι δικές µας πατάτες εί-
ναι λίγο πιο ευαίσθητες στα χτυπή-
µατα γιατί έχουν περισσότερα στε-
ρεά. Εποµένως πρέπει οι παραγωγοί 
να έχουν καλιµπραρισµένες τις µη-
χανές συσκευασίας και να κάνουν 
ποιοτικό έλεγχο. Μάλιστα τους έ-
χουµε εξοπλίσει µε µικρά εργαστή-
ρια, σαν µια µία βιοµηχανική προ-
σοµοίωση», επισηµαίνει ο ίδιος.

Ο Βασίλης Ευσταθίου, Γεωπόνος και ∆ιευθυντής Αγροτικών 
Προγραµµάτων Ελλάδας & Κύπρου, της PepsiCo Hellas.  Η Pepsico, αντλεί πατάτες από τον Άραξο ως την Αµαλιάδα, την Ξάνθη, την Λιβαδειά και την Φλώρινα.

Η PepsiCo διαθέτει κεντρικό ψηφιακό σύστηµα παρακολούθησης 
των χωραφιών και της καλλιέργειας, που παρέχει τα στοιχεία 
για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των εισροών.

Με συμβολαιακή 
στην Ελλάδα τα 
τσιπς της PepsiCo 
Ετησίως η PepsiCo Hellas παίρνει 11.000 τόνους 
βιομηχανικής πατάτας με συμβόλαια στη χώρα μας

Agro Digitalization
Όλα τα χωράφια είναι 

καταγεγραµµένα σε µία 
πλατφόρµα της PepsiCo 
Αµερικής από τον πατα-

τόσπορο ως την αποθήκη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

ΤΟΝΟΙ
 11.000

θα µπορούσε να διευρυνθεί
κατά 

15%

αν διευρυνθεί η τουριστική 
περίοδος εντός του

2022



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε κυρίαρχο θέµα συζήτησης έχει εξελιχθεί 
αυτές τις µέρες στα αγροτικά καφενεία και 
τους τόπους συνάθροισης των επαγγελµα-
τιών της αγροτικής παραγωγής, η επίµονη 
άνοδος που παρουσιάζουν αυτό τον καιρό 
τα αγροτικά εµπορεύµατα και κύρια οι τιµές 
των σιτηρών (σκληρό, µαλακό και κριθάρι), 
του καλαµποκιού, των κτηνοτροφικών φυ-
τών αλλά και του βαµβακιού.

Τα 490 ευρώ ο τόνος που ανακοίνωσε για το 
σκληρό σιτάρι στα τέλη της εβδοµάδας η Φότζια 
και δίνει τη δυνατότητα για προσφορές στους 
παραγωγούς, δηλαδή στην εγχώρια φυσική α-
γορά, µέχρι και 45 λεπτά το κιλό, αποτελούν 
τιµές ρεκόρ στην ιστορία του προϊόντος και εί-

ναι φυσικό να µονοπωλούν το ενδιαφέρον των 
καλλιεργητών. Από την άλλη πλευρά, οι εξε-
λίξεις στη διεθνή αγορά εµπορευµάτων πυρο-
δοτούν ανάλογη άνοδο στις τιµές των ζωοτρο-
φών, επιβαρύνοντας όσο ποτέ τις τελευταίες δε-
καετίες τα κόστη παραγωγής των κτηνοτροφι-
κών µονάδων, η βιωσιµότητα των οποίων σε 
πολλές περιπτώσεις τίθεται σε άµεσο κίνδυνο. 

Το ερώτηµα είναι που θα σταµατήσει αυ-
τή η άνοδος. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ό-
τι µόνο την εµπορική περίοδο 2007-2008 υ-
πήρξε µια ανάλογη ανοδική τάση στα αγρο-
τικά εµπορεύµατα, µε κυρίαρχο και τότε το 
σκληρό σιτάρι, όταν η Φότζια έγραψε ως α-
ποκορύφωµα 505 ευρώ ο τόνος (Μάρτιος 
2008). Ακολούθησε ήπια υποχώρηση µέχρι 
τις αρχές Φθινοπώρου του 2008 για να ακο-
λουθήσει στη συνέχεια ραγδαία πτώση που 

προσγείωσε τις τιµές παραγωγού από τα 35 
στα 22 λεπτά το κιλό (∆εκέµβριος 2008). 

