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Έκλεισαν182οι φάκελοι
ξεκινάει 84,76
η αγωνία
2,93
Πάνω από 15.000 οι τελικές
αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης,
τριπλάσιες οι απαιτήσεις. σελ. 16

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

27/9

04/10

Σιτάρι σκληρό
230
Καλαµπόκι
179
Βαµβάκι
78,55
Ελαιόλαδο
2,74

230
179
76,46
2,70

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

Φροντιστήρια ελιάς
229 χώρα
235
235
στη
των δράκων
179
177
177
Ο80,74
φυτωριούχος
Σωτήρης Σαλής
77,50 78,95
3,63στα
3,64
δεν3,01
αρκείται
standard και στον
αργοπορηµένο ΕΛΓΟ. σελ. 58

Εξισωτική
με ανατροπές
για πολιτική
εκμετάλλευση
Φωτιές βάζει ο χάρτης στις μειονεκτικές

Μετράει 160 καρύδια στο φυτό
ΣABBATO: † Θωµά αποστ., Μακαρίου νεοµ.,Κενδέα οσ.

Αποδίδει καρπούς η συνεργασία
του οµίλου Ευθυµιάδη στα
Βαρδουλαίικα του Νέσσωνα.
Ο «στούµπος» γράφει 600 κιλά
το στρέµµα. σελ. 50-51

Μήνας 10ς, Εβδ. 40η

Αναστάτωση στον αγροτικό κόσµο
της χώρας δηµιουργεί ο χάρτης των
µειονεκτικών περιοχών που έδωσαν για διαβούλευση οι διαχειριστικές αρχές. Ο νέος χάρτης αποκλείει κόσµο από τις εξισωτικές αποζηµιώσεις, αφήνοντας υποψίες
για πολιτική διαχείριση του θέµατος από τους υπευθύνους. Χαρακτηριστικό της µικροκοµµατικής
δοσοληψίας που αναπτύσσεται είναι η δια τηλεφώνου διαβεβαίωση

του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη
προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, ότι στην περιφέρειά του το θέµα θα λυθεί και
ο χάρτης θα επιστρέψει στα προηγούµενα όρια. Ανάλογη τύχη αναµένεται να έχουν οι οριοθετήσεις
και σε άλλες περιφέρειες, µόνο που
εκτιµάται ότι µέχρι τότε βουλευτές
και υποψήφιοι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχουν καταφέρει να αποσπάσουν δηµοφιλία. σελ. 8-9, 56

Η κατά Στουρνάρα
κλιµατική αλλαγή

Προχωρά το σχέδιο
στα αµπελοοινικά

Στα 701 δισ. ευρώ υπολογίζει ο
διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας
το κόστος της κλιµατικής αλλαγής
στην Ελλάδα µέχρι το 2100. Ευάλωτη
πιο πολύ, βέβαια, η γεωργία. σελ. 12

Αποφασισµένη να προχωρήσει τον
σχεδιασµό για την ανάπτυξη του
αµπελοοινικού κλάδου, έδειξε η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου στη
συνάντηση της Πέµπτης. σελ. 10-11

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:25 - ∆ύση 19:01

ΣΕΛΗΝΗ: 27 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
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EDITORIAL
Πολλά τα θέματα
και λίγος ο χρόνος

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,14931

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

690
685

691,30

νοίξει τον τελευταίο καιρό στον
αγροτικό χώρο και ανεξαρτή-

665

(04/10)

660
Παρασκευή

28/09

∆ευτέρα

01/10

Τρίτη

02/10

Πέµπτη

Τετάρτη

04/10

03/10

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,13847

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

TΖΙΡΟΣ
90.163,311

666,84

670

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
131,38700

Η παραγωγή σκληρού της ΕΕ σηµείωσε σηµαντική µείωση,
που αναµένεται να ενισχύσει τις τιµές παραγωγού, αφού για
πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια η ζήτηση θα ξεπεράσει την
προσφορά. Προς το παρόν ωστόσο οι αγορές είναι υποτονικές.
Την ίδια στιγµή, απλήρωτοι και µε το µεγαλύτερο όγκο της
παραγωγής στις αποθήκες παραµένουν οι παραγωγοί φακής,
µε τη ζήτηση να παραµένει ισχνή για το προϊόν τους.

681,17

691,69

680
675

Είναι πολλά τα θέµατα που έχουν α-

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88609

676,36

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
695

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,47976

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

τως της έµπνευσης που είχαν
οι καθ’ ύλην αρµόδιοι, είναι πολύ λίγος ο χρόνος που αποµένει µέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε
να κλείσουν επιτυχώς, µετατρέποντας µάλιστα το µέχρι τώρα
πολιτικό κόστος σε πολιτικό όφελος.
Ειδικά η σηµερινή κυβέρνηση έχει
µια τάση να ανοίγει ζητήµατα,
ακόµα και εκεί που θα µπορούσε να το αποφύγει.
Τις τελευταίες µέρες άνοιξε π.χ. το
θέµα µε το νέο χάρτη για τις
µειονεκτικές περιοχές. Πρόκειται για τις γεωγραφικές ζώνες,
στις οποίες οι συντελεστές της
αγροτικής παραγωγής (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) δύνανται
να τεκµηριώσουν δικαίωµα για
εξισωτικές αποζηµιώσεις. Είναι
σαν να άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Ανεξαρτήτως της εξέλιξης που θα υπάρξει, µέσα από
την τρέχουσα δηµόσια διαβούλευση, πολύ δύσκολα η τελική
διαµόρφωση του χάρτη, όποια
κι αν είναι αυτή, θα ικανοποιήσει τη µεγάλη πλειοψηφία των

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 06-10-2018
Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους
αυξηµένες. Τοπικές βροχές θα
εκδηλωθούν από το βράδυ στα
δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν στα
δυτικά ανατολικοί
νοτιοανατολικοί ασθενείς και
τοπικά στο Ιόνιο ισχυροί. Στα
ανατολικά θα πνέουν από
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και
πρόσκαιρα στο Αιγαίο ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή.

Νεφώσεις κατά τόπους
αυξηµένες στα δυτικά όπου θα
εκδηλωθούν τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες. Οι
άνεµοι στα δυτικά θα πνέουν
ασθενείς από νότιες διευθύνσεις
ενώ στα ανατολικά από βόρειες,
και στα πελάγη τοπικά ισχυροί µε
βαθµιαία εξασθένηση.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή.

οριοθέτηση.
Το ίδιο και µε τα Σχέδια Βελτίωσης.
Μετά από έξι συνολικά παρατάσεις, η αρµόδια διαχειριστική
αρχή «κατάφερε» να παραλάβει
περί τους 16.000 επενδυτικούς

∆ευτέρα 08-10-2018
και Τρίτη 09-10-2018
Στα δυτικά θα εκδηλωθούν
νεφώσεις µε παροδικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες
νεφώσεις κατά τόπους
αυξηµένες, κυρίως στα ανατολικά

Το κλαδοσπόριο στις ντοµάτες
θερµοκηπίου ευνοείται
από τον καιρό

240C

210C

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

KABΑΛΑ

190C
ΦΛΩΡΙΝΑ

230C

250C

Η παρουσία του κλαδοσπόριου
(Cladosporium fulvum, fulvia fulva)
στις καλλιέργειες µε ντοµάτες
θερµοκηπίου συνεχίζεται καθώς οι
καιρικές συνθήκες που επικρατούν
είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του
µύκητα και τη µετάδοσή του στον
θεσσαλικό κάµπο. Η ασθένεια
προσβάλλει τα φυτά στα θερµοκήπια
όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%95% και θερµοκρασίες από 4-32oC.

5-6 B

ΛΑΡΙΣΑ

3-4 B

220C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

4-5 B

4-5 B

Κυριακή 07-10-2018

αγροτών, η οποία έδειξε να δυσαρεστείται από την πρόσφατη

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

220C
HΡΑΚΛΕΙΟ

ηπειρωτικά. Οι άνεµοι στα δυτικά
θα είναι µεταβλητοί και ασθενείς,
ενώ στα ανατολικά θα πνέουν
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή.

Τετάρτη 10-10-2018 έως
Παρασκευή 12-10-2018
Γενικά αίθριος καιρός. Στην
Στερεά Ελλάδα θα εκδηλωθούν
νεφώσεις µε την πιθανότητα
παροδικών βροχοπτώσεων. Οι
άνεµοι θα είναι µεταβλητοί και
ασθενείς, ενώ η θερµοκρασία
δεν θα εµφανίσει κάποια
αξιόλογη µεταβολή.

Πώς εντοπίζεται η ασθένεια

4-6Bf

Τοπικές βροχές από
το βράδυ στα ∆υτικά,
ενώ στην υπόλοιπη
χώρα νεφώσεις
κατά περιόδους
αυξηµένες. Οι άνεµοι
θα πνέουν από
βόρειες διευθύνσεις
στα ανατολικά 5
µε 6 µποφόρ.

Οι προσβολές εµφανίζονται πρώτα στα
κατώτερα φύλλα µε κιτρινοπράσινες ή
κίτρινες κηλίδες και σε προχωρηµένο
στάδιο οι κηλίδες γίνονται
κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην
κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων
καλύπτεται από την εξάνθηση του
παθογόνου, η οποία έχει χρώµα
ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και
υφή βελούδου. Όσοι παραγωγοί
διαπιστώσουν συµπτώµατα να
προστατεύσουν την καλλιέργεια τους
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, τονίζουν οι γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου.

φακέλους, ενώ γνωρίζει ότι οι
δυνατότητες να ικανοποιήσει
τους υποψήφιους αγρότες-επενδυτές περιορίζονται στο 1/3
των αιτήσεων. Έτσι, ακόµα κι
αν οι αρµόδιοι φέρουν εις πέρας αυτή τη δύσκολη αξιολόγηση των φακέλων, ακόµα δυσκολότερα θα µπορέσουν να διαµορφώσουν τα απαραίτητα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία
θα οδηγήσουν αυτά τα Σχέδια
σε αίσιο τέλος. Agrenda
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Εγκύκλιος του υπουργείου αναστατώνει
τους καζανάρηδες σελ. 52-53
• Αποµακρύνεται από το σχέδιο Αποστόλου
η ∆ιεπαγγελµατική της Φέτας σελ. 54

• ∆ύσκολη η έγκριση, ακόµα πιο ζόρικη
η ρευστότητα στα Σχέδια σελ. 16
• Από αναβολή σε αναβολή πάει το
Μέτρο των Συµβούλων σελ. 18

• Πάνω από 10 σεντς ανά λίµπρα πήρε σε
λίγες µέρες η τιµή στο χοιρινό σελ. 44
• Στις αποθήκες µένει ακόµα η φακή, που
φέτος πληρώνει λιγότερα σελ. 21

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

4

Agrenda

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στο 12% ο ΕΦΚΑ αγροτών
δείχνει ο προϋπολογισμός

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΜΕΤΡΑ

Δεν προβλέπονται έσοδα από φόρο στο κρασί, λέει ο Κόκκαλης
ΤOY Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

∆ραστική µείωση του συντελεστή
κύριας ασφάλισης των αγροτών
κατά το ένα τρίτο περίπου, ενσωµατώθηκε τελικά στο Προσχέδιο
του Κρατικού Προϋπολογισµού
για το 2019, το οποίο κατατέθηκε
προς συζήτηση στη ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της
Βουλής τη ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου. Αρµοδίως τονίζεται ακόµα ότι ο νέος προϋπολογισµός δεν έχει προβλέψει έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί, πράγµα που σηµαίνει ότι το υπουργείο Οικονοµικών έχει ήδη
λάβει µέριµνα για την κατάργησή του. Κυβερνητικά στελέχη διαµηνύουν επίσης, ότι οι φοροελαφρύνσεις που έχουν ανακοινωθεί, όπως οι δόσεις για χρέη
στις εφορίες, η επίσπευση των επιστροφών φόρων - ΦΠΑ κ.α. θα
διευθετηθούν µε υπουργικές αποφάσεις εντός του έτους.
Σε ότι αφορά το θέµα της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, το έγγραφο του προσχέδιου
του προϋπολογισµού που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονοµικών αναφέρει ότι «το µέτρο α-

Ριγµένοι
Οι εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων στηρίζουν το ΑΕΠ,
αλλά ο Προϋπολογισµός αφήνει
τους αγρότες απ’ έξω

φορά στη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων
και αγροτών και ειδικότερα στη
µείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης (από το 20% στο 12%)
και στην εφαρµογή της ελάχιστης
εισοδηµατικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή». Και προσθέτει: «οι
ανωτέρω οµάδες υπέστησαν σηµαντική επιβάρυνση από τη µετάπτωση από την τεκµαρτή στην
πραγµατική εισοδηµατική βάση

Οι εξαγωγές
στηρίζουν ΑΕΠ
Η πτώση των συνολικών
επενδύσεων στο πρώτο εξάµηνο
του 2018 αντισταθµίστηκε –
σύµφωνα µε όσα αναφέρει η
έκθεση του προσχέδιου του
προϋπολογισµού - από την
ταυτόχρονη άνοδο των καθαρών
εξαγωγών (στην οποία
συµπεριλαµβάνονται και οι
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων),
µε τη συµβολή του εξωτερικού
τοµέα στην ετήσια ανάπτυξη να
ανέρχεται σε 1,3% του ΑΕΠ. Η
αντιστάθµιση αυτή προήλθε
κυρίως από το ισοζύγιο αγαθών
(+2,1 δισ. ευρώ σε όρους όγκου
έναντι του πρώτου εξαµήνου του
2017), αλλά και από το ισοζύγιο
υπηρεσιών (+0,3 δισ. ευρώ
αντίστοιχα).

µε τη µεταρρύθµιση του 2016, ενώ η αύξηση των εισφορών οδήγησε σε µείωση τόσο του αριθµού
των αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών όσο και
στα δηλωθέντα εισοδήµατά τους.
Ως εκ τούτου, το µέτρο στοχεύει
τόσο στην αναστροφή αυτής της
τάσης, όσο και στην ενίσχυση της
φορολογικής συµµόρφωσης».

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΑ

1/3

ΑΠΟ 29%
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ

Ρυθµός οικονοµικής
µεγέθυνσης
Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού – σύµφωνα µε όσα
αναφέρει το αρµόδιο υπουργείο
Οικονοµικών - στηρίζεται σε ένα
αναθεωρηµένο µακροοικονοµικό
σενάριο βάσει του οποίου ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης, σε
σταθερές τιµές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018
και 2019 αντιστοίχως. Επίσης, µε
το νέο προϋπολογισµό θα υπάρξει επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων. Η συγκεκριµένη
δράση αποσκοπεί στη βελτίωση
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και αναµένεται να οδηγήσει στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, συµβάλλοντας στη µείωση της ανεργίας
των νέων, που είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, αλλά και µειώνοντας
το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Το µέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24
ετών και συνίσταται στην επιδότηση του 100% των εισφορών των
εργαζοµένων και του 50% των εργοδοτικών εισφορών.

25%

10%

ΣΤΟΧΟΙ

3,5%

2,1%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΡΥΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 2018

2,5%
ΡΥΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Έσοδα από τους ΕΦΚ μετρούν τα ταμεία
Την ώρα που οι υπουργοί διαβεβαιώνουν ότι ο φόρος στο κρασί καταργείται, το προσχέδιο του
προϋπολογισµού δεν καθιστά
σαφή την πρόθεση της κυβέρνησης, όπως δεν αναφέρει και
συγκεκριµένο νούµερο - πρόβλεψη για τα έσοδα από το φόρο. Κάνει απλά λόγο για έσοδα
που προκύπτουν γενικά από τους
Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης,
σε όσα προϊόντα αυτοί έχουν επιβληθεί αυτά τα χρόνια.
Ειδικότερα στο σχετικό έγγρα-

φο τονίζεται ότι τα καθαρά έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισµού,
σε δηµοσιονοµική βάση, µετά τη
µείωση των επιστροφών φόρων,
εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν
στα 53.295 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 435 εκατ.
ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου
του ΜΠ∆Σ 2019-2022.
Σηµειώνεται, ότι η προαναφερθείσα εκτιµώµενη αύξηση των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού επιτυγχάνεται παρά
το γεγονός της σηµαντικής ανό-

δου των επιστροφών φόρων κατά 720 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε το
στόχο. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως ο ΦΠΑ, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ),
οι φόροι µε µορφή χαρτοσήµου
και οι φόροι επί χρηµατοοικονοµικών και κεφαλαια-κών συναλλαγών. Από φόρους επί αγαθών
και υπηρεσιών, εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν έσοδα ύψους 27.280
εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 785
εκατ. ή 3,0% έναντι του στόχου
του ΜΠ∆Σ 2019-2022.

Όπως και µε τις συντάξεις, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν λέει καθαρά τι
θα κάνει για τον ΕΦΚ στο κρασί, δεν έχει προβλέψει ωστόσο και έσοδα.
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Μπαίνει σε δρόμο η προκαταβολή,
Δεκέμβριο πρασίνισμα και Απόθεμα
Κοινοτική υποχρέωση οι πιστώσεις για τη δημοσιονομική πειθαρχία του 2017 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

206 προτάσεις
Σε τροχιά αξιολόγησης οι 206
προτάσεις που
εγκρίθηκαν στο
Μέτρο 9 των Οµάδων Παραγωγών,
για να ακολουθήσει η πληρωµή της
πρώτης δόσης

Έως 10
Οκτωβρίου
Σε τρίτη παράταση, µέχρι τις 10
Οκτωβρίου, για
την εµπρόθεσµη
καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς έτους
2017, προχώρησε
ο ΕΛΓΑ

ΠΣΕΑ
του 2017
Μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου αιτήσεις
ενίσχυσης µέσω
ΠΣΕΑ για ζηµιές
σε φυτικό και
πάγιο κεφάλαιο
από θεοµηνίες
και δυσµενείς
καιρικές συνθήκες
το 2016

∆ύο περίπου εβδοµάδες έµειναν για την πολυαναµενόµενη πληρωµή της προκαταβολής του 70% της βασικής
ενίσχυσης του 2018, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι θα
πρέπει να είναι και φέτος προετοιµασµένοι αφενός για τα
µικρότερα ποσά που θα βρουν στους λογαριασµούς τους
λόγω εξωτερικής σύγκλισης και αφετέρου µε τους συµψηφισµούς µε χρέη προς το δηµόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ) που θα «τρέξουν» ταυτόχρονα µε τις πιστώσεις.
Το µεγαλύτερο κοµµάτι δικαιούχων που θα µείνει εκτός πληρωµής είναι όσοι γεωργοί δικαιούνται ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ. Κατά τα λοιπά, εκκρεµότητες διορθώσεων που δεν ολοκληρώθηκαν θα στερήσουν χρήµατα από άλλη µια µερίδα παραγωγών, που ωστόσο θα µπορέσουν να µπουν στην εξόφληση του ∆εκεµβρίου, αφού ανοίξει το σύστηµα για διοικητικές πράξεις. Σε κάθε περίπτωση να σηµειωθεί ότι
στα πιστώσεις αυτές δεν θα περιλαµβάνεται το πρασίνισµα και κατά πάσα πιθανότητα τα επιπλέον δικαιώµατα
που έχουν να λάβουν οι νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών
οι οποίοι ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από το 2013
και µετά, καθώς ακόµα δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη
απόφαση µε το ποσοστό της ενίσχυσης.
Στις εκκρεµότητες και η απόφαση για τη σύµβαση µε
την τράπεζα που θα αναλάβει το έργο της πίστωσης των
λογαριασµών των δικαιούχων παραγωγών µε την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2018, και ως είθισται είναι η Πειραιώς, η οποία πρέπει να περάσει και το
Ελεγκτικό Συνέδριο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όπως απαιτείται σε περιπτώσεις ποσού άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Εν τω µεταξύ, και µέχρι να µπει η προκαταβολή του
τσεκ, που τοποθετείται την εβδοµάδα 16 µε 19 Οκτωβρίου, αναµένεται να προηγηθεί µια ξεχωριστή πληρωµή
µε την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του
περασµένου χρόνου, όπως απαιτείται από τις κανονιστικές αποφάσεις, προκειµένου να «κλείσει» το σύστηµα
της ενιαίας ενίσχυσης του 2017 για να ανοίξει η διαδικασία του επόµενου έτους.

Την άλλη βδοµάδα κλείνουν οι υποχρεώσεις
του προηγούµενου έτους
Το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου καλούνται να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεµότητες από την ενιαία ενίσχυση του 2017, καθώς και ότι έχει µείνει «απλήρωτο» από
επιχειρησιακά προγράµµατα Οργανώσεων Παραγωγών,
προγράµµατα προώθησης οίνων και αγροτικών προϊόντων, αναδιάρθρωσης αµπελώνων και µελισσοκοµίας.
Στόχος των αρµοδίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και κοινοτική
υποχρέωση, να µην ξεκινήσει η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2018, χωρίς να έχουν τακτοποιηθεί οι
εκκρεµότητες της προηγούµενης χρονιάς.

Τον επόµενο µήνα προκαταβολή του δεύτερου
έτους της Βιολογικής Γεωργίας
Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία: Μέσα στον Οκτώβριο και ενδεχοµένως πριν την προκαταβολή του τσεκ

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΠΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2018

700

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

43

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2018

ΑΠΟ

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ
2013 ΚΑΙ 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

50

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μετά τη βασική, η προκαταβολή 85% στην Απονιτροποίηση
Μετά την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, λογικά µέσα στον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία της προκαταβολής της Απονιτροποίησης, στο
πλαίσιο της «τακτοποίησης» των πληρωµών του Β’ Πυλώνα, σύµφωνα µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις.
Μάλιστα, το δρόµο άνοιξε η απόφαση Κασίµη, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 4.169 δικαιούχων στη
δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», των οποίων οι αιτήσεις
στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης κρίθηκαν ως
παραδεκτές, µε συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 254.627.063,52 ευρώ.
Να σηµειωθεί ότι οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των δικαιούχων, ξεκίνησαν την
28η ∆εκεµβρίου 2017 και λήγουν την 27η ∆εκεµβρίου 2022, δηλαδή αφορούν την πρόσκληση που
βγήκε στον αέρα στις 28 ∆εκεµβρίου του 2017.
Υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση του Β’ Πυλώνα, για πρώτη φορά η Κοµισιόν διευκολύνει τα κράτη
µέλη, που αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το
καλοκαίρι, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής στο 85% από 75%
µέχρι σήµερα.
Όσον αφορά τα ποσά, υπενθυµίζεται ότι στο µέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι µε συνολική αιτούµενη
έκταση 850.000 στρέµµατα και συνολικό προϋπολογισµό της πενταετίας µετά την υπερδέσµευση στα
254,6 εκατ. ευρώ και ελάχιστη βαθµολογία ένταξης τα 12,2 µόρια.
Αυτό σηµαίνει ότι για το πρώτο έτος της Απονιτροποίησης, υπολογισµένο µε τον υψηλότερο συντελεστή
που αφορά τα κηπευτικά και ανέρχεται στα 60 ευρώ το στρέµµα το ποσό που έχει δεσµευτεί ανέρχεται
στα 51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε προκαταβολή περί τα 43 εκατ. ευρώ.

τοποθετεί ο Οργανισµός Πληρωµών την εκκαθάριση του
πρώτου έτους της Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου αµέσως µετά και µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου να δροµολογηθεί η προκαταβολή του δεύτερου έτους της Βιολογικής
Γεωργίας και η αντίστοιχη προκαταβολή του πρώτου έτους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Τον ∆εκέµβριο πρώτα η εξόφληση
της ενιαίας ενίσχυσης και µετά η εξισωτική
Στα µέσα ∆εκεµβρίου, και µέχρι τις 14 ∆εκέµβρη, αναµένεται να πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ε-

νίσχυση και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, ενώ αµέσως µετά –όπως έγινε και πέρυσι- δροµολογείται αρµοδίως η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2018. Σηµειωτέον ότι µέχρι το τέλος του έτους,
στόχος του Οργανισµού Πληρωµών είναι να έχουν κλείσει και όλες οι εκκρεµότητες από τα προηγούµενα έτη.
Μάλιστα, αυτό ανακοίνωσε και ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης µε την ανάληψη του υπουργική θώκου, λέγοντας ότι «µέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η ανασκόπηση ανειληµµένων υποχρεώσεων των ετών 2013-2015, αλλά και των αντίστοιχων για παλιά προγράµµατα όπως Βιολογικά και ∆ασώσεις».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανάβει φωτιές
ο καινούργιος χάρτης
για τις εξισωτικές
Σε πανικό και οι Περιφερειάρχες για να προλάβουν αντιδράσεις
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Κάτω από τον επιστηµονικό µανδύα µιας ογκώδους, πλην όµως άφαντης, µελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, φαίνεται να επιχειρείται εξοικονόµηση χρηµάτων υπέρ άλλων µέτρων και άλλων δικαιούχων από το υπουργείο. Το περίεργο είναι ότι η εν λόγω µελέτη δεν συνοδεύει το προσχέδιο των νέων περιοχών που συνιστούν τον χάρτη των µειονεκτικών περιοχών, βάσει του οποίου θα καταβάλλονται από τον επόµενο χρόνο (δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2019) οι εξισωτικές αποζηµιώσεις.
∆ύσκολα µπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά το
γεγονός ότι µε βάση τα νέα κριτήρια, που τέθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε
fast track διαβούλευση (µόλις ένα 15νθήµερο),
σβήνονται από το χάρτη των εξισωτικών ολόκληρες κοινότητες ακυρώνοντας και τα βοσκοτόπια που είχαν κατανεµηθεί µε «τεχνητή λύση».
Ενδεικτικό είναι ότι, σύµφωνα µε την προτεινόµενη οριοθέτηση στο νοµό Σερρών µόνο
5 κοινότητες συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία «περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα», ενώ η προηγούµενη συµπεριλάµβανε 85 «µειονεκτικές» κοινότητες. Αντίστοιχα, στη Λάρισα,
εκτός εξισωτικής φαίνεται να βγαίνουν και τα
40 µειονεκτικά χωριά, ενώ στο νοµό Ηλείας 36
δηµοτικά διαµερίσµατα και στην Αργολίδα 35,
κ.ο.κ. Παραγωγοί, τοπικοί φορείς, βουλευτές
«κρεµώντας» τα σχόλια και της παρατηρήσεις
τους στο κείµενο που συνοδεύει τη διαβούλευση ζητούν επίµονα από το υπουργείο «να δει το

φως της δηµοσιότητας» και να έρθει στα χέρια
τους η εν λόγω µελέτη του ΓΠΑ κάνοντας λόγο για «διάτρητα δεδοµένα» και για «µεθοδολογικά κενά και αυθαίρετες παραδοχές». Μάλιστα, πέραν της απώλειας της εξισωτικής δηµιουργείται κίνδυνος να χαθούν και όλα τα επιπλέον µόρια που ελάµβαναν οι δικαιούχοι
µέτρων του ΠΑΑ (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης κ.λπ) για την διετία 2019-20 και την επόµενη 2021-2027.Το εκρηκτικό αυτό κλίµα βάζει
στο «παιχνίδι» και τους τοπικούς βουλευτές οι
οποίοι σπεύδουν τις τελευταίες ηµέρες να εκφράσουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Από τηλεφώνου έλυσε το θέµα
στην Πελοπόννησο ο Αραχωβίτης
Την ίδια ώρα «αφωνία», ενδεχοµένως και
σκόπιµη, επικρατεί για το µείζον αυτό θέµα στην
πλατεία Βάθη, µε τον τοπικό Λαρισαίο βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παπαδόπουλο, να προαναγγέλλει βελτιώσεις υπό το βάρος των αντιδράσεων
των συντοπιτών αγροτοκτηνοτρόφων.
Εντύπωση δε, προκαλούν οι ανακοινώσεις
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, ο οποίος µέσα σε διάστηµα λίγων λεπτών από τη µία κατήγγειλε «τερτίπια» που έθεταν σε κίνδυνο την αγροτική οικονοµία της
Πελοποννήσου και λίγο αργότερα, αναφέρονταν στην άµεση τηλεφωνική ανταπόκριση του
Υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη στην παρέµβαση του για την εξισωτική αποζηµίωση λέγοντας
πως «συµφώνησε να ενσωµατωθούν στο σχέδιο της ΥΑ οι αποκλειόµενες περιοχές, οι οποίες δεν είχαν εξεταστεί από τη µελέτη του ΓΠΑ».

Δεν χρειάζονταν καθηγητές, έφθανε
μια απλή περιήγηση στο Google Earth
Με βάση το κείµενο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που είχε
δοθεί σε διαβούλευση ως την 1η Οκτωβρίου νοµοί που δεν έχουν πρόβληµα ξηρασίας και παρουσιάζουν
µεγάλη οικονοµική δραστηριότητα
βγαίνουν εκτός επιλεξιµότητας για
την καταβολή εξισωτικής, µε τους
Θεσσαλούς κτηνοτρόφους να ζητούν
«την πλήρη κατάργηση της προχειροδουλειάς, δεδοµένου ότι για την
κατανοµή περιοχών συµπεριλήφθησαν οι εκτάσεις µε καλλιέργειες αλλά
όχι τα βοσκοτόπια». Επίσης, λένε οι

κτηνοτρόφοι, εκτιµήθηκε η οικονοµική δραστηριότητα, µε υπολογισµό
της τυπικής απόδοσης ανά νοµό και
όχι ανά δήµο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να εξαιρεθεί ο νοµός Λάρισας, ο
οποίος ωστόσο έχει άλλη οικονοµική δραστηριότητα από την Ελάσσονα, µε αποτέλεσµα πολλοί κτηνοτρόφοι που είχαν επιλέξιµο βοσκότοπο
µέσα από την τεχνική λύση στις πρώην ηµιορεινές περιοχές και έπαιρναν
εξισωτική τώρα δεν θα πάρουν τίποτα. «Η συγκεκριµένη διαδικασία που
κάνατε δεν χρειάζονταν καθηγητές

Τοπικοί βουλευτές και φορείς τοποθετούνται στο θέµα
Μιχάλης Τζελέπης
Μπλέξαν τα κριτήρια ξηρασίας
και βοσκήσιµων εκτάσεων
Ο υπεύθυνος αγροτικού της ∆ΗΣΥ,
Βουλευτής Σερρών, Μιχάλης Τζελέπης,
τονίζει «στο κριτήριο της ξηρασίας το
Υπουργείο όρισε ως τοπική διοικητική
µονάδα τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες,
ενώ στην οικονοµική δραστηριότητα τους
Νοµούς αν και ξέρει τις τεράστιες ανισότητες
που υπάρχουν και µέσα στον ίδιο Νοµό. Το
αποτέλεσµα; Περιοχές εντός νοµού που πληρούν όµως
τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισµού να τίθενται εκτός.
Επίσης, χρησιµοποιήθηκε ως δεδοµένο για την ξηρασία το
ποσοστό αρδευόµενων προς το σύνολο των καλλιεργούµενων
εκτάσεων, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι βοσκήσιµες».

Γιάννης Μανιάτης
Χάνονται µόρια για εθνικό
απόθεµα, προγράµµατα
«Η υπουργική απόφαση που θα
εφαρµοστεί από 01.01.2019, αποκλείει
περιοχές όπως Μαλανδρένι,
Σχοινοχώρι, Μπόρσα, Λυγουριό,
Ηλιόκαστρο, Μετόχι, Αδάµι, Αρκαδικό,
∆ήµαινα, Επίδαυρος, Κρανίδι, Τραχειά,
∆ίδυµα, Φούρνοι κ.ά», τονίζει ο βουλευτής
Αργολίδας, Γιάννης Μανιάτης, µιλώντας για
αποκλεισµό 35 δηµοτικών διαµερισµάτων και
χωριών από την εξισωτική. Επιπλέον, τονίζει, νέοι αγρότες,
κτηνοτρόφοι και γεωργοί, θα πάψουν να λαµβάνουν
επιπλέον µοριοδοτήσεις για ένταξη στο καθεστώς Νέων
Αγροτών, Σχεδίων Βελτίωσης, Εθνικό Απόθεµα.
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Αθηναίοι με κτήματα
δικαιούχοι μειονεκτικών

πανεπιστηµίου, θα µπορούσε να την
κάνει και ένας πρωτοετής φοιτητής»,
τονίζει µε σχόλιο που υπογράφει ο
πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων & Κτηνοτρόφων
Περιφέρειας Θεσσαλίας Νίκος Παλάσκας και αναρτήθηκε στο κείµενο διαβούλευσης. Παράλληλα, καταγγέλλονται παραβάσεις και στον κανονισµό της ΕΕ (1305/2013) ο οποίος αναφέρει ότι για το κριτήριο της ξηρασία
ορίζεται ο λόγος των ετήσιων βροχοπτώσεων (P) προς την ετήσια δυνητική εξατµισοδιαπνοή (PET) µε κατώτερο όριο το P/PET ≤ 0,5.
Μάλιστα, σε άλλα σχόλια κάποιοι
συνιστούσαν σκωπτικά στους αρµοδίους, µια... απλή περιήγηση στους
χάρτες του Google Earth.

Γιάννης Κουτσούκος
Εκτός 36 δηµοτικά
διαµερίσµατα Ηλείας
Κανένα από τα 36
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα
του νοµού Ηλείας που
σήµερα είναι
χαρακτηρισµένα ως
µειονεκτικά δεν εντάσσεται
στις περιοχές που
χαρακτηρίζονται µε φυσικούς
περιορισµούς, βάσει της νέας
οριοθέτησης αναφέρει ο τοπικός
βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Γιάννης
Κουτσούκος µιλώντας για νέο
πλήγµα στην κτηνοτροφία.

∆εν αξιοποιήθηκαν στοιχεία λέει
η ∆ΑΟΚ ∆ράµας
Στο κείµενο µε τα σχόλια-παρατήρησεις της ∆ΑΟΚ ∆ράµας αναφέρεται
ότι δεν αξιοποιήθηκαν κλιµατολογικά και εδαφολογικά στοιχεία, ζητώντας ξεχωριστή προσέγγιση, σε σχέση µε το χαρακτηρισµό µιας περιοχής, µε φυσικούς περιορισµούς, της
γεωργίας από την κτηνοτροφία. Ζητά επίσης, άµεση ένταξη των περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας (Π.Ε.
Καβάλας, ∆ράµας) µαζί µε τη Θράκη,
όπου περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ορεινές ή µε φυσικούς περιορισµούς, εντάσσονται σε αυτές µε ειδικά µειονεκτήµατα. Επισηµαίνει δε,
ότι στο νοµό ∆ράµας αποχαρακτηρίζονται πάνω από 242.000 στρέµµατα.

«Εφαρµόζοντας τα κριτήρια, που περιγράφονται στο κείµενο της διαβούλευσης, θα οδηγηθούµε στο τραγελαφικό της υπόθεσης, κατά το οποίο κάτοικοι των Αθηνών, που διαθέτουν ένα κτήµα στις νέες περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς, θα λαµβάνουν εξισωτική αποζηµίωση ενώ ένας κατεξοχήν γεωργοκτηνοτρόφος κάτοικος
µικρού οικισµού, σύµφωνα µε την νέα
οριοθέτηση θα αποκλείεται από αυτή».
Aναφέρει, σχετικό σχόλιο στο κείµενο
της διαβούλευσης, κάνοντας λόγο για
εκτίναξη του κόστους παραγωγής από την κατάργηση της εξισωτικής και
περαιτέρω συρρίκνωση της κτηνοτροφίας, ενώ ένα ακόµη θέµα που τίθεται είναι η αποζηµίωση των κτηνοτρόφων, που διαθέτουν εγκαταστάσεις σε
θέσεις που δεν εντάσσονται στις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς, ενώ οι βοσκότοποι που τους έχουν κατανεµηθεί, βρίσκονται εντός αυτών.
Άλλο, ζήτηµα που τίθεται είναι η οριοθέτηση των κτηµατικών περιφερειών τοπικών Κοινοτήτων πάνω στην οποία µπήκαν οι περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς καθώς δεν λαµβάνει υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά, µε
αποτέλεσµα κάποιες κοινότητες µε όµοια χαρακτηριστικά να κατατάσσονται σε αυτές µε φυσικούς περιορισµούς, ενώ οι όµοιές τους όχι.