Η Agrenda έχει γράψει απερίφραστα ότι 
η παρούσα άνοδος στα αγροτικά εµπορεύ-
µατα δεν είναι στηµένη και ευκαιριακή. Έρ-
χεται µετά την πανδηµία και τα διαδοχικά 
lockdown διεθνώς,  συνδυάζεται µε ακραία 
καιρικά φαινόµενα η επανάληψη των οποί-
ων δείχνει πιθανή, µοιάζει µε αποτέλεσµα 
ευρύτερων ανακατατάξεων στις αγορές και 
ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες ισορροπίες. 

Υπ’ αυτή την έννοια δεν αποκλείεται να 
έχει διάρκεια µεγαλύτερη του τρέχοντος έ-
τους, ωστόσο, δεν µπορεί και να συνεχίζε-
ται επ’ αόριστον. Οι αγορές αντιδρούν, συ-
νήθως µε κάποιες υπερβολές, ωστόσο διορ-
θώνουν κι αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται ε-
ξίσου σοβαρά υπόψη.

Σε άνοδο με υπερβολές
τα αγροτικά εμπορεύματα    
Πανδημία και καιρικά φαινόμενα οι διαμορφωτές τιμών για την ώρα στις αγορές 

Ξανά 2007-2008;
Η πρόσφατη ιστορία δείχνει 

ότι µόνο την εµπορική 
περίοδο 2007-2008 υπήρχε 
ανοδική τάση στα αγροτικά 

εµπορεύµατα µε κυρίαρχο το 
σκληρό σιτάρι, όταν η Φότζια 

έγραψε 505 ευρώ ο τόνος
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Οι οικονοµίες ακολουθούν κύκλους 
και η ιστορία στις αγορές επαναλαµ-
βάνεται. Η σηµερινή εικόνα στην α-
γορά εµπορευµάτων θα µπορούσε 
να έχει οµοιότητες µε την αντίστοι-
χη πορεία της διετίας 2007-2008, ό-
ταν το σκληρό σιτάρι ξεπέρασε στη 
Φότζια τα 500 ευρώ τον τόνο για να 
ακολουθήσει κάποιους µήνες αργό-
τερα η µεγάλη κατρακύλα που κρά-
τησε τις τιµές των σιτηρών καθηλω-
µένες για περισσότερο από µια 15ε-
τία. Βεβαίως, κανείς δεν είναι σε θέ-
ση να προβλέψει το αύριο, από τη 
στιγµή που οι µεγάλες ανακατατά-

ξεις στις αγορές µε αφορµή την παν-
δηµία, συνδυάζεται µε ακραία καιρι-
κά φαινόµενα και σηµάδια κλιµατι-
κής αλλαγής στον πλανήτη, τα οποία 
µένει να αποδειχθούν στην πράξη. 

Για να πάρουµε πάντως τα πράγ-
µατα µε τη σειρά, η αφετηρία της 
τρέχουσας ανισορροπίας στις αγο-
ρές, εποµένως και της ζωηρής ανό-
δου των τιµών διεθνώς έχει τις ρί-
ζες της στην πανδηµία και στα δια-
δοχικά lockdown. Εκεί αυξήθηκε η 
κατανάλωση των σιτηρών, εκεί µει-
ώθηκαν τα αποθέµατα, εκεί δυσκό-
λεψαν οι εµπορευµατικές συναλλα-
γές, εκεί αυξήθηκαν τα κόµιστρα και 
τα ναύλα, εκεί εντοπίζεται ακόµα και 
σήµερα µια τεράστια δυσλειτουργία. 

Το παρατεταµένο ξηροθερµικό κα-
λοκαίρι και οι καύσωνες ακόµα και 
στο βόρειο ηµισφαίριο είναι αυτό που 
«ξεχείλισε το ποτήρι» και οδήγησε το 
δείκτη της Φότζια σ’ αυτά τα επίπεδα, 
πράγµα το οποίο αφορά βέβαια απο-
κλειστικά στα αγροτικά εµπορεύµα-
τα και εν προκειµένω στις τιµές του 
σκληρού σιταριού. 

Είχε προηγηθεί, από τις αρχές του 
χρόνου, σε κάποιες περιπτώσεις και 
από τα τέλη του 2020 η ανοδική πο-
ρεία στις τιµές των πρώτων υλών και 
στα ορυκτά καύσιµα, εξέλιξη η οποία 
επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό τις τι-
µές των αγροτικών εισροών, και τα α-
ντίστοιχα κόστη παραγωγής.      

Όπως αναφέρεται και από τις στή-

λες του περιοδικού profi, o Σεπτέµ-
βριος είναι ο µήνας της επιστροφής 
στην πραγµατικότητα και η πραγµα-
τικότητα στον τοµέα  της αγροτικής 
παραγωγής δεν αφήνει πολλά περι-
θώρια για εφησυχασµό. Το γεγονός 
ότι οι τιµές για τα πολλά και κρίσι-
µα  αγροτικά προϊόντα κινούνται σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα είναι κά-

τι που απηχεί τις διεθνείς εξελίξεις 
στην αγορά εµπορευµάτων και ταυ-
τόχρονα µε τις επιπτώσεις στον διε-
θνή ανταγωνισµό ενδεχοµένως να 
επιδρά ανασταλτικά στην προώθηση 
των µεγάλων µεταρρυθµίσεων που 
έχει ανάγκη η ελληνική γεωργία. 

Η πείρα δείχνει ότι σε παρόµοι-
ες συνθήκες οι παραγωγοί, στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων, δεν 
αξιοποιούν παραγωγικά τα όποια 
οφέλη από την άνοδο των τιµών. 
Συχνά οι αγρότες αρνούνται ή και 
δυσκολεύονται να προχωρήσουν α-
κόµα και σε προγραµµατισµένες α-
ναδιαρθρώσεις των εκµεταλλεύσε-
ών τους, πράγµα το οποίο, σε ορα-
τό χρόνο, κάνει τη θέση τους στον 

Το 2007-2008 
η Φότζια για καιρό
έδειχνε 500 ευρώ
Μετά από ράλι ανόδου ήρθε  η κατρακύλα στα σιτηρά που κράτησε μια 15ετία

Η αρχή
Η αφετηρία της τρέχουσας 

ανισορροπίας στις αγορές και 
της ζωηρής ανόδου των τιµών 
διεθνώς έχει τις ρίζες της σε 

πανδηµία και lockdown

ΟΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Σιτάρι 
Νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα 

τιµών «ανακαλύπτει» η αγορά

Με τη Φότζια να κερδίζει 105 ευρώ ο 
τόνος µέσα σε διάστηµα 14 ηµερών, 
η εξέλιξη των τιµών σκληρού σίτου έχει 
µπει προ πολλού σε φάση «ανακάλυψης» 

προσεγγίζοντας τα 45 λεπτά το κιλό. Εν 
τω µεταξύ, οι πληροφορίες θέλουν ένα 

καράβι φορτωµένο µε 200.000 τόνους 
µαλακό σιτάρι από τη Ρωσία και προορισµό την 

Ελλάδα, να βούλιαξε στο Μυρτώο Πέλαγος, κάτι που 
αναµένεται να ωθήσει και την τιµή 
για τα µαλακά σιτάρια στην εγχώρια αγορά, που το 
προηγούµενο διάστηµα διαπραγµατεύονταν στα 24 
µε 25 λεπτά το κιλό, τιµή αποθήκης παραγωγού. 

Βαµβάκι
Οδεύει πάνω από τα 65 λεπτά 

το σύσπορο για τους Έλληνες

Η χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος για 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2021 δείχνει 
να διατηρεί το εύρος των 95 σεντς ανά 
λίµπρα, µε την αγορά πλέον να 

στρέφεται στις εκτιµήσεις παραγωγής 
που θα ανακοινώσει τις επόµενες ηµέρες 

το αµερικανικό υπουργείο Γεωργίας 
(USDA). Σε αυτά τα επίπεδα τιµών, το εγχώριο 

σύσπορο µπορεί να φύγει από τους Έλληνες 
παραγωγούς ακόµα και 65 λεπτά το κιλό, ωστόσο εδώ το 
κόστος της ενέργειας, των ανατιµήσεων στις εισροές και η 
επιβάρυνση των επιπλέον ποτισµάτων περιορίζουν αρκετά 
το περιθώριο κέρδους. 
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ανταγωνισµό ακόµα πιο δύσκολα. 
Η ιδιαίτερη υψηλή τιµή την οποία α-