Παρατηρήσεις-σχόλια
Οι περιφέρειες δεν γνωρίζουν,
οι ∆ΑΟΚ δεν γνωρίζουν, οι δήµοι δεν
γνωρίζουν, οι συνεταιρισµοί δεν γνωρίζουν, οι επιστηµονικοί φορείς δεν
γνωρίζουν από που πήραν τα στοιχεία
για σύσταση-παραγωγικότητα εδαφών;
∆ιαφαίνεται ότι το µόνο κριτήριο
που λήφθηκε υπ΄όψιν ήταν το εάν

Μάξιµος Χαρακόπουλος
Και τα 40 µειονεκτικά χωριά
Λάρισας χάνουν εξισωτική
Στην υπάρχουσα πρόταση για τις
περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς δεν περιλαµβάνεται
καµία από τις 40 Τοπικές ή
∆ηµοτικές Κοινότητες του Νοµού
Λάρισας που έως σήµερα
χαρακτηρίζονταν ως µειονεκτικές,
τονίζει ο βουλευτής Λάρισας της Ν∆,
Μάξιµος Χαρακόπουλος. Ο βουλευτής ζητά
να γνωστοποποιηθούν τα κριτήρια, τα στοιχεία και οι
πηγές τους, βάση των οποίων υπήρξαν οι εν λόγω
αποκλεισµοί κι αν υπάρχει πρόθεση και περιθώρια για
αλλαγές στο υπάρχον σχέδιο.

Προαναγγέλλει
βελτιώσεις
ο Παπαδόπουλος

µια περιοχή έχει δυνατότητα άρδευσης ή όχι και µάλιστα χωρίς να ισχύει η ποσοστιαία δέσµευση.
Από το προσχέδιο απεντάσσεται
µεγάλο ποσοστό ηµιορεινών περιοχών.
Περιοχές µε βιοφυσικούς περιορισµούς κυρίως της ξηρασίας, οι οποίοι δεν έχουν αρθεί καθότι δεν έγιναν
τα αρδευτικά έργα, βγαίνουν εκτός.
Το κριτήριο για την εξαίρεση από
το νέο χάρτη περιοχών δηµοτικών και
τοπικών κοινοτήτων υπό την ανάλυση της ξηρασίας είναι εάν η αρδευόµενη έκταση είναι άνω του 50%, χωρίς να τεκµηριώνεται πως προέκυψε
αυτό το ποσοστό, δηµιουργεί ανησυχίες ότι ορίστηκε αυθαίρετα.
Ευάλωτη η παραδοχή, που βγάζει
εκτός κριτηρίων, ότι σε επίπεδο νοµού
µε τυπική απόδοση άνω του 80% του
µέσου όρου της χώρας οι γεωργικές
πρακτικές έχουν εκσυγχρονιστεί και
έχει περιοριστεί η επίδραση των φυσικών περιορισµών.

Βελτιώσεις του χάρτη από το
Υπουργείο και προσθήκη κι
άλλων κριτηρίων για περιοχές
µε ειδικά µειονεκτήµατα
προαναγγέλλει ο βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, Νίκος
Παπαδόπουλος, επιχειρώντας
να κάµψει τις αντιδράσεις.
Μάλιστα, µιλώντας για
λογαριασµό από ό,τι φαίνεται
του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης µε σχετική του
ανακοίνωση αναφέρει, µεταξύ
άλλων, «ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Αραχωβίτης
διαβεβαιώνει ότι καµία από τις
περιοχές που πραγµατικά
έχουν ανάγκη στήριξης δε θα
µείνει εκτός εξισωτικής.
Υπάρχει η δυνατότητα
διορθώσεων και βελτιώσεων».
Στην ίδια ανακοίνωση
σηµειώνεται ότι:
Μπορούν να προστεθούν και
άλλα κριτήρια για τις περιοχές
µε ειδικά µειονεκτήµατα
προκειµένου να επιλεγούν και
άλλες περιοχές, αρκεί να
τεκµηριώνονται. ∆εν θα
υπάρξουν αδικίες για τις
περιοχές που πραγµατικά
έχουν µειονεκτήµατα και
δηµιουργούνται εµπόδια στους
αγρότες και τους
κτηνοτρόφους.

Χρήστος Μέγκλας
Ενισχύσεις όχι αφαίρεση
κονδυλίων στις Σέρρες
«Ο νοµός Σερρών είναι από
τους θιγµένους νοµούς, αφού
πάνω από 80 ∆ηµοτικές
κοινότητες εξαιρούνται από τα
κριτήρια του κανονισµού και τα
στάδια οριοθέτησης που θέτει»,
αναφέρει ο Χρήστος Μέγκλας,
πρόεδρος του Επιµελητήριου Σερρών.
Υπογραµµίζει δε, ότι ο νοµός βρίσκεται στις
τελευταίες θέσεις µεταξύ των νοµών της χώρας ως προς το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είναι φτωχός και µειονεκτικός στο
σύνολό του και στα σύνορα (παραµεθόριος) και ως εκ τούτου
χρειάζεται αύξηση των κονδυλίων ενίσχυσης του.
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Η Τυνησία και οι μύλοι
πιέζουν το σκληρό

Ε

λαφρά πτωτική είναι η τάση στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου, γεγονός που αποδίδεται αφενός στους
διαγωνισµούς της Τυνησίας, και αφετέρου στην υπερκάλυψη των τοπικών µύλων. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές στα 20
λεπτά το κιλό έχουν αυξηθεί, ωστόσο οι αγοραστές είναι ελάχιστοι. Την ίδια στιγµή δεν υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις από την Ιταλία,
ενώ στη Γαλλία οι τιµές υποστηρίζονται από το
χαµηλότερο ευρώ αλλά και την επιστροφή των
αγοραστών στη φυσική αγορά.
Χρηµατιστηριακά, η πλειονότητα των αναλυτών θεωρούν πως αντίσταση στην πίεση
θα υπάρξει µόλις η αγορά βάµβακος πλησιάσει τα 75 σεντς ανά λίµπρα. Εκεί λογικά θα ενεργοποιηθούν πολλά φιξαρίσµατα των κλωστηρίων ενώ και κερδοσκοπικά κεφάλαια θα
στηρίξουν την άνοδο. Να σηµειωθεί πως συνήγορος στην πρόσφατη πίεση είναι και το ενισχυµένο δολάριο. Στη φυσική αγορά οι πωλήσεις και οι εξαγωγές αµερικάνικου δεν είναι
καλές τις τελευταίες δύο εβδοµάδες και λογικά θα παραµείνει ήσυχα και αυτή την εβδοµάδα, αφού η Κίνα είναι κλειστή.
Μειωµένη εκτιµάται στην τελευταία ανάλυση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου για τα Σιτηρά
η παγκόσµια παραγωγή δηµητριακών για την
περίοδο 2018-2019. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
η παραγωγή υπολογίζεται στους 2,072 εκατοµµύρια τόνους δηλαδή 41 εκατοµµύρια τόνους λιγότερη από την προηγούµενη σεζόν.
Η συνολική πρόβλεψη το 2018-2019 για την
παγκόσµια παραγωγή δηµητριακών, είναι 9
εκατ. τόνους υψηλότερη, συγκρινόµενη µε
την εκτίµηση του προηγούµενου µήνα, στους
2,072 εκατ. τόνους.

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ
δολ. /τόνος

30/8

06/09

13/09

177,5

193,6

192,2

332,8

319,3

20/09

357,24

351,83

355,60

347,26

28/09

01/10

02/10

03/10

189,9

332,5

311,40

230

230

230

230

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

215

215

215

215

215

340,60

230
215

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

191

191

184

181

179

179

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

82,97

81,71

82,64

78,72

78,55

76,46

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,78

2,78

2,76

2,73

2,74

2,70

827,4

826,6

831,6

826,2

853,4

861,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,47

16,49

16,30

16,11

15,98

15,77

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

51,55

52,25

55,85

60,20

61,85

67,50

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,17

109,25

110,62

113,40

113,15

113,37

82,52

82,57

82,81

83,08

84,10

82,59

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στις αποθήκες το 70% της φακής

Οι φετινές τιµές δεν ξεπερνούν τα 70 λεπτά το κιλό έναντι 1 ευρώ πέρυσι
Η φετινή παραγωγή παρά την αύξηση των στρεµµάτων παραµένει σταθερή

Στις αποθήκες παραµένει µέχρι και σήµερα το 70% της φακής, για τις ποικιλίες ∆ήµητρα και Σάµος που συγκοµίστηκαν το καλοκαίρι στη Θεσσαλία, αφού η ζήτηση από τους εµπόρους παραµένει ισχνή. Αυτό έχει αντίκτυπο και
στις τιµές, µε αποτέλεσµα οι πωλήσεις
που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα
να µην ξεπερνούν τα 60-70 λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι αντίστοιχα κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στο 1 ευρώ το κιλό.

Δήμητρα

27/09

04/10

189,9

230

Τιμή φακής ποικιλίας
Δήμητρα, Σάμος
(ευρώ το κιλό)

Συγκυριακά
δεν βοηθά
τίποτα τώρα
το βαμβάκι

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
350,71

27/09

192,2
334,2

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

Πρόκειται για ποικιλία λεπτόσπερµη
µε βάρος 40 γρ. (1.000 σπόροι),
που προήλθε από τη διασταύρωση
της ποικιλίας «Πελασγία»
µε την ποικιλία «Θεσσαλία»
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2017

1,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σάμος

Λεπτόσπερµη ποικιλία µε βάρος
45 γρ. (1.000 σπόροι), από
διασταύρωση της πλατύσπερµης
ελληνικής ποικιλίας «Θεσσαλία»
µε τη λεπτόσπερµη Μ-11071

Ωστόσο, τα προβλήµατα για τους παραγωγούς δεν σταµατούν στις χαµηλές
τιµές, αφού όπως οι ίδιοι κάνουν γνωστό
παραµένουν απλήρωτοι (δεν έχουν λάβει ούτε προκαταβολές) ακόµα και για το
λίγο προϊόν που έχουν πουλήσει στους
εµπόρους. «Η παραγωγή φέτος δεν είναι αυξηµένη, παρ’ όλα αυτά οι έµποροι
έχουν ρίξει την τιµή. Θεωρούµε ότι είχαν
προαποφασίσει να µας δώσουν λιγότερα», λένε καλλιεργητές από τη Λάρισα.

Αδιάβαστο κράτος,
θέλει αγράμματους
τους φυτωριούχους
Ένας στενός κύκλος γραφειοκρατών και επιστημόνων
κρατάει πίσω τις εξελίξεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Απλήρωτοι

panagos@agronews.gr

Τα προβλήµατα για τους παραγωγούς δεν σταµατούν στις χαµηλές
τιµές, αφού µέχρι τώρα παραµένουν απλήρωτοι και δεν έχουν
λάβει ούτε προκαταβολές

Στους σκοτεινούς διαδρόµους της γραφειοκρατίας και στα άδυτα µονοπάτια
του πελατειακού κράτους, δείχνει να
χάνεται, εδώ και χρόνια, η αναζήτηση
της αλήθειας για το πολλαπλασιαστικό
υλικό και η στοιχειώδης τάξη που υποχρεούται να βάζει η Πολιτεία στα θέµατα που σχετίζονται µε την καταγραφή,
πιστοποίηση και αξιοποίηση του γενετικού υλικού, ειδικά στα πολυετή φυτά.
Οι συνεχείς παλινωδίες από την πλευρά των αρµόδιων αρχών και εν προκειµένω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

Tιμή παραγωγού
Εκκοκκιστήρια
Κουρούδης (λεπτά το κιλό)
50
45

για κλείσιµο το ∆εκέµβριο
ανοιχτά έως τον Μάιο
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αποφασισμένοι να
πληρώσουν λιγότερα
για τη φακή οι έμποροι
Αυξάνουν προσφορές
20 λεπτών στο σιτάρι,
παρά την άπνοια

Μέσα σε ένα µήνα, τα
γουρούνια έγιναν χρυσά
Κατακόρυφη αύξηση γνώρισε η τιµή του
χοιρινού κρέατος στο χρηµατιστήριο του
Σικάγο, αφού µέσα σε µόλις ένα µήνα, οι
αγορές πανικού την εκτόξευσαν στα 67,50
σεντς ανά λίµπρα. Έκθεση της Rabobank
βλέπει τεράστιες εξαγωγικές ευκαιρίες.

Μετά τον
αρχικό
πάγο,
γλύκαναν
καθώς
φαίνεται
οι σχέσεις
µεταξύ των
συντελεστών του
κλάδου.

ξης και του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και ένα πνεύµα ασυδοσίας που περνάει στην αγορά,
αφήνουν τη χώρα πολύ πίσω σε σχέση
µε τον ανταγωνισµό, ενώ την ίδια στιγµή οι καλλιεργητές, ιδίως των πολυετών
καλλιεργειών (αµπέλι, ελιά, πυρηνόκαρπα κ.α.) ταλαιπωρούνται συχνά µε ποικιλίες και φυτά που υπολείπονται των απαιτούµενων προδιαγραφών.
Το θέµα µοιάζει απλό, ωστόσο, πίσω από την υπόθεση του πολλαπλασιαστικού
υλικού κρύβονται «οµηρικές µάχες» µεταξύ των συντελεστών της εν λόγω αγοράς (ερευνητικά κέντρα, εταιρείες πολλαπλασιαστικού, οργανώσεις παραγωγών
κ.α.), που συχνά εξελίσσονται σε πολέµους µε υψηλό οικονοµικό τίµηµα και
σε πολλές περιπτώσεις διαµορφώνουν
σφαίρες επιρροής σε διεθνές επίπεδο. Οι
αντίρροπες δυνάµεις γύρω από το ζήτηµα είναι πολλές και θα ήταν λάθος να

µείνει κανείς στην απλουστευµένη εκδοχή που θέλει κάποιες ηγέτιδες δυνάµεις του χώρου παγκοσµίως να ελέγχουν
την ιστορία των σπόρων. Κι αν αυτό έχει
κριθεί σε αρκετά µεγάλο βαθµό, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, στους σπόρους
σποράς ή στα λεγόµενα υβρίδια µονοετών καλλιεργειών (εκτατικές), σίγουρα έχει ακόµα πολύ δρόµο στα πολυετή
φυτά, όπου οι γηγενείς ποικιλίες, αφενός δεν έχουν χαθεί από το προσκήνιο,
αφετέρου πολλές εξ αυτών έχουν µεγάλα περιθώρια αξιοποίησης.
Επί της ουσίας, αυτό που χρειάζεται είναι η καταγραφή και πιστοποίηση των
ποικιλιών και του πολλαπλασιαστικού
υλικού και στη συνέχεια
η παραγωγή υπό τον αυστηρό έλεγχο των κρατικών αρχών, αρχικού υλικού, πάνω στο οποίο θα
µπορεί να «τρέχει» η ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού
από τις επιχειρήσεις-φυτώρια. Μέχρι τώρα, οι φυτωριούχοι κινούνται κατά βούληση, χωρίς δική
τους ευθύνη, από τη στιγµή που δεν έχουν τηρηθεί
τα τρία προηγούµενα στάδια. Κάποιοι έχουν εντοπίσει, ενδεχοµένως «καθαρίσει» και βελτιώσει ποικιλίες και µ’ αυτές δουλεύουν.
Νοµικό πλαίσιο για το ζήτηµα υπάρχει, ωστόσο η εφαρµογή κολλάει στην
κωλυσιεργία των αρχών και κατά βάση
στην παραγωγή εγγυηµένου αρχικού υλικού. Τα περιθώρια στενεύουν από τη
στιγµή που η ΕΕ επιβάλει τήρηση των διαδικασιών, ενώ όταν ολοκληρωθεί η µεταβατική περίοδος 2016-2022, θα κλείσει οριστικά η δυνατότητα διακίνησης
υλικού που δεν θα συνοδεύεται από τα
προβλεπόµενα πιστοποιητικά έγγραφα,
κάτι που γίνεται ήδη για τις εξαγωγές.
Αν δεν υπάρξει συµµόρφωση, σε λίγα χρόνια οι φυτεύσεις θα προσανατολίζονται µόνο σε ξενικές ποικιλίες, καθώς θα καθίσταται υποχρεωτική η προµήθεια φυτωριακού υλικού, από χώρες
και εταιρείες που έχουν µάθει να κάνουν
σωστά τη δουλειά τους.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Επιστηµονικά γνώστης
των θεµάτων του
πολλαπλασιαστικού
υλικού ο κ. Κατής, ως
πρόεδρος του ΕΛΓΟ
καλείται σε πολιτικές.

Το υπουργείο
µαθαίνει, έστω
και να ακούει
Το υπουργείο, παθητικός δέκτης, µέχρι
σήµερα, των υπόλοιπων εµπλεκοµένων,
δείχνει να ακούει περισσότερο κάποιους
ερευνητές του ΕΛΓΟ που έχουν το νου
τους στα προγράµµατα και λιγότερο τους
ανθρώπους της αγοράς. Μπορεί οι
τελευταίοι να ξεκινούν από διαφορετικές
αφετηρίες, έχοντας ο καθένας τα δικά
του συµφέροντα, ωστόσο
αντιλαµβάνονται ότι χωρίς σαφές θεσµικό
πλαίσιου και χωρίς υπεύθυνη αρχή που να
λύνει τα ζητήµατα, επιχειρηµατικότητα
δεν υφίσταται. Έτσι, µέχρι στιγµής,
φαίνεται να κυριαρχούν οι παρέες. Μια
αυτή του Κατή από τον ΕΛΓΟ, µια αυτή
του Σταυρακάκη µε την ΚΕΟΣΟΕ και µια
της «Άριας φυλής» των µελών του ΣΕΟ.
Όλοι τριγύρω από έναν «κουµπαρά»
10-12 εκατοµµυρίων ευρώ -από τις
εισφορές των επιχειρήσεων
πολλαπλασιστικού υλικού-, κάπου στη
µέση ο νεοφώτιστος υπουργός Σταύρος
Αραχωβίτης και κάπου, σε κάποιες…
άκρες, ο αρµόδιος υφυπουργός, Βασίλης
Κόκκαλης. Τριγύρω βαριά οµίχλη. Κι
αυτό, µέχρι τις εκλογές. Μετά... βλέπουµε!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οι αθέμιτες
πρακτικές της
αγροδιατροφής
στο στόχαστρο

Καλά τα δείγματα γραφής
στην συνάντηση της Πέμπτης
Καλά ήταν τα πρώτα δείγµατα γραφής της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
στη συνάντηση της περασµένης
Πέµπτης µε εκπροσώπους του αµπελοοινικού τοµέα και φυτωριούχους της ΕΦΕ. Κάποιες τροποποιήσεις στην υπουργική απόφαση για την κλωνική επιλογή κρίθηκαν απαραίτητες, θα γίνουν όµως για να δουλέψει η αγορά και
όχι για να οδηγηθούν τα πράγµατα στις καλένδες.
Ειδικότερα στο αµπέλι και στην
ελιά, είναι γνωστό εδώ και πολύ
καιρό ότι αρκετές γηγενείς ποικιλίες (Ασύρτικο, Κορονέϊκη κ.α.) έχουν πάρει από καιρό το δρόµο της
καταγραφής και πιστοποίησης σε
εθνικούς καταλόγους άλλων χωρών, απ’ όπου και δροµολογείται
η διακίνηση, βάσει των απαραίτητων εγγράφων. Αυτό σηµαίνει ότι για αναγνωρισµένες παγκοσµίως ελληνικές ποικιλίες, αν δεν γίνουν έγκαιρα οι κατάλληλες κινήσεις, θα µπορεί ενδεχοµένως να
γίνεται εισαγωγή και όχι παραγωγή του αντίστοιχου φυτωριακού υλικού στην Ελλάδα!
Εν τω µεταξύ, ανησυχίες διατυπώνονται προς το παρόν και για
τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουρ-

Τώρα τρέχουµε
Κάποιες τροποποιήσεις
στην απόφαση για την
κλωνική επιλογή θα
γίνουν για να δουλέψει
η αγορά και όχι για να
οδηγηθούν ξανά τα
πράγµατα στις καλένδες

γήσει η αγορά, ακόµα κι εκεί όπου, ερευνητικά τουλάχιστον, τα
πράγµατα έχουν κάπως προχωρήσει. Αναφέρεται για παράδειγµα
το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), όπου έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία για
14 ποικιλίες ελιάς (12 ελληνικές
και 2 ισπανικές) και εντός των ηµερών ολοκληρώνονται οι φυτουγειονοµικοί έλεγχοι στο προβασικό υλικό από το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογιό Κέντρο. Εφόσον
το Μπενάκειο δώσει το «πράσινο
φως», σηµαίνει ότι αυτοµάτως για
τις συγκεκριµένες ποικιλίες ενεργοποιείται το γράµµα του νόµου,
εποµένως η παραγωγή και διάθεση φυτωριακού υλικού θα πρέπει να γίνεται µόνο µε χρήση του
συγκεκριµένου αρχικού υλικού.
Είναι, αναρωτιούνται οι άνθρωποι του χώρου, το ΜΑΙΧ σε θέση
να τροφοδοτεί τα φυτώρια µε το
απαιτούµενο αρχικό - προβασικό υλικό, έτσι ώστε να σταµατήσει κάθε άλλη παραγωγή και διακίνηση standard φυτωριακού υλικού, δηλαδή µε Ελάχιστες Κοινοτικές Προδιαγραφές (CAC), όπως γίνεται µέχρι σήµερα;
Θα το δείξει, λένε, η εικόνα της
αγοράς το επόµενο διάστηµα.

Στο Ευρωκοινοβούλιο παραπέµπει το
Συµβούλιο την έναρξη των διαπραγµατεύσεων επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που θα θέτει ένα
«δίχτυ προστασίας» για τους µικροµεσαίους αγρότες και µεταποιητές έναντι της αλυσίδας αγροδιατροφής.
Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έπειτα από συνάντηση στα
πλαίσια της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA), συµφώνησαν µε τη διαπραγµατευτική θέση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω
στην πρόταση της Κοµισιόν. Μάλιστα
η Ειδική Επιτροπή, ζήτησε από την
προεδρία να ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις µε το Ευρωκοινοβούλιο,
µόλις αυτό είναι έτοιµο.
Με το συγκεκριµένο νοµοθετικό
πλαίσιο, µπαίνει - όπως εξηγούν ένα τέλος σε πρακτικές όπως είναι
οι καθυστερήσεις στις πληρωµές, αλλά και οι αναδροµικές αλλαγές στις
συµβάσεις µεταξύ των αγροτών και
των χονδρεµπόρων.

Η υπουργός Γεωργίας της Γερµανίας
Julia Kloeckner συµµετέχει στην
ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ασχολείται
µε το ζήτηµα των αθέµιτων
πρακτικών στην αγροδιατροφή.

Με αυτή τη
διάκριση, το IFC
αναγνωρίζει τη
συνεχή στήριξη
που παρέχει
η Alpha Bank
στην εξωστρεφή
ελληνική
επιχειρηµατικότητα.

∆ιάκριση στην Αlpha Bank από το IFC
για την εξωστρεφή ελληνική επιχειρηµατικότητα
Σηµαντική διάκριση απέσπασε η Αlpha Bank για την αξιοποίηση της
εξαγωγικής δυναµικής και δικτύωση ελληνικών εταιριών µε τις διεθνείς
αγορές. Συγκεκριµένα, αναδείχθηκε «Best Issuing Bank Partner in Southern
Europe για το 2017» από το IFC (International Finance Corporation), µέλος
του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας, στο πλαίσιο του Global Trade Finance
Programme (GTFP). Με αυτή τη διάκριση, το IFC αναγνωρίζει τη συνεχή
στήριξη που παρέχει η Alpha Bank στην εξωστρεφή ελληνική
επιχειρηµατικότητα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την ταχεία και πλήρη
απορρόφηση του Προγράµµατος από τους Πελάτες της Τραπέζης, µετά την
ένταξή της στο GTFP, τον Ιανουάριο του 2017. Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο
Ρ. ∆ορκοφίκη, Εντεταλµένο Γενικό ∆ιευθυντή της Alpha Bank «η σηµαντική
αυτή διάκριση αναδεικνύει τη δέσµευση της Alpha Bank στην προώθηση των
δραστηριοτήτων διεθνούς εµπορίου στις ελληνικές επιχειρήσεις και ενισχύει
περαιτέρω τη συνεργασία µας µε το IFC. Μέσω του GTFP, η Alpha Bank θα
συνεχίσει να υποστηρίζει τον εξαγωγικό προσανατολισµό και τις αναπτυξιακές
ευκαιρίες των πελατών της, στο ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον».
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Ευρωπαϊκή βοήθεια
ζητάει η Αραμπατζή
Την άµεση αξιοποίηση όλων των πρόσφατων, ευνοϊκών ρυθµίσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δίνουν το «πράσινο φως» για την τάχιστη
αποζηµίωση των καταστροφών από τα φαινόµενα της κλιµατικής
αλλαγής χωρίς τις χρονοβόρες και γραφειοκρατικές αποζηµιώσεις
µέσω ΠΣΕΑ-ΚΟΕ, ζητούν µε Ερώτησή τους στη Βουλή και πρωτοβουλία
της Τοµεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν∆, κα. Φωτεινής Αραµπατζή,
30 βουλευτές της Ν∆. Η βουλευτής και οι συνυπογράφοντες
συνάδελφοί της αναδεικνύουν την απελπισία του αγροτικού κόσµου από
τον Έβρο έως την Κρήτη, που βρίσκεται αντιµέτωπος όχι µόνο µε την
οικονοµική δίνη της φορολογικής αφαίµαξης αλλά και απροστάτευτος
από τις καταστροφές των ακραίων καιρικών φαινοµένων, που
αφαιµάζουν το εισόδηµά τους και απειλούν την επιβίωσή τους.

Ο αέρας «μάζεψε» τις ελιές
η μπόρα έπνιξε τα βαμβάκια
Καλύπτονται οι ζημιές που άφησε ο «Ζορμπάς» δηλώνει στην Agrenda ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ

Ευάλωτη
η γεωργία
στον καιρό
λέει η ΤτΕ
Η γεωργία στην Ελλάδα είναι ο
τοµέας που αναµένεται να πληγεί
περισσότερο από τις αλλαγές του
καιρού. Τα παραπάνω ανέφερε ο
διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας
παρουσιάζοντας τα τελευταία
αποτελέσµατα της µελέτης των
Επιπτώσεων της Κλιµατικής
Αλλαγής που διενεργεί – τα
τελευταία δέκα χρόνια - Τράπεζα
της Ελλάδος.
Ειδικότερα, σηµείωσε ότι το ΑΕΠ
της Ελλάδας µπορεί να µειώνεται
κατά 2% σε ετήσια βάση µέχρι το
2050 και ακόµη περισσότερο µέχρι
το 2100, εξαιτίας της κλιµατικής
αλλαγής. Το συνολικό κόστος για
την ελληνική οικονοµία είναι
δυνατόν να φτάσει τα 701 δισ. ευρώ
έως το 2100, τόνισε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, µιλώντας σε
συνέδριο για την βιώσιµη ανάπτυξη.
Να σηµειωθεί ότι τα τελευταία δέκα
χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος
συµµετέχει ενεργά στην έρευνα,
τον εµπεριστατωµένο διάλογο και
την παροχή επιστηµονικής
τεκµηρίωσης µέσω των δράσεων
της διεπιστηµονικής Επιτροπής για
τη Μελέτη των Επιπτώσεων της
Κλιµατικής Αλλαγής, υπενθύµισε ο
κ. Στουρνάρας.

Αξιολόγηση επιπτώσεων
κλιµατικής αλλαγής
Σε µικρότερο µέγεθος ζηµιές
καταγράφονται και στη ζωική
παραγωγή αναφέρει ο πρόεδρος
του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεµπές.
ΤOY Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ξεριζωµένα ελαιόδεντρα, καρποί
ελιάς στο έδαφος αλλά και πορτοκάλια, πριν συγκοµιστούν, πληµµυρισµένα βαµβακοχώραφα και
κτήµατα υπαίθριων λαχανικών όπως και καταστροφές σε σταβλικές εγκαταστάσεις και αγροτικούς
δρόµους, βρίσκονται στο µακρύ απολογισµό ζηµιών που άφησε πίσω, η έλευση του µεσογειακού κυκλώνα την περασµένη εβδοµάδα.
Οι περιοχές µε τις µεγαλύτερες
ζηµιές επικεντρώνονται στη Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα όπου
και ξεκίνησε η διαδικασία των αναγγελιών ζηµιάς προκειµένου

στη συνέχεια να καταγραφεί από
τους εκτιµητές του ΕΛΓΑ, το µέγεθος του προβλήµατος. Το παρήγορο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σύµφωνα µε όσα ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος του
ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεµπές, οι ζηµιές
που προκλήθηκαν αυτή την φορά
(βροχοπτώσεις, πληµύρες, ανεµοθύελλες) θεωρούνται καλυπτόµενα
αίτια από τον κανονισµό οπότε και
θα αποζηµιωθούν οι παραγωγοί.
«Ακόµα δεν υπάρχει πλήρη εικόνα. Το σίγουρο είναι ότι καταγράφηκαν πληµµυρικά φαινόµενα σε
κηπευτικά στα Μέγαρα, την Αργολίδα και άλλες περιοχές.
Φαίνεται ότι έχουµε προβλήµατα
στις ελιές αλλά ακόµα είναι νωρίς
να πούµε. Στο Μαντούδι για παρά-

δειγµα έχουµε πολλά παράπονα,
όπως και στην Λακωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην Agrenda,
ο Φάνης Κουρεµπές. Και προσθέτει:
«αν και σε µικρότερο µέγεθος, ζηµιές υπάρχουν και στην ζωική παραγωγή και τα µελισσοσµήνη. Επίσης το επόµενο διάστηµα θα έχουµε µια καλύτερη εικόνα για τις ζηµιές που προκάλεσαν οι άνεµοι στα
θερµοκήπια κάποιων περιοχών».
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι περισσότερες ζηµιές αφορούν την
πτώση καρπών λαδοελιάς, χοντροελιάς και Καλαµών, πορτοκαλιών
ενώ δεν λείπουν οι καταστροφές
σε υπαίθρια κηπευτικά. Επίσης από τα έντονα καιρικά φαινόµενα
πληµµύρησαν πολλά βαµβακοχώραφα στα οποία δεν είχαν µπει οι

µηχανές τόσο στην Στερεά Ελλάδα
όσο και στην Θεσσαλία. Πιο συγκεκριµένα µεγάλες είναι οι ζηµιές
που παρατηρούνται στους νοµούς
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Αργολίδας, Φθιώτιδας
και Εύβοιας και Βοιωτίας. Επίσης
από τους θυελλώδεις ανέµους µικρότερες ζηµιές έχουν καταγραφεί στην Αχαΐα, την Ηλεία και την
Αιτωλοακαρνανία.
Εν τω µεταξύ, την άµεση καταγραφή και εκτίµηση των ζηµιών
στην αγροτική παραγωγή της Πελοποννήσου, ούτως ώστε να καταβληθούν οι αποζηµιώσεις στους
παραγωγούς το συντοµότερο δυνατό, ζήτησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου µε επείγουσα επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ.

Στην ΕΜΕΚΑ, οικονοµολόγοι του
περιβάλλοντος και της ενέργειας, σε
συνεργασία µε κλιµατολόγους,
φυσικούς, βιολόγους, µηχανικούς και
κοινωνικούς επιστήµονες, εκπονούν
µελέτες που αξιολογούν τις
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
στην ελληνική οικονοµία, αναλύουν
τις οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές συνέπειες της
κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα,
και προτείνουν τρόπους
προσαρµογής προς βιώσιµα µοντέλα
ανάπτυξης.
Το µέχρι σήµερα έργο της ΕΜΕΚΑ
έχει υπογραµµίσει τη σηµασία
ύπαρξης µιας συγκεκριµένης
πολιτικής προσαρµογής, αναγκαίας
ως µέτρου περιορισµού των ζηµιών
από την κλιµατική αλλαγή. Για το
λόγο αυτό, στο πλαίσιο Μνηµονίου
Συνεργασίας που υπογράφηκε µε το
ΥΠΕΚΑ και την Ακαδηµία Αθηνών,
σχεδιάσε την Εθνική Στρατηγική για
την Προσαρµογή στην Κλιµατική
Αλλαγή, και τώρα σχεδιάζει την
εξειδίκευση της εφαρµογής της.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Κυκλοκόνιο στην ελιά
Φυλλόπτωση µε αποτέλεσµα την
εξασθένιση του δέντρου παρατήρησαν οι
γεωπόνοι, µε τις βροχές, τις πολύ υψηλές
θερµοκρασίες (σχηµατισµός δρόσου) και
τις σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες να
βοηθούν την πραγµατοποίηση µολύνσεων
κατ’επέκταση. Ο µύκητας παρουσιάζεται
κυρίως στην επάνω επιφάνεια των
φύλλων µε σχηµατισµό κυκλικών κηλίδων
µε χρώµα σταχτί ως καστανό και
καπνώδη εµφάνιση. Όταν η προσβολή
γίνεται σοβαρή, παρατηρείται
φυλλόπτωση µε αποτέλεσµα το δένδρο
να εξασθενεί. Σύµφωνα µε τους
γεωπόνους προτείνεται άµεση επέµβαση
και ακόµη, να προσεχτούν ιδιαίτερα οι
ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές µε
υγρασία και οι ευαίσθητες ποικιλίες.
Επίσης, το ψεκαστικό υγρό να βρέχει
καλά το φύλλωµα, ιδιαιτέρως στις
ευαίσθητες ποικιλίες Καλαµών και
δευτερευόντως στο Μανάκι. Η ποικιλία
Μεγαρίτικη (Λαδολιά) και κυρίως η
Κορωνέικη παρουσιάζουν σχετική αντοχή
στην ασθένεια.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Cuprofix, Mavita 250 EC
Arysta: Syllit 544 SC
Bayer: Flint 50WG, Copperfield 20WG
Elanco Hellas s.a.c.i.: Blue Shield HiBio
25WG, Karamat 2.5 EW
Hellafarm S.A.: ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP,
JADE 40 WG
Syngenta: Score 25 EC

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Το «έλκος των κλαδίσκων» στις αµυγδαλιές θέλει προσοχή
Έχει και συνέχεια η φώµοψη των αµυγδαλιών στους νοµούς Μαγνησίας,
Λάρισας και Φθιώτιδας. Παρατηρούνται προσβολές σε καλλιέργειες που
βρίσκονται σε χαµηλές και υγρές περιοχές των νοµών µε συµπτώµατα τη
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές
ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον
σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρω από έναν οφθαλµό. Σε
µεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες η ασθένεια προκαλεί έλκη στα οποία και
διαχειµάζει. Η ασθένεια βρίσκει πρόσφορο έδαφος στον υγρό και βροχερό καιρό (κατά
την βλαστική ανάπτυξη). Ως καλλιεργητικά µέτρα οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου προτείνουν αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των
προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής) και ψεκασµό µε εκλεκτικά
φυτοπροστατευτικά σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της πολυστίγµωσης.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Παγίδες φερομόνης
για τον ανθοτρήτη
Για μείωση του πληθυσμού
της προσβεβλημένης λεμονιάς

Ίσκα στο αµπέλι
Σε σύµπλοκο µυκητών οφείλεται η
ασθένεια της ίσκας της αµπέλου,
σύµφωνα µε τους γεωπόνους. Η ασθένεια
απαντάται σε πρέµνα όλων των ηλικιών
και οι µολύνσεις γίνονται από τις µεγάλες
τοµές κλαδέµατος. Με όρους
φυτοπαθολογίας, η ίσκα είναι µια
µυκητολογική ασθένεια του ξύλου, χωρίς
καθορισµένα αίτια, αλλά µε ένοχους του
δύο µύκητες Phellinus igniarius και τον
Stereum hirsutum.
Κατά τη χρήση εργαλείων κλαδέµατος ή
ακόµη και µε τον άνεµο, τα σπόρια των
µυκητών µεταφέρονται και εισέρχονται
στον φλοιό του ξύλου, µέσω των πληγών
του. Οι γεωπόνοι προτείνουν σηµάδεµα
των άρρωστων πρέµνων για τον σίγουρο
εντοπισµό τους, προκειµένου να γίνουν οι
κατάλληλοι χειρισµοί την εποχή του
κλαδέµατος.

ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Άµεση επέµβαση µε κατάλληλο
φυτοπροστατευτικό σε περιπτώσεις που παρατηρούνται προσβολές ανθοτρήτη µεγαλύτερη
από 50% των ανθέων ή 3% των
καρπιδίων της λεµονιάς στην
Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή των Χανίων συστήνουν
οι γεωπόνοι. Όπως αναφέρουν
ο εντοπισµός γίνεται µετά από
παρακολούθηση των ακµαίων
µε παγίδες φεροµόνης, εφόσον
προκύπτει αύξηση πληθυσµού.
Ο ανθοτρήτης προσβάλλει
κατά προτίµηση τις λεµονιές
στις περιοχές µε µεγάλη σχετική υγρασία, τονίζουν οι γεωπό-

νοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Χανίων και
σηµειώνουν ότι οι λεµονιές ανθίζουν επανειληµµένα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και
τη διαβίωση του εντόµου. Παρουσία συνεχών, επανειληµµένων ανθήσεων και µε τη σταθεροποίηση των άριστων συνθηκών περιβάλλοντος, το έντοµο
είναι σε θέση να πραγµατοποι-

Καρπόπτωση
Μετά τις ζηµιές στα
άνθη, προσβάλλονται και
οι καρποί, µε αποτέλεσµα
σε κάποιες περιπτώσεις
και πλήρη καταστροφή

ήσει µέχρι και 10 γενεές το χρόνο. Τα άνθη καταστρέφονται και
πέφτουν, ενώ µετά προσβάλλονται και οι νεαροί καρποί οι οποίοι παραµορφώνονται και πέφτουν. Αποτέλεσµα η παραγωγή να υπόκειται σοβαρή ζηµιά
και σε κάποιες περιπτώσεις να
καταστραφεί τελείως.
Προνύµφες προκαλούν ζηµιές
στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρπούς, ανοίγουν οπές
και στοές, τρώνε και καταστρέφουν το εσωτερικό τους συνδέοντας µε νηµάτια τα προσβεβληµένα µέρη. Οι παραγωγοί από
την πλευρά τους συστήνεται να
προχωρήσουν στα εξής:
Ελέγχουν τα άνθη και τους
νεαρούς καρπούς στις δίφορες

λεµονιές που έχουν ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία.
Καταπολεµούν µε κατάλληλα σκευάσµατα όταν παρατηρείται προσβολή µεγαλύτερη από το 50% των ανθέων ή
3% των καρπιδίων.
Σηµειώνεται ότι επέµβαση
πραγµατοποιείται µόνο όταν ο
επιβλαβής οργανισµός προκαλεί οικονοµική ζηµιά στην καλλιέργεια, δεδοµένου ότι αλόγιστοι ψεκασµοί εξοντόνουν τα ωφέλιµα και δηµιουργούν αντίστοιχα εξάρσεις. Οι επόµενες
γενεές εµφανίζονται Σεπτέµβριο-Οκτώβριο και οι κινήσεις
για την καταπολέµηση του ανθοτρήτη πρέπει να εκτελούνται
έγκαιρα, συνεπώς προληπτικά.
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Είδαν το πριµ πρώτης
εγκατάστασης και
έτρεξαν για αιτήσεις
οι επιλαχόντες Νέοι

Δύσκολη η έγκριση, ακόμα δυσκολότερη η ίδια συμμετοχή

Έξω από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης
μένουν δύο στους τρεις υποψήφιους
Επιτακτική ανάγκη να «τρέξουν» τα Μικροδάνεια για τους τυχερούς των αξιολογήσεων
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέσος όρος
Η κάθε αίτηση έχει
κατά µέσο όρο
προϋπολογισµό
100.000 ευρώ,
λόγω κυρίως της
µοριοδότησης η οποία
πρόκρινε σχέδια έως
και στο τετραπλάσιο
της τυπικής απόδοσης
της εκµετάλλευσης

Μέσα του 2019
Στην καλύτερη
περίπτωση η
αξιολόγηση των
φακέλων από
τις αρχές των
περιφερειών µε
πολλες αιτήσεις θα
τελειώσει µέσα στο
δεύτερο εξάµηνο του
επόµενου έτους

Με τους οριστικοποιηµένους φακέλους να έχουν φτάσει τους 15.100
και τα κονδύλια που απαιτούνται να
ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ, έληξε
η διορία για τα Σχέδια Βελτίωσης. Τα
παραπάνω δεδοµένα, σύµφωνα µε τη
Μονάδα Χρηµατοοικονοµικών ροών
και ΟΠΣΑΑ της ΕΥ∆ ΠΑΑ, ίσχυαν µέχρι τη στιγµή που γραφόντουσαν αυτές οι γραµµές, ενώ εκτιµάται ότι ακόµα 1.000 φάκελοι των 50 εκατ. ευρώ, οριστικοποιήθηκαν την τελευταία
στιγµή. Αυτό σηµαίνει πολύ απλά ότι
µε 314 εκατ. ευρώ διαθέσιµα, τελικά
περνάει και θα πάρει έγκριση, όπως
ήταν η αρχική εκτίµηση, περίπου ένας στους τρεις.
Σηµειώνεται πως µέσα στο πρώτο
δωδεκάµηνο µετά την έγκριση του
φακέλου ενίσχυσης, ο δικαιούχος θα
πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει έργα τουλάχιστον στο 20% του προϋπολογισµού του. ∆ηλαδή, ένας αγρότης
που έχει κατεβάσει σχέδιο βελτίωσης
100.000 ευρώ και επιδοτείται κατά
50% για τις δαπάνες, θα χρειαστεί τον
πρώτο χρόνο να κόψει τιµολόγια δαπανών αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ, για να λάβει επιδότηση τα 10.000
ευρώ. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου
οι αντιπρόσωποι µηχανηµάτων µπορούν και µπαίνουν εγγυητές σε δάνεια δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης
(κυρίως µε καθαρή πιστοληπτική ικανότητα), µε το επιτόκιο να κυµαίνεται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ*
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

MΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

1.000

ΑΚΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ

100

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
*ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

γύρω στο 6-6,5%, οι υπόλοιπες επιλογές που θα έχουν οι δικαιούχοι από
το επόµενο έτος είναι:
Πιστώσεις µέχρι 25.000 ευρώ, µε
επιτόκιο που υπολογίζεται γύρω στο
3,5% και το µισό δάνειο εγγυηµένο
από κονδύλια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Σηµειώνεται εδώ ωστόσο, ότι ο τόκος που θα «γλυτώσει» ο αγρότης αν επιδοτηθεί από αυτό αναµένεται να αφαιρεθεί από το εγκεκριµένο ποσό ενίσχυσης.
Το ΕΤΕΑΝ θα προχωρήσει αρχές του
2019 στην προκήρυξη προς τις τράπεζες, οι οποίες µε τη σειρά τους θα διαµορφώσουν ένα χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 80 µε 100 εκατ. ευρώ
Eγγύηση πρώτης ζηµίας χαρτοφυλακίου, για δάνεια µεγαλύτερα από 25.000 ευρώ. Εδώ, η Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα εγγυάται προς τις τράπεζες έως και το 20%
του χαρτοφυλακίου δανείων που θα
διαµορφώσουν για τη χρηµατοδότηση των αγροτών. Με αυτόν τον τρόπο
οι πιστωτές θα έχουν µειωµένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεων και ευνοϊκό
επιτόκιο. Επιπλέον θα υπάρξει και ελαστικότητα αποπληρωµής σε περίπτωση καταστροφών, µε την αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ να «προκρατείται» για την αποπληρωµή του δανείου.
Εκχώρηση ενίσχυσης: Η συγκεκριµένη πρόβλεψει, εφόσον θεσµοθετηθεί, θα απαλλάσει τον δικαιούχο
επενδυτή από την υποχρέωση καταβολής της δαπάνης που αντιστοιχεί στο
ύψος επιχορήγησης. Έτσι θα πρέπει
µόνο να καταβάλει την ίδια συµµετοχή για την εκταµίευση των δόσεων.

Ο συνωστισµός αιτήσεων των
τελευταίων ηµερών στα Σχέδια
Βελτίωσης, οφείλεται
παράλληλα εν µέρη στους
Νέους Αγρότες που µπήκαν
τελικά στο πρόγραµµα και
πληρώθηκαν ως επιλαχόντες
αρχές Σεπτεµβρίου.
Συγκεκριµένα οι νεαροί
καλλιεργητές είχαν φροντίσει
να ανοίξουν κωδικό αίτησης ο
οποίος είχε κρατηθεί, οπότε
µόλις έλαβαν την πρώτη δόση
του πριµ αποφάσισαν να
προχωρήσουν στο φάκελο,
καθώς απολαµβάνουν και
αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης.
Υπενθυµίζεται ότι οι αιτήσεις
οριστικοποίησης έληξαν την
περασµένη Παρασκευή 5
Οκτωβρίου (εκτός απροόπτου)
ενώ ως καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής του
φυσικού έχει οριστεί η ∆ευτέρα,
15 Οκτωβρίου. Τώρα αυτό που
αναµένεται είναι να φτιαχτεί το
σύστηµα και να δοθούν οι
κατάλληλες οδηγίες για να
ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις µε
ευθύνη των Περιφερειών και
των ∆ΑΟΚ. Κατά τη διενέργεια
του διοικητικού ελέγχου, η
∆ΑΟΚ, εντός 5 εργασίµων
ηµερών, δύναται να ζητήσει
από το δικαιούχο την υποβολή
συµπληρωµατικών στοιχείων
και διευκρινήσεων καθώς και
τη συµπλήρωση του αιτήµατος
µε στοιχεία. Στη συνέχεια όλες
οι αιτήσεις βαθµολογούνται µε
βάση τα κριτήρια επιλογής και
προσδιορίζεται το ποσό και
ποσοστό στήριξης.
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Για του χρόνου η προκήρυξη

Περιμένετε πρώτα
να... μορφωθούν
οι αγροσύμβουλοι
Σάπισε η ιστορία από τον περασμένο Νοέμβριο
Μάχη για τα μαθήματα πιστοποίησης γεωπόνων
kontonis@agronews.gr

Από αναβολή σε αναβολή πάει το Μέτρο των Συµβούλων, καθώς αυτό τον
καιρό η παρασκηνιακή συζήτηση µεταξύ ΕΛΓΟ, ∆ιαχειριστικών Αρχών και
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναλώνεται στο περιεχόµενο της διδακτέας ύλης για την πιστοποίηση των
Γεωργικών Συµβούλων, η οποία µάλιστα θα γίνεται... εξ αποστάσεως (elearning). Η συγκεκριµένη εκκρεµότητα, εφόσον διευθετηθεί, λένε πηγές
από τον ΕΛΓΟ «∆ήµητρα» που αποτελεί το φορέα επιµόρφωσης θα επιτρέψει στον µηχανισµό του «Συστήµατος Παροχής Συµβουλών» να λειτουργήσει έστω στοιχειωδώς, έως τις
αρχές του 2019.

Όλο το στόρι µέχρι σήµερα
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι εξελίξεις µέχρι σήµερα έχουν διαµορφωθεί όπως περιγράφεται παρακάτω:
Το ΦΕΚ (267/Β΄/2018) «Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής του
Συστήµατος Παροχής Συµβουλών σε
γεωργικές εκµεταλλεύσεις» εκδόθηκε τον περασµένο Φλεβάρη. Ο ΕΛΓΟ
ξεκίνησε τότε την προετοιµασία για

ΜΕΤΡΟ 2
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

υλοποίηση του έργου διαµορφώνοντας ένα σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποία θα
απευθύνονταν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Πάροχοι
Γεωργικών Συµβούλων.
Πριν το καλοκαίρι η προκήρυξη έλαβε έγκριση, ωστόσο µετά έµενε το
κοµµάτι της επιµόρφωσης, το οποίο
όπως υποστηρίζει ο ΕΛΓΟ, καθόσον
δεν γνώριζε τον αριθµό των ενδιαφεροµένων (µπορεί να έφταναν και
τους 10.000), γιατί µπορούσαν να επιµορφωθούν και δηµόσιοι υπάλληλοι όπως π.χ οι εργαζόµενοι στις ∆ΑΟΚ, κρίθηκε δύσκολο να προετοιµαστούν εκπαιδεύσεις σεµιναριακού τύπου οι οποίες θα έπρεπε να κατανεµηθούν γεωγραφικά.
Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να
πραγµατοποιηθούν τα µαθήµατα εξ
αποστάσεως (e-learning) µε την πλατφόρµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
µε το υλικό εκπαίδευσης πλέον να
έχει οριστικοποιηθεί τουλάχιστον από πλευράς ΕΛΓΟ. Εντός των ηµερών θα συνταχθεί επιτροπή αξιολόγησης για την έγκριση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού υλικού από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη, ο οποίος σε
πρόσφατη συνέντευξη τύπου είχε αναφέρει πως από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών είχαν υποβληθεί ενστάσεις ως προς τη διδακτέα
ύλη. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν εκφραστεί και απόψεις του τύπου «δεν χρειάζονται
οι γεωπόνοι εκπαίδευση».
Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που µένει είναι να αξιολογηθεί το υλικό και
να ανοίξει ηλεκτρονικά η προκήρυξη ώστε να ξεκινήσει η επιµόρφωση
των συµβούλων. Μετά την πιστοποίησή τους, οι σύµβουλοι θα εντάσσονται στο Μητρώο Παρόχων Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, δηλαδή τη δεξαµενή µέσω του οποίου οι αγρότες
θα επιλέγουν σύµβουλο, µε τις υπηρεσίες αυτές να χρηµατοδοτούνται
από το Μέτρο 2.1 µέχρι το ποσό των
1.500 ευρώ ανά συµβουλή.

Σχέδια Βελτίωσης
Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
υποβολή φυσικού φακέλου
στις ∆ΑΟΚ σε όσους έχουν
οριστικοποιήσει τις αιτήσεις
τους στο πλαίσιο του
Μέτρου Σχεδίων Βελτίωσης.

Οµάδες
Παραγωγών
Συνολικά 206 προτάσεις,
δηµόσιας δαπάνης 41,1 εκατ.
ευρώ κατατέθηκαν στα
πλαίσια του Μέτρου 9
«Σύσταση Οµάδων και
Οργανώσεων Παραγωγών»,
υπερκαλύπτοντας τον
προϋπολογισµό ύψους 25
εκατ. ευρώ. Το ερχόµενο
διάστηµα ξεκινάει η
αξιολόγηση των αιτήσεων.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μεταποίηση
(Μέτρο 123 Α)

Έχει χρήµα η διά βίου
µάθηση των γεωτεχνικών
Θυµίζουµε πως ο µηχανισµός των Γεωργικών Συµβούλων
που είχε παρουσιαστεί σε πανηγυρικό κλίµα από την τέως
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τον
περασµένο Νοέµβριο, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα
στηριχτεί το Μέτρο 2.1« Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών
στο γεωργικό τοµέα» που χρηµατοδοτεί συµβουλευτικές
υπηρεσίες προς όφελος αγροτών και κτηνοτρόφων σε
διάφορα θεµατικά πεδία όπως διαχείριση εκµεταλλεύσεων,
οικονοµοτεχνικές δοµές, τήρηση δεσµεύσεων σε αγροτικά
προγράµµατα (π.χ Σχέδια Βελτίωσης, Βιολογικά,
Απονιτροποίηση, Πολλαπλή Συµµόρφωση κ.λπ).
Εν τω µεταξύ, ακόµα ένα πρόγραµµα που αναµένεται να
τρέξει το επόµενο διάστηµα το οποίο θα διαχειρίζεται και
πάλι ο ΕΛΓΟ θα είναι το Μέτρο 2.3 «Επιµόρφωση των
γεωργικών συµβούλων». Για το συγκεκριµένο πρόγραµµα ο
Οργανισµός θα εκδώσει πρόσκληση ανοιχτού διαγωνισµού
όπου θα καλούνται συµβουλευτικοί φορείς να αναλάβουν το
έργο της «τακτικής επιµόρφωσης των Γεωργικών
Συµβούλων», µε δέλεαρ 200.000 ευρώ µέσα στην τριετία
για την κάλυψη των εξόδων της διδασκαλίας.

Παρατείνεται µέχρι τις 16
Οκτωβρίου η ολοκλήρωση
των συνεχιζόµενων
πράξεων του Μέτρου 123Α,
που αφορά στις επενδύσεις
στη µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων, οι οποίες
µεταφέρθηκαν στο
Υποµέτρο 4.2 του ΠΑΑ
2014-2020.
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Οι πρακτικές που
εφαρµόζονται στο
Αειφόρο Λιοστάσι,
(πάνω ο CEO της BASF
Ελλάς Β. Γούναρης)
είναι ο τρόπος µε
τον οποίο ο αγρότης
µπορεί να εξασφαλίζει
την ποιότητα και
να αυξάνει την
αποδοτικότητα άρα και
την κερδοφορία του.
Ενεργό ρόλο πάνω
στην ορθή διαχείριση
νερού παίζει η Netafim
Eλλάς, σύµφωνα µε
την Μαρία Αποστόλου,
CEO της εταιρείας.

Λακωνικός ελαιώνας
θέτει τα πρότυπα για
υπεραξία παραγωγής
Η BASF με το Λιοστάσι της δείχνει πώς η τεχνολογία
πρέπει να συνοδεύει τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Τον δρόµο για µεγαλύτερη αξία στο τελικό
παραγόµενο προϊόν, είτε αυτό είναι ελαιόλαδο, είτε βρώσιµες ελιές, υπόσχεται να ανοίξει ο πρότυπος ελαιώνας της BASF «Αειφόρο Λιοστάσι», ένα όραµα το οποίο παρουσιάστηκε στις 27 Σεπτεµβρίου στη Σπάρτη, και
επιβεβαιώνει πως «το µέλλον της βιώσιµης
γεωργίας βρίσκεται στη συνεργασία όλων όσων έχουν ενεργό ρόλο στον κλάδο αυτό», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Andrew David
Beadle, υπεύθυνος Αειφόρου Γεωργίας του
Τοµέα Agricultural Solutions της BASF. Βασικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι: «επενδύουµε στη γνώση, σεβόµαστε την παράδοση».

Τα θεµέλια για µια νέα εποχή στην ελαιοπαραγωγή έχουν ήδη µπει, και στόχος από εδώ
και πέρα «είναι η υιοθέτηση ενός βελτιωµένου,
ρεαλιστικού και βιώσιµου µοντέλου ελαιοκαλλιέργειας, το οποίο θα φέρει ειδική πιστοποίηση και σήµανση αναγνωρίσιµη από τον καταναλωτή», όπως δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης,
διευθύνων σύµβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.

Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και
οικονοµική βιωσιµότητα του παραγωγού
Μάλιστα, τα πρώτα αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής, είναι ενθαρρυντικά όπως διαβεβαίωσε ο υπεύθυνος του project και Συντονιστής Πειραµατισµού της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ,
Τάσος Κλειτσινάρης, λέγοντας πως «οι πρακτικές κινούνται προς την σωστή κατεύθυν-
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Παράδοση ψεκαστικών
από το διαγωνισμό
«Ampligo 5lt 2018»
Ολοκληρώθηκε τις προηγούµενες µέρες η παράδοση των
δύο ψεκαστικών ArcadiaTera στους δύο τυχερούς παραγωγούς του διαγωνισµού «Ampligo 5lt». Η παράδοση του
πρώτου ψεκαστικού έγινε στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης «Αγροπονία Σερρών», όπου εδώ και χρόνια έχει
συνεργασία ο πρώτος τυχερός νικητής Σιούρλας Αλέξης.
Παρευρέθηκαν ο διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης
«Αγροπονία Σερρών» Μπεκιαρούδης Βαγγέλης, ο διευθυντής Marketing της Syngenta Hellas Οικονοµίδης Κώστας και οι γεωπόνοι της Syngenta Hellas Τέζας Ιωάννης,
Μπουδουρίδης Παναγιώτης και Επισκόπου Αφροδίτη.
Το δεύτερο µηχάνηµα παραδόθηκε στον Πούντο Χαράλαµπο που ήταν και ο άλλος τυχερός νικητής του διαγωνισµού, στην αποθήκη του στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Παραβρέθηκαν ο Χρήστος Νέλλας, από το κατάστηµα γεωργικών εφοδίων του οποίου πουλήθηκε το
τυχερό µπετόνι και από την πλευρά της Syngenta Hellas
οι γεωπόνοι Μπουδουρίδης Παναγιώτης, Γκιουλµπασάνης Αντώνης, Μπίκος Μιχάλης, Πεγιούδης Αντώνης.
«Στην Syngenta Hellas είµαστε χαρούµενοι που µε
τον τρόπο αυτό µπορέσαµε να συµβάλλουµε από την
πλευρά µας στη βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού σε δύο επαγγελµατίες παραγωγούς. Είναι γνωστό ότι τα καλά προϊόντα φυτοπροστασίας, όπως το εντοµοκτόνο Ampligo, γίνονται ακόµη πιο αποτελεσµατικά όταν εφαρµόζονται σωστά. Στο σωστό στάδιο καλλιέργειας και εµφάνισης των εντόµων εχθρών, αλλά
και µε ένα καλό ψεκαστικό µηχάνηµα, σωστά ρυθµισµένο και συντηρηµένο. Ευχόµαστε στους δύο τυχερούς υγεία, καλές παραγωγές και καλή-αποτελεσµατική χρήση του µηχανήµατος που κέρδισαν» αναφέρει
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

ση, δηλαδή προς τη διατήρηση της ισορροπίας του τοπικού οικοσυστήµατος, την οικονοµική βιωσιµότητα του παραγωγού και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας».

Απλή και κατανοητή τεχνολογία για
τον αγρότη από την Bosch
Στο Αειφόρο Λιοστάσι, τοποθετήθηκαν οι
ψηφιακοί αισθητήρες της Bosch, που είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει τη δυνατότητα να
συνδέεται στο Internet και να στέλνει δεδοµένα στο κινητό ανά πάσα στιγµή για την κατάσταση της καλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτό,
ο αγρότης του σήµερα και του αύριο µπορεί
να µειώνει τις απώλειες, να εξασφαλίζει την
ποιότητα και να αυξάνει την αποδοτικότητα,
άρα και την κερδοφορία του. « Με την εγκατάσταση των αισθητήρων µας στο χωράφι, στοχεύουµε να κάνουµε την εργασία των καλλιεργητών καλύτερη, απλούστερη και πιο αποδοτική», επισήµανε ο Ιωάννης Κάπρας, διευθύνων σύµβουλος της Robert Bosch A.E, ενώ

MOLON LAVE
Ο γενικός διευθυντής της οµάδας
παραγωγών Molon Lave AE, Γιάννης
Μανίκης, τόνισε πως το τελικό προϊόν
είναι άριστο και υπηρετεί τον τόπο
που παράγεται και που κατάγεται

ΜΠΟΥ∆ΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CAMPAIGN MANAGER ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ο Business Development Coordinator της εταιρείας, Απόστολος Θασίτης, συµπλήρωσε
πως «η καινοτοµία των αισθητήρων, βασίζεται στο µοντέλο λειτουργίας τους, το οποίο
είναι εύκολο και αξιόπιστο. Επιλέγουµε να
χρησιµοποιούµε αυτή την τεχνολογία που
είναι απλή και κατανοητή για τον αγρότη».
Για την ορθολογική διαχείριση του νερού,
ευθύνεται η Netafim Ελλάς ΑΕ, η οποία εγκατέστησε στο Λιοστάσι ένα επιφανειακό, σταλακτηφόρο και αυτορυθµιζόµενο αρδευτικό
σύστηµα. «Με αυτό επιτύχαµε να ποτίσουµε
µεγαλύτερη έκταση από όση πότιζε ο παραγωγός στο παρελθόν και συνεπώς να διαχειριστούµε τη διαθέσιµη ποσότητα νερού µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο», όπως δήλωσε
η Μαρία Αποστόλου, διευθύνουσα σύµβουλος της Netafim Ελλάς ΑΕ. Τέλος ενεργό ρόλο στην προσπάθεια έπαιξε και η Haifa, η οποία ανέλαβε την διαδικασία της θρέψης των
ελαιόδεντρων. «Προσφέραµε µια εξειδικευµένη πρόταση θρέψης µε λιπάσµατα υψηλής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά για το φυτό στη
σωστή δοσολογία και τον κατάλληλο χρόνο»,
όπως είπε ο ∆ηµήτρης Σαρρής, εκπρόσωπος
της Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΜΕΠΕ.

Η παράδοση
του πρώτου
ψεκαστικού
έγινε στον
Σιούρλα Αλέξη
(φώτο κάτω)
και η δεύτερη
στον Πούντο
Χαράλαµπο,
στην αποθήκη
του στα
Κουφάλια
Θεσσαλονίκης
(αριστερά).
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Δημοσιογραφία
είναι να δημοσιεύεις
κάτι που ενοχλεί
∆ιαχρονικό: ∆ηµοσιογραφία είναι
να δηµοσιεύεις κάτι που ενοχλεί, όλα
τα άλλα είναι δηµόσιες σχέσεις. Τζώρτζ
Όργουελ
ΛαθροΚυνηγοί: Μετά από
πολύωρη και συντονισµένη
παρακολούθηση οι άνδρες της
Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής
Θεσσαλίας και του ∆ασαρχείου
Καρδίτσας εντόπισαν οµάδα κυνηγών
να θηρεύει στο Γερακοβούνι (περιοχή
∆αφνοσπηλιάς Καρδίτσας) ένα θηλυκό
ζαρκάδι. Τα πειστήρια κατασχέθηκαν,
για το ζαρκάδι
διενεργήθηκε
πρόχειρη
δηµοπρασία και
την προανάκριση
ανέλαβε το
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
∆ασαρχείο
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
Καρδίτσας.
(Facebook
Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας)

Ζήτηση για νέες ποικιλίες
μήλων μπορεί να φέρει
η παραγωγή μηλίτη
στη χώρα μας

Προς το παρόν από βόρειες χώρες θα
φέρνει μήλα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
που ανοίγει την πρώτη μονάδα μηλίτη

ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Φλεβάρης
Με την
Αθηναϊκή να
µπαίνει στο
παιχνίδι έρχεται µηλίτης
«ελληνικός»

15 Οκτωβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα
Αγρότισσας, γι’ αυτή που είναι η ψυχή
της αγροτικής κοινωνίας, που
δηµιούργησε τις καλλιέργειες και τις
εκτροφές, την πρώτη ουσιαστική
πολιτισµική πράξη του ανθρώπου.
Μακροπόροι: Η µείωση των
µεγάλων πόρων του εδάφους λόγω
κλιµατικής αλλαγής, θα συµβάλει στην
αύξηση των πληµµύρων και της
διάβρωσης του εδάφους µέχρι τα τέλη
του 21ου αιώνα. Οι µακροπόροι, έχουν
διάµετρο µεγαλύτερη από 0,08
χιλιοστά, και επιτρέπουν στο νερό να
απορροφάται εύκολα στο έδαφος,
όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα
φυτά, να µεταφέρει θρεπτικά
συστατικά και τελικά να επιστρέψει
στους υπόγειους υδροφορείς.
Χρησιµοποιώντας µια µεγάλη βάση
δεδοµένων για δείγµατα εδάφους που
συλλέχθηκαν σε µία 50ετή περίοδο
από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ, οι
ερευνητές εξέτασαν τις µεταβολές
των µακροπόρων λόγω βροχόπτωσης,
θερµοκρασίας και υγρασίας. Η αύξηση
της υγρασίας το 2080-2100
πρόβλεψαν ότι θα µειώσει τους
µακροπόρους του εδάφους, µε
συνέπειες τη µικρότερη διείσδυση του
νερού στο έδαφος, την επιφανειακή
απορροή και τη διάβρωση, καθώς και
περισσότερες πληµµύρες. (Ν. Χίρµας,
Πανεπιστήµιο Ρίβερσαϊντ, Καλιφόρνια,
18/9/2018) *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Ανάπτυξη
Η κατηγορία
των ποτών
που περιέχουν
µπίρα και µήλο
έχει ανάπτυξη
πάνω από
70%

Πρώτη η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κάνει
χρήση της πρόσφατης υπουργικής απόφασης, που σχετίζεται µε την άρση
της απαγόρευσης παραγωγής εκχώριου µηλίτη, κατασκευάζοντας το εργοστάσιο στην Πάτρα, µε πιθανή έναρξη
παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2019.
Εκεί, παρόλο που θα συνεχίσει να εισάγει τα µήλα ως πρώτη ύλη, θα σηµάνει οµολογουµένως την αφετηρία
ώστε να µπορέσει να γίνει ο µηλίτης
όσο πιο «ελληνικός» γίνεται.
Σε µελλοντικό χρόνο, «εδάφους επιτρέποντος», η καλλιέργεια της ειδικής ποικιλίας µήλων για µηλίτη που
χρειάζονται για την παραγωγή, θα
µπορούσε να αναπτυχθεί και στις ελληνικές καλλιέργειες.
Το µόνο που µένει είναι να «τσεκαριστεί» πώς µπορούν οι Έλληνες παραγωγοί που καλλιεργούν µήλα να
εκµεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία
σε εµπορικό επίπεδο και να καλλιεργήσουν στην Ελλάδα αυτές τις ιδιαίτερες ποικιλίες, αφού, από όσα λένε
οι αριθµοί, η ευρεία κατανάλωση µηλίτη στη χώρα µας από το 2017 αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς, καθιστώντας το ανταγωνιστικό σαν προϊόν δίπλα σε άλλα αλκοολούχα ποτά.
Να σηµειωθεί ότι τα ιδιαίτερα αυτά
µήλα προέρχονται από µια ειδική ο-

µάδα ποικιλιών που καλλιεργούνται
ειδικά για τη χρήση τους στην παραγωγή µηλίτη (αναφερόµενη στις Ηνωµένες Πολιτείες ως «σκληρός µηλίτης»). ∆ιαφέρουν από τα υπόλοιπα
στην υφή και τη γεύση, καθώς είναι
λίγο πιο πικρά και µε µεγαλύτερη ξηρότητα σε σχέση µε τα πιο απλά µήλα.
Στην Αγγλία έχουν ταξινοµηθεί σε
τέσσερις βασικούς τύπους ανάλογα
µε τη φύση των συστατικών τους και
βέβαια τη γεύση τους. Στη Γαλλία και
την Ισπανία, για παράδειγµα, υπάρχει άλλος ένας τύπος σε σχέση µε την
ταξινόµηση της Αγγλίας, που ονοµάζεται acidulée ή acidulada. Στην Αµερική η ταξινόµηση έγινε τόσο µε βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά ό-

σο και σύµφωνα µε τις περιοχές όπου
αυτά καλλιεργούνται. Πάντως, γενικά, οι πιο γνωστές και καλές ποικιλίες είναι είκοσι, µε τις µισές σχεδόν να
καλλιεργούνται στην Αγγλία. Στην Ευρώπη η πιο γνωστή ποικιλία είναι η
bittersweets και η bitterharps µε υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνη, κατάλληλη για το ποτό του µηλίτη.
Ο µηλίτης ήταν και είναι ένα από τα
αγαπηµένα ποτά στην Αµερική και την
Αγγλία. Σηµειωτέον ότι στη Βρετανία
υπάρχει µεγάλη παράδοση στην παραγωγή και κατανάλωση µηλίτη, από το 1066, µε τη µισή από το σύνολο των 3,5 εκατοµµυρίων εκατόλιτρων
της παγκόσµιας κατανάλωσης να γίνεται στη χώρα αυτή.

Μηλοκλέφτης και Strongbow γίνονται οι δύο πρώτοι
ελληνικοί µηλίτες, εν καιρώ και µε ντόπια µήλα

Εκλεκτόν
Ο µηλίτης
εισάγεται στη
χώρα µας
κυρίως από τη
Σλοβενία

Ο µηλίτης είναι ένα από τα αγαπηµένα
ποτά στην Αγγλία και την Αµερική.

Η µεγάλη ζήτηση του ελκυστικού ποτού, η άρση της απαγόρευσης παραγωγής
αλλά και η ειδική ποικιλία µήλων που απαιτείται για την παραγωγή του «καλού»
µηλίτη δηµιουργεί κίνητρα και νέες ευκαιρίες στους µικρούς παραγωγούς.
Μπορούν οι παραπάνω λόγοι να εκληφθούν ως η νέα πρόκληση «ανοίγµατος»
επενδύσεων µιας ήδη ανοικτής αγοράς καλλιέργειας µήλων; Σηµειώνεται
απλώς ότι στις υπόλοιπες χώρες ο µηλίτης πωλείται τόσο στα σούπερ µάρκετ
όσο και από µικρά τοπικά αγροκτήµατα, µε τους µικρούς και ανεξάρτητους
παραγωγούς να παρέχουν τον ποιοτικό µηλίτη-µέσω της ειδικής ποικιλίας
µήλων- σε υψηλές τιµές, µε το εµπορικό ενδιαφέρον να αυξάνεται συνεχώς.
Αν σκεφτεί κανείς ότι η κατηγορία των ποτών που περιέχουν µπίρα και µήλο
έχει ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 70%, τότε η ευκαιρία που προκύπτει είναι
έκδηλη. και µε όρους συµβολαιακής γεωργίας, ακόµη καλύτερα για όλους.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το Johnnie
Walker περνά
το τείχος
του Game
of Thrones
Σε συνεργασία µε την
HBO και το Game of
Thrones, το Johnnie
Walker ανακοινώνει το
νέο White Walker by
Johnnie Walker. Αυτό
το συλλεκτικό whisky
σε περιορισµένο αριθµό
φιαλών είναι
εµπνευσµένο από τους
αινιγµατικούς
και τροµακτικούς
χαρακτήρες της
επιτυχηµένης σειράς,
τους White Walkers.
Το ολοκαίνουριο blend
δηµιουργήθηκε από τον
whisky expert George
Harper και σερβίρεται
παγωµένο κατευθείαν
από την κατάψυξη.
To ποτό έχει νότες
καραµέλας και βανίλιας,
φρέσκων κόκκινων
µούρων και µια αίσθηση
φρούτων οπωρώνων.