πολαµβάνει σήµερα το σκληρό σιτάρι 
για παράδειγµα είναι πολύ πιθανό να 
διευρύνει την παρουσία των αγροτών 
σε µια καλλιέργεια χαµηλών εισροών 
και πεπερασµένων δυνατοτήτων για 
προστιθέµενη αξία. Ανακόπτεται κα-
τά κάποιο τρόπο το ρεύµα µετάβασης 

σε πιο εντατικές καλλιέργειες και σε 
αναζήτηση λύσεων για καθετοποίη-
ση της παραγωγής. 

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου η διάρ-
θρωση του κλήρου είναι προβληµα-
τική και µεγάλο µέρος παραγωγικών 
εκτάσεων βρίσκονται σε χέρια  µη α-
γροτών, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
να διευκολυνθεί τελικά άλλος ένας 
κύκλος δραστηριότητας από «αγρό-
τες του καναπέ», δηλαδή από κατό-
χους αγροτικής γης που θα προτιµή-
σουν την ιδιοχρησία από την ενοικί-
αση των αγροτεµαχίων τους. Κι αυτό, 
χωρίς καµιά διάθεση για επενδύσεις 
σε µέσα παραγωγής και χωρίς να στοι-
χειοθετούνται προοπτικές για περαιτέ-
ρω ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.  

Ο πληθωρισμός «ροκανίζει» 
το κέρδος των παραγωγών
Θεμελιώδη και τοποθετήσεις των funds φέρνουν ψηλά 10ετίας

Ανασταλτικά
Οι υψηλές τιµές σε πολλά 

αγροτικά προϊόντα ίσως να 
επιδρούν ανασταλτικά στην 

προώθηση µεγάλων µεταρρυθ-
µίσεων στην ελληνική γεωργία 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τις τιµές των περισσότερων αγρο-
τικών εµπορευµάτων να έχουν ση-
µειώσει ετήσια άνοδο από 30% έως 
και 70%, το γενικό αίσθηµα στις α-
γορές υπαγορεύει ότι υπάρχουν α-
κόµα περιθώρια για περαιτέρω άνο-
δο, ενώ οι πιο αισιόδοξοι εκτιµούν 
πως βρισκόµαστε ακόµα στην αρχή 
ενός υπερκύκλου. Ωστόσο η εβδο-
µαδιαίες ανατιµήσεις στις αγροτικές 
εισροές και η «µανία» στην οποία έ-
χουν περιέλθει τις τελευταίες εβδο-
µάδες οι διεθνείς αγορές φαίνεται ό-
τι µάλλον πιέζουν παρά καθησυχά-
ζουνε τους συντελεστές της αγροτι-
κής παραγωγής. Ήδη από το καλο-
καίρι του 2020, η Agrenda αναφε-
ρόταν σε funds τα οποία είχαν το-
ποθετηθεί στην άνοδο των αγροτι-
κών εµπορευµάτων στα χρηµατιστή-
ρια συµβολαίων µελλοντικής εκµί-
σθωσης, βρίσκοντας αφορµή και α-
πό τα θεµελιώδη, µε αποτέλεσµα να 
ωθεί την αγορά σε υψηλά δεκαετίας. 

Σε ό,τι αφορά τα θεµελιώδη, οι ζη-
µιές από ακραία καιρικά φαινόµενα, 
άφησαν σχεδόν µισή την παραγωγή 
σκληρού σίτου στον Καναδά, η ξηρα-
σία στη Βραζιλία άφησε ελλειµµατι-
κή την αγορά σόγιας και καλαµπο-
κιού ήδη από την περασµένη άνοιξη, 
ενώ στο βόρειο Ηµισφαίριο επικρα-
τεί επίσης προβληµατισµός αναφο-
ρικά µε τις δύο αυτές καλλιέργειες. 
Άλλωστε και εδώ, η αγροτική παρα-
γωγή «πιάστηκε αδιάβαστη» µπρο-
στά στις ακραίες καιρικές συνθήκες, 

κάτι που αναµένεται να διαχειριστεί 
διαφορετικά τις επόµενες χρονιές.