Μια φορά στα 20 χρόνια εµφανίζεται από άποψη ποιότητας
παραγωγή σαν τη φετινή στην
Αγιωργίτικη ποικιλία, η οποία
στη Νεµέα εµφάνισε µείωση από
άποψη όγκου, περί το 20-30%,
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του έµπειρου αµπελουργού και οινοποιού Γιώργου Παπαϊωάννου.
Οι φετινές τιµές, ωστόσο, κυµάνθηκαν γύρω στα 40 λεπτά
το κιλό για το «πολύ» σταφύλι,
ενώ αυτό µε «ανώτερες προδιαγραφές» πληρώθηκε γύρω στα
50 µε 55 λεπτά το κιλό. «Οι τιµές δεν ήταν ίδιες µε τις περσινές, και δεν θα µπορούσαν
κιόλας να ήταν ίδιες, λόγω της
µειωµένης παραγωγής, όµως
δεν ήταν αισθητά διαφορετικές», υποστήριξε στην εφηµερίδα Agrenda ο κ. Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως αυτό είναι θέµα ισορροπιών, προσφοράς, ζήτησης και χειρισµών.
«Αυτός που προσφέρει διαπραγµατεύεται, αυτός που αγοράζει διαπραγµατεύεται. Όταν υπάρχει έλλειψη χωρίς να
επηρεάζονται οι τιµές αισθητά,
αυτό σηµαίνει ότι η διαπραγµάτευση δεν δούλεψε καλά από

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Δεν έπιασε όσο άξιζε το λιγοστό,
αλλά ποιοτικό φέτος Αγιωργίτικο

∆ιαπραγµατεύσεις
Όταν υπάρχει έλλειψη
προϊόντος και καλύτερη ποιότητα αλλά οι
τιµές δεν ανεβαίνουν
αισθητά, σηµαίνει πως
οι διαπραγµατεύσεις
δεν δούλεψαν καλά

την µία πλευρά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αµπελουργός,
συµπληρώνοντας πως καλύτεροι χειρισµοί θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε µια τιµή για το
αγιωργίτικο, τουλάχιστον πάνω από τα 45 λεπτά.
«Η διαφορά στην τιµή είναι
µικρότερη από αυτό που θα έπρεπε να ήταν αν λάβει κανείς
υπ’ όψιν του τόσο τη µείωση
της τιµής όσο και τη βελτίωση
της ποιότητας», είναι το βασικό επιχείρηµα του κ. Παπαιωάννου, ο οποίος τόνισε πως «ο
άβροχος Σεπτέµβρης ήταν ό,τι
καλύτερο µπορούσε να συµβεί
στο Αγιωργίτικο, αφού συνέβαλε σε µία καλύτερη ωρίµανση καθώς και σε µια άψογη υγιεινή του σταφυλιού».
Μάλιστα, εξήγησε πως το «σούρωµα» και το «ελαφρύ σταφίδιασµα» των σταφυλιών, γεγονός που προκαλεί «αντιρρήσεις
ως προς την ποιότητα» από κάποιους οινοποιούς, στην πραγµατικότητα είναι «καλύτερη ποιότητα σταφυλιού, αφού όταν
είναι σταφιδιασµένο, ο χυµός
του είναι πιο συµπυκνωµένος
και µε περισσότερα αρώµατα».
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Ο Πέτρος Ναουµίδης και τα τρία του αδέρφια, είναι όλοι τους εξαιρετικοί µάγειρες,
οι οποίοι από τα σχολικά τους κιόλας χρόνια παρασκεύαζαν παραδοσιακά εδέσµατα,
και τώρα που µεγάλωσαν τα καλλιεργούν σε ένα «πιπερόκτηµα» 80 στρεµµάτων.
Πέτρος Ναουµίδης

Οικογένεια Ναουμίδη

Ο βασιλιάς της
πιπεριάς είναι
μάγειρας αγρότης
Η οικογενειακή επιχείρηση που θέλει ΠΟΠ την πιπεριά
Φλωρίνης στοχεύει στην ανάπτυξη όλης της περιοχής

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Προϊόν ΠΟΠ
Πριν από 2-3 χρόνια
ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκειµένου
η τοπική πιπεριά Φλωρίνης να πιστοποιηθεί
ως ΠΟΠ προϊόν

Όταν ήταν περίπου 25 χρονών, ο Πέτρος Ναουµίδης
από τον Άγιο Παντελεήµονα της Φλώρινας, και έχοντας ήδη πάνω από 10 χρόνια «προϋπηρεσίας» ως παραγωγός αλλά και µάγειρας, έβαλε
στόχο να δηµιουργήσει µια επιχείρηση
που θα καλύπτει τις ανάγκες της σε κάθε στάδιο
της παραγωγής, από την αναπαραγωγή των φυτών, µέχρι την διάθεσή τους στα καλύτερα ντελικατέσεν της χώρας και του εξωτερικού. Έτσι η
οικογένεια επέκτεινε το «πιπερόκτηµα» της, όπου σε έναν κήπο περίπου 80 στρεµµάτων, και
σε υψόµετρο περίπου εξακοσίων µέτρων καλλιεργεί µε βιολογικές-παραδοσιακές πρακτικές γεωργίας τις φηµισµένες κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης, αφού πρώτα έφτιαξε το 2008 µια πετρόκτιστη µεταποιητική µονάδα για να µπορεί να παρασκευάζει και να συσκευάζει τα προϊόντα της.

Πριν από τρία χρόνια, «για να προστατεύσουν τις χαµένες πιπεριές
και τους χαµένους τρόπους καλλιέργειάς τους», δροµολόγησαν
τις διαδικασίες για να γίνει ΠΟΠ,
το γευστικό έδεσµα της περιοχής.
«Από µικρά παιδιά ασχολιόµασταν µε την παραγωγή. Φτιάξαµε έναν κήπο για να παίρνουµε την πρώτη ύλη για το εστιατόριο των γονιών µας,
στο οποίο δουλεύαµε από 12 χρονών, κάναµε τουρσιά για τον χειµώνα κάθε Σεπτέµβρη, όταν τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο», αφηγείται
στην Agrenda, ο κ. Ναουµίδης.
Το πιπερόκτηµά τους, όπως εξηγεί, µε αποδόσεις 3-6 τόνους ανά στρέµµα είναι αρκετό για να
καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε πρώτη ύλη, ενώ η παραγωγή είναι 100% ελεγχόµενη αφού
«παράγουµε το φυτό σαν φυτό, κρατάµε τον δικό µας σπόρο, και ελέγχουµε απόλυτα την παραγωγή. Φτιάχνουµε περίπου µισό εκατ. φυτά, που
είναι καθαρή τοπική ποικιλία πιπεριάς Φλωρίνης», ανέφερε ο ίδιος στην εφηµερίδα Agrenda.

Το πιπερόκτηµα Ναουµίδη
µε αποδόσεις 3 µε 6 τόνους
το στρέµµα, στέλνει προϊόντα
σε 25 χώρες και στα καλύτερα
µαγαζιά της Ελλάδας.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασίλης Σταύρου
Brand President
στην ΑΒ

Τα παιδικά ερεθίσματα μεταφράζονται
σε μεγάλες επενδύσεις για το μέλλον
«Αν δεν παλέψεις και δεν ζοριστείς,
δεν µπορείς να εκπαιδευτείς. Έπρεπε να κάνουµε κήπους, να κάνουµε δικές µας πιπεριές, να κάνουµε
τα δικά µας ψωµιά, όλα αυτά απαιτούν δουλειά», εξηγεί ο κ. Ναουµίδης, ανακαλώντας τα παιδικά του
χρόνια, όταν «µπήκε το µικρόβιο»
για την ενασχόληση µε τα τοπικά
προϊόντα της περιοχής, σε µια µεγαλύτερη κλίµακα. Σήµερα η «µεγαλύτερη κλίµακα» µεταφράζεται
σε εξαγωγές σε 25 χώρες, και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, όµως
η οικογενειακή επιχείρηση δεν έχει πιάσει ακόµα ταβάνι.
«Στο µέλλον, αν ανέβει η επιχείρηση θα κάνουµε ακριβώς το ίδιο πράγµα, στο κοµµάτι της παραγωγής και µε άλλους ανθρώπους
στον Άγιο Παντελεήµονα. Στόχος
µας όταν φεύγει το προϊόν στο εξωτερικό, να είναι το εισιτήριο για
να µάθουν οι άνθρωπο την χώρα
µας, να νιώσουν την ανάγκη να την
επισκεφθούν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ναουµίδης, ο οποίος
αντιλαµβάνεται µεταξύ άλλων την
επιτυχία της επιχείρησης, και ως έ-

Επενδύσεις
Μέχρι σήµερα έχουν
επενδυθεί πάνω από 1 εκατ.
ευρώ, ενώ σύντοµα δροµολογείται νέα επένδυση
ενός εκατ. ευρώ

να µέσο καταπολέµησης της ανεργίας στην περιοχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σήµερα στην παραγωγή,
όπου γίνονται όλες οι δουλειές µε
το χέρι, απασχολούνται περίπου έξι άτοµα, ως εποχιακό προσωπικό,
ενώ στη µεταποίηση «µπαίνει όλη
η οικογένεια, είµαστε τέσσερα αδέρφια και φτάνουµε τα 14-15 άτοµα που µεταποιούµε».
Στα πρώτα «µεταποιητικά» βήµατα της επιχείρησης, χρειάστηκε µια αρχική επένδυση 440.000
ευρώ, για να ακολουθήσει και µια
δεύτερη των 500.000 ευρώ. «Όταν
ξεκίνησα είχα πάρει ένα δάνειο από την Αγροτική και στη συνέχεια
αξιοποιήσαµε τα τοπικά προγράµµατα που τρέχανε τότε. Όλα αυτά
τα χρόνια, όλο και κάτι βάζαµε, και
όλα τα κέρδη τα ρίχναµε πάλι µέσα για να µεγαλώσει η επιχείρηση», εξηγεί για να συµπληρώσει
πως σκοπεύουν να µεγαλώσουν
και άλλο το κτήµα αλλά και την
µονάδα, µε ένα πρόγραµµα, το
οποίο αν εγκριθεί, θα πρόκειται
για µια νέα επένδυση του ενός εκατοµµυρίου ευρώ.

O Βασίλης Σταύρου ανέλαβε
καθήκοντα Brand President της
ΑΒ Βασιλόπουλος από την 1η
Οκτωβρίου 2018, διαδεχόµενος τον
Λεωνίδα Βρεττάκο. Σύµφωνα µε τη
σχετική ανακοίνωση, ο Βασίλης
Σταύρου, τα τελευταία 3,5 χρόνια
ξεχώρισε για τη διαδροµή του ως
Brand President της Mega Image,
θυγατρικής αλυσίδας της Ahold
Delhaize στη Ρουµανία.

Γκεσλέν Λανέλ
Υποψήφια Γενική
Διευθύντρια FAO
Η µοναδική Ευρωπαία υποψήφια για
τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή του
FAO είναι η 55χρονη Γαλλίδα,
πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Αρχής Προστασίας Τροφίµων,
Κάθριν Γκεσλέν-Λανέλ. Σε
πρόσφατες δηλώσεις της στο
πρακτορείο Reuters, η υποψήφια
είχε αναφέρει πως η πρόκληση για
τη θέση αυτή είναι εξαιρετικά
εντυπωσιακή, ώστε «αξίζει µια
δύσκολη και χρονοβόρα εκστρατεία
παρά το αµφίβολο αποτέλεσµα».

ΔΝΤ
Νέα επικεφαλής
οικονομολόγος

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Μετά το µακρύ ταξίδι της από τη Βραζιλία στην Ευρώπη µε
τον Κολόµβο τον 16ο αιώνα, έφτασε στη ∆υτική Μακεδονία
εκατό χρόνια αργότερα. Φλώρινα, Πρέσπες, Βέροια,
Αριδαία, Κοζάνη υποδέχτηκαν τον καινούριο εξωτικό τότε
καρπό. Εκεί όµως που ευδοκίµησε και προσαρµόστηκε στις
εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες, ήταν τα φηµισµένα
για την ευφορία τους χώµατα της Φλώρινας.

Την Γκίτα Γκόπιναθ διόρισε ως
επικεφαλής οικονοµολόγο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
η Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γκόπιναθ
θα αντικαταστήσει τον Μορίς
Όµπστφελντ, ο οποίος τον Ιούλιο
ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από
τη θέση του στο τέλος του 2018.
Να σηµειωθεί ότι η Αµερικανοϊνδή
οικονοµολόγος διδάσκει στο
πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ.
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Με έκδηλη ικανοποίηση ο
παραγωγός από τον Νέσσωνα
Γιώργος Βαρδούλης (δεξιά), ο
οποίος µαζί µε τον πατέρα του
Νίκο έσπειρε δοκιµαστικά στα
70 στρέµµατά τους στην περιοχή
Γκιντίκι του Οµορφοχωρίου 5
διαφορετικές ποικιλίες βαµβακιού
του Οµίλου Εταιρειών Ευθυµιάδη
συν έναν µάρτυρα, µιλά στην
εφηµερίδα Agrenda για το
χρονικό µιας επιτυχηµένης
πολύχρονης συνεργασίας και
µιας πλούσιας, νέας σοδειάς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΕΡΣΙΝΑ
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Όταν ο καλύτερος βαµβακοκαλλιεργητής στη χώρα και ο σπουδαιότερος εγχώριος οίκος σποροπαραγωγής, ενώνουν τις δυνάµεις τους, δεν µπορεί παρά το αποτέλεσµα να είναι για... όσκαρ.
Στα κτήµατα του Βαρδούλη, ο όµιλος
Ευθυµιάδη κάνει θαύµατα. Στο field
day της περασµένης Τρίτης κάθε ρίζα
του φυτού µετρούσε 150-160 καρύδια,
πράγµα που σηµαίνει ότι ο µέσος όρος
θα φτάσει στα 600 κιλά το στρέµµα.
Το έντονο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια και το γενετικό υλικό της Prime
Genetics, που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την ελληνική αγορά ο Όµιλος εταιρειών Ευθυµιάδη, αποτυπώθηκε µε µεγάλη επιτυχία στην εκδήλωση - παρουσίαση ποικιλιών βαµβακιού
της Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ στο κτήµα
του Γιώργου Βαρδούλη, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου στην περιοχή της Λάρισας.
Η µεγάλη προσέλευση συνεργατών – γεωπονικών καταστηµάτων
της Κ&Ν Ευθυµιάδη από τη Θεσσαλία και τις όµορες περιοχές, χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα αισιόδοξα
µηνύµατα που εκπέµπει τον τελευταίο καιρό η αύξηση της βαµβακοκαλλιέργειας στη χώρα µας.
Το πρόγραµµα αξιολόγησης των
ποικιλιών βαµβακιού από την αµερικανική εταιρεία Prime Genetics και την
Κ+Ν Ευθυµιάδη, το οποίο επιλέγει το
κατάλληλο γενετικό υλικό για την Ελλάδα από την πολύ µεγάλη δεξαµενή

αµερικανικής έρευνας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και ανεξάρτητων ερευνητικών φορέων και ερευνητών που συνεργάζονται µε
την Prime Genetics και αντιπροσωπεύει αποκλειστικά ο όµιλος Ευθυµιάδη στη χώρα µας, παρουσιάστηκε από τον Προϊστάµενο Ανάπτυξης
Σπόρων Σποράς της Κ+Ν Ευθυµιάδη Γιάννη Εµµανουήλ.
Με έκδηλη ικανοποίηση ο παραγωγός από τον Νέσσωνα, Γιώργος
Βαρδούλης, ο οποίος µαζί µε τον πατέρα του Νίκο έσπειρε δοκιµαστικά
στα 70 στρέµµατά τους στην περιοχή Γκιντίκι του Οµορφοχωρίου πέντε διαφορετικές ποικιλίες βαµβακιού του Οµίλου Εταιρειών Ευθυµιάδη συν έναν µάρτυρα, µιλά στην
Agrenda για το χρονικό µιας επιτυχηµένης πολύχρονης συνεργασίας και µιας πλούσιας, νέας σοδειάς.
«Σχεδόν µία δεκαετία κρατά η
συνεργασία µας µε τον Όµιλο Εταιρειών Ευθυµιάδη, καθώς κάνου-

µε σε άλλους αγρούς σποροπαραγωγή, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου γεωπόνου τους Χρήστο Λιούπη. Στον δοκιµαστικό αγρό σπείραµε
στις 15 Απριλίου και αµέσως πραγµατοποιήσαµε ζιζανιοκτονία και πότισµα µε καρούλι. Στον µήνα πάνω
σκαλίσαµε για τα ζιζάνια και απλώσαµε λάστιχα στάγδην άρδευσης,
ποτίζοντας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τον καιρό, που
αρχικά ήταν βροχερός και ιδανικός
για φύτρωµα. Κάναµε έναν ψεκασµό
για το τζιτζικάκι, νωρίς γύρω στις 25
Ιουνίου και στις 15 Ιουλίου επαναλάβαµε µαζί µε φυτοπροστασία για το
πράσινο σκουλήκι. Αρχές και µέσα
Αυγούστου πραγµατοποιήσαµε φυτοπροστασία για το ρόδινο σκουλήκι και όλη τη σεζόν κάναµε 4 εφαρ-

µογές pix. Στις 25 Σεπτεµβρίου έγινε αποφύλλωση του βαµβακιού και
στις επόµενες µέρες θα ακολουθήσει
η συγκοµιδή. Στη συγκοµιδή θα γίνει
ξεχωριστό ζύγισµα των ποικιλιών για
να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα».

Καλυτερεύει η εικόνα στο βαµβάκι
Τα αισιόδοξα µηνύµατα που στέλνει η ανοδική αύξηση των στρεµµάτων στο βαµβάκι, το µεγάλο στοίχηµα και τoν διπλό ρόλο της ιδιαίτερα επιτυχηµένης εκδήλωσης του Οµίλου
Ευθυµιάδη στο νοµό Λάρισας, επεσήµανε στην Agrenda ο αντιπρόεδρος
Ευθύµιος Ευθυµιάδης, τονίζοντας ότι:
«Επιθυµούσαµε να γνωστοποιήσουµε τη στρατηγική και την εργασία της εταιρείας και να επιδείξουµε
νέες και δοκιµασµένες ποικιλίες για

Μέχρι 160 καρύδια μετράει
κάθε βαμβακιά του Βαρδούλη
Στα σπορόκεντρα του Νέσσωνα, ο όμιλος Ευθυμιάδη κάνει τις ποικιλίες του να απογειώνονται

τις οποίες είµαστε πολύ περήφανοι
στην πελατεία µας. Αιχµή του δόρατός µας είναι η 9811 µε την ευρεία
προσαρµοστικότητα και τις υψηλές
παραγωγές στο χωράφι, καθώς είναι ήδη τρείς χρονιές στο εµπόριο.
Και φυσικά να γνωρίσουν όλοι την
ξεχωριστή 9048, που µόλις εγγράφηκε, µε τα ασυνήθιστα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας, η οποία έχει εκπληκτικό µήκος και αντοχή. Φέτος θα έχουµε κάποιες µικρές ποσότητες για το ξεκίνηµά της
στην Ελλάδα. Υπάρχει τον τελευταίο
καιρό ανοδική τάση και έντονο ενδιαφέρον αύξησης των στρεµµάτων
στο βαµβάκι, που δείχνει να καλυτερεύει η εικόνα του» ανέφερε για να
συµπληρώσει ότι «Αυτό φέρνει τη δυνατότητα για νέες επενδύσεις, σε νέο
πολλαπλασιαστικό υλικό, σε εξοπλισµό και σε τεχνολογία παραγωγής, σε
ευφυή δηλαδή γεωργία. Τα πράγµατα όµως δεν είναι όλα ρόδινα, αφού
αυτή τη στιγµή έχουµε εξάρτηση από την Τουρκία, καθώς πάνω από το
µισό της παραγωγής βαµβακιού πάει εκεί. Τον τελευταίο µήνα υπήρξε
µία πτωτική τάση στην διεθνή τιµή
του βαµβακιού σε σχέση µε την υψηλή του καλοκαιριού που θα σήµαινε
για τον παραγωγό 0,60 λεπτά το κιλό για το σύσπορό του», σηµείωσε.
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Με αποδόσεις 5 έως 6 τόνους
τα Granny Smith της Αγιάς
Με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ισχυρά οικονοµικά οφέλη για τη χώρα, το µήλο Αγιάς συνεχίζει να αποτελεί µία από τις
πλέον δυναµικές καλλιέργειες του νοµού
Λάρισας, αν και οι µηλοπαραγωγοί της περιοχής προσπαθούν να συνέλθουν από τα
απανωτά χτυπήµατα του χαλάζιου, που έπεσε δύο συνεχόµενες χρονιές. Πάνω στην κορύφωση της συγκοµιδής Golden Delicious
στα κτήµατα της Αγιάς βρέθηκε η Αgrenda
στα µέσα Σεπτεµβρίου, αποτυπώνοντας την
εικόνα του προϊόντος που αποτελεί σχεδόν
µονοκαλλιέργεια στην περιοχή.
«Η φετινή χρονιά σηµαδεύτηκε για µία ακόµη φορά από χαλάζι» αναφέρει στην Agrenda

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι πέντε νέες ποικιλίες
Οι ποικιλίες βαµβακιού που αναπτύσσονται ήδη (PRG 9811, PRG 9706 και
SELECT) ή προβλέπεται να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια εµπορικά
(PRG 9048 και PRIME 4246) παρουσιάστηκαν σε δοκιµαστικό αγρό του
παραγωγού Γιώργου Βαρδούλη στην περιοχή του Οµορφοχωρίου Λάρισας,
στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης.
Εκεί στους πρόποδες του Γκιντικίου, νότια του όρους Κισσάβου µε τον
«λευκό χρυσό» να λάµπει κάτω από φθινοπωρινό ήλιο οι παρευρισκόµενοι
είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν ανάµεσα στις ποικιλίες και να δουν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως των:
PRG 9811: Κορυφαία ποικιλία στην ελληνική αγορά, µε σταθερά πολύ
υψηλές αποδόσεις κάτω από διάφορες συνθήκες λόγω της σταθερότητάς
της, της µεγάλης προσαρµοστικότητάς της και της αντοχή της ακόµη και σε
δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Ποικιλία µε άριστα αγρονοµικά
χαρακτηριστικά και σηµαντική αντοχή στην αδροµύκωση. Χαρακτηρίζεται
από υψηλή απόδοση σε ίνα µε πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
PRG 9706: Πολύ πρώιµη ποικιλία , µε ταυτόχρονη άνθηση και ωρίµανση
καρυδιών, υψηλές αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα, υψηλή απόδοση
σε ίνα και πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.
Select: Πρώιµη και παραγωγική µε χαρακτηριστική σταθερότητα και
προσαρµοστικότητα, µε παρατεταµένη έκπτυξη παραγωγικών οργάνων, για
αναπλήρωση απωλειών λόγω δυσµενών συνθηκών περιβάλλοντος.
PRG 9048: Πρώιµη και εξαιρετικά παραγωγική µε ελεγχόµενη ανάπτυξη και
άριστη ανταπόκριση σε ρυθµιστές ανάπτυξης, Παρουσιάζει χρονικά
συγκεντρωµένη ανθοφορία, ωρίµανση καρυδιών. Χαρακτηρίζεται από
εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας βαµβακιού ανωτέρας ποιότητας.
PRIME 4246: Ποικιλία µέσης πρωιµότητας µε υψηλό παραγωγικό
δυναµικό και ελεγχόµενη ανάπτυξη. Υψηλή προσαρµογή ιδιαίτερα στις
πρώιµες περιοχές καλλιέργειας του βαµβακιού στην Ελλάδα.

ο µηλοπαραγωγός Σάκης Τσακνάκης που καλλιεργεί οικογενειακώς 350 στρέµµατα µε όλες
σχεδόν τις ποικιλίες µήλου, όπως τις κόκκινες
Red Chief και Super Chief, την Fuji, τις πορτοκαλοκίτρινες ποικιλίες Gala, τις πράσινες
ποικιλίες της Granny Smith και την κίτρινη
Golden Delicious στην Αγιά, όπου καλλιεργείται το 30% της παραγωγής µήλων της χώρας.
«Η περιοχή Βαθύρεµα όπου είναι τα κτήµατά µας χτυπήθηκε από χαλάζι στις 10 Μαΐου,
πετυχαίνοντας τον καρπό στην ανάπτυξη λίγο

πριν το αραίωµα, δηµιουργώντας σηµάδια τα
οποία εξαλείφθηκαν πετώντας τους χτυπηµένους καρπούς. Αρχές Ιουλίου το δεύτερο χτύπηµα χαλαζιού βρήκε τον καρπό στα 40-50 χιλιοστά µέγεθος, σηµαδεύοντας και σχίζοντάς
τον, γεγονός που δηµιούργησε κηλίδες σήψης. Οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ προχώρησαν σε
επιτόπια εκτίµηση στα µέσα Αυγούστου και
τώρα αναµένουµε το πόρισµα. Η καταπολέµηση των παραπάνω προβληµάτων αύξησε κατά
πολύ το κόστος παραγωγής», όπως ανέφερε.
Πάραυτα σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε
τον ίδιο «ήταν µία καλή, ποιοτική χρονιά λόγω του καλοκαιριού που ήταν δροσερό και
βροχερό. Η συγκοµιδή των πρώιµων ποικιλιών Gala άρχισε στις 10 Αυγούστου µε κορύφωση µέσα Σεπτεµβρίου και ακολούθησαν
οι υπόλοιπες. Την όψιµη Granny Smith την
περιµένουµε να ανεβάσει σάκχαρα ώστε να
αρχίσει η συγκοµιδή της. Οι αποδόσεις είναι
καλές 5-6 τόνους το στρέµµα µε λίγο ανεβασµένη από πέρσι την στρεµµατική απόδοση,
παρόλο που φέτος είχαµε έξαρση εντοµολογικών προσβολών. Ευτυχώς που είµαστε στο
πρόγραµµα Κοµφούζιο για την καταπολέµηση της καρπόκαψας. H ποικιλία Granny Smith
συγκοµίζεται στις 8-10 Οκτωβρίου».
Για κανονική παραγωγή, παρά τις χαλαζοπτώσεις µιλά στην Agrenda και o Αλέξανδρος Πούλης, ένας εκ των ιδιοκτητών τρίτης
γενιάς της εταιρείας ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. µε κύκλο
εργασιών στην παραγωγή, την αποθήκευση,
την τυποποίηση, τη συσκευασία και τη διακίνηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην
Αγιά. Η πρωιµότητα της περιοχής είχε ως αποτέλεσµα να διακινηθεί κυρίως η Gala εύκολα και άµεσα στις αγορές.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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«Η βεβαίωση για το βράσιµο
στα καζάνια δεν είναι δουλειά
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και των ∆ΑΟΚ
αλλά του τελωνείου»,
εξηγούν στην Agrenda
κύκλοι της πλατείας Βάθη.

Δήλωση
μόνο για
1 στρέμμα
και πάνω

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ανάστατοι είναι οι «καζανάρηδες»
λίγο πριν την έναρξη της περιόδου
του βρασµού µε εγκύκλιο (µε αριθµό πρωτοκόλλου 3710/13209) του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
η οποία… µεταφράζεται από πολλούς, αν και στο έγγραφο δεν υπάρχει αυτή η διατύπωση, ως «κόφτης» στις ώρες βρασίµατος.
Αυτό που ανησυχεί τους αµβυκούχους είναι το γεγονός ότι µέσα στο 12ωρο που τους επιτρέπεται πλέον να βράσουν, θα βγάζουν λιγότερες «καζανιές», µε αποτέλεσµα τη φετινή σεζόν οι ποσότητες χύµα τσίπουρου θα περιοριστούν σηµαντικά στην αγορά!

Το βάρος στα τελωνεία
«Η βεβαίωση για το βράσιµο δεν
είναι δουλειά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των ∆ΑΟΚ αλλά του τελωνείου. Από την
υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπει
λοιπόν ο κόφτης», µας αναφέρουν
πηγές από την πλατεία Βάθη, που
έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. Επιπλέον, στον ισχυρισµό ότι τα προηγούµενα χρόνια δεν υπήρχε κόφτης, στελέχη του υπουργείου ανταπαντούν ότι «πάντοτε υπήρχε
όριο απλά δεν εφαρµοζόταν. Τώρα όµως πρέπει να τον εφαρµόσουµε, διότι γίνονται ευρωπαϊκοί
έλεγχοι σχετικά µε τον νέο κοινοτικό Κανονισµό για τους διήµερους, που έχει τεθεί σε ισχύ από
τον Φλεβάρη του 2018».

Έµµεση αναφορά
Η αναφορά της εγκυκλίου που έχει
προκαλέσει αναστάτωση στον κλάδο περιγράφεται στην παράγραφο
4 και έχει ως εξής: Με βάση το αρ.
31 του Καν (ΕΕ) 2017/273 οι αµπελουργοί διατηρούν το δικαίωµα παρασκευής ποσότητας οίνου µικρότερης από 10 εκατόλιτρα µε οινο-

Με «κόφτες» φέτος
οι καζανάρηδες
Οι αλλαγές που έρχονται αφορούν την εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας, που βάζει ημερήσιο όριο 12 ώρες στο βράσιμο
ποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και
µόνον συµπληρώνεται το πεδίο µε
την ένδειξη «οινοποίηση από τον
δηλούντα». Για ποσότητες παραγόµενου οίνου που ξεπερνούν τα 10
εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εµπορίας θα πρέπει να υποβάλλεται
επιπλέον και δήλωση παραγωγής
και να τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία για την

παραγωγή και εµπορία οίνου». Ωστόσο, η απάντηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι δεν αναφέρεται τίποτα παραπάνω από τον νόµο που είναι ήδη σε
ισχύ από τον περασµένο Φλεβάρη.

Πρώτες ύλες
Να σηµειωθεί ότι η πρώτη ύλη
για την παρασκευή του Τσίπουρου (η µάζα) αποτελείται από τους

φλοιούς των σταφυλιών, τα γίγαρτα (κουκούτσια), ενώ περικλείει και
κάποιο ποσοστό αζύµωτου γλεύκους (µούστου), γλεύκους σε ζύµωση ή και πλήρους ζυµωµένου
γλεύκους (κρασιού). Γενικά, τα γίγαρτα αποτελούν το 3-6%, η φλούδα το 6-9% και η σάρκα το 75-85%
αυτής της µάζας. Η σάρκα του σταφυλιού αποτελείται κατά 0,5% από στερεά συστατικά.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του
υπουργείου αναφέρει ότι:
«...απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής δήλωσης
συγκοµιδής και παραγωγής
αποκλειστικά και µόνο οι
αµπελουργοί των οποίων το
σύνολο της αµπελουργικής
τους εκµετάλλευσης τους είναι
λιγότερο από 1 στρέµµα, το
παραγόµενο προϊόν τους
προορίζεται αποκλειστικά για
οικογενειακή κατανάλωση και
δεν διατίθεται και ούτε
πρόκειται να διατεθεί στο
εµπόριο µε οποιαδήποτε µορφή.
Σε περίπτωση µηδενικής
σταφυλικής παραγωγής, οι
παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι
να υποβάλλουν «µηδενική»
δήλωση συγκοµιδής και να
επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο
(π.χ αναδιάρθρωση, ζηµιά από
παγετό, χαλάζι, περονόσπορο,
καύσωνα, ανωτέρα βία,
οικονοµικοί λόγοι). Οι εν λόγω
δηλώσεις θα διασταυρωθούν
µε τις δηλώσεις και τις
αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ.
Με βάση το αρ. 31 του Καν (ΕΕ)
2017/273 οι αµπελουργοί
διατηρούν το δικαίωµα
παρασκευής ποσότητας οίνου
µικρότερης από 10 εκατόλιτρα
µε οινοποίηση για οικογενειακή
κατανάλωση και µόνο τότε
συµπληρώνεται το πεδίο µε
την ένδειξη «οινοποίηση από
τον δηλούντα».
Για ποσότητες παραγόµενου
οίνου που ξεπερνούν τα 10
εκατόλιτρα και για περιπτώσεις
εµπορίας θα υποβάλλεται
επιπλέον και δήλωση
παραγωγής και θα τηρούνται
όλα τα προβλεπόµενα από τη
νοµοθεσία για την παραγωγή
και εµπορία οίνου.
Για να ισχύει η υποβολή της
δήλωσης συγκοµιδής θα πρέπει
στην ηλεκτρονική εφαρµογή να
έχει γίνει «οριστικοποίηση».
Μόνο µετά την οριστικοποίηση
της εν λόγω δήλωσης είναι
δυνατή η εκτύπωση αυτής. Σε
περίπτωση που ο παραγωγός
διαπιστώσει λάθος στη δήλωση
συγκοµιδής που έχει υποβάλει
και οριστικοποιήσει, έχει την
δυνατότητα να ζητήσει τη
διόρθωση της δήλωσής του
από την αρµόδια ∆ΑΟΚ».
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Όποτε και αν δηλωθεί η έναρξη,
η ασφάλιση μετρά από 1η του μήνα
Με νέα εγκύκλιο ΕΦΚΑ οι αγρότες κερδίζουν ένσημα και μειώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Από την πρώτη µέρα του µήνα έναρξης εργασιών στη ∆ΟΥ θα αρχίζει πλέον η ασφάλιση αγροτών,
σύµφωνα µε όσα προβλέπει νέα
εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Συγκεκριµένα, για τους αγρότες που κάνουν έναρξη εργασιών στην εφορία, ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λογίζεται η πρώτη µέρα του µήνα έναρξης εργασιών στη ∆ΟΥ. Για παράδειγµα, λοιπόν, αν ένας αγρότης έκανε έναρξη στην ∆ΟΥ στις 20 Ιουνίου, η ασφάλισή του θεωρείται πως ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου. Επιπλέον,
ως ηµεροµηνία διακοπής της ασφάλισης «πιάνεται» η τελευταία µέρα
του µήνα διακοπής άσκησης ασφαλιστέας δραστηριότητας στη ∆ΟΥ.
Επιπλέον αλλαγές φέρνει η νέα
εγκύκλιος και στη διαδικασία για
την έναρξη ή διακοπή της ασφάλισης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ, «οι αγρότες
θα εγγράφονται πλέον στον κλάδο κύριας ασφάλισης είτε µε έναρξη εργασιών στη ∆ΟΥ είτε µε την ηµεροµηνία υποβολής του Απογραφικού ∆ελτίου».
Υπενθυµίζουµε ότι βάσει του προηγούµενου καθεστώτος, κατά τη δι-

αδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι αγρότες συµπλήρωναν Απογραφικό ∆ελτίο, αντίγραφο του οποίου όφειλαν να καταθέσουν στην εφορία, προκειµένου να προβούν στην έναρξη εργασιών. Η βεβαίωση από την εφορία και το απογραφικό δελτίο, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
αποστέλλονταν στον ΕΦΚΑ για την
ολοκλήρωση της εγγραφής. Αντίστοιχα, πρόσωπα που είχαν προβεί
σε διακοπή εργασιών στην αρµόδια ∆ΟΥ και επιθυµούσαν διακοπή
της ασφάλισης, έπρεπε να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της εφορίας και τα λοιπά δικαιολογητικά.

Όριο η πενταετία
από το Απογραφικό ∆ελτίο
Ωστόσο οι αγρότες θα πρέπει να
έχουν κατά νου ότι η υπαγωγή στην
ασφάλιση, στις περιπτώσεις αυτές,
δεν µπορεί να ανατρέξει πέραν της
5ετίας από την ηµεροµηνία υποβολής του Απογραφικού ∆ελτίου. Ως
ηµεροµηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία µέρα του
µήνα υποβολής της αίτησης διακοπής. Κατά τη διαδικασία συµπλήρωσης Απογραφικού ∆ελτίου και
υποβολής δικαιολογητικών, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την
οποία ο αιτών δηλώνει αν έχει ή όχι

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ / ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/
∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

A

Έναρξη εργασιών στη ∆ΟΥ

Β

Ηµεροµηνία υποβολής
Απογραφικού ∆ελτίου

Ασφάλιση από 1η του µήνα
ανεξαρτήτου ηµέρας
έναρξης εργασιών

υποχρέωση έναρξης εργασιών στη
φορολογική διοίκηση.

Εκκρεµείς αιτήσεις
Ειδικά για τις εκκρεµείς αιτήσεις,
προβλέπεται µια ακόµη ευνοϊκή ρύθµιση για να ξεµπλοκάρει η διαδικασία. Συγκεκριµένα, όσοι περιµένουν
την εγγραφή τους, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι απαλλάσσονται από τις α-

Αγρότες ασφαλισµένοι
στο ΟΓΑ µε
παράλληλη ασφάλιση

Η βεβαίωση από την
εφορία και το απογραφικό
δελτίο, µαζί µε τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά
αποστέλλονταν στον ΕΦΚΑ
για την ολοκλήρωση της
εγγραφής.

Προσαύξηση σύνταξης για αγρότες ΟΓΑ
∆εύτερη ανταποδοτική σύνταξη ή προσαύξηση της σύνταξης τους, θα µπορούν να
λαµβάνουν οι αγρότες ασφαλισµένοι στο
ΟΓΑ µε παράλληλη ασφάλιση.
Τα παραπάνω αναφέρει διευκρινιστική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας στην
οποία ξεκαθαρίζει ακόµα πως σε αντίθεση
µε το προγενέστερο καθεστώς µε το οποίο
οι ασφαλισµένοι έχαναν χρόνο ασφάλισης και εισφορές, µε τις διατάξεις του νόµου 4387/16 κανένας χρόνος ασφάλισης
και καµία εισφορά δεν χάνονται. Σηµειώνεται ότι το µέτρο θα ισχύσει και για τους

Προσαύξηση
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

ναδροµικές εισφορές υγείας. Όπως
ορίζεται χαρακτηριστικά, «δεν αναζητούνται οι εισφορές υγείας στις περιπτώσεις εκκρεµών αιτήσεων για την
περίοδο µεταξύ υποβολής Απογραφικού ∆ελτίου και εγγραφής στα Μητρώα του ΕΦΚΑ». Βέβαια, αναµένεται υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τον τρόπο εξόφλησης των αναδροµικών εισφορών.