Η συγκυρία ανόδου όµως δεν πε-
ριορίζεται µόνο στη µαζεµένη προ-
σφορά και τις χρηµατιστηριακές α-
σκήσεις. Ήταν και η περίοδος της 
πανδηµίας που συνέβαλε στο να ε-
ξαντληθούν σηµαντικές ποσότητες 
αποθεµάτων, αφήνοντας στη συνέ-
χεια και ως παρακαταθήκη στα εµπο-
ρικά λιµάνια του κόσµου τις καθυ-

στερήσεις και τη σύγχυση µε τα δρο-
µολόγια των πλοίων. 

Φυσικά και η τιµή του πετρελαί-
ου που ξεπέρασε τα 70 δολάρια το 
βαρέλι, έδωσε επιπλέον ώθηση στο 
ράλι των commodities. Εδώ, οι εκτι-
µήσεις αναλυτών θέλουν τα προ-
βλήµατα της προσφοράς να επιλύ-
ονται όσο οι πετρελαϊκές χώρες βά-
ζουν ξανά µπρος στις µηχανές τους, 
βέβαια από την άλλη, αναµένεται 
και η ζήτηση να κορυφωθεί όσο υ-
ποχωρεί το µέτωπο της πανδηµίας, 
όπως συνέβη την περασµένη εβδο-
µάδα στην Κίνα.

Σήµα ότι πιέζονται σηµαντικά τα 
περιθώρια κέρδους εκπέµπουν και 
οι πολυεθνικές στον χώρο του τρο-
φίµου και των ποτών, αναµένοντας 
από την µια ότι ο υπερκύκλος στις 
τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων 
θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, αλλά και από την άλλη ό-
τι θα υπάρξουν ουσιαστικές επιδρά-
σεις την επόµενη χρονιά. 

Μεταξύ αυτών των πολυεθνικών 
και η Heineken, µε τον CEO της εται-
ρείας Ντολφ φαν ντερ Μπρινκ να α-
παριθµεί στους Financial Times τρεις 
παράγοντες που προκαλούν πονο-
κέφαλο στα υψηλόβαθµα διοικητι-
κά στελέχη των πολυεθνικών του 
κλάδου: «Το κόστος των πρώτων υ-
λών όπως το αλουµίνιο, η άνοδος 
των αγροτικών εµπορευµάτων, ό-
πως το κριθάρι αλλά και µεγαλύτε-
ρες επιβαρύνσεις τόσο σε οδικές ό-
σο και σε υπερατλαντικές µεταφο-
ρές, έχουν γίνει ένας καλός λόγος 
για να είµαστε ανήσυχοι». 

Άλευρα
Οι ανατιµήσεις στην τιµή 
των αλεύρων αγγίζουν 
το 32%, όταν το κόστος 

της ενέργειας έχει 
σηµειώσει άνοδο πάνω 
από 130%, σύµφωνα 

µε τους επαγγελµατίες 
στον κλάδο ψωµιού

Χοιρινό 
Σε ένα έτος ενισχύεται 

94% η διεθνής τιµή

Η τιµή για το χοιρινό κρέας 
σηµείωσε σε βάθος έτους µια 
αύξηση σε ποσοστό της τάξης 
του 94%, στα 1.100 δολάρια το 

µπούσελ, από 54 δολάρια 
περίπου που διαπραγµατευόταν 

το περασµένο καλοκαίρι του 2020. 
Η άνοδος αυτή φαίνεται ότι 
αποτυπώνει και την πορεία που είχαν 
οι τιµές για τις ζωοτροφές, µε το ράλι 
στα αγροτικά εµπορεύµατα να 
λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την 
διαµόρφωση τιµών στην κτηνοτροφία. 