Για συνταξιούχους πριν από
τις 13/05/2016, θα υπάρχει
προσαύξηση για τον παράλληλο
χρόνο που δεν είχε αξιοποιηθεί

συνταξιούχους πριν από τις 13/05/2016
καθώς, µέσω του επανυπολογισµού, η σύνταξή τους θα προσαυξηθεί για τον παράλληλο χρόνο που έως σήµερα δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω µη θεµελίωσης δικαιώµατος. Η επιπλέον διαφορά θα δοθεί ισοµερώς σε πέντε έτη, όπως προβλέπει ο νόµος.

Κανένας χρόνος ασφάλισης
και καµία εισφορά δεν χάνονται
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις
που έδωσε το υπουργείο Εργασίας:
Οι συντάξεις από τον πρώτο φορέα εκδίδονται κανονικά, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις ως προς τη θεµελίωση δικαιώµατος.
Σε αντίθεση µε το προγενέστερο καθεστώς µε το οποίο οι ασφαλισµένοι έχαναν χρόνο ασφάλισης και εισφορές, µε
τις διατάξεις του νόµου 4387/2016 κανένας χρόνος ασφάλισης και καµία εισφορά δεν χάνονται. Ο ασφαλισµένος που έ-

χει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε
έναν τουλάχιστον φορέα µπορεί, αν θεµελιώνει δικαίωµα και στον δεύτερο φορέα,
να λάβει δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη
ή προσαύξηση της σύνταξης.
Στις περιπτώσεις που δεν θεµελιώνει
αυτοτελές δικαίωµα δεύτερης σύνταξης,
η προσαύξηση της σύνταξης στον δικαιούχο θα δίνεται και για τα έτη που καταβλήθηκαν επιπλέον εισφορές.
Επιπλέον, επειδή ορισµένοι ασφαλισµένοι µε παράλληλη ασφάλιση για
διαφορετική δραστηριότητα έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στον ένα µόνο πρώην φορέα,
τους δίνεται η δυνατότητα έως τα τέλη
Οκτωβρίου είτε να κάνουν συµπληρωµατική αίτηση για τον παράλληλο χρόνο (η οποία θα ισχύσει αναδροµικά από
την πρώτη αίτηση) είτε να ανακαλέσουν
την πρώτη αίτηση.
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Σε 20 ηµέρες
βγαίνει η ΚΥΑ
για βιολογικές
αγορές

Διεπαγγελματική Φέτας
παραγωγών όχι οργανώσεων
Να ξεχάσουν τη λύση 5 - 4 -1 -1 του Βαγγέλη Αποστόλου καλούνται οι φορείς που
συμμετέχουν στις νέες συζητήσεις, ενώ συνεχίζει την κατηφόρα η τιμή στο γάλα
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Μακριά από το µοντέλο Αποστόλου για τη
στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας φαίνεται να περπατά ο Σταύρος Αραχωβίτης, ο
οποίος προσανατολίζεται στη λογική της
δηµιουργίας µιας ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας που θα επικεντρώνει πρώτα στον παραγωγό και µετά στις οργανώσεις και τα
πρόσωπα. Ωστόσο, τον πρώτο µήνα θητείας του ο νέος ένοικος του 6ου ορόφου
της Βάθη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του,
ενώ τα προβλήµατα µε τις τιµές στο γάλα
παραµένουν. ∆εδοµένου του ελάχιστου
-σε σχέση µε τον προκάτοχό του- πολιτικού χρόνου που του αποµένει µέχρι τις
βουλευτικές εκλογές, ο Σταύρος Αραχωβίτης καλείται να κινηθεί µε γοργά βήµατα -λένε οι κτηνοτρόφοι- αν θέλει να
στηρίξει τον κλάδο που βιώνει µια από
τις χειρότερες περιόδους του.
Μάλιστα η νέα σεζόν ξεκινάει και οι τιµές παραγωγού για το αιγοπρόβειο γάλα
δεν µπορούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί πάνω από
0,90 ευρώ το κιλό. Την ίδια στιγµή, όπως
τονίζει και σε ερώτησή του στη Βουλή ο
βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Μωραΐτης, «οι
γαλακτοβιοµήχανοι, λόγω του ανταγωνισµού για το κέρδος, µεθοδεύουν τιµές

κάτω από τις περσινές, επιδιώκοντας την
εξασφάλιση φθηνότερης πρώτης ύλης
για τα προϊόντα τους. Παράλληλα, αυξάνονται οι εισαγωγές γάλακτος (νόµιµες
και παράνοµες) και τυροκοµικών προϊόντων. Έτσι, ενώ σε δυο µήνες η παραγωγή θα βρίσκεται στην αιχµή της, κανείς
δεν γνωρίζει πόσο και πότε θα πληρωθεί».
Όλοι αυτή κατάσταση -όπως εξηγούν
κτηνοτρόφοι στην εφηµερίδα Agrendaθα επιταχύνει την εγκατάλειψη της αιγοπροβατοτροφίας από τους µικρούς και µεσαίους του κλάδου της εκτατικής και ποιοτικότερης παραγωγής, που αγωνίζονται
να επιβιώσουν σε αντίξοες συνθήκες. Χαρακτηριστικό της κατιούσας του κλάδου είναι η µείωση της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου την περίοδο 2005 - 2013,
κατά την οποία βγήκαν από την παραγωγή 33.490 προβατοτρόφοι και 48.900 αιγοτρόφοι, δηλαδή το 33% των αιγοπροβατοτρόφων της χώρας, ενώ εκτοξεύθηκε το µερίδιο της παραγωγής (µε βάση
τον αριθµό ζώων) των πιο µεγάλων προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων από 6%
το 2000 σε 33% το 2013.

Παρασκευή γιαουρτιού µόνο από
ελληνικό γάλα ζητούν οι αγελαδοτρόφοι
Παρασκευή γιαουρτιού αποκλειστικά
από ελληνικό γάλα υποσχέθηκε ο υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης, στους αγελαδοτότρόφους µέλη της Ένωσης Φυλής
Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ) σε πρόσφατη συνάντησή τους. Επιπλέον οι κτηνοτρόφοι έθεσαν στον Σταύρο Αραχωβίτη,
τη µείωση ασφαλιστικών και φορολογικών συντελεστών στις εκµεταλλεύσεις, τη
µείωση του εργοσήµου και της γραφειοκρατίας, που το συνοδεύει, την εφαρµογή της απόφασης για την αναγραφή της
προέλευσης του γάλακτος και την αποπληρωµή του προγράµµατος για τις αυτόχθονες φυλές.

Ο πρόεδρος
της Ένωσης
Βιοκαλλιεργητών
Λακωνίας,
∆ηµήτρης
Καραµπάσης.

Σε λιγότερο από τρεις εβδοµάδες
θα έχουν στα χέρια τους οι
βιοκαλλιεργητές το σχέδιο της ΚΥΑ
για τη λειτουργία των Αγορών
Παραγωγών Βιολογικών
Προϊόντων. Τα παραπάνω τόνισε
ο νέος υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης
κατά την συνάντηση που είχε µε
εκπροσώπους βιοκαλλιεργητών.
Σύµφωνα µε τους ίδιους, πρόκειται
για µια απόφαση που περίµεναν εδώ
και 4 χρόνια, η οποία στην ουσία
θα είναι εφαρµοστική του νόµου
4235/2014 για τη λειτουργία των
βιολογικών αγορών. Παράλληλα οι
παραγωγοί ζήτησαν από τον Σταύρο
Αραχωβίτη να πραγµατοποιούνται
αυστηρότεροι έλεγχοι.

Ευχαριστίες Καραµπάση
Σε επιστολή του ο πρόεδρος της
Ένωσης Βιοκαλλιεργητών
Λακωνίας ∆ηµήτρης Καραµπάσης
επεσήµανε τα εξής: «υπουργέ
δηλώσατε ότι το θέµα της ΚΥΑ των
Αγορών Παραγωγών Βιολογικών
Προϊόντων πρέπει να τελειώσει
άµεσα και µάλιστα το προσδιορίσατε
εντός δύο εβδοµάδων. Αυτή σας η
δέσµευση, η οποία µε τη συναίνεση
όλων των συναδέλφων έγινε τρεις
εβδοµάδες, µας χαροποίησε όλους
και λόγω της εικοσαετούς
γνωριµίας µας, είµαστε σίγουροι
ότι θα γίνει γιατί ήταν δίκαιο και
αναµενόµενο. Θα σας
παρακαλέσουµε πάση θυσία να
τηρηθεί η δέσµευσή σας, εντός
του χρονικού ορίου που θέσατε».
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Έφτιαξαν επιτροπές
σειρά τώρα έχουν
τα στρατηγικά
σχέδια της ΚΑΠ

Σχεδιασµός
Προηγήθηκε η συγκρότηση οκταµελούς
Οµάδας Εργασίας,
που θα καταρτίσει το
στρατηγικό σχέδιο για
την ΚΑΠ 2021-2027

Εκτός των εσωτερικών διαχειριστικών
θεµάτων ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης καλείται να διαχειριστεί και
το µείζον θέµα της ΚΑΠ. Μάλιστα, η
χώρα µας φαίνεται να έχει µείνει πίσω σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη αφού την ώρα που κάποια κράτηµέλη δείχνουν έτοιµα µε τα στρατηγικά τους σχέδια για τις αγροτικές επιλογές τους µετά το 2020, στην Ελλάδα για την ώρα συγκροτούνται Οµάδες Εργασίας και επιτελικά όργανα.
Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός ότι µεσολάβησε ο ανασχηµατισµός και η τοποθέτηση νέου προσώπου στο αρµόδιο υπουργείο, το οποίο προς το
παρόν στηρίζει τη ρητορική του
στη διατήρηση των κονδυλίων της
ΚΑΠ ως το «απόλυτο» εισοδηµατικό εργαλείο, ενώ δεν έχει ακόµη
δείξει τις προθέσεις του για πως

θέλει να κινηθεί γύρω από το ζέον
θέµα των δικαιωµάτων, βάσει και
της δυνατότητας που θέτει το προτεινόµενο νοµοθετικό πλαίσιο, ακόµη και για κατάργησή τους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και µετά
τη συγκρότηση οκταµελούς Οµάδας Εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί και θα καταρτίσει το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ 20212027, ήρθε και η δηµιουργία της
9µελούς επιτροπής, η οποία θα
κληθεί να το εγκρίνει.

Μέχρι τέλος 2020 το προεδρείο
Σύµφωνα µε την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης πρόεδρος µέχρι τις 31/12/2020 ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπος Κασί-

µης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα µέλη, σε αυτά συγκαταλέγονται οι εξής: Α. Πολύµερος προϊστάµενος
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης, Ι.Καλκούνος προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας, Χ. Παπαδηµητρίου προϊσταµένη
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τροφίµων,
∆. Τσαγκαλίδης, προϊστάµενος της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, Ν. Μανέτας προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Γ. Αποστολάκης
Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σ. Χατζηπαντελή υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και
Ε. Μπουσίου που υπηρετεί µε απόσπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Πρόεδρος της 9µελούς
επιτροπής, η οποία θα
κληθεί να εγκρίνει το
στρατηγικό σχέδιο για
την ΚΑΠ 2021-2027
ο γενικός γραµµατέας
Αγροτικής Πολιτικής
και ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων,
Χαράλαµπος Κασίµης.

Ως τέλος έτους συνεταιρισμοί και στάβλοι
Μέχρι τέλος του έτους θα κατατεθεί το
νέο νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης,
σε πρόσφατες συναντήσεις του µε παραγωγικούς φορείς. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σύνταξη του τελικού κειµένου (µετά τη δηµόσια διαβούλευση) για το νοµοσχέδιο που αφορά τη ρύθµιση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
που επίσης από τη Βάθη θέλουν να έχει
κατατεθεί προς ψήφιση πριν το 2019.
«Το ζήτηµα της ενιαίας εκπροσώπησης του συνεταιρικού χώρου θα αντιµετωπιστεί µε νοµοθετική πρωτοβουλία που θα εκδηλωθεί µέχρι τέλος του
χρόνου», δήλωσε ο υπουργός. Το νοµοσχέδιο θεσµοθετεί τρεις νέους πυλώνες. Μια θα είναι η τριτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση (Συνοµοσπονδία) που θα εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισµούς όλης της χώρας.
Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι οι Οµο-

σπονδίες Συνεταιρισµών σε επίπεδο περιφέρειας (όπως οι πρώην ΕΑΣ). Ο τρίτος πυλώνας θα είναι οι Ενώσεις Νέων
Αγροτών (ΕΝΑ) που θεσµοθετούνται σε
επίπεδο νοµών και στη συνέχεια σε ένα
πανελλαδικό όργανο (ΠΕΝΑ).

Αντιδράσεις για τους στάβλους
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο για τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι υποδοχή στη διαβούλευση έτυχε ανάµεικτων αντιδράσεων. Ενώ αναγνωρίζεται
ότι η γενική κατεύθυνση σχετικά µε την
απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µε το µοντέλο της «µιας στάσης»
(κτηνοτρόφος-∆ΑΟΚ) βαδίζει στο σωστό δρόµο, δηµιουργούνται αρκετά ερωτηµατικά για επιµέρους θέµατα όπως
το ότι γίνεται λόγος µόνο για ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις και δεν προβλέπεται η δηµιουργία νέων. Ενστάσεις
υπήρξαν και στο αν οι ∆ΑΟΚ έχουν το
προσωπικό για τη λειτουργία της «µιας
στάσης» στην αδειοδότηση κ.α.

Μείωση εισφορών
Τη µείωση των
ασφαλιστικών
εισφορών στο 1/3 από
αυτές που ισχύουν
σήµερα υποσχέθηκε ο
υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης στους αγελαδοτότρόφους µέλη
της Ένωσης Φυλής
Χολστάιν Ελλάδας

Στις συναντήσεις µε
τον υπουργό
µετείχε από
πλευράς
ΕΦΧΕ τετραµελής αντιπροσωπεία, ο
πρόεδρος Ηλίας Κοτόπουλος, ο επίτιµος
πρόεδρος
Αθανάσιος
Βασιλέκας, ο
αντιπρόεδρος
Χρήστος
Βουλγαρίδης
και ο αναπληρωτής γενικός
γραµµατέας
Αθανάσιος
Παπαπαναγιώτου.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Ανησυχίες δεν υπάρχουν µόνο για το τσεκ,
αφού πάνω κάτω η πληρωµή θα γίνει µέσα στον
Οκτώβρη. Μεγάλη αγωνία εκφράζουν όσο
περνάει ο καιρός και για τις πληρωµές που
αφορούν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ επίσηµα δεν λένε και πολλά… Σου
λέει έχουµε που έχουµε το άγχος της ενιαίας
ενίσχυσης, µην προσθέσουµε και ένα ακόµα στο
κεφάλι µας, όµως αφήνουν να εννοηθεί ότι η
«πειθαρχία» θα πιστωθεί έως λίγες µέρες πριν
την ενιαία. Κάποιοι πιο τολµηροί µας είπαν και
ηµεροµηνία. Στις 15 του µήνα, λέει…. Εµείς την
λέµε, αλλά όρκο δεν παίρνουµε!
Ποντικοί εξαφάνισαν, µαθαίνουµε, αρχεία από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας, µε αποτέλεσµα παραγωγοί
που είχαν λάβει τη βεβαίωση του επαγγελµατία
αγρότη τώρα να τρέχουν και να µην φτάνουν.
Μάλιστα, όπως µας πληροφόρησαν αναγνώστες
µας που έχουν πέσει… θύµατα της εξαφάνισης
εγγράφων και είναι δικαιούχοι των ∆ασώσεων,
τώρα κινδυνεύουν να χάσουν την πληρωµή. Σε
ερώτησή µας σχετικά µε τον αριθµό των αγροτών
που «χάθηκαν» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µας απάντησαν ότι
αφορά περίπου 20 περιπτώσεις.
«Ζορµπά» παρόντος κάποιοι θεώρησαν πως οι
αγρότες ξέχασαν ότι ο ΕΛΓΑ τους χρωστάει
ακόµα την εξόφληση για τις αποζηµιώσεις του
2017. Ξέρουµε ότι µε όλα αυτά που συνέβησαν
φέτος (δεν ήταν και λίγα τα καιρικά φαινόµενα
που έπληξαν την παραγωγή) το ταµείο δεν
µπορεί παρά να είναι µείον, όµως αυτός είναι ο
ρόλος του οργανισµού. Να στηρίζει τους
αγρότες. Από τον ΕΛΓΑ, πάντως, η διοίκηση
εµφανίζεται αισιόδοξη και λέει ότι υπόλοιπα 15
εκατ. ευρώ για το 2017 θα καταβληθούν εντός
του µήνα. Κρατήστε, βέβαια, µικρό καλάθι γιατί
τα προηγούµενα (30%) τα περίµεναν καλοκαίρι
και ήρθαν… φθινόπωρο.
Μπλόκο στα βαµβάκια µε ποσοστό υγρασίας
άνω του επιτρεπτού (15%) ξεκίνησαν οι
εκκοκκιστές. Μετά τις αρχικές προτροπές προς
τους παραγωγούς να µην παραδίδουν τέτοιες
ποιότητες, τώρα ήρθαν ανακοινώσεις
εκκοκκιστηρίου ότι δεν θα παραλαµβάνει
σύσπορο µε ποσοστό υγρασίας άνω του 15%.
Για τις τιµές τσιµουδιά, παρά το γεγονός ότι το
προϊόν έχει δει από νωρίς το 60άρι.
Περίεργα τα λένε στους αγρότες του Έβρου που
περίµεναν τα de minimis για της ζηµιές που είχαν
από τις πληµµύρες του περασµένου Μαρτίου και
την ανοµβρία που ακολούθησε. Αν και ήταν
σίγουροι ότι θα αποζηµιωθούν τώρα µαθαίνουν
ότι µάλλον µένουν εκτός επειδή έχει δοθεί ήδη
ένα µεγάλο µέρος του ποσού των 109.260.000
ευρώ της περιόδου 2014-2018 που προβλέπεται
από τον Κανονισµό της ΕΕ για τη χώρα µας. Που
πήγαν τα λεφτά; Κανείς δεν τους λέει.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΚΟΝΤE
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

«Το ευρώ είναι το νόµισµά
µας και δεν το
αποκηρύττουµε. Οι όποιες
άλλες διακηρύξεις θα
πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως ελεύθερη άποψη, που
δεν έχει καµία σχέση µε τις
πολιτικές αυτής της
κυβέρνησης. Η Ρώµη
αρχίζει διάλογο µε τους
θεσµούς της ΕΕ».

;

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ESM

«Φέτος ο ελληνικός
προϋπολογισµός είναι
ελαφρά καλύτερος. Η
κυβέρνηση µπορεί να
χρησιµοποιήσει αυτό τον
προϋπολογισµό. Αν
αλλάξουν τις πολιτικές
τους, θα πρέπει πρώτα να
συζητήσουν µε τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς. ∆εν
έχουν αποδεσµευθεί 100%».

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΚΟΥΡΚΟΒΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ

«Νιώθω σαν να µε πήρε
κάτω από τη φτερούγα της
(για την Αν Γούιντορ
αρχισυντάκτρια της
αµερικανικής Vogue),
περνούσα πολύ χρόνο στο
σπίτι της στη Νέα Υόρκη µε
τα δικά της παιδιά… Έγινα
φίλη της οικογένειας, ήταν
πολύ υποστηρικτική και
τότε έγινε το εξώφυλλο».

ΠΕΠ ΓΚΟΥΑΡ∆ΙΟΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

«Η Μάντσεστερ Σίτι δεν
πρόκειται να ξοδέψει τόσα
χρήµατα όσα αξίζει ο
Μπαπέ ή όσα αξιώνει η
Παρί Σεν-Ζερµέν. Υποθέτω
πως η Παρί δεν πρόκειται
να πουλήσει έναν τόσο καλό
παίκτη σε οποιαδήποτε
οµάδα στον κόσµο τα
επόµενα χρόνια. ∆εν
πρόκειται να συµβεί αυτό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΧΑΝΕΙ ΤΗ ΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΤΟΥ ΚΙ Ο ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ

Υβρίδια
Στη Ρόδο βρέθηκε ο γενικός
Χάρι για την πρόσκληση του
Μέτρου «Συνεργασία»,
κλείνοντας τον πρώτο κύκλο
ενηµερωτικών συναντήσεων για
το θεσµικό πλαίσιο της δράσης,
το οποίο εισάγει καινοτοµίες
παντός τύπου και µπορεί να
βασίζεται σε νέες ή
παραδοσιακές τεχνικές.
Καινοτοµίες όµως εισάγει και
η νέα ΚΑΠ, που αλλάζει τα
γνώριµα πεδία των
επιδοτήσεων... και εδώ και πάλι ο
γενικός θα έχει επιτελικό ρόλο.
Στο πνεύµα «τα µιλήσαµε τα
συµφωνήσαµε» κινήθηκε η
συνάντηση του υπουργού της
πλατείας µε τους παράκτιους
αλιείς, που τους υποσχέθηκε
νοµοσχέδιο µέχρι το τέλος του
έτους. «Έχουµε κοινό στόχο» είπε,
ενώ «τον τρόπο και τα µέσα θα τα
βρούµε στην πορεία». Βγάλτε
ναυτικούς χάρτες και πυξίδες!

Με τον Μάρκου
στόπερ και τον
Ντούγκο σέντερ
φορ, τους βλέπω
να χάνουν από
τα αποδυτήρια!

∆ύσκολη εξίσωση η εξισωτική για τον Σταύρο
Tα γνωρίζει τα θέµατα ο Σταύρος, όµως ξέρει και να τα λύνει;
Το θέµα µε τους χάρτες µειονεκτικών περιοχών της νέας εξισωτικής έχει φέρει σε αναστάτωση για ακόµα µία φορά τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσµο, που νοιώθει ότι δέχεται πυρά από παντού. Η θύελλα αντιδράσεων δεν περιγράφεται, µε την
Agrenda και το Agronews να έχουν γίνει αποδέκτες της αγανάκτησης παραγωγών που πετόνται έξω µε βάση τα κριτήρια
του νέου χάρτη. Τώρα, αν αυτός...πειραχτεί όπως προανήγγειλλε ο Οµορφοχωρίτης βουλευτής θα δείξει αν είχε δίκιο και ο
Σερραίος εξάδελφος που ζητούσε τη µελέτη του Γεωπονικού.

Κράζεις θαυµάζεις

Συρτάκι

Μπαταρισµένος

Αλήθεια, ο υπουργός της
πλατείας έκλεισε τα αυτιά, όπως
του συνιστούσε ο Λάκωνας
πρόεδρος µετά τη συνάντηση
που είχαν για τις λαϊκές των
βιολογικών, για ότι µπορεί να
ακούγονταν στους διαδρόµους
του 6ου ορόφου, από διάφορους
κακοπροαίρετους; Πάντως η
ανακοίνωσή του σε σχέση µε
τις προηγούµενες, ήταν του
τύπου κράζεις... θαυµάζεις!

Η ολιγοήµερη παράταση στα
Σχέδια, που φέρει τον κωδικό
«Ζορµπάς», διευκολύνει µεν
τους αγρότες να κατεβάσουν τον
πολυπόθητο φάκελο, µεγαλώνει
ωστόσο περαιτέρω τη λίστα των
δικαιούχων ενίσχυσης. Όπως και
να ‘χει η µέχρι τώρα
αναβλητικότητα από τις συνεχείς
παρατάσεις έχει αποδυναµώσει
την αγορά τρακτέρ, που
περιµένει να δει φως!

Τα έσοδα µε τα έξοδα στον
ΕΛΓΑ, µόνο ίσα βάρκα ίσα νερά
δεν είναι. Ήρθαν και οι
µεσογειακοί κυκλώνες... ο
«Ξενοφών» και ο «Ζορµπάς»,
και τώρα γι’ αυτό αναζητούνται
βοήθειες από τα ταµειακά
διαθέσιµα για να καλυφθεί η
τρύπα των 23 εκατ. ευρώ που
έδειξε η πρώτη αναθεώρηση
του προϋπολογισµού του 2018.
Ψάξε - ψάξε ίσως το... βρεις!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

∆εν θα πρέπει να
ανησυχεί η Χιλή,
αφού η πρέσβειρα
της χώρας απέσπασε
τη διαβεβαίωση της
Ολυµπίας ότι θα
στηριχθεί η πρόταση
της στον FAO να
κηρυχθεί το 2021
έτος Φρούτων και
Λαχανικών.
Καλές οι επιτροπές για
την ΚΑΠ, θα αναλάβει
όµως κανείς σοβαρά
και ανεµπόδιστα από
µικροκοµµατικές
εξυπηρετήσεις, να
καταστρώσει τα
στρατηγικά σχέδια για
µία υπόθεση που θα
σφραγίσει τον αγροτικό
τοµέα της χώρας τα
επόµενα χρόνια;

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Το Νόμπελ πέρα
από την επιστήμη

Τρίμματα

Ε

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆

ιακρίνω, είναι αλήθεια,
µια αποφασιστικότητα
και µια σπουδή των επιτελών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να κλείσουν, αυτό τον καιρό θέµατα. Βέβαια, αυτά που έχουν ανοίξει προηγουµένως, θέλοντας και µη, είναι τόσα πολλά και τόσο σύνθετα που δεν ξέρω τι θα προκάµουν
στον λίγο χρόνο που αποµένει µέχρι τις εθνικές εκλογές.

Η γη κινείται
ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ, για παράδειγµα, τη
σύσκεψη η οποία έγινε την περασµένη Πέµπτη για τα θέµατα του
αµπελοοινικού κλάδου. Όλοι οι
συµµετέχοντες έµειναν µε την εντύπωση ότι αυτή τη φορά κάτι
κινείται. Παλαιοί και νέοι στην οδό Αχαρνών 2 έδειξαν να γνωρίζουν πολύ περισσότερα απ’ αυτά
που συνήθως ξέρουν τα µέλη της
πολιτικής ηγεσίας ενός υπουργείου, ενώ παράλληλα δόθηκε και το
µήνυµα ότι όλοι θα πρέπει να αποδεχθούν τις αλλάγες και όχι να
βολεύονται µε την καθυστέρηση.

Πολλοί οι κλώνοι
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ πιο σαφής, αν το κατάλαβα καλά, στο θέµα της κλωνικής επιλογής π.χ., θα πρέπει να
στηριχθεί το θεσµικό πλαίσιο που
διευκολύνει αυτή τη δυνατότητα και
όχι να αρκούνται, όσοι αρκούνται
στην εισαγωγή βελτιωµένων κλώνων από το εξωτερικό. Αντίστοιχα
από την πλευρά του υπουργείου δόθηκε καθαρά η δέσµευση ότι ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης στο κρασί καταργείται, καθώς στον προϋπολογισµό του 2019, που
έχει κατατεθεί, δεν προβλέπονται έσοδα από το συγκεκριµένο φόρο. Οψόµεθα!

Του Χότζα
ΕΚΕΙ ΠΟΥ µπερδεύοµαι, πάντως, είναι στο χάρτη µε τις
µειονεκτικές περιοχές, βά-

Είναι τέτοια η ορµή
µε την οποία δείχνει
να προσεγγίζει
τα θέµατα η νέα
πολιτική ηγεσία του
υπουργείου, που
έχει αποσυντονίσει
παντελώς,
τον τελευταίο
καιρό, τους
συνδαιτυµόνες της
«µηχανοπαρέας»,
οι οποίοι, µάλλον
θα αισθάνονται
«ορφανοί», µετά
την αποµάκρυνση
του Ρασπούτιν

σει των οποίων θα βγουν, ως γνωστόν, από το νέο χρόνο, οι εξισωτικές αποζηµιώσεις. Αν δεν είναι
ένα τρικ, σαν αυτό του Χότζα µε τα
ζωντανά στο δωµάτιο για να... χαρούν οι «ιθαγενείς», όταν ο χάρτης επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, τότε δεν µπορώ να καταλάβω, προς τι όλη αυτή η πρεµούρα να αλλάξει ολοσχερώς ο
χάρτης µε τις µειονεκτικές περιοχές. Σαδισµός;

Τηλεφωνικά
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, εντύπωση µου
κάνει και η τηλεφωνική διαβεβαίωση προς τον Περιφεριάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη ότι σε ότι αφορά την περιφέρειά του τουλάχιστον, ο χάρτης επιστρέφει στα
προ της δηµόσιας διαβούλευσης
όρια! Ο Καχριµάνης το ξέρει αυτό;

Άγιος Παύλος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τους χάρτες για
την εξισωτική, βλέπω επίσης το τελευταίο διάστηµα, µια κινητικότητα στα οργανωτικά των κτηνοτρόφων, η οποία µάλιστα ενθαρρύνεται εντέχνως και από την πλατεία
Βάθη. Βλέπετε, και µόνο το γεγονός ότι έχουν αποµακρυνθεί οι µεγαλοσύµβουλοι που δεν ήθελαν
στην άλλη πλευρά να υπάρχει αξιόπιστος συνοµιλητής, µόνο και
µόνο για να αλωνίζουν εκείνοι,
είναι µια καλή αρχή!

Κι ο πατερούλης
ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ τέτοια η
ορµή µε την οποία δείχνει
να προσεγγίζει τα θέµατα
η νέα πολιτική ηγεσία του
υπουργείου, που έχει αποσυντονίσει παντελώς, τον
τελευταίο καιρό, τους συνδαιτυµόνες της «µηχανοπαρέας», οι οποίοι, µάλλον
θα αισθάνονται «ορφανοί»,
µετά την αποµάκρυνση του
Ρασπούτιν. Έχασε κι ο... πατερούλης το χαρτοφυλάκιο,
άσε να πάει!

ίναι µόλις η τρίτη φορά στην ιστορία
του θεσµού που µια γυναίκα κερδίζει το Νόµπελ Φυσικής. Στη Marie
Curie απονεµήθηκε για το ράδιο και
η Maria Goeppert Mayer αναγνωρίστηκε το
1963 για τη συµβολή της στην κατανόηση
της δοµής του πυρήνα του ατόµου.
Η Donna Strickland από τον Καναδά, µε τον
Arthur Ashkin από τις ΗΠΑ και τον Gérard
Mourou από τη Γαλλία τιµήθηκαν το 2018 για
σηµαντικές εξελίξεις στη χρήση των λέιζερ.
Παραδέχοµαι ότι έχω ανάµεικτα συναισθήµατα µε το ότι τα Μέσα και άλλοι εστίασαν στο
φύλο της Strickland. Αφενός, δεν αµφισβητεί
κανείς ότι οι γυναίκες σε ενοχλητικό βαθµό υποεκπροσωπούνται στην κατάκτηση των Νόµπελ, όπως και σε άλλους τοµείς της επιστήµης. Πολλοί επιστήµονες µπορούν εύκολα να
σκεφτούν γυναίκες που ενώ το άξιζαν αγνοήθηκαν, όπως η Chien-Shiung Wu που ανακάλυψε ότι οι νόµοι της φυσικής αντιµετώπιζαν διαφορετικά την ύλη από την αντιύλη και η Vera
Rubin, αστρονόµος που βρήκε συντριπτικές αποδείξεις για την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης.
Από την άλλη πλευρά, η εστίαση στο φύλο της
Strickland µου φαίνεται ότι τραβά την προσοχή
µακριά από τα επιτεύγµατά της. H Ashkin δούλεψε
για να αναπτύξει ‘οπτικά τσιµπιδάκια’ ή
την ικανότητα να σηκώνονται µικρά αντικείµενα χρησιµοποιώντας τίποτα παραπάνω από µια ακτίνα φωτός. Το βραΤOY ΝΤΟΝ ΛΙΝΚΟΛΝ*
βείο των Mourou και
Strickland σχετίζεται µε «τη µέθοδό τους της ανάπτυξης υψηλής έντασης, εξαιρετικά µικρών οπτικών παλµών». Η
τεχνική τους που ονοµάζεται «chirped pulse
amplification» πήρε παλµούς φωτός, τους επέκτεινε στον χρόνο και στη συνέχεια επασυνδύασε το φως ώστε η ενέργεια να εµφανίζεται
όλη ταυτόχρονα δίνοντας παλµούς λέιζερ που
είναι πολύ πιο φωτεινοί και πολύ µικρότερης
διάρκειας απ’ ό,τι επιτυγχάνεται µε συµβατικές µεθόδους. Μια εφαρµογή αυτής της τεχνικής συναντάται σε εκατοµµύρια διορθωτικές
επεµβάσεις µατιών κάθε χρόνο.
Μπορεί να έχω ανάµεικτα συναισθήµατα επειδή είµαι ο ίδιος επιστήµονας και αγαπώ την
επιστήµη αλλά ξέρω επίσης ότι η επιστήµη δεν
υπάρχει στο κενό. Οι επιστήµονες είναι µέλη
της κοινωνίας. Η επιστηµονική αναγνώριση
δεν γίνεται πάντα δίκαια, ενώ η κοινωνία επιτέλους συζητά προφανείς ανισότητες και ανάρµοστες συµπεριφορές απέναντι στις γυναίκες.
Προσωπικά, ελπίζω σε µια εποχή που οι ανακοινώσεις επιστηµονικών διακρίσεων θα
σχετίζονται µόνο µε την επιστήµη.
* ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NOTRE DAME

ΠΗΓΗ: CNN.COM
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Σωτήριος Σαλής

ΙΤΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ

Δεν αρκείται στο Standard
Ο φυτωριούχος που μαθαίνει την καλλιέργεια της ελιάς σε Ιρανούς και Κινέζους
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Θα µπορούσε να είναι ένας ακόµα
φυτωριούχος στην περιοχή του Ξυλοκάστρου. Βέβαια, ο Σωτήρης Σαλής, πρόεδρος τα τελευταία χρόνια
της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδος
(ΕΦΕ) δεν είναι απ’ αυτούς που… κάθονται στ’ αυγά τους.
Ανήσυχο πνεύµα, κατάφερε, µέσα από τη δουλειά του, να ανοίξει
επαφές, αρχικά µε γνωστά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της
Ιταλίας και της Ισπανίας και στη
συνέχεια µε κυβερνητικούς οργανισµούς που διαχειρίζονται θέµατα πολλαπλασιαστικού υλικού σε
χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Τα τελευταία χρόνια πηγαινοέρχεται συχνά στο Ιράν, όπου έχει εγκαταστήσει έναν από τους µεγαλύτερους νέους ελαιώνες διεθνώς,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Η καταγραφή των ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο παραµένει
ηµιτελής, ενώ σε εµβρυακή κατάσταση βρίσκεται η πιστοποίηση
του υλικού που υπάρχει διαθέσιµο. Για τη δηµιουργία αρχικού
ή προβασικού, όπως λέγεται υλικού, βάσει του οποίου πρέπει
να γίνεται η αναπαραγωγή, ούτε λόγος. Γι’ αυτό ο κάθε
φυτωριούχος δουλεύει όπως ξέρει και µε ότι µπορεί.

Στη χώρα
των δράκων
Από το 2003 παρέχει
την τεχνογνωσία του, ως
ξένος εµπειρογνώµονας,
στο κινεζικό κράτος
για ανάπτυξη της
καλλιέργειας ελιάς στη
χώρα των δράκων

Αναρχία
Στους γενετικούς
πόρους, λόγω της
άναρχης κατάστασης
που υπάρχει, ο καθένας
βρίσκει τον τρόπο να
ιδιοποιείται το πολλαπλασιαστικό υλικό

Ο Σωτήριος Σαλής, όπως
αναφέρεται στο βιογραφικό του,
γεννήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου
1960 και κατοικεί στο Ξυλόκαστρο
Κορινθίας. Είναι ιδιοκτήτης της
οµώνυµης Φυτωριακής
Επιχείρησης παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού Ελιάς
και Εσπεριδοειδών Σαλής
Σωτήριος-Hellenic Plants
από το 1990. Είναι πρόεδρος της
Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδος
(Ε.Φ.Ε.) από 2016 µέχρι και
σήµερα, ενώ έχει διατελέσει επίσης
πρόεδρος της Αγροτικής Ένωσης
Κορινθίας (1998-2015).
Συνεργάζεται µε το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε την
αντίστοιχη σχολή της Κόρδοβα και
µε το CRSFA στο Μπάρι Ιταλίας.