Καλαµπόκι 
Ψάχνουν ποσότητες οι έµποροι 

πριν ανέβει κι άλλο η τιµή 

Με τον αλωνισµό στο καλαµπόκι να 
µην έχει αποκτήσει ακόµα ρυθµό, τα 
παραγωγικά κέντρα της χώρας 
κατακλύζουν έµποροι και µεσίτες που 
διεκδικούν όσο το δυνατόν πιο πολλές  

ποσότητες, µαρτυρώντας την κοινή 
εκτίµηση όλων ότι η αγορά θα συνεχίσει 

να κινείται ανοδικά. Εν τω µεταξύ ακούγεται 
ότι µεγάλη απορρόφηση ενσιρώµατος θα γίνει και 

από εταιρείες παραγωγής, ωθώντας υψηλότερα και την 
τιµή του. Στο σπυρί, η τιµή πλέον έχει φτάσει στα 29 λεπτά, 
µε τα 30 λεπτά ορατά στον ορίζοντα, ενώ οι περισσότερες 
ποσότητες κλείνονται πριν µπει η µηχανή στο χωράφι.

Σόγια 
Αυξηµένη ζήτηση και 

µειωµένη παραγωγή

Την παγκόσµια παραγωγή 
σόγιας για το 2021-2022 
αναθεώρησε το USDA 
ελαφρά πτωτικά στους 

385,22 εκατ. τόνους. Η 
παγκόσµια κατανάλωση και η 

χρήση σε ζωοτροφές ανοδικά 
αναθεωρήθηκαν στους 381,09 εκατ. 

τόνους και 332,04 εκατ. αντίστοιχα. Παρά 
την πρόσφατη πτώση της τιµής της, η αυξηµένη ζήτηση 
από την Κίνα (29% ανάκαµψη κοπαδιών χοίρων το α’ 
εξάµηνο) και οι προοπτικές για µειωµένη παραγωγή στη 
Νότια Αµερική, θα µπορούσαν να ενισχύσουν την τιµή.
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Γαλακτοκοµικά
Παρατηρείται µια 

ενίσχυση της ζήτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για γαλακτοκοµικά που 

παράγονται εντός 
του µπλοκ

Οι δείκτες τιμών της 
κτηνοτροφίας εμφανίζουν 
την μεγαλύτερη 
ενίσχυση κατά 13,6% για 
γαλακτοκομικά και 22% 
στην πτηνοτροφία, δείχνει 
η τελευταία ανάλυση του 
FAO για τις αγορές

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κατά 32,9% ενισχύθηκε ο δείκτης τιµών τροφί-
µων του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων 
(FAO) µέσα σε ένα χρόνο, µε µήνα αναφοράς 
τον περσινό Αύγουστο. Στις 127,4 µονάδες, 
σηµείωσε αύξηση της τάξης του 3,1% συγκρι-
τικά και µε τον περασµένο Ιούλιο, σε έναν µή-
να κατά τον οποίο ο πληθωρισµός διαµόρφω-
σε τον Αύγουστο του 2021 υψηλό δεκαετίας 
αγγίζοντας το 3%. 

Ο δείκτης τιµών δηµητριακών του FAO αυξή-
θηκε 3,4% σε σχέση µε τον Ιούλιο, µε τις χαµη-
λότερες προσδοκίες για τις σοδειές σε µεγάλες 
εξαγωγικές χώρες να αυξάνουν 8,8% τις τιµές 
του σιταριού σε µηνιαία βάση. Αντίθετα, οι τι-
µές του καλαµποκιού και του ρυζιού µειώθη-
καν, ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι πλέον οι 
χρηµατιστηριακές τιµές στο καλαµπόκι έχουν 
σταθεροποιηθεί κοντά στα υψηλά τους, όσο η 

συγκοµιδή στην Αµερική πλησιάζει το 70% στις 
αρχές Σεπτεµβρίου, ένα στοιχείο που η έκθεση 
του FAO δεν πρόλαβε να αποτιµήσει καθώς η 
εξέλιξη ακολούθησε την ολοκλήρωση της µη-
νιαίας αναφοράς. 

Ο FAO ανέφερε επίσης ότι οι παγκόσµιες σο-
δειές δηµητριακών θα φθάσουν σχεδόν τους 
2,788 δισ. τόνους το 2021, χαµηλότερα από την 
προηγούµενη εκτίµησή του για 2,817 δισ. τό-
νους αλλά υψηλότερα από τα επίπεδα του 2020.

Η αναθεώρηση αυτή προκλήθηκε, σύµφωνα 
µε τον Οργανισµό, από τις µόνιµες συνθήκες ξη-
ρασίας σε αρκετές µεγάλες παραγωγικές χώρες.

 Να σηµειωθεί ότι στον σχολιασµό του Ορ-
γανισµού Τροφίµων επιχειρείται µια συγκρά-
τηση του κλίµατος εφορίας στις αγορές, αφού 
µεταξύ άλλων στις αρµοδιότητες του FAO είναι 
η εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας στις 
πιο φτωχές γωνιές του πλανήτη, όπου σύµφω-
να µε άλλη του έκθεση υποσιτίζονται τουλάχι-
στον 700 εκατ. άνθρωποι. 

Οι τιµές των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν 6,7%, 
µε τις τιµές του φοινικέλαιου να φθάνει σε ι-
στορικά υψηλά λόγω των συνεχιζόµενων ανη-
συχιών για τα επίπεδα παραγωγής και τη µείω-
ση των αποθεµάτων στη Μαλαισία.

Οι τιµές του κρέατος αυξήθηκαν ελαφρά συ-
γκριτικά µε τα δεδοµένα του Ιουλίου, τα οποία 
ωστόσο ενίσχυσαν το αίσθηµα των πληθωρι-
στικών πιέσεων στη δηµόσια σφαίρα. Σε κάθε 
περίπτωση, καθώς οι ισχυρές αγορές από την 
Κίνα στήριξαν τις τιµές του βόειου και του πρό-
βειου κρέατος και η ισχυρή ζήτηση για εισαγω-
γές από την Ανατολική Ασία και τη Μέση Ανα-
τολή αύξησαν τις τιµές των πουλερικών, ο συ-
γκεκριµένος δείκτης διατηρείται στο +22% συ-

γκριτικά µε τα επίπεδα του προηγούµενου κα-
λοκαιριού. Ο δείκτης τιµών για τα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα υποχώρησε ελαφρά σε µηνιαίο 
επίπεδο, όµως και αυτός βρίσκεται στο 13,6% 
συγκριτικά µε το 2020, ενώ παράλληλα παρα-
τηρείται µια ενίσχυση της ζήτησης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση για γαλακτοκοµικά που παράγο-
νται εντός του µπλοκ.

Πάνω κατά 32,9% οι τιμές 
στις μεγάλες καλλιέργειες 
μέσα σε ένα χρόνο

Χάνονται στο δρόµο
οι τιµές παραγωγού
Μόλις το 10% από την 
συνολική αύξηση των τιµών 
παραγωγού µένει ως κέρδος 
στους Έλληνες αγρότες, 
σύµφωνα µε υπολογισµούς που 
έκαναν οργανωµένοι 
παραγωγοί µιλώντας στην 
Agrenda. Μάλιστα αυτός ο 
εισαγόµενος πληθωρισµός 
φαίνεται ότι δυσχεραίνει και 
τους όρους µε τους οποίους 
κινούνται στην αγορά, αφού 
φέτος η προετοιµασία για την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο 
στις µεγάλες καλλιέργειες 
γίνεται µε µεγαλύτερο από 
ποτέ επιχειρηµατικό ρίσκο. 
Ορισµένοι µάλιστα, ήδη 
βλέπουν τις διαθέσιµες 
εκτάσεις τις οποίες 
διαχειρίζονται να µειώνονται, 
αφού οι ιδιοκτήτες εκφράζουν 
την επιθυµία τους για 
ιδιοχρησία, προφανώς σε 
καλλιέργειες µε χαµηλότερη 
προστιθέµενη αξία. Αυτή η 
«υποκινούµενη φούσκα» όπως 
πλέον χαρακτηρίζουν την 
κατάσταση στις διεθνείς 
αγορές αρκετοί εκ των 
συντελεστών, απαιτεί πλέον 
υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης 
ενόψει της προετοιµασίας για 
τη νέα χρονιά.

Ο FAO, δείχνει αυτοσυγκράτηση στο σχολιασµό 
του για το κλίµα ευφορίας που επικρατεί στις 
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων.
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