Ουραγός των
εξελίξεων η Ελλάδα
Με την ιδιότητα του
προέδρου της ΕΦΕ, τα
τελευταία χρόνια κάνει
µεγάλο αγώνα να πείσει
τις αρµόδιες αρχές να
«κινήσουν» θέµατα στο
πολλαπλασιαστικό υλικό

ενώ από το 2003 παρέχει την τεχνογνωσία του, ως ξένος εµπειρογνώµονας, στο κινεζικό κράτος για την
ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας
στη χώρα... των δράκων.
Με την ιδιότητα του προέδρου
της ΕΦΕ, πάντως, υποχρεώνεται τα
τελευταία χρόνια να κάνει µεγάλο
αγώνα προκειµένου να πείσει τις
αρµόδιες αρχές να «κινήσουν» τα
θέµατα που συνδέονται µε το πολλαπλασιτικό υλίκο, έτσι ώστε η χώρα µας να µη µείνει ουραγός των εξελίξεων. Όλοι το ξέρουν ότι τα θέµατα είναι πολλά. Αντίθετα µε ό,τι
συµβαίνει στον αναπτυγµένο κόσµο, η χώρα µας δεν διαθέτει µέχρι
σήµερα µια αρχή, η οποία να είναι
εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα ζητήµατα που συνδέονται µε το πολλαπλασιαστικό υλικό. Όπως συµβαίνει µε τις καταπατήσεις της δηµόσιας γης , έτσι και µε τους γενετικούς πόρους, λόγω της άναρχης
κατάστασης που υπάρχει, ο καθένας βρίσκει το.. δρόµο να εντοπίζει και να ιδιοποιείται µε τον τρόπο του το πολλαπλασιαστικό υλικό.
Η καταγραφή των ποικιλιών στον
Εθνικό Κατάλογο παραµένει ηµιτελής, ενώ σε εµβρυακή κατάσταση
βρίσκεται η πιστοποίηση του υλικού που υπάρχει διαθέσιµο. Για τη
δηµιουργία αρχικού ή προβασικού,
όπως λέγεται υλικού, βάσει του οποίου πρέπει να γίνεται η αναπαραγωγή, ούτε λόγος.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, ο κάθε φυτωριούχος δουλεύει όπως ξέρει και
µε ότι µπορεί. ∆ηλαδή µε standard
υλικό Ελάχιστων Κοινοτικών Προδιαγραφών (CAC), το οποίο πολύ
απέχει απ’ αυτό που οι σύγχρονοι
κανόνες ορίζουν. Ακόµα και στις λίγες περιπτώσεις, όπου τεχνολογικά ιδρύµατα όπως π.χ. το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων
(ΜΑΙΧ), έχει γίνει σηµαντική δουλειά
καταγραφής, ελέγχου και πιστοποίησης -γίνεται λόγος για 14 ποικιλίες ελιάς-, οι διαδικασίες για την παραγωγή του προβασικού υλικού, κινούνται τόσο αργά που δύσκολα θα
µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Σηµειωτέον ότι η
ζήτηση, τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις εξαγωγές, τρέχει
και οι εταιρείες αναπαραγωγής, δηλαδή τα φυτώρια είναι υποχρεωµένα να δουλεύουν. Κανείς δεν µπορεί να περιµένει τον ΕΛΓΟ.

∆ιεθνείς ηµέρες
για τα σπαράγγια
Τριήµερη διοργάνωση
αφιερωµένη στα σπαράγγια,
όπου θα φιλοξενηθούν
εκπρόσωποι από όλους τους
κρίκους της αλυσίδας
εφοδιασµού, θα διεξαχθεί στα
περίπτερα του Cesena Fiera από
16 µέχρι 18 Οκτωβρίου. Εκτός
από την έκθεση θα λάβουν χώρα
συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης, διεθνείς παρουσιάσεις
και στοχευµένες επισκέψεις σε
πρωτοπόρους Ιταλούς
παραγωγούς. Οι δύο µέρες θα
κλείσουν µε παρουσιάσεις από
τις εταιρείες-σπόνσορες και τους
εκθέτες. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα www.asparagusdays.
com ή να επικοινωνήσουν
µε τις υπεύθυνες του Γραφείου
Τύπου της διοργάνωσης Elena
Vincenzi και Luca Speroni στο
+39-059-7863894.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις για
επενδύσεις στα οινοποιεία. Η
αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν
σ’ αυτή επισυνάπτονται όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για
την ικανοποίηση των κριτηρίων
επιλεξιµότητας.
Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου οι
αιτήσεις στα αντιχαλαζικά
Έως 16 Οκτωβρίου η
κατάθεση φακέλων στη
Μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων. Επιπλέον, για λόγους
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών
περιπτώσεων δύνανται οι
δικαιούχοι να υποβάλουν
αιτήµατα παράτασης κατάθεσης
του φακέλου τελικής πληρωµής,
επίσης µέχρι την ίδια
ηµεροµηνία.
Παραστατικά συµµόρφωσης
έως 19 Οκτωβρίου για την
Εφαρµογή της µεθόδου
σεξουαλικής σύγχυσης των
µικρολεπιδοπτέρων - Κοµφούζιο
Έως 22 Οκτωβρίου αίτηση
ένταξης στη Συνεργασία, ώστε
οι ενδιαφερόµενοι να στήσουν
µία επιχειρησιακή οµάδα µε
5.000 ευρώ
Μέχρι 30 Νοεµβρίου η
υποβολή δήλωσης Συγκοµιδής
Σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
του υπουργείου.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΑΘΗΝΑ

Ζυθογνωσία 2018
στο Ζάππειο Μέγαρο
Η µοναδική αυτή έκθεση στην Ελλάδα δίνει το
καθιερωµένο ραντεβού για 5η φορά µε τους
ζυθόφιλους στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2018.
Μικροζυθοποιίες και καταξιωµένες µπύρες, guest
brewery από τη ∆ανία, pop-up food truck µε
BBQ και καφεκοπτείο περιµένουν τους
επισκέπτες. Aν είστε ήδη ζυθολάτρης, ο κόσµος
της µπύρας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Αν, όµως, τώρα ανακαλύπτετε τις σύγχρονες
εκδοχές της ή έχετε µείνει στα κλισέ της
περασµένης δεκαετίας, τότε υπάρχει µια ευκαιρία
για αλλαγή της στάσης σας. Η έκθεση θα
περιλαµβάνει πάνω από 150 ετικέτες.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 12:00-21:00, Γενική
είσοδος 12 ευρώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ

∆ιηµερίδα για
την παγκόσµια
ηµέρα ελιάς
στη Μεσσηνία

Σε Θεσσαλονίκη
και Λάρισα η µεγάλη
παγκρήτια συνάντηση

Στις 12 και 13 Οκτωβρίου θα
διεξαχθεί στον ∆ήµο ΠύλουΝέστορος, διηµερίδα στο
πλαίσιο του εορτασµού της
παγκόσµιας ηµέρας ελιάς
και ελαιόλαδου. Θα ξεκινήσει
την Παρασκευή 12/10 στην
αίθουσα του
κινηµατογράφου REX στη
Χώρα στις 17:30 και θα
ολοκληρωθεί την εποµένη
σε συνεδριακή αίθουσα του
Navarino Dunes, Costa
Navarino (ώρα έναρξης
9:30 πµ.). Οι εισηγήσεις θα
αναφέρονται στα θέµατα:
του ελαιοτουρισµού, της
ανάδειξης του εξαιρετικού
παρθένου ελαιόλαδου στη
γαστρονοµία και της
σύνδεσής του µε τον
γαστρονοµικό τουρισµό, της
αξιοποίησης νέων
τεχνολογιών στην
ελαιοκαλλιέργεια, τις
δηµοτικές δράσεις για την
προβολή των προϊόντων της
ελιάς.

Εκθέτες από κάθε γωνιά της Κρήτης και
παραγωγοί από άλλες περιοχές της Ελλάδας θα
συναντηθούν στην 11η και 12η Έκθεση τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών ‘Κρήτη: Η Μεγάλη
Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας’.
Η 11η Έκθεση θα
πραγµατοποιηθεί
στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό
Κέντρο
Θεσσαλονίκης
(∆ΕΘ) Περίπτερο
12, από 27
Οκτωβρίου έως
και 4 Νοεµβρίου
2018. Η 12η
Έκθεση θα λάβει
χώρα στην
κεντρική πλατεία Λάρισας από 7 Νοεµβρίου έως
και 11 Νοεµβρίου 2018.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν
και να προµηθευτούν απευθείας λάδι, τυροκοµικά
προϊόντα, παξιµάδια, µέλι, βότανα, γλυκά,
καραµελωµένους καρπούς, ζυµαρικά, ρακί, κρασί,
προϊόντα ντοµάτας, σαλιγκαριού και σοκολάτας,
αιθέρια έλαια και σαπούνια.

Εορταστικό διήµερο για το
τέλος του Τρύγου στις 13 και
14 Οκτωβρίου 2018 στο Κτήµα
Βασιλείου στο Κορωπί (1ο χλµ.
Λεωφ. ΚορωπίουΜαρκοπούλου) από τις 10:00
έως τις 17:00. Η είσοδος είναι
ελεύθερη για το κοινό.

Μικρό Παρίσι των Αθηνών
2018, γιορτή τέχνης και
πολιτισµού µέχρι 14 Οκτωβρίου
στην πρωτεύουσα, µε θέµα
«Μάης του ‘68. Πενήντα χρόνια
µετά...». Περισσότερες
πληροφορίες στο site του
φεστιβάλ mikroparisi.com
H Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
διοργανώνει το 17ο Πανελλήνιο
Συνέδριό της στην Πάτρα, στο Porto
Rio Hotel & Conference Centre από
τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2018,
µε τίτλο «Η συµβολή της Γενετικής
Βελτίωσης των Φυτών στην Αειφόρο
Γεωργία και τη σύγχρονη
Βιοοικονοµία».

Όλα για την οινοποίηση
στο Cellier Wine Fair
Τα Cellier µε 80 χρόνια στην αγορά
κρασιού και αποσταγµάτων
προσκαλούν στο 13ο Cellier Wine
Fair. Πώς ένας τόπος επηρεάζει την
ποικιλία σταφυλιού; Τι διαφορές
υπάρχουν µεταξύ οινοποίησης και
απόσταξης; Πώς µπορεί ένα κρασί
να θεωρηθεί vegan ή τι είναι οι
βιοδυναµικές καλλιέργειες κρασιού;
Αυτές και άλλες απορίες θα
απαντήσουν κορυφαίοι παραγωγοί
την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο
ξενοδοχείο Hilton από τις 11:00
έως τις 20:00 παρέα µε σπάνιες
φιάλες, επιλεγµένα αποστάγµατα,
πρωτότυπα cocktails, vegan και
βιοδυναµικής καλλιέργειας κρασιά
καθώς και πρωτότυπα workshops.
Τιµή εισιτηρίου 7 ευρώ.

ΑΘΗΝΑ
Η Argus Europe
Λιπάσµατα 2018
στην Αθήνα

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Κερατέας προσκαλεί στην
παρουσίαση της µελέτης
‘Εκµετάλλευση γεωτρήσεων
Κερατέας για αγροτική χρήση’
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών από τον καθηγητή κ.
Νικόλα ∆έρκα στις 9
Οκτωβρίου στις 19:00 στη
Χρυσή Τοµή.

ΑΘΗΝΑ

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Σύγχρονης Τέχνης Monitor Fest
(12-28 Οκτωβρίου) φιλοξενείται
στις 12 και 13 Οκτωβρίου στο
Ηράκλειο η πλατωνική αλληγορία
το Σπήλαιο. Η οµάδα ODC
συµπράττει µε το ιστορικό
στέλεχος των Tuxedomoon Blaine
L. Reininger για να παρουσιάσουν
µια σύγχρονη όπερα-περφόρµανς
µε κυβερνο-πανκ αισθητική στην
αίθουσα Φουγάρο του πρώην
εργοστασίου Αθηνά.
Ο αγροτικός
ελαιοπαραγωγικός Συνεταιρισµός
Ροβιών Ευβοίας θα συµµετέχει
στην έκθεση Natural Products
Scandinavia & Nordic Organic

Food Fair στο Μάλµο της
Σουηδίας στις 14-15 Νοεµβρίου
στο Ελληνικό Περίπτερο µαζί µε
άλλους παραγωγούς από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Στις 07-08 Απριλίου 2019 στο
Λονδίνο θα πραγµατοποιηθεί η
Έκθεση Natural & Organic
Products Europe που προσφέρει τη
δυνατότητα σε ελληνικές
επιχειρήσεις να γνωρίσουν τους
µεγαλύτερους διανοµείς και
χονδρεµπόρους της Μ. Βρετανίας
και να βρουν αντιπροσώπους και
διανοµείς για τα προϊόντα τους. Για
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να απευθύνεστε στο 231 231 5310
ή στο events@reco-exports.gr.

Η διοργάνωση πιάνει το νήµα από την
περσινή επιτυχηµένη χρονιά που
συγκέντρωσε περισσότερους από 700
παράγοντες της αγοράς από 400
επιχειρήσεις και 60 χώρες. Πρόκειται
για τη µεγαλύτερη διοργάνωση για τα
λιπάσµατα στην Ευρώπη. Θα συζητηθεί
µεταξύ άλλων η πρόσφατη
δραστηριότητα ώστε να βοηθηθούν οι
προβλέψεις για το 2019. 450 σύνεδροι
έχουν ήδη εγγραφεί. Aπό την πλευρά
της COMPO EXPERT, ο Παναγιώτης
Χαµακιώτης την Παρασκευή 26
Οκτώβρη, σε roundtable θα αναλύσει
το θέµα «Η Αγορά Λιπασµάτων στη
Γερµανία». Χώρος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο InterContinental.
Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα https://www.argusmedia.
com/en/conferences-events-listing/
europe-fertilizer.

60 Agrenda

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152,
6972/139823.

Πωλούνται κριθάρι ∆ήµητρα και βρώµη
Κασσάνδρα, οι καλύτερες ποικιλίες για τα
ελληνικά ξερικά χωράφια, καθαρισµένα
για σπορά. Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται κατσίκια Αγγλονούµπια και
∆αµασκού κατά την διάρκεια όλου του
χρόνου. Τηλ.6972/507705. Εmail info@
kosynthos.gr
Πωλούνται 300 πρόβατα βελτιωµένα. Τιµή 75€. Τηλ.6983/436533.
Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρωµένα
στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Παρνασσός. Τηλ.6932/381822.
Πωλούνται 400 γίδια. Περιοχή Κατερίνας. Τηλ.6989/911035.
Πωλούνται
15
αγελάδες
ελευθέρας βοσκής. Περιοχή κ. Εύβοια.
Τηλ.6938/259259.
Πωλούνται κατσίκες Αγγλονούµπια
καθαρόαιµες.
Περιοχή
Αταλάντης.
Τηλ.6983/526758.
Πωλούνται 40 αγελάδες ελευθέρας βοσκής Σβίτς και Σαρολέ. Τηλ.6988/265056.
Πωλούνται 200 γίδια. Τηλ.6996/086630.
Πωλούνται 17 µιλιόρες προβατίνες και 1
κριάρι σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Πρέβεζα. Τηλ.6931/179159.
Πωλούνται 130 πρόβατα σε ικανοποιητική τιµή. Περιοχή Γιαννιτσά.
Τηλ.6940/059507.
Πωλούνται 7 µοσχάρια ελληνικά προς
σφαγή και 8 µοσχάρια για ζωή, 400 κιλά
έκαστο. Τηλ.6976/141565.
Πωλούνται πρόβατα Ασάφ υψηλής γαλακτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και Μηλιόρες.
Τηλ.6906/512460.
Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου ενός
έτους, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, πιστοποιηµένα µε pedigree. Περιοχή κ. Μακεδονίας. Τηλ.6995/033571.
Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.
Τηλ.6945/449493.
Πωλούνται 2 κατσίκες ∆αµασκού, έγκυες. Τηλ.6930/448503.
Πωλούνται αρνάδες Ασάφ και κατσίκια Μούρθια. Περιοχή Αρκαδία.
Τηλ.6974/875833.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται
κτηνοτροφικό
µπιζέλι Όλυµπος, κτηνοτροφικό λαθούρι και λούπινο, καθαρισµένα για σπορά.
Τηλ.6972/802670.
Πωλείται βίκος καθαρισµένος για οποιαδήποτε χρήση. Περιοχή Φαρσάλων.
Τηλ.6944/985675.
Σάµος

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσάλων.
Τηλ.6944/985675.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή
λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα
ζώα. Τηλ.6948/423151, 6981/088747.
Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό προς
3€/µπάλα ή 0,15€/κιλό, τριφύλλι προς
4€/µπάλα, διάφοροι άλλοι σανοί προς
2,5€/µπάλα, κεχρί προς 1€/κιλό και βρώµη προς 0,30€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6943/267411.

Ρ2

.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερού.
Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος R2
κατάλληλος για σποροπαραγωγή και σανό
µε µεγάλη απόδοση. Τηλ.6946/306101.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού χύµα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους.
Τηλ.6995/758174.
Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος για
σποροπαραγωγή, µε µεγάλη απόδοση.
Τηλ.2491/051585.
Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, νέας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ.6937/253885.
Πωλούνται τριφύλλι σε πέλλετ καταπράσινο και καλαµπόκι από εταιρία ζωοτροφών.
Περιοχή
Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6943/916331.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για
ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µίξερ 15 κυβικών σε
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται δισκοσβάρνα 28άρα, φρέζα βαρέως τύπου, καινούργια πλατφόρµα
ανατρεπόµενη µε διπλές ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσεων και σπαστήρας ζωοτροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.6983/717473.Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ.
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νερού. Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών
Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση
Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116
Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806
Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303

γιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562,
6979/169426.
Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και µαζέµατος σταγόνας, 3σειρο, κατασκευής Μπακούλα. Τιµή 1.500€. Τηλ.6974/034757.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο
χώρο σας. Τηλ.6986/824541.

Πωλείται συρµατόπλεγµα χονδρό για οικόπεδα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θήβας.
Τηλ.6987/781880.

Πωλούνται 600 κιλά φασόλια ξερά Λίκερτ µεσαία. Περιοχή Φθιώτιδα.
Τηλ.6974/426911.

Πωλείται καλαµπόκι για ποπ κορν, 20
τόνοι, τριορισµένο και απολυµασµένο. Περιοχή γέφυρα Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937/436309.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός για σανό και καρπό, ποικιλία Μαριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857,
6981/533172.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Πωλούνται σταγονίδια µε σωλήνες για 50
στρέµµατα αυτόµατα σε καλή κατάσταση.
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.

Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµενο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας,
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρωτοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιότητα. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άριστα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256,
6974/313224.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται κτήµα 24 στρεµµάτων (600τ.µ.)
σε κεντρικό δρόµο, οικοδοµήσιµο.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 4
στρεµµάτων µε στάβλο, οικία, σιδεροκατασκευή, αποθήκη. Περιοχή ∆ήµος Πέλλας ∆δ Ραχώνας. Τηλ.6994/236045.
Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων µε
θέα σε βουνό και θάλασσα, µόλις 20χλµ
από το κέντρο. Περιοχή Ταγαράδες Θεσσαλονίκης. Τηλ.6979/145965.

Πωλείται από παραγωγό χόρτο φιστικιάς
σε µπάλες. Πλούσια πρωτεϊνούχος τροφή
για αδύνατα γιδοπρόβατα. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ.6944/067610.

Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµάτων,
300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 80.000€.
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα προς 0,18€/κιλό και καλαµπόκι φετινής σοδειάς µε 0,20€/κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ.6945/805371.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος, κατάλληλος
για σποροπαραγωγή και για σανό, µε µεγάλη απόδοση. Τηλ.6946/306101.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες α’ ποιότητας. Περιοχή Γιαννιτσά.
Τηλ.6982/551234.
Πωλείται βρώµη σε σανό. Τιµή 0,14€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6988/265056.
Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλείται
φακή
Τηλ.6934/405572.

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κιλό
και βιολογικό προς 0.20€ το κιλό. Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.
Πωλούνται σιτάρι σκληρό, ποικιλία Μonastir, αρίστης ποιότητας για σπόρο και κουκί πολυκάρπι, καθαρισµένα. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6972/246992.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα
ζωοτροφών, τρακτέρ Massey Ferguson
95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργασίας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κατοικία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται καρούλι Πατενίδης F90 350 µέτρα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6941/688822.

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170,
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή
1.000€. Τηλ.6937/226036.
Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια
για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή 500€.
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται
4υνο
Τηλ.6982/551234.

τσάνιο

12άρι.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικόδενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται ρίπερ µε 13 νύχια, κατασκευή
Μπαρδαλή. Τιµή 1.100€ συζητήσιµη.
Τηλ.6972/872921.

Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 ίππων µε καµπίνα, 4Χ4, µοντέλο 2015.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται προετοιµαστής χωραφιών (γκάρι) 3,60 µέτρα φάρδος. Τιµή 1.200€ συζητήσιµη. Τηλ.6972/872921.

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων,
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδροκοµικό 4Χ4,
60-86 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται φορτηγό Mercedes διαξονικό
ανατρεπώµενο τύπος 1619 µε σύστηµα
mbs καινούργιο. Τιµή 5.500€ συζητήσιµη.
Τηλ.6976/763657.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7
X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται
αρµεκτήριο
αιγοπροβάτων Westfalia, 24 θέσεων και ενσιροδιανοµέας 5 κυβικών. Περιοχή Μεσσηνία.
Τηλ.6985/732845.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο
µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται τρακτέρ Deutz 52αρι, 6 σειρά,
χωρίς άδεια, σε άριστη κατάσταση. Τιµή
3.300€. Τηλ.6924/46443.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται 5υνο 8αράκι άρπα. Τιµή 1.000€.
Τηλ.6924/46443.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος Καρτέλ µε
τουρµπίνα. Τηλ.6940/189197.

Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1 8άρα,
1 διπλή µε κάδο και 1 παγίδα για 6 ζώα. Τιµή 1.300€. Τηλ.6979/893533.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 80-70
τρικουβέρτο και Mercedes κινητήρα. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/527293.

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος,
πλήρως εξοπλισµένο για παραγωγή σποροφύτων και λουλουδιών µε αυτόµατες
τράµπες ποτίσµατος, ανοιγόµενα παράθυρα οροφής και πλαϊνά και πάγκους εργασίας. Τηλ.6974/034757.

Πωλούνται µία παγίδα 8άρα για αγελάδια µάρκας Άλµπα Λαβάν, παγίδα 42άρα
για πρόβατα και παγολεκάνη γάλακτος 500
κιλών µάρκας Άλφα Λαβάν. Τιµή λογική.
Τηλ.6945/337738.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε
καλή κατάσταση, 4υνο άροτρο Klavan, δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλική 28άρα,
ρίππερ, λιπασµατοδιανοµέας, ραντιστικό
600άρι. Τηλ.2310/715037.
Πωλούνται άροτρο Kvernerland ΑΒ85
4υνο και σβολοκόπτης 2,5 µέτρων.
Τηλ.6972/821398.
Πωλείται

σφυρόµυλος

καινούρ-

Πωλείται κουρευτική µηχανή προβάτων
γερµανική, περιλαµβάνει 2 σετ χτένι και
µαχαίρι, σχεδόν καινούργια. Τιµή 400€.
Τηλ.6942/226598.
Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους την ώρα.
Τηλ.6944/722686.
Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 kwa τριφασική, πάνω σε βάση και δουλεύει µε παρτικό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/102664.
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Μπιενάλε Δυτικών
Βαλκανίων στα Ιωάννινα

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson
6465, 120 ίππων µε κουβά και αρπάγη, σε
καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Τηλ.6937/846316.
Πωλείται σιλό σκέτο για σιτάρια, 4 µάτια τύπου Μουράτ σε οικονοµική τιµή.
Τηλ.6946/482582.
Πωλείται ραντιστικό ενός τόνου, σχεδόν
αµεταχείριστο. Τιµή 700€. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

Το συμπόσιο «Οπτικές Οικοτοπίες: Ιστορία, Θεωρία, Κριτική»
διερευνά την ιστορική σχέση της οικολογίας και της τέχνης

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείριστος. Τιµή 1.500€.
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6942/505876.
Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες τις
χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων. Τιµή 500€.
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για
κρασί, λάδι, µέλι. Τηλ.2310/684438,
6984/501857.

Η Μπιενάλε ∆υτικών Βαλκανίων
είναι µια νέα καλλιτεχνική και πολιτιστική διοργάνωση που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά στα Ιωάννινα από τις 11
έως τις 14 Οκτωβρίου. Με σύνθηµα «η παράδοση εκ νέου», όραµα
της Μπιενάλε είναι να επικαιροποιήσει την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά και τις αξίες της κοινότητας,
σε σύνδεση µε τη σύγχρονη τέχνη
και τις νέες τεχνολογίες.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κεντρική εκδήλωση µε εγκαταστάσεις στον δηµόσιο χώρο, οµιλίες,
εργαστήρια και εκθέσεις. Θα συζητηθούν πτυχές της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς που ενσωµατώνουν τη σηµασία της κοινότητας µέσα από συνεργατικά δηµιουργικά πρότυπα.
Μεταξύ των οµιλιών και εργαστηρίων που θα λάβουν χώρα είναι:
A) Το «Un-co-nference», που
προσεγγίζει την έννοια και τις εφαρµογές των κοινών (commons),
καθώς και νέους τρόπους ανάπτυξης κοινοτήτων µε παραδείγµατα
από το αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Θα παρουσιαστούν καινοτόµα µέσα δηµιουργίας και έ-

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται ολοκληρωµένος αγροτικός εξοπλισµός, µεταχειρισµένος, όλα µαζί. Αλέτρι 4υνο 14 ιντσών, 3υνο 14 ιντσών, 2υνο
17 ιντσών, 5 καλλιεργητές (βαθύ ρίπερ, βαθύς απλός, ελαφρύς µε και χωρίς κυλινδράκια, κάρυ), ψεκαστικό 1 τόνου, λιπασµατοδιανοµέας 1 τόνου χωρητικότητας, σβάρνα, καταστροφέας στελεχοκόπτης φυτών, 2 πλατφόρµες, 100 σωλήνες ποτίσµατος 3άρες
και 60 σωλήνες 4άρες, αµµοκυκλώνας
CASTALIA µεγάλος για φιλτράρισµα άµµου
από νερό, σκαλιστήρι βαθύ τελευταίου τύπου
για καλλιέργεια βάµβακος κτλ, συσκευή 1 µέτρου που κάνει διανοµή λιπάσµατος παρεµβαλλόµενος στις σωλήνες ποτίσµατος. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ.6932164962.
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 1556 TD διπλό διαφορικό και καµπίνα άσπρου χρώµατος,160 ίππων, µοντέλο 1985, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 15.000€. Τηλ.6932164962.
Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα)
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.
Πωλείται ραντιστικό Ταταρίδη αναρτώµενο
1.000 λίτρων. Τηλ.6942/226598.
Πωλείται φρέζα 1,85 σκαπτικό, 7 σειρές µαχαίρια, βαρέως τύπου, µοντέλο
2002, µάρκα Πυθαγόρα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6937/253885.

chouliara@agronews.gr

Στόχος να αναθεωρηθεί η αντίληψη ότι η οικολογική συνείδηση είναι µια νεωτερική αποκλειστικά οπτική.
ρευνας όπως το hacking στην τέχνη ενώ θα γίνει εισαγωγή στην
κουλτούρα των zines. Οι κώδικες
ηθικής των hackers, ο σχεδιασµός
και η διανοµή των zines βρίσκουν
θέση εδώ.
B) Το συµπόσιο «Οπτικές Οικοτοπίες: Ιστορία, Θεωρία, Κριτική»
που διερευνά τη σχέση οικολογίας και τέχνης, µε έµφαση σε µια
οικοσοφική προσέγγιση στην εξέταση των καλλιτεχνικών πρακτικών, συζητώντας κριτικά τη σύ-

Περιβάλλον
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει
κεντρική εκδήλωση µε εγκαταστάσεις στο δηµόσιο χώρο,
οµιλίες, εργαστήρια κ.λπ

µπλεξη ανάµεσα στην οικολογική
σκέψη, την περιβαλλοντική αισθητική και τις καλλιτεχνικές πρακτικές από τον 18ο αιώνα έως σήµερα. Το συµπόσιο επιδιώκει να αναθεωρήσει την παρωχηµένη αντίληψη ότι η οικολογική συνείδηση
είναι µια νεωτερική αποκλειστικά
οπτική, όσο και να επαναξιολογήσει τη σύµπραξη εικαστικής πρακτικής, πολιτικής-οικολογικής θεωρίας και περιβαλλοντικού ακτιβισµού στη σύγχρονη τέχνη.

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200
µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν καινούργια. Τηλ.6971/675531.
Πωλείται πρέσα Welger 730, µοντέλο
2009, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 15.000€.
Τηλ.6944/416025.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για µπρόκολα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6936/589801.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρόδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6989/777700.
Πωλείται σποροδιαλογέας (τριόρι ανατολικής Γερµανίας διπλό). Τηλ.6937/313613.
Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µηχανή Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε µοτέρ.
Τηλ.6972/687368.
Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλάτος
2,85. Τηλ.6972/687368.

Ώρα επανασύστασης
για τη λίµνη της Κάρλας

Παράσταση στο
Θεσσαλικό Θέατρο

Στην Ηλεία η φιλοσοφία
Ο Έλληνας αγρότης που
της Φυσικής Καλλιέργειας ετοιµάζεται για Βρυξέλλες

Ολοκληρώθηκε µετά από µεγάλες
καθυστερήσεις το µεγαλύτερο
περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια
η αποκατάσταση της λίµνη Κάρλας.
Το έργο της περιφέρειας
Θεσσαλίας, προϋπολογισµού 245
εκατ. ευρώ, εγκαινίασε η Επίτροπος
Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ,
Κορίνα Κρέτσου, την περασµένη
Παρασκευή, µε την τελετή να
περιλαµβάνει επίσκεψη στο Κέντρο
Πληροφόρησης Κάρλας και τον
εκθεσιακό χώρο Καναλίων.

To Θεσσαλικό Θέατρο φιλοξενεί την
παράσταση «Ο άνθρωπος
Ανεµιστήρας ή Πώς να Ντύσετε έναν
Ελέφαντα» της Οµάδας Εν δυνάµει
σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυµίου, στο
πλαίσιο του αφιερώµατος: «Το
θέατρο κάνει τη διαφορά». Θα
παρουσιαστεί στη ∆ηµοτική
Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι.
Κατσίγρα στις 6 -7 Οκτωβρίου.
Βασίζεται σε µια σειρά από
καθηµερινές, «ξεχωριστές» ιστορίες
για τη διαφορετικότητα.

Η Περιβαλλοντική ∆ράση Ηλείας
προσκαλεί σε ένα τριήµερο
αφιερωµένο στην εναλλακτική
γεωργία, τη διατροφική επάρκεια
και την αποτροπή της
ερηµοποίησης. Οµιλητής θα είναι ο
γεωπόνος – φυσικός καλλιεργητής,
µε εκπαίδευση στην Ιαπωνία
Παναγιώτης Μανίκης και το θέµα
«Φυσική Καλλιέργεια και
Αυτάρκεια». Η εκδήλωση θα γίνει
στον Πύργο και τον Άγιο Ηλία
Πύργου από 5 έως 7 Οκτωβρίου.

Ο Λάζαρος Σεµερτζίδης από την
Ξηρολίµνη Κοζάνης αναδείχθηκε ο
καλύτερος νέος Έλληνας αγρότης
για το 2018 στο 25ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νέων Αγροτών.
Καλλιεργεί αρωµατικά φυτά όπως
λεβάντα, ελίχρυσο και
τριαντάφυλλα. Η εταιρεία του, LIFE
SECRETS παράγει αιθέρια έλαια.
Στις 17 και 18 Οκτωβρίου θα
βρεθεί στις Βρυξέλλες όπου θα
διεκδικήσει τον τίτλο του καλύτερου
νέου Ευρωπαίου Αγρότη.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 6 Οκτωβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Formula
(Ιαπωνία)
Formula 11 (Ιαπωνία)
08.50
08.50

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 77

Πανιώνιος
Άρης
Πανιώνιος -- Άρης

18.15
18.15

Novasports
Novasports 11

Παναιτωλικός
Παναιτωλικός –– Λεβαδειακός
Λεβαδειακός

19.00
19.00

ΕΡΤ
ΕΡΤ 11

Κατατακτήριες
δοκιµές
Κατατακτήριες δοκιµές

5’

Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας
Αστέρας Τρίπολης
Τρίπολης –– Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός

Ολυµπιάδα νέων
Οι 14 αθλητές και 19 αθλήτριες
της χώρας µας βρίσκονται στο
Μπουένος Αϊρες της Αργεντινής,
προκειµένου να πάρουν µέρος
στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων
(6-18 Οκτωβρίου). Εν τω µεταξύ,
µαζί µε τη νέα γενιά του
ελληνικού αθλητισµού ταξίδεψε
και η Άννα Κορακάκη, διότι η
∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή
έχει επιλέξει το «χρυσό» κορίτσι
της σκοποβολής ως την
αθλήτρια-πρότυπο.

20.30
Novasports 22
20.30 Novasports

Κυριακή 7 Οκτωβρίου
Formula
(Ιαπωνία)
Formula 11 (Ιαπωνία)
07.45
07.45

COSMOTE
SPORT 55
COSMOTE SPORT

14.30
14.30

COSMOTE
SPORT 88
COSMOTE SPORT

Λαµία
ΟΦΗ
Λαµία -- ΟΦΗ

16.00
16.00

ΕΡΤ
ΕΡΤ 11

ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ –– Απόλλων
Απόλλων Σµύρνης
Σµύρνης

18.00
18.00

Novasports
Novasports 22

18.30
18.30

COSMOTE
SPORT 11
COSMOTE SPORT

20.30
20.30

Novasports
Novasports 11

Αγώνας
Αγώνας
Τένις
Κίνας)
Τένις (Όπεν
(Όπεν Κίνας)
Τελικός
Τελικός
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)

Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ
(Πρέµιερ Λιγκ)
Λίβερπουλ
Μάντσεστερ Σίτι
Λίβερπουλ –– Μάντσεστερ
Σίτι
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)
AEK
AEK -- Ολυµπιακός
Ολυµπιακός

Το ποτάμι δεν
γυρίζει πίσω
Ο Χάμιλτον γκαζώνει για τον πέμπτο τίτλο
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Διαφορετική φέτος
η Ευρωλίγκα
Aλλαγές σε επτά κανονισµούς ανακοίνωσε η
Ευρωλίγκα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και
εναρµονιζόµενη µε τους κανονισµούς της FIBA. Η πιο
σηµαντική εξ αυτών αναµένεται να είναι η παύση της
αλλαγής κατοχής έπειτα από τεχνικές ποινές, στα
πρότυπα δηλαδή και του ΝΒΑ. Η αντίπαλη οµάδα θα
εκτελεί τη βολή της τεχνικής ποινής, αλλά η κατοχή
θα παραµένει στην οµάδα που την είχε.

Όσο και να το παίζει ταπεινός ο
Λούις Χάµιλτον, είναι γεγονός,
πως αν τα καταφέρει και στην Ιαπωνία να πάρει την πρώτη θέση,
τότε µόνο µε θαύµα χάνει το φετινό πρωτάθληµα της Formula 1, που
θα είναι και ο πέµπτος του τίτλος.
Η Σκουντερία µοιάζει ανίκανη
πλέον να απειλήσει την παντοκρατορία του Βρετανού και πλέον το
µόνο που σκέφτεται είναι να... αλλάξει λίγο την εµφάνιση του µονοθεσίου της για το ερχόµενο γκραν
πρι της Κυριακής, καθώς οι 50 πόντοι που χωρίζουν Χάµιλτον και Φέτελ είναι ρεαλιστικά αγεφύρωτοι.

Στο ποδόσφαιρο τώρα µετά την
αγωνιστική του σαββατοκύριακου
που επιφυλλάσει δύο µεγάλα ντέρµπι κορυφής έρχεται η διακοπή για
την τρίτη αγωνιστική του Nations
League. Συγκεκριµένα, στην Αγγλία, η αήττητη φέτος Λίβερπουλ
κοντράρεται στην έδρα της µε την
επίσης αήττητη Μάντσεστερ Σίτι µε
τον νικητή να παίρνει την πρώτη
θέση στη βαθµολογία και το προβάδισµα για τον τίτλο. Στην Ελλάδα, από την άλλη, δεσπόζει το
κυριακάτικο ντέρµπι µεταξύ ΑΕΚ
και Ολυµπιακού. Αναφορικά µε το
Nations League, το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα δοκιµάζεται
την ερχόµενη Παρασκευή στην έδρα της, από την Ουγγαρία.

Μπάρτσα ενός δις
Η Μπαρτσελόνα έγινε ο πρώτος
αθλητικός σύλλογος στην ιστορία,
ο οποίος σπάει το «φράγµα» του
ενός δισεκατοµµυρίου δολαρίων,
τόσο σε έσοδα όσο και σε έξοδα.
Σηµειώνεται πως η Μπάρτσα έχει
εγκρίνει τη δηµιουργία του πιο
σύγχρονου αθλητικού κέντρου
στον κόσµο, που θα περιλαµβάνει
µεταξύ άλλων το νέο Καµπ Νόου
των 105.000 θέσεων, το οποίο
θα κοστίσει 360 εκατ. ευρώ.

Ανάταξη δυνάµεων

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Χρέωση
ανά κυβικό
όχι ανά στρέμμα
με το νέο σχέδιο

Μεγαλύτερη
η παραγωγή του
ελαιολάδου το 2019,
λέει η Κομισιόν

«Κόσµηµα»
το νέο εργοστάσιο
της Yara Ελλάς
στο Βόλο

Μετά την ήττα της στον πρώτο
γύρο του κυπέλλου από τον
Πανιώνιο, η ΑΕΛ αναµένεται να
αξιοποιήσει τη διακοπή του
πρωταθλήµατος για να πάρει µία
ανάσα για τη δύσκολη συνέχεια.
Συγκεκριµένα, η επόµενη
αποστολή της οµάδας του
θεσσαλικού κάµπου θα είναι στην
Ξάνθη (8 Οκτωβρίου), ενώ µετά
θα αντιµετωπίσει στην έδρα της
τη Λαµία (20 Οκτωβρίου).
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Τυνησία και οι μύλοι
πιέζουν το σκληρό

Ε

λαφρά πτωτική είναι η τάση στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου, γεγονός που αποδίδεται αφενός στους
διαγωνισµούς της Τυνησίας, και αφετέρου στην υπερκάλυψη των τοπικών µύλων. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές στα 20
λεπτά το κιλό έχουν αυξηθεί, ωστόσο οι αγοραστές είναι ελάχιστοι. Την ίδια στιγµή δεν υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις από την Ιταλία,
ενώ στη Γαλλία οι τιµές υποστηρίζονται από το
χαµηλότερο ευρώ αλλά και την επιστροφή των
αγοραστών στη φυσική αγορά.
Χρηµατιστηριακά, η πλειονότητα των αναλυτών θεωρούν πως αντίσταση στην πίεση
θα υπάρξει µόλις η αγορά βάµβακος πλησιάσει τα 75 σεντς ανά λίµπρα. Εκεί λογικά θα ενεργοποιηθούν πολλά φιξαρίσµατα των κλωστηρίων ενώ και κερδοσκοπικά κεφάλαια θα
στηρίξουν την άνοδο. Να σηµειωθεί πως συνήγορος στην πρόσφατη πίεση είναι και το ενισχυµένο δολάριο. Στη φυσική αγορά οι πωλήσεις και οι εξαγωγές αµερικάνικου δεν είναι
καλές τις τελευταίες δύο εβδοµάδες και λογικά θα παραµείνει ήσυχα και αυτή την εβδοµάδα, αφού η Κίνα είναι κλειστή.
Μειωµένη εκτιµάται στην τελευταία ανάλυση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου για τα Σιτηρά
η παγκόσµια παραγωγή δηµητριακών για την
περίοδο 2018-2019. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
η παραγωγή υπολογίζεται στους 2,072 εκατοµµύρια τόνους δηλαδή 41 εκατοµµύρια τόνους λιγότερη από την προηγούµενη σεζόν.
Η συνολική πρόβλεψη το 2018-2019 για την
παγκόσµια παραγωγή δηµητριακών, είναι 9
εκατ. τόνους υψηλότερη, συγκρινόµενη µε
την εκτίµηση του προηγούµενου µήνα, στους
2,072 εκατ. τόνους.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
357,24
351,83

350,71

355,60

347,26

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ
δολ. /τόνος

28/09

01/10

02/10

03/10

06/09

13/09

177,5

193,6

192,2

332,8

332,5

319,3

20/09

27/09

04/10

189,9

189,9

192,2
334,2
311,40

340,60

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

230

230

230

230

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

215

215

215

215

215

215

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

191

191

184

181

179

179

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

82,97

81,71

82,64

78,72

78,55

76,46

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,78

2,78

2,76

2,73

2,74

2,70

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

827,4

826,6

831,6

826,2

853,4

861,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,47

16,49

16,30

16,11

15,98

15,77

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

51,55

52,25

55,85

60,20

61,85

67,50

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,17

109,25

110,62

113,40

113,15

113,37

82,52

82,57

82,81

83,08

84,10

82,59

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στις αποθήκες το 70% της φακής

Οι φετινές τιµές δεν ξεπερνούν τα 70 λεπτά το κιλό έναντι 1 ευρώ πέρυσι
Η φετινή παραγωγή παρά την αύξηση των στρεµµάτων παραµένει σταθερή

Στις αποθήκες παραµένει µέχρι και σήµερα το 70% της φακής, για τις ποικιλίες ∆ήµητρα και Σάµος που συγκοµίστηκαν το καλοκαίρι στη Θεσσαλία, αφού η ζήτηση από τους εµπόρους παραµένει ισχνή. Αυτό έχει αντίκτυπο και
στις τιµές, µε αποτέλεσµα οι πωλήσεις
που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα
να µην ξεπερνούν τα 60-70 λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι αντίστοιχα κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στο 1 ευρώ το κιλό.

Δήμητρα

27/09

30/8

Πρόκειται για ποικιλία λεπτόσπερµη
µε βάρος 40 γρ. (1.000 σπόροι),
που προήλθε από τη διασταύρωση
της ποικιλίας «Πελασγία»
µε την ποικιλία «Θεσσαλία»

Τιμή φακής ποικιλίας
Δήμητρα, Σάμος
(ευρώ το κιλό)
2018

0,60 – 0,70

2017

1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σάμος

Λεπτόσπερµη ποικιλία µε βάρος
45 γρ. (1.000 σπόροι), από
διασταύρωση της πλατύσπερµης
ελληνικής ποικιλίας «Θεσσαλία»
µε τη λεπτόσπερµη Μ-11071

Ωστόσο, τα προβλήµατα για τους παραγωγούς δεν σταµατούν στις χαµηλές
τιµές, αφού όπως οι ίδιοι κάνουν γνωστό
παραµένουν απλήρωτοι (δεν έχουν λάβει ούτε προκαταβολές) ακόµα και για το
λίγο προϊόν που έχουν πουλήσει στους
εµπόρους. «Η παραγωγή φέτος δεν είναι αυξηµένη, παρ’ όλα αυτά οι έµποροι
έχουν ρίξει την τιµή. Θεωρούµε ότι είχαν
προαποφασίσει να µας δώσουν λιγότερα», λένε καλλιεργητές από τη Λάρισα.

Απλήρωτοι

Τα προβλήµατα για τους παραγωγούς δεν σταµατούν στις χαµηλές
τιµές, αφού µέχρι τώρα παραµένουν απλήρωτοι και δεν έχουν
λάβει ούτε προκαταβολές
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
250

84.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

180

210

2.000

82.00

200

240

81.00

1.500
160

180

78.00

Βιοµ/νικοί
άσοι

170

190

230

80.00

Παρθένο

1.000

150

220
170

76.00
210

74.00
72.00

ΜΑΙ

76,46

IOYN

σέντς/λίµπρα

IOYΛ

200

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

Ο εµπορικός πόλεµος και το ισχυρό
δολάριο πιέζουν τις εξαγωγές των
ΗΠΑ, µε τους αναλυτές να εκτιµούν
µια αντίδραση στα 75 σεντς.

4
ΜΑΙ

230
¤/τόνος

4
IOYN

4
IOYΛ

4
ΑΥΓ

4
ΣΕΠ

4
ΟΚΤ

Αµετάβλητη παραµένει
η τιµή για το σκληρό στη λίστα
της Φότζια, για ακόµα
µια εβδοµάδα.

150

500

140

160

0

130

4
ΜΑΙ

179
¤/τόνος

4
IOYN

4
IOYΛ

4
ΑΥΓ

4
ΣΕΠΤ

4
ΟΚΤ

Σταθεροποιήθηκε
στα 179 ευρώ ανά τόνο
η τιµή του καλαµποκιού
στα χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

4
IOYN

189,9
¤/τόνος

4
IOYΛ

4
ΑΥΓ

4
ΣΕΠ

4
ΟΚΤ

Καµία αλλαγή για δεύτερη
συνεχόµενη εβδοµάδα στη τιµή
του κριθαριού βυνοποίησης
στις ευρωπαϊκές αγορές.

ΑΓΟΡΑΣΕ ΞΑΝΑ
ΧΑΜΗΛΑ Η ΤΥΝΗΣΙΑ

Για κλείσιµο τον Δεκέµβρη 50 λεπτά δίνει σήµερα ο Κουρούδης ή 45 λεπτά ανοιχτά έως το Μάιο
Άνοδο τιµής, λόγω µικρότερης σοδειάς και αυξανόµενης ζήτησης, περιµένει η ICAC για 2018-2019
douska@agronews.gr

Συγκυριακά στη χειρότερή του στιγµή
βρίσκεται το τελευταίο διάστηµα το βαµβάκι, παρά τα θεµελιώδη που το θέλουν
να έχει φέτος µία πολύ καλή χρονιά.
Από τη µία η χρηµατιστηριακή πίεση,
σε συνδυασµό µε το ενισχυµένο δολάριο και από την άλλη οι πρόσφατη κακοκαιρία που έγραψε κάποιες απώλειες ποιότητας ιδιαιτέρως στην περιοχή
της Βοιωτίας, δείχνουν να αποθαρρύνουν τους καλλιεργητές και να αφήνουν «µπόλικο χώρο» στους εκκοκκιστές να κάνουν άλλη µια χρονιά το…
παιχνίδι τους. Ωστόσο, οι αναλυτές επιµένουν ότι τα θεµελιώδη υπάρχουν
και η αγορά είναι µπροστά, γι’ αυτό και
συνιστούν υποµονή. Οι δουλειές που
γίνονται αυτό το διάστηµα σε εµπορικούς οίκους είναι µε το σταγονόµετρο,
ενώ όλα τα βλέµµατα είναι στραµµένα
στην ποιότητα και στο χρώµα των µεταβροχικών ποσοτήτων. Στόχος σε αυτή
τη φάση είναι η τελική πώληση του ελ-

ληνικού προϊόντος στην Κίνα ή γενικότερα στην Άπω Ανατολή, µε δεδοµένη πάντα την πολύ καλή ποιότητα της
παραγωγής µας, που την καθιστά άλλωστε και ανταγωνιστική.
Η τελευταία είδηση στο µέτωπο των
τιµών έρχεται από τα εκκοκκιστήρια
Κουρούδη, στα οποία ο παραγωγός
πληρώνεται σήµερα µε 50 λεπτά το κιλό
για συµβόλαια που κλείνουν το ∆εκέµβριο ή µε 45 λεπτά το κιλό αν το κρατήσει ανοιχτό έως τον ερχόµενο Μάιο.
Τους θετικούς οιωνούς για το ελληνικό βαµβάκι, πάντως, επιβεβαιώνει η τελευταία έκθεση της ICAC, η οποία σύµφωνα µε τους αναλυτές, αποτελεί προάγγελο αύξησης των τιµών,
που θα στηριχθεί από την ανάγκη για
περισσότερες εισαγωγές από την Κίνα, της οποίας τα αποθέµατα βρίσκονται στα χαµηλότερα επίπεδα από την
περίοδο 2011-2012. Η έκθεση εκτιµά
πως οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις θα
µειωθούν κατά 2% την περίοδο 20182019, ενώ η κατανάλωση θα αυξηθεί
κατά περίπου 700.000 τόνους, φτάνο-

Η Τυνησία αγόρασε µέσω
κρατικού διαγωνισµού άλλους
75.000 τόνους σκληρού στα
272 δολάρια ο τόνος (περίπου
236 ευρώ ο τόνος) παραδοτέα
σε λιµάνι τους. Στην ελληνική
αγορά, δεν υπάρχουν σοβαρές
εξελίξεις καθώς δεν έχει ακόµα
προσελκυστεί αγοραστικό
ενδιαφέρον από το εξωτερικό.
Οι τιµές που κλείνουν διεθνείς
διαγωνισµοί δεν αντιστοιχούν
σε καλές τιµές για την εγχώρια
σοδειά και έτσι ακόµα δεν
γίνονται εξαγωγές στις βορειοαφρικάνικες χώρες. Εγχωρίως
φαίνεται πως αυξάνεται η
προσφορά στα 20 λεπτά το
κιλό, όµως οι τοπικοί µύλοι
έχουν υπερκαλυφθεί µε
αποτέλεσµα λίγες νέες πράξεις.
Στη Γαλλία, επίσης, είναι
υποτονικά µε τις τιµές να
κυµαίνονται στα 210-215 ευρώ
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό
λιµάνι. Στα σκληρά σιτάρια,
άνευ αλλαγών η λίστα της
Φότζια. Για τα ποιοτικά σιτάρια
η τιµή αποθήκης παραγωγού
στα 220-225 ευρώ ο τόνος.

ICAC
H παγκόσµια παραγωγή θα
σηµειώσει µείωση της τάξης
του 4%, φτάνοντας τους
25,96 εκατ. τόνους

Η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά
περίπου 700.000 τόνους, φτάνοντας
τους 27,60 εκατ. τόνους.

ντας τους 27,60 εκατ. τόνους.
Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε βαµβάκι σε όλο τον κόσµο θα περιοριστούν
κατά την τρέχουσα περίοδο σε 33,4 εκατ. εκτάρια, δηλαδή 334 εκατ. στρέµµατα. Την ίδια στιγµή, οι αποδόσεις ανά εκτάριο εκτιµάται ότι θα µειωθούν
κατά 1% και θα προσεγγίζουν κατά µέσο όρο τα 777 κιλά ανά εκτάριο, αριθµός που βρίσκεται κοντά στον µέσο όρο της δεκαετίας (στα 770 κιλά το εκτάριο). Ταυτόχρονα τα παγκόσµια αποθέµατα θα µειωθούν και θα φτάσουν
τους 17,2 εκατ. τόνους, ενώ η παραγωγή για την περίοδο 2017-2018 έφτασε
τους 26,91 εκατ. τόνους, και εκτιµάται
πως στο τέλος της περιόδου 2018-2019
θα µειωθεί κατά 1 εκατ. τόνο.

Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ

Λίγες οι εξαγωγές του αµερικανικού, λόγω δασµών και δολαρίου
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Τα επίπεδα των 75-76 σεντς ανά λίµπρα, για τις τιµές
∆εκεµβρίου ‘18 αποτελούν σηµαντικά σηµεία στήριξης
της αγοράς. Σε αυτό το εύρος παρουσιάζεται αγοραστικό
ενδιαφέρον από τους κλώστες και οι εντολές για
φιξαρίσµατα ανοιχτών συµβολαίων αυξάνουν. Στην
πρόσφατη πίεση των τιµών έπαιξε ρόλο και η ενίσχυση
του δολαρίου, που δυσκολεύει τις αµερικανικές πωλήσεις,
οι οποίες τις τελευταίες εβδοµάδες είναι µειωµένες και
µάλιστα µε πολλές ακυρώσεις συµβολαίων. Αυτό δείχνει
την πίεση που επικρατεί στη φυσική αγορά ως
επακόλουθο του εµπορικού πολέµου, που θα φέρει
λογικά ανακατατάξεις στο εµπορικό ισοζύγιο ανά σοδειά.

09/26/2018 78.6
09/27/2018 77.72
Τα βαµβάκια µαζεύονται και η προσφορά στο
09/28/2018 76.37
εκκοκκισµένο συνεχίζει να αυξάνεται. Εξακολουθεί να
10/01/2018 76.31
υπάρχει έλλειψη σηµαντικής ζήτησης, χωρίς ωστόσο αυτό
10/02/2018
76.19
να σηµαίνει πως δεν γίνονται επιλεκτικές
δουλειές. Στόχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

των εµπόρων που δραστηριοποιούνται στην αγορά είναι η
προώθηση και πώληση της ελληνικής σοδειάς πρωτίστως
στην Κίνα και δευτερευόντως σε άλλες χώρες της Άπω
Ανατολής. Για να συµβεί αυτό µε επιτυχία χρειάζεται
σωστή και ανταγωνιστική ποιότητα. Τα χαρακτηριστικά του
εγχώριου βάµβακος είναι συνήθως ανταγωνιστικά,
εντούτοις στο χρώµα υστερεί λίγο λόγω των βροχών
και της υψηλής υγρασίας κατά την παράδοση.

1
ΟΚΤ

24
ΣΕΠ

17
ΣΕΠ

Μετά από µια απότοµη πτώση
κοντά στα 2,66 ευρώ το κιλό, το
ελαιόλαδο άρχισε να ανακάµπτει
στις αγορές της Ευρώπης.

2,70
¤/κιλό

Σκόνταψε η τιµή στο βαµβάκι, τώρα θέλει υποµονή
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

10
ΣΕΠ

03
ΣΕΠ

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
79
78.5
78
77.5
76.5
76
75.5
75

Τετάρτη

26/09

Πέµπτη Παρασκευή ∆ευτέρα

27/09

28/09

01/10

Τρίτη

02/10

02/10/18
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '18

76,19

-0,12

Μάρτιος '19

76,92

-0,13
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ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πάνω από 10 σεντς ανά λίµπρα ανέβηκε η χρηµατιστηριακή τιµή του χοιρινού κρέατος, µε την αφρικανική πανώλη να αναποδογυρίζει τα θεµελιώδη δεδοµένα
της αγοράς. Την ίδια στιγµή, οι προοπτικές για βελτιωµένη εξαγωγική ζήτηση έχουν διευρυνθεί σηµαντικά για περιοχές, οι οποίες δεν έχουν προσβληθεί.

Αναποδογυρίζει θεµελιώδη και ανεβάζει τιµές η πανώλη στο χοιρινό
1

ΑΥΞΗΣΗ 30,9% γνώρισε η τιµή του
χοιρινού κρέατος στο χρηµατιστήριο
του Σικάγο, µέσα σε ένα µήνα, µε
την τιµή να κλείνει στα 51,55 σεντς
ανά λίµπρα στις 30 Αυγούστου, ενώ µέχρι τις 4 Οκτωβρίου άγγιξε τα
67,50 σεντς ανά λίµπρα. Αναλυτές
των αγορών αποδίδουν την αύξηση
αυτή στις τιµές σε µερικές ανακατα-

τάξεις στους βασικούς παράγοντες
της αγοράς, οι οποίες περιλαµβάνουν τόσο την αφρικανική πανώλη, όσο και τον τυφώνα Φλορένς
στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο τυφώνας οδήγησε στο κλείσιµο των σφαγίων για δυο εβδοµάδες του µεγαλύτερου παραγωγού χοιρινού των ΗΠΑ, της Smithfield Foods.

3

ΣΤΙΣ ΗΠΑ εκτιµούν ότι η Κίνα, η νούµερο ένα βιοµηχανία χοιρινού παγκοσµίως, θα συνεχίζει να βασανίζεται για δεκαετίες µε την ασθένεια
εξαιτίας της δοµής της παραγωγής
εκεί, αφού το 82% των γουρουνιών
της βρίσκονται κατανεµηµένα σε µικρές διασκορπισµένες µονάδες, κα-

θιστώντας σχεδόν ανέφικτο τον περιορισµό. Η κατάσταση στην Ευρώπη
είναι επίσης περίπλοκη, µε τα αγριογούρουνα να αποτελούν τον µεγαλύτερο κίνδυνο, µαζί µε την παράνοµη διακίνηση και το εµπόριο χοιρινού κρέατος, αλλά και την ελεύθερη
µετακίνηση στις χώρες της Σένγκεν.

5

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ προµηθευτές της Κίνας
είναι η ΕΕ, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ.
Σήµερα ο Καναδάς εξάγει σχεδόν
το 70% του χοιρινού που παράγει
και άρα τα περιθώρια να αυξηθούν
περαιτέρω οι εξαγωγές του είναι εκ
των πραγµάτων περιορισµένα. Το

φορτίο της ζήτησης µένει συνεπώς
να αναλάβουν ΗΠΑ και ΕΕ, όµως εφόσον η δεύτερη δεν καταφέρει να
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα
κρούσµατα, αν και προετοιµάζει µε
µεγάλη προσοχή τις άµυνές της, ο
κλήρος θα πέσει στους Αµερικάνους.

2

Η RABOBANK, αναλύοντας την κατάσταση, εκτιµά ότι η αναταραχή θα
δηµιουργήσει εξαγωγικές ευκαιρίες.
Αρχικά, αυτό έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει τη µορφή αγορών πανικού από πελάτες που ανησυχούν για τη διαθεσιµότητα και το
κόστος του χοιρινού. Μέχρι τις αρχές του 2019 η Rabobank περιµέ-

νει ότι οι αγορές θα έχουν µια καλύτερη κατανόηση των διαστάσεων
της νόσου και των σχετιζόµενων εισαγωγικών αναγκών. Πολλά εξαρτώνται από το αν οι χώρες της δυτικής Ευρώπης, που επί του παρόντος τροφοδοτούν το 35% των παγκόσµιων εξαγωγών χοιρινού, θα
παραµείνουν χωρίς τον ιό.

4

ΑΝ Η ΚΙΝΑ υποχρεωθεί να θανατώσει µερικά εκατοµµύρια γουρουνιών, αυτό σηµαίνει µε απλά
λόγια πως δεν θα υπάρχει αρκετό
χοιρινό κρέας στον κόσµο για να
καλυφθεί η ζήτηση, µε την αυτόµατη αντίδραση της αγοράς, να είναι η συνηθισµένη κάθε φορά που

η προσφορά περιορίζεται ξαφνικά, δηλαδή η κατακόρυφη αύξηση των τιµών. Σηµειωτέων ότι οι
Κινέζοι καταναλώνουν πιο πολύ
χοιρινό από όσο όλος ο υπόλοιπος πλανήτης µαζί, µε την χώρα
να αποτελεί καθαρό εισαγωγέα
χοιρινού κρέατος.

6

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ο περιορισµός της νόσου είναι ζωτικής σηµασίας, αφού
τυχόν είσοδός της θα επηρεάσει εγχώριο εµπόριο και εξαγωγές. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Agrenda,
ο πρόεδρος της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτρόφων Ελλάδας Γιάννης

Μπούρας υποστήριξε πως «οι οικονοµικές επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές για τους χοιροτρόφους»,
αφού όπως εξήγησε, τα µέτρα που
θα ληφθούν θα έχουν σαν αποτέλεσµα να µην ορθοποδήσει καµία µονάδα που θα τα εφαρµόσει.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΑΠΟ 30.8.2018 04.10.2018

ΚΙΝΑ

30,9%
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΤΙΜΗΣ

35%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΧΟΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

40%

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

40.500
ΧΟΙΡΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ
ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΝΕΤΑΙ,
ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ

KINA

Κάθε χοίρος που θανατώνεται,
θα εισάγεται αυτομάτως
Στους 40.500 αριθµούν οι χοίροι που έχουν θανατωθεί
µέχρι στιγµής στην Κίνα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Πεκίνο, ωστόσο ο αριθµός αυτός
στην πραγµατικότητα εκτιµάται πως είναι πολύ µεγαλύτερος. Σύµφωνα µε Αµερικανούς αναλυτές, µόνο ένα µικρό µέρος των διαστάσεων που έχει λάβει η νόσος στην
Ασία, αποκαλύπτουν οι Κινέζοι. Τα γνωστά στοιχεία δείχνουν πως ο µισός πληθυσµός των χοίρων στον πλανήτη
βρίσκονται εκεί, και άρα κινδυνεύει, ενώ την ίδια στιγµή η
Κίνα είναι καθαρός εισαγωγέας χοιρινού. Αυτό σηµαίνει
πως κάθε χοίρος που θανατώνεται στην Κίνα θα πρέπει

να εισάγεται αυτοµάτως, και η κοινή λογική υπαγορεύει
πως οι µελλοντικές εισαγωγές θα επεκταθούν σηµαντικά.
Βέβαια, η τρέχουσα εµπορική διαµάχη περιπλέκει κάπως την κατάσταση, µε τους Αµερικανούς να εκτιµούν πως
µόλις η κατάσταση στην παραγωγή της Κίνας φτάσει στο
απροχώρητο, οι δασµοί θα µηδενιστούν άµεσα. Άλλωστε
ακριβώς εξαιτίας της ζήτησης της χώρας σε χοιρινό, πριν
από µερικά χρόνια οι Κινέζοι αγόρασαν τη Smithfield
Foods. Το Πεκίνο δεν µπορεί να επιτρέψει µια σηµαντική αύξηση των τιµών στο χοιρινό στις αγορές του, και κατά συνέπεια, όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα, δασµοί, περιορισµοί, χρηµατιστηριακές τιµές, θα έρθουν σε δεύτερη µοίρα. Μάλιστα, στις ΗΠΑ αναµένουν πως ακόµα και η απαγόρευση της εισαγωγής χοιρινού κρέατος µε ρακτοπαµίνη, ενδέχεται να αρθεί, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της κινεζικής αγοράς. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 04/10

676,36

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
695
690

O σπαγκο...
...ραμμένος

685

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: H εταιρία Ι.
Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε.,
ανακοίνωσε ότι για τεχνικούς
λόγους, δεν κατέστη εφικτό να
δηµοσιεύσει τις οικονοµικές
καταστάσεις του α΄ εξαµήνου 2018
εµπρόθεσµα µέχρι την 30/9/2018.

680
675
670
665
660

Παρασκευή

28/09

∆ευτέρα

01/10

Τετάρτη

Τρίτη

03/10

02/10

Top Movers

Πέµπτη

04/10

Ευρώ Μεταβολή %

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.0,0545+19,78%
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
0,0975 +14,71%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1,4220 +9,38%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
1,7060 +7,77%
ATTICA BANK Α.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤ.
0,1554 +7,92%
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
0,1480 - 29,52%
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
0,3240 -20,00%
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
0,1000 -9,09%
ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,3320 -7,26%
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ6,3000 -4,55%

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

Moνάδες Μεταβολή
26.828,39 + 0,20%
8.025,08 +0,32 %
3.387,29 -0,53%
7.429,70 -1,07%
12.255,67 -0,26%
5.441,65 - 0,91%
9.116,28 -0,64%
23.975,62 -0,56%

Διεθνή Επιτόκια
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

Βασικό
1,5
Βασικό 0,00
Καταθέσεων - 0,40
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
0,75
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
0,1
ΕΛΒΕΤΙΑ
3M Libor (εύρος) -0,72
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,16
EURIBOR -1M - 0,37

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

NIKAΣ: Μετά από σχετικό αίτηµα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις
αρµόδιες χρηµατιστηριακές αρχές,
αίρεται από 1η Οκτωβρίου η αναστολή
διαπραγµάτευσης των µετοχών της
εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Και
τούτο, καθώς ήρθησαν οι λόγοι για
τους οποίους είχε ζητηθεί η
αναστολή, δεδοµένου ότι η εταιρία
προέβη σε επανακατάρτιση των
εξαµηνιαίων οικονοµικών
καταστάσεων της περιόδου 1.1. 30.06.2018.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: Αύξηση
πωλήσεων και κερδών κατέγραψε το
2017 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε τα
κέρδη µετά από φόρους αυξηµένα στα
12,46 εκατ. ευρώ από 9,41 εκατ. ευρώ
το 2016 και τα EBITDA στα 14 εκατ.
από 11,51 εκατ. ευρώ.

ο κοσμοσ τησ μπιρασ και τησ απολαυσησ
B&B
M

AGAZIN

E

Τράπεζα

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Ο όµιλος Σκλαβενίτης
πέτυχε για το 2017 ενίσχυση του κύκλου
εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 2,5 δισ.
ευρώ, µε την εταιρεία Ι. & Σ.
Σκλαβενίτης να καταγράφει κύκλο
εργασιών 1,4 δισ. ευρώ στο σύνολο του
έτους και την Ελληνικές Υπεραγορές
Σκλαβενίτης (ΕΥΣ) 653 εκατ. ευρώ από
την 1η Μαρτίου 2017.

Ποιος πληρώνει;
Αντίμετρα για να αποφευχθούν νέα sell off
Φόβοι η Ιταλία να είναι «επόμενη Ελλάδα»
Η Ελλάδα σε αντίθεση µε όλες τις χώρες
που πέρασαν από το δρόµο των µνηµονίων είναι η µόνη που παραµένει εκτός
αγορών και ο ορίζοντας επιστροφής της
παραµένει άγνωστος. Με τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες να αντιµετωπίζουν δύσκολους στόχους σε επίπεδο µείωσης
των µη εξυπηρετούµενων δανείων τους
και συγχρόνως να επιχειρούν να θωρακίσουν τους ισολογισµούς τους, η σεναριολογία περί νέων κεφαλαιακών αναγκών βρήκε πρόσφορο έδαφος και εκδηλώθηκε µε τραπεζικό sell off την περασµένη Τετάρτη, που ξεπέρασε το 60%
του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης. Η
αγορά αναλώνεται σε ερωτήµατα «ποιος
θα βάλει λεφτά εάν χρειαστούν οι τράπε-

Το νέο τεύχος
έρχεται 13 Οκτωβρίου
µε την Agrenda

ζες» και οι short sellers κινούνται ανεξέλεγκτοι σε µια ευάλωτη αγορά, σηµειώνει το capital.gr υπογραµµίζοντας ότι
το πρόσφατο ξεπούληµα αποτελεί πρελούδιο του τι µπορεί να ακολουθήσει, εάν δεν ληφθούν αντίµετρα στην υποτιµητική κερδοσκοπία.
Στο µεταξύ, έκπληξη στην Ευρώπη
και αναταραχές στις αγορές προκαλεί
το σχέδιο προϋπολογισµού της νέας ιταλικής κυβέρνησης, µε το σπρεντ να
πλησιάζει το 3,5%. Συναγερµός στις Βρυξέλλες και στις τάξεις της ευρωβουλής,
µε τους προεδρεύοντες των πολιτικών
οµάδων να δέχονται το ερώτηµα, εάν
η Ιταλία γίνεται πλέον η «επόµενη Ελλάδα» της ευρωζώνης
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ελαιοπαραγωγοί-επισημάνσεις-υποχρεώσεις
Με αφορµή της έναρξη της ελαιοκοµικής περιόδου
2018-2019, θεωρώ σκόπιµο να φρεσκάρω µερικά θέµατα που άπτονται της καθηµερινότητας των παραγωγών ελαιολάδου, αλλά και των ελαιοτριβείων.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ∆15 1039443 ΕΞ 2015/23.3.2015: Τρόποι απεικόνισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αµοιβής
που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώµατα (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες-εκµεταλλευτές ελαιοτριβείων, µε βάση τις διατάξεις
των Ε.Λ.Π. (νόµος 4308/2014) όπως
Τιµολόγιο
αυτές ισχύουν από 01.01.2015. ΑπαΟι αγρότες υποχρεούνται
ντώντας στα ερωτήµατα που σχετίζοσε έκδοση παραστατικού
νται µε το αντικείµενο του θέµατος
πώλησης του ελαιολάδου
και κατά το µέρος αρµοδιότητας του
και του ελαιοπυρήνα
τµήµατος, τίθενται υπόψην τα εξής:

σε άλλες οντότητες

ΕΦΟΣΟΝ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ εισπράττει, από
τους αγρότες-παραγωγούς, είτε του
Κανονικού
ειδικού είτε του κανονικού καθεΑν ο παραγωγός είναι
στώτος ΦΠΑ (νόµος 2859/2000),
αγρότης του κανονικού
την αµοιβή του σε είδος (ποσοστό
καθεστώτος, αποδίδει
επί του παραχθέντος ελαιόλαδου)
ο ίδιος την εισφορά
για την παροχή υπηρεσιών προς
δακοκτονίας
αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει
σε ανταλλαγή υπηρεσιών µε αγαθά. Συγκεκριµένα προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αµοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση τιµολογίου και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής, για τη λαµβανόµενη, ως αµοιβή από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Σηµειώνεται ότι, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 των Ε.Λ.Π. (νόµος 4308/2014) οι
αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν υπόκεινται
στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου (νόµος 4308/2014),
δηλαδή δεν υποχρεούνται σε τήρηση λογιστικών αρχείων και έκδοση παραστατικών πωλήσεων (τιµολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών). Οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται στη τήρηση λογιστικών στοιχείων ακόµα κι αν δεν υποχρεούνται σε ενηµέρωση των λογιστικών τους

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

∆εν µπορεί να καθορίζει ο πελάτης
πώς θα λειτουργήσει η επιχείρηση
Σε πολλές περιπτώσεις, έχει παρακρατηθεί η
δακοκτονία από τα ελαιοτριβεία και αποδόθηκε στο
∆ηµόσιο και καλώς αποδόθηκε αφού για τον λόγο
αυτό κρατήθηκε. Όµως το γεγονός ότι έτσι
συνέβαινε µέχρι τώρα, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να
συνεχιστεί. ∆εν καταλαβαίνω γιατί επιµένουν
µερικοί να παρακρατούν τη δακοκτονία µε σκοπό
την απόδοση στο ∆ηµόσιο χωρίς καµία αµοιβή.
Ανεπαρκής, η αιτιολογία «το ζητάει ο παραγωγός».

αρχείων (Α.Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ.1007/9.1.2015). Ως εκ τούτου υποχρεούνται, όπως όλες οι οντότητες, σε έκδοση παραστατικού πώλησης (τιµολόγιο) για τις πωλήσεις αγαθών που πραγµατοποιούν, εν προκειµένω
την ποσότητα του ελαιολάδου και του ελαιοπυρήνα
που πωλούν σε άλλες οντότητες, όπως είναι και ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου. Σύµφωνα µε τον Σ.ΛΟ.Τ.
αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος,
ορίζεται: «…Ωστόσο, εάν ο παραγωγός είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, αποδίδει ο ίδιος την
εισφορά δακοκτονίας, οπότε αφού το τιµολόγιο εκδίδεται από τον ίδιον, δεν κρίνεται απαραίτητο να αναγράφεται επί αυτού το ποσό της εισφοράς (παρ. 2
της ως άνω εγκυκλίου).
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Ο ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ:
Για τις υπηρεσίες που παρέχει και αµείβεται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) υποχρεούται σε έκδοση τιµολογίου προς τους αγρότες είτε του ειδικού ή κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ:
Από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (µη υπόχρεο σε
έκδοση παραστατικού πώλησης), εκδίδει παραστατικό
πώλησης (π.χ. τιµολόγιο αγοράς) της παρ. 10 του άρθρου 8 των Ε.Λ.Π., το οποίο µπορεί να συνενώνεται µε
το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφερόµενη παροχή υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι στο
συνενωµένο παραστατικό θα είναι διαθέσιµες όλες οι
ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφερόµενες συναλλαγές διακριτά (ΠΟΛ.1003/31.12.2014
άρθρο 5.13.1). Από αγρότη του κανονικού καθεστώτος
(υπόχρεο σε έκδοση παραστατικού πώλησης) λαµβάνει
τιµολόγιο. Εναλλακτικά, µπορεί να κάνει αυτοτιµολόγηση, και ως εκ τούτου να εκδίδει η οντότητα-εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου το παραστατικό πώλησης για λογαριασµό του αγρότη του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
(ΠΟΛ.1003/31.12.2014, άρθρο 5.13.1).
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΧΟΥΝ
ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στην §4 της µε αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159/1.12.1983
διάταξης, ορίζεται ότι:§4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ.
ο ελαιοτριβέας και τα πρόσωπα που από τις διατάξεις
του ίδιου Κώδικα υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων (τιµολογίων πώλησης, αγοράς και εκκαθαρίσεων)
οφείλουν να αποδίδουν στο ∆ηµόσιο Ταµείο µέχρι 20
Φεβρουαρίου, 20 Μαϊου, 20 Αυγούστου και 20 Νοεµβρίου κάθε χρόνου την εισφορά δακοκτονίας που αναλογεί στο λάδι που παράχθηκε µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο και στις ελιές που πωλήθηκαν χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών ή τους
εντολοδόχους τους µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. ΑΡΑ: όσοι έχουν υποχρέωση να εκδίδουν παραστατικά, δηλαδή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος πρέπει να αποδίδουν αυτοί την δακοκτονία. ∆εν θα αναφερθώ στα πρόστιµα που θα επιβληθούν σε περίπτωση ελέγχου. Θα πω µόνο τούτο: όταν δεν υποβάλλεις χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, το αυτοτελές πρόστιµο είναι 250,00. Το ίδιο
ισχύει και για την υποχρέωση υποβολής 3µηνιαίας
δήλωσης απόδοσης δακοκτονίας.

«Ο ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑΣ»
Ο ελαιοπυρήνας προκύπτει αναγκαστικά
κατά τη διάρκεια µετατροπής των ελιών σε
ελαιόλαδο και ανήκει υποχρεωτικά στον
παραγωγό, ο οποίος όµως απαγορεύεται να
να τον µεταφέρει και αναγκαστικά µένει
στον ελαιοτριβέα. Στην ουσία πρόκειται για
αναγκαστική µηδενική πώληση ως εκ τούτου
δεν την προσµετράµε στο σύνολο του τζίρου
για ένταξη ή όχι στο κανονικό καθεστώς.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Αβερώφειος στη
Λάρισα «υποψήφια»
για το Υπερταμείο;
Στο στόχαστρο των δανειστών μπαίνουν
αγροτικά φιλέτα του θεσσαλικού κάμπου
ΤOY Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Φτωχότερη -δίχως αµφιβολία- θα
είναι τα επόµενα χρόνια η πρωτογενής παραγωγή της χώρας
µας αλλά και η έρευνα, αν τελικά δεν καµφθούν οι απαιτήσεις
του Υπερταµείου για τη διαχείριση
µιας σειράς κρατικών ακινήτων.
Μετά το ρεπορτάζ της Agrenda
(φύλλο 672) σχετικά µε τα ακίνητα αγροτικού ενδιαφέροντος
που κινδυνεύουν να περάσουν
στους δανειστές, ήρθαν οι πρώτες αντιδράσεις από τη Λάρισα, όπου σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά ο ∆ήµαρχος της πόλης Απόστολος Καλογιάννης έχουν τεθεί
σε κίνδυνο συνολικά 121 ακίνητα, εκ των οποίων µάλιστα τα 47
από αυτά έχουν κοινωφελή και
κοινόχρηστο χαρακτήρα.
Αν και ακόµα οι διασταυρώσεις
των κωδικών που αναφέρονται
στην επίµαχη απόφαση Τσακαλώτου (ΦΕΚ B’ 2317/19.6.2018)
δεν έχουν ολοκληρωθεί, φόβοι
εκφράζονται για εκτάσεις του ΤΕΙ,
της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής, του ΕΘΙΑΓΕ, στρατιωτικές εκτάσεις κ.α. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις πρώτες διασταυρώσεις που έχουν γίνει προκύπτει το Αρχαίο Θέατρο
Λάρισας, µαζί µε τους περιβάλλοντες χώρους, παραχωρείται στο υ-

περταµείο. «…Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι αρχαιολογικοί χώροι
εξαιρούνται, φαίνεται από τις πρώτες διασταυρώσεις που κάνουµε
να αποδεικνύεται δυστυχώς ότι
το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας µε
τους περιβάλλοντες χώρους, αρχαιολογικός χώρος από τους πιο
σηµαντικούς στην Ελλάδα, παραχωρείται στο Υπερταµείο», δήλωσε χαρακτηριστικά για το θέµα ο
χαρακτηριστικά ο βουλευτής Λάρισας Κ. Μπαργιώτας του ΚΙΝΑΛ
(πρώην Ποτάµι). Ο ίδιος κάλεσε
µάλιστα το ∆ήµο Λαρισαίων και
τις τοπικές αρχές να διερευνήσουν µε διασταυρώσεις όπου είναι δυνατό εάν στα δηµόσια ακίνητα της Λάρισας, που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των εκχωρηθέντων ακινήτων συµπεριλαµβάνονται ακίνητα του ∆ηµοσίου, που αποτελούν ζωτικούς χώρους για τη λειτουργία της πόλης.

Εθνικός στόχος η διά βίου
μάθηση στη γεωργία
∆ιασταυρώσεις
Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει
όταν ολοκληρωθούν
οι διασταυρώσεις των
κωδικών και γίνουν
γνωστά τα ακίνητα

Αίτηµα εξαίρεσης 47 ακινήτων
Λόγω της σηµαντικότητας των
ακινήτων αλλά και του µεγάλου
αριθµού αυτών ο δήµαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης
ενηµέρωσε τους δηµοτικούς συµβούλους και πρότεινε να συνταχθεί ένα αίτηµα προς το Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής για την εξαίρεση από το Υπερταµείο των 47 τουλάχιστον ακινήτων µε κοινωφελή χαρακτήρα.

Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας είναι στη λίστα.

∆ήµος Λάρισας
Σε κίνδυνο συνολικά 121
ακίνητα εκ των οποίων
µάλιστα τα 47 από αυτά
έχουν κοινωφελή και
κοινόχρηστο χαρακτήρα

Με άξονα τη βιωµατική προσέγγιση, την πρακτική καθηµερινή εκπαίδευση, τις τεχνικές δεξιότητες,
την επιχειρηµατική ικανότητα, την
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ευθύνης σε τοπικό και όχι µόνο επίπεδο, η ανάγκη εκπαίδευσης των
αγροτών είναι εντονότερη από ποτέ, τόνισε µεταξύ άλλων ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος ∆ηµαράς στην ηµερίδα µε θέµα «Η Αγροτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα», που
έγινε στις 29 Σεπτεµβρίου στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας.
Στην ηµερίδα συναντήθηκαν εκπαιδευτικοί αγροτικών σχολών και
ειδικοί επιστήµονες, για να παρουσιάσουν διαφορετικά µοντέλα αγροτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και
το εξωτερικό µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση προτάσεων στους φορείς της πολιτείας
για µια πιο αποτελεσµατική αγρο-

τική εκπαίδευση, προσαρµοσµένη
στις σύγχρονες ανάγκες και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Στο «επόµενο βήµα» που αφορά
τον οδικό χάρτη αξιοποίησης της
Αβερωφείου, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, ανακοινώνοντας
ότι «έχει συγκροτηθεί αρµόδια Επιτροπή, η οποία και θα προχωρήσει στην κατάρτιση επιχειρησιακού
προγράµµατος για την αξιοποίηση
των εγκαταστάσεων, προς όφελος
των αγροτών και της Θεσσαλίας».
Στην ηµερίδα έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη ο αγρότης να έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να
γνωρίζει όλη την κλίµακα της παραγωγής, αλλά και στη σύνδεση της
παιδείας µε το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

B10 | 40

Agrenda

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Sold out η πρώτη καζανιά
του τσίπουρου της Ζοίνος ΑΕ
Προπωλημένες οι 600 φιάλες του αποστάγματος εξαετούς παλαίωσης
Σχέδια για κοινή ετικέτα «Zoinos Brut» για τους δύο αφρώδεις οίνους
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο εµπορικό
κοµµάτι, η Ζοίνος
επεκτάθηκε
πρόσφατα και στην
αγορά της Κύπρου.

Λίστα… αναµονής, που ξεπερνά, κατά πολύ, τις
αριθµηµένες φιάλες της φετινής πρώτης εµφιάλωσης έχει σχηµατιστεί για το τσίπουρο εξαετούς
παλαίωσης που ετοίµασε η Ζοίνος ΑΕ και σκοπεύει να το κυκλοφορήσει στην αγορά στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Η ηπειρώτικη οινοποιητική επιχείρηση δροµολογεί, επίσης, την αλλαγή «εικόνας» στα δύο ηµιαφρώδη κρασιά της, την είσοδό της στην αγορά της Κύπρου και την επέκταση
του ιδιόκτητου αµπελώνα, µε τη φύτευση νέων
αµπελιών στην αµπελουργική ζώνη της Ζίτσας,
όπου διατηρεί την έδρα και το οινοποιείο της.
«Το καινούριο προϊόν που ετοιµαζόµαστε να ρίξουµε στην αγορά είναι το παλαιωµένο µας τσίπουρο, το οποίο έµεινε σε βαρέλι µια εξαετία πριν το
εµφιαλώσουµε», εξήγησε στην Agrenda ο ∆ηµήτρης Μηλιώτης, από την εµπορική διεύθυνση της
Ζοίνος ΑΕ. Όπως µας είπε, θα είναι µια εξαιρετικά
περιορισµένη εµφιάλωση, καθώς δεν αναµένεται

να υπερβεί τις 600 φιάλες, οι οποίες είναι ήδη προ-πωληµένες, ενώ υπάρχει «ουρά» για άλλες τόσες.

Με νέα ετικέτα σε αφρώδη και ηµιαφρώδη
Σε ό,τι αφορά τη γκάµα των κρασιών της Ζοίνος ΑΕ, στο µέτωπο αυτό η επιχείρηση δεν σχεδιάζει να δηµιουργήσει κάποιο νέο κρασί από τη
νέα σοδειά, πλην όµως, θα προχωρήσει άµεσα σε
επανασχεδιασµό των δύο ετικετών, που διατηρεί
σήµερα στο λευκό αφρώδες «Ζίτσα» και το ροζέ
ηµιαφρώδες «Aurelia». Στόχος είναι τα δύο κρασιά να αποκτήσουν νέα «εικόνα» και να είναι αναγνωρίσιµα πιο εύκολα από τους καταναλωτές.
Οι τελικές αποφάσεις αναµένεται να ληφθούν
το Νοέµβριο, ωστόσο ένα από τα σενάρια που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει, θέλει τα δύο κρασιά να αποκτούν την
ετικέτα «Zoinos Brut» και να χαρακτηρίζονται
ως «αφρώδης οίνος». Αναφορικά µε την επέκταση του αµπελώνα στα σχέδια για το 2019 η φύτευση άλλων 50 στρεµµάτων µε τοπικές ποικιλίες όπως η «Ντεµπίνα», το «Βλάχικο» και το «Μπεκάρι».

Στρατηγικής σημασίας για τον αγροδιατροφικό
τομέα η εξαγορά της Agrostis από τη Novacert
Η τεχνογνωσία της
Agrostis σε συνδυασµό
µε την αδιαµφισβήτητη
εµπειρία της Novacert
στον ελληνικό πρωτογενή
τοµέα θα οδηγήσει σε
σηµαντικές συνέργειες
και θα διαµορφώσει τις
κατάλληλες συνθήκες,
ευνοώντας τη αναπτυξιακή
δυναµική της Agrostis και
την περαιτέρω διείσδυση
της στην ελληνική αγορά.

ΝΕΑ

Έτοιµο το νέο εργοστάσιο
καφέ της Nestle στα Οινόφυτα

Ολοκληρώθηκε η νέα επένδυση
εγκαταστάσεων καβουρδίσµατος
ελληνικού καφέ, συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ,
στο εργοστάσιο της Nestle Ελλάς στα Οινόφυτα.
Με την επένδυση από τις 10.000 τόνους καφέ
που ήταν µέχρι σήµερα η παραγωγή, πλέον
µπορεί να ανέλθει στις 20.000 τόνους ετησίως,
ενώ εκτός από τον ελληνικό καφέ, υπάρχει πλέον
παραγωγική δυνατότητα και άλλων ειδών καφέ.

∆ιαψεύδει τα σενάρια εξαγοράς
της η γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη

Νέες προοπτικές ανάπτυξης καινοτόµων εφαρµογών
για ποιοτική αναβάθµιση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πρωτογενούς τοµέα δηµιουργεί η εξαγορά της Agrostis από τη Novarcet.
Η Novacert ΕΠΕ, η µεγαλύτερη συµβουλευτική εταιρία της Ελλάδος στον αγροδιατροφικό τοµέα, ανακοίνωσε την περασµένη Πέµπτη την εξαγορά του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της εταιρίας πληροφορικής Agrostis Α.Ε, χωρίς ωστόσο να γίνουν
γνωστές οι οικονοµικές λεπτοµέρειες της συµφωνίας. Σύµφωνα µε τη Novacert, η στρατηγική αυτή
συνεργασία σηµατοδοτεί την είσοδο της εταιρείας
στον αναπτυσσόµενο κλάδο των νέων τεχνολογιών. Να σηµειωθεί ότι η Agrostis είναι µία εταιρεία

Αγροτεχνολογίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 2012 και είναι leader στην παροχή προϊόντων, υπηρεσιών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά για τον πρωτογενή τοµέα.
Συγκεκριµένα, η εταιρεία παρέχει εφαρµογές
λογισµικού (ifarma, mint, metris, sima) για παρακολούθηση και διαχείριση αγροτικών εκµεταλλεύσεων από οµάδες παραγωγών, συνεταιρισµούς και
µεταποιητικές µονάδες, αναπτύσσει υπηρεσίες και
συστήµατα γεωργίας ακριβείας, εµπορεύεται συστήµατα ελέγχου θερµοκηπίων και άλλα συστήµατα αυτοµατισµού για τον πρωτογενή τοµέα και αναπτύσσει πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης
καλλιεργειών ως υπηρεσία (Farming as a Service).

Σε κατηγορηµατική διάψευση σεναρίων για
πιθανή εξαγορά της, προχώρησε η
γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη, κάνοντας λόγο για
στοχευµένα δηµοσιεύµατα από «µη επαρκώς
ενηµερωµένα µέσα ενηµέρωσης» µε απώτερο
σκοπό να δηµιουργήσουν σύγχυση. Μάλιστα η
διοίκηση της εταιρείας δηλώνει «ρητά και
απερίφραστα» τη δέσµευση της στην υλοποίηση
του πολυετούς και µεγαλόπνοου πλάνου
ανάπτυξης και επενδύσεων που έχει καταρτίσει.

Σε εξαγορά της Mars Drinks
συµφώνησε ο όµιλος Lavazza
Ο Όµιλος Lavazza συµφώνησε στην εξαγορά
της επιχείρησης Mars Drinks, µαζί µε τα
συστήµατα Flavia και Klix, πρωτοπόρα brands
στον τοµέα Office Coffee Service και στα
τµήµατα πωλήσεων. Μέσω αυτής της
συµφωνίας, ο όµιλος θα αποκτήσει τις
επιχειρήσεις της Mars σε Αµερική και Ευρώπη.
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Μέχρι 150 ευρώ ο τόνος
τιμή παραγωγού κάνναβης
Για να βγει το επενδυτικό σχέδιο της μεταποίησης, θέλει κέρδος 40
ευρώ τον τόνο από κάθε κανναβοστέλεχος σε σύνολο 30.000 στρεμμάτων

Απώλεια παραγωγής
έως 80% στη Θράκη

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πράσινο σκουλήκι, ζιζάνια και προβλήµατα υδροδότησης προκάλεσαν µεγάλες καταστροφές, που φτάνουν µέχρι
το 70%-80% της παραγωγής, στις φετινές καλλιέργειες βιοµηχανικής κάνναβης των «πυρήνων» που έχουν αναπτυχθεί σε Θράκη και Αιτωλοακαρνανία.
Παρόλα αυτά, ο «σπόρος» της καλλιέργειας φαίνεται πως έχει αρχίσει να
«ριζώνει» στην Ελλάδα, καθώς το ενδιαφέρον των παραγωγών, για ενασχόληση µε το αντικείµενο, βαίνει αυξανόµενο χρόνο µε το χρόνο. Κάτι που
επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι οι εκτάσεις που σπάρθηκαν φέτος µε κάνναβη -αν και παραµένουν λίγες σε απόλυτα µεγέθη- είναι τριπλάσιες από
το 2017, φτάνοντας τα 1.085 στρέµµατα, έναντι των 300 στρεµµάτων πέρυσι
και 25 στρεµµάτων το 2016, ενώ η τάση είναι περαιτέρω ανοδική.
Εκτός από την καλλιέργεια, µάλιστα, αυξηµένο είναι το ενδιαφέρον
και για τη µεταποίησή της, είτε για βιοµηχανική χρήση, είτε φαρµακευτική, όπως διαφάνηκε και στην πρώτη
Salonica Cannabis Expo, που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη 28-30 Σεπτεµβρίου, µε τη συµµετοχή άνω των
70 εκθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που παρουσίασαν πλειάδα
βρώσιµων προϊόντων κι άλλων ειδών
που παράγονται τόσο από το σπόρο,
όσο και από την ίνα του φυτού.
Μείζον ζήτηµα, ωστόσο, και ενδεχοµένως τροφή για προβληµατισµό σε όσους ετοιµάζονται να ασχοληθούν µε
την καλλιέργεια, παραµένει η απουσία
τουλάχιστον µιας µεγάλης µεταποιητικής µονάδας που θα µπορούσε να δια-

σφαλίσει την απορρόφηση της παραγωγής βιοµηχανικής κάνναβης.Την καίρια αυτή
έλλειψη επεσήµανε και ο
∆ρ. Σπύρος Βυζαντινόπουλος,
πρώην γενικός διευθυντής του ΕΘΙΑΓΕ και τακτικός ερευνητής του ΕΛΓ
∆ήµητρα, ο οποίος µιλώντας σε σχετική ηµερίδα για τις προκλήσεις και τις
προοπτικές του κλάδου, στο πλαίσιο
της έκθεσης, ανέφερε ότι χωρίς µεταποιητικές µονάδες πολύ δύσκολα θα
αναπτυχθεί και η καλλιέργεια.
Μια εγκατάσταση δευτερογενούς επεξεργασίας µε προϋπολογισµό 3-4 εκατ. ευρώ και δυναµικότητα 5 τόνων
την ώρα, για να λειτουργήσει θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να απορροφά τη σοδειά 30.000 στρεµµάτων, για να αποδίδει κέρδος 40 ευρώ τον τόνο και υπό
την προϋπόθεση πως η τιµή του κανναβοστελέχους δεν θα ξεπερνά τα 150
ευρώ τον τόνο, συν το πολύ 13 ευρώ το
κόστος µεταφοράς της πρώτης ύλης.
Στη φαρµακευτική κάνναβη πάλι,
λόγω της µεγάλης επένδυσης που απαιτείται, φαίνεται ότι οι κινήσεις που
γίνονται είναι µελετηµένες. Κι εδώ,
ωστόσο, τα νούµερα που ακούγονται
αν µη τι άλλο «ζαλίζουν» µε το ύψος
τους, αφού κάνουν λόγο για επενδύσεις έως 1,5 δισ. ευρώ τα επόµενα λίγα χρόνια, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής της έκθεσης, Ελένη Μπέλλου.
Σε ό,τι αφορά τη ζηµιά από το «πράσινο σκουλήκι» ο κ. ∆έδογλου µας είπε
ότι η έξαρση των προσβολών ήταν πολύ εκτεταµένη και δεδοµένου ότι δεν
υπάρχουν πιστοποιηµένα σκευάσµατα για να καταπολεµηθεί, οι καλλιέργειες έµειναν έρµαιο στις ορέξεις του.

Στον καλλιεργητικό «πυρήνα» της Θράκης, η φετινή
χρονιά δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά. Από τη µια οι
πληµµύρες του Έβρου την άνοιξη, που δεν επέτρεψαν
την έγκαιρη σπορά της κάνναβης κι από την άλλη η
άνευ προηγουµένου έξαρση πράσινου σκουληκιού,
οδήγησαν σε απώλεια παραγωγής σε ποσοστό έως
80%. «Από περίπου 130 στρέµµατα που καλλιέργησαν
15 συνεργαζόµενοι παραγωγοί, αλωνίστηκαν τελικά
περίπου 30 στρέµµατα και η σοδειά δεν ξεπέρασε
τους 2,5 τόνους», ανέφερε στην Agrenda ο Σπύρος
∆έδογλου, πρόεδρος της ΚοινΣεπ «Θεογένης». Οι
αγρότες υποχρεώθηκαν να σπείρουν την ποικιλία
Finola στις 15-20 Μαΐου, ενώ έπρεπε να έχει γίνει
αρχές Μαρτίου, µε συνέπεια τα ζιζάνια να φουντώσουν
πριν ξεπεταχτεί η ανταγωνιστική κάνναβη, την οποία εν
τέλει την «έπνιξαν». Η ποικιλία Fedora σπάρθηκε στις 7
Ιουνίου, αλλά είχε καλύτερη συµπεριφορά σε σχέση
µε τα ζιζάνια, διότι αναπτύσσεται πιο γρήγορα.

Βιωσιμότητα
Θεωρείται αναγκαία η
συνδεδεµένη ενίσχυση, όπως
σε Γαλλία και Ρουµανία και οι
µαζικές προµήθειες σπόρου για
να πέσει το κόστος από 10-12
ευρώ το κιλό, στα 4-6 ευρώ.

Fedora

Υπό κανονικές συνθήκες,
η παραγωγή από την ποικιλία
Finola µπορεί να φτάσει τα
150 κιλά το στρέµµα, ενώ στην
Fedora υπερβαίνει τα 200 κιλά.

Νέα μόναδα

Προετοιµάζεται αδειοδότηση
µιας µονάδας στο Κιλκίς από ένα
επενδυτικό fund, το οποίο κινείται
µεταξύ Ισπανίας και Μεγάλης
Βρετανίας, που έχει αγοράσει ένα
ακίνητο 40 στρεµµάτων και σκοπεύει
σε πρώτη φάση να αξιοποιήσει 4
στρέµµατα, µέσα από µια επένδυση
της τάξης των 4 εκατ. ευρώ.

ΣΚΛΗΡΟ

EKTAKTH EK∆ΟΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Μόνο οι συμβάσεις με τη βιομηχανία
γυρίζουν το παιχνίδι στο σκληρό σιτάρι
Τρίτη χρονιά στα δύσκολα κινείται το σκληρό σιτάρι, γεγονός που αναστέλλει τη γενικότερη
προσπάθεια αναβάθµισης της ποιότητας της παραγωγής στη χώρα µας. Θετικά σηµάδια
δίνουν,προς το παρόν, µόνο τα προγράµµατα συµβολαιακής µε τις βιοµηχανίες ζυµαρικών.
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΑΝ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΑΝ ...

ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ
Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
> Η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση των όρων
οικονοµικότητας της καλλιέργειας, η οποία δεν διευκολύνεται από την αγορά διεθνώς

ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΑΡΧΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

8,6

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

2,1

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1,2
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τ

ο σκληρό σιτάρι είναι µεγάλο κεφάλαιο για
τη χώρα µας, καθώς απασχολεί σταθερά, εδώ και
χρόνια, περισσότερα από τρία εκατοµµύρια στρέµµατα.
Υπολογίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο καλλιεργήθηκαν
περί τα 3,2 εκατ. στρέµµατα εκ των οποίων µάλιστα τα
µισά, ήτοι 1,6 εκατ. στρέµµατα, µε πιστοποιηµένο σπόρο.
Γενικά, οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες στη χώρα
µας προσφέρονται για υψηλή ποιότητα σκληρού,
ωστόσο πολλά εξαρτώνται από τα οικονοµικά
περιθώρια για βελτίωση της τεχνικής φροντίδας που
µπορεί να έχει ο παραγωγός.
Μια ενδελεχής εξέταση της κατάστασης δείχνει ότι δεν
έχουν γίνει σε όλο το εύρος οι κατάλληλες κινήσεις
προσαρµογής, ενώ είναι ο τρίτος χρόνος που οι τιµές
στο σκληρό σιτάρι παραµένουν σε «χαµηλή πτήση» και
κάτω από τη διακεκαυµένη ζώνη των 20 λεπτών.
Αυτό έχει απογοητεύσει πολλούς παραγωγούς, οι
οποίοι αναζητούν αυτό τον καιρό λύσεις σε οµοειδή
προϊόντα, µε την ελαιοκράµβη να «κλέβει» ήδη
κάποιες εκτάσεις, τον ηλίανθο να έχει πλασαριστεί
καλά σε κάποιες περιοχές και το κριθάρι, ειδικά αυτό
της βυνοποίησης, να έχει απλώσει γερές ρίζες, ακόµα
κι εκεί όπου το σκληρό σιτάρι «έπαιζε» µόνο του.
Όπως δείχνουν τα πράγµατα, τα νέα για τη νέα
καλλιεργητική περίοδο στο σκληρό έχουν δύο όψεις:
Η γενική εικόνα της τιµής παραγωγού δεν ικανοποιεί
και φυσικά δεν κινητοποιεί δυνάµεις για µεγαλύτερη
παρουσία στον καλλιεργητικό χάρτη.

Η λύση της συµβολαιακής ενθαρρύνει µια µερίδα
παραγωγών, που συνδέθηκε µε τη µεταποιητική
βιοµηχανία (Barilla, Κίκιζας κ.α.), καθώς εκείνοι
βλέπουν το λογαριασµό να βγαίνει.
Οι γνώστες της συγκεκριµένης αγοράς εκτιµούν
ότι η απώλεια εκτάσεων θα συνεχισθεί σε κάποιο
βαθµό για το σκληρό σιτάρι, ειδικά σε ζώνες χαµηλής
παραγωγικότητας, όπου υπάρχουν κι άλλες επιλογές,
ανταγωνιστικές από πλευράς αποδόσεων.
Αντίθετα, οι προβλέψεις λένε ότι θα διευρυνθεί ο
κύκλος της συµβολαιακής στον οποίο θα µπορούσε να
ενταχθεί ένας κύκλος παραγωγών και οργανώσεων µε
περισσότερα από ένα εκατοµµύριο στρέµµατα,
ο οποίος και θα δίνει σταθερά τον τόνο των εξελίξεων
για το προϊόν στα επόµενα χρόνια.
Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα συµβολαιακής
µεταξύ παραγωγών και µεταποιητικής βιοµηχανίας
είναι αυτό της MISKO - Barilla, το οποίο δεν παρέχει
απλά κάποιες εγγυήσεις στον καλλιεργητή για την
απορρόφηση της παραγωγής στην καλύτερη τιµή της
αγοράς, αλλά και εγγυάται ένα «καλοκουρδισµένο»
πρόγραµµα καλλιεργητικής φροντίδας και χρήσης
των εισροών, το οποίο δύναται να αλλάζει σε βάθος
τα δεδοµένα. Όπως τονίζει µε κάθε ευκαιρία ο
έµπειρος τεχνοκράτης και οµότιµος καθηγητής στο
Θεσσαλικό Πανεπιστήµιο, Θεοφάνης Γέµτος, το εν λόγω
πρόγραµµα στοχεύει στη δηµιουργία προστιθέµενης
αξίας για τον παραγωγό, στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην τόνωση της οικονοµίας.

0,2 ΕΚΑΤ ΤΟΝΟΙ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΕΡΝΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η συγκοµιδή σκληρού σιταριού στην
ΕΕ υπολογίζεται στους 8,6 εκατ. τόνους,
σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 8% σε
σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, σύµφωνα
µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κοµισιόν
για την καλλιεργητική περιόδο 2018-2019.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, µέρος της µείωσης
αυτής αποδίδεται στην ελληνική παραγωγή
που εµφανίζεται περιορισµένη κατά 40%
σε σχέση µε πέρυσι και της γαλλικής κατά
14%. Από την άλλη πλευρά, Ιταλία και Ισπανία
αύξησαν τις συγκοµιδές τους κατά 2,2%
και 1,6% αντιστοίχως, µε τους Ιταλούς να
έχουν συλλέξει 4,3 εκατ. τόνους, και τους
Ισπανούς 1,2 εκατ. τόνους. Οι καλλιεργήσιµες
εκτάσεις µε σκληρό στην ΕΕ υπολογίζονται
µειωµένες, στα 2.491.000 εκτάρια. Είναι η
δεύτερη κατά σειρά χρονιά συρρίκνωσης
των καλλιεργήσιµων εκτάσεων (µείωση
κατά 0,6 χιλιάδες εκτάρια). Μάλιστα όπως
σηµειώνεται στην έκθεση, στο σύνολο της
ευρωπαϊκής παραγωγής δηµητριακών,
παρά την µείωση της ζήτησης για χρήση σε
ζωοτροφές, η ζήτηση θα παραµείνει ισχυρή
κατά την εµπορική περίοδο 2018-2019 και
θα ξεπεράσει για πρώτη φορά µέσα σε έξι
χρόνια τον όγκο της παραγωγής.
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ

> Αναλυτικά οι φροντίδες για το σκληρό σιτάρι από την προετοιµασία εδάφους, την
κατάλληλη εποχή σποράς, τη λίπανση και το σπόρο από τους ειδικούς των εισροών

ι παράµετροι που πρέπει να λάβουµε υπόψη
προκειµένου να δηµιουργήσουµε τις σωστές βάσεις για
µια πετυχηµένη καλλιέργεια του σκληρού σίτου είναι η
προετοιµασία του εδάφους, η εποχή και ο τρόπος σποράς,
η βασική λίπανση και βεβαίως η επιλογή της ποικιλίας. Η
εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ προτείνει τα εξής:

Προετοιµασία εδάφους: Το είδος και ο χρόνος της κατεργασίας που θα εφαρµοστεί, καθορίζονται από την προηγούµενη καλλιέργεια και τον όγκο των φυτικών της υπολειµµάτων, την ύπαρξη ζιζανίων και την υγρασία του εδάφους. Το
όργωµα γίνεται µετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές έτσι
ώστε το έδαφος να βρίσκεται στο ρώγο του. Αν έχει προηγηθεί ανοιξιάτικη καλλιέργεια, τότε το όργωµα γίνεται αµέσως
µετά τη συγκοµιδή αφού πρώτα γίνει τεµαχισµός και στελεχοκοπή των φυτικών υπολειµµάτων. Το φθινοπωρινό όργωµα δεν πρέπει να γίνεται σε µεγάλο βάθος, καθώς ο κύριος
όγκος του ριζικού συστήµατος βρίσκεται στα πρώτα 30 εκ.
του εδάφους. Βαθύτερο όργωµα συστήνεται όταν η προηγούµενη καλλιέργεια αφήνει µεγάλο όγκο υπολειµµάτων, υπάρχει ανάγκη καταπολέµησης βαθύρριζων ζιζανίων ή υπάρχει αδιαπέραστος υπεδάφειος σκληρός ορίζοντας. Κατά
την παραδοσιακή κατεργασία, παραµονές της σποράς γίνεται η εφαρµογή της βασικής λίπανσης και ακολουθεί δισκοσβάρνισµα. Εφόσον υπάρχουν ακόµη τόσο µεγάλοι βώλοι γίνεται µια επιπλέον κατεργασία µε απλό καλλιεργητή. Το έδαφος δε χρειάζεται να είναι πολύ ψιλοχωµατισµένο για τη σπορά του σκληρού σίτου. Έτσι, εκτός της µεγαλύτερης δαπάνης
για το ψιλοχωµάτισµα, οι µικροί βώλοι είναι επιθυµητοί γιατί
προστατεύουν τα νεαρά φυτά από το κρύο και τον αέρα, βοηθούν την ανάπτυξη πλουσιότερου ριζικού συστήµατος και

Εποχή και τρόπος σποράς: Οι υψηλότερες αποδόσεις
επιτυγχάνονται όταν το σκληρό σιτάρι σπέρνεται από το
Νοέµβριο (1ο και 2ο δεκαήµερο). Όµως για τη σωστή
επιλογή του χρόνου σποράς πρέπει να συνυπολογιστεί
η πρωιµότητα της ποικιλίας. Οι πρώιµες ποικιλίες έχουν
µεγαλύτερο εύρος σποράς (µπορούν να σπαρθούν
αργότερα). Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη, οι
κλιµατικές συνθήκες της περιοχής. Πολύ πρώιµες σπορές
περικλείουν τον κίνδυνο αποτυχίας λόγω µειωµένης
εδαφικής υγρασίας, ενώ σε περιοχές µε όψιµους
παγετούς µπορούν να υπάρξουν ζηµιές. Επίσης σε πολύ
πρώιµη καλλιέργεια υπάρχει ο κίνδυνος της ποιοτικής
υποβάθµισης λόγω βροχών κοντά στη συγκοµιδή.
Σε πολύ όψιµες σπορές , τα φυτά δεν προλαβαίνουν
να αναπτυχθούν πριν την έλευση των χαµηλών
θερµοκρασιών µε επακόλουθο το µειωµένο αδέλφωµα,
την καθυστερηµένη ανθοφορία και τη µείωση αποδόσεων.
Ο τύπος του εδάφους: Η σπορά σε βαριά, αργιλώδη και
συνεκτικά εδάφη συνιστάται να γίνεται πιο πρώιµα σε σχέση
µε τα ελαφρά τα οποία ξηραίνονται ευκολότερα. Η σπορά γίνεται µε τη χρήση λιπασµατοδιανοµέα ή σε γραµµές µε τη
χρήση σπαρτικών µηχανών. Η σπορά µε τη χρήση σπαρτικών µηχανών συνιστάται καθώς απαιτείται λιγότερη ποσό-

τητα σπόρου, το φύτρωµα είναι πιο γρήγορο και οµοιόµορφο και οι απώλειες των φυτών το χειµώνα είναι µικρότερες.
Οι συνιστώµενες ποσότητες σπόρου κυµαίνονται από ποικιλία σε ποικιλία. Οι καλλιεργητές δε θα πρέπει να κάνουν υπερβολές µε την ποσότητα του σπόρου. Οι πολύ πυκνές σπορές, µπορεί να οδηγήσουν σε αυξηµένο πλάγιασµα, αυξηµένο ανταγωνισµό µεταξύ των φυτών και αύξηση του κινδύνου εµφάνισης ασθενειών. Για µια καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά παραγωγή συστήνεται το σύνολο του σπόρου που
χρησιµοποιείται να είναι πιστοποιηµένος.
Λίπανση: Στη βασική λίπανση χορηγείται το σύνολο της ποσότητας σε φώσφορο και κάλιο και ένα µέρος της ποσότητας
του αζώτου. Το άζωτο πρέπει να χορηγείται σε αµµωνιακή
µορφή έτσι ώστε να µην εκπλύνεται εύκολα µε τις βροχές του
χειµώνα και σε ποσότητα µέχρι 6 λιπαντικές µονάδες (νέα
τροποποίηση-ΦΕΚ 2359/3-11-2015). Οι δόσεις αζώτου εκτιµώνται σύµφωνα µε την αναµενόµενη απόδοση.
Επιλογή ποικιλίας: Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας
σκληρού σίτου είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας
για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και την παραγωγή
ποιοτικού τελικού προϊόντος το οποίο θα είναι εύκολα εµπορεύσιµο. Ο καλλιεργητής πρέπει να αξιολογήσει τo δυναµικό παραγωγής, η διάρκεια του βιολογικού κύκλου
(πρωιµότητα), η ικανότητα ανάπτυξης αδελφιών, η αντοχή στο πλάγιασµα, στις ασθένειες (πχ σεπτοριάσεις, σκωριάσεις) και στους παγετούς και την ξηρασία.

▲

Ο

το καλύτερο αδέλφωµα ενώ παρεµποδίζεται και η συµπίεση
του εδάφους. Κατά τη µειωµένη κατεργασία, δεν χρησιµοποιείται άροτρο για την αναστροφή του εδάφους, µέρος των
φυτικών υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας παραµένουν στον αγρό και πραγµατοποιούνται λιγότερες επεµβάσεις κατεργασίας.. Στο σύστηµα της ακαλλιέργειας γίνεται
απευθείας σπορά χωρίς προηγούµενη κατεργασία εδάφους.

Kαµπύλη απορρόφησης αζώτου από τα φυτά

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ
MISKOBARILLA
Στα διαγράµµατα φαίνονται
τα αποτελέσµατα από το
πρόγραµµα ποιοτικού
σίτου της Misko µε τους
παραγωγούς συµβολαιακής.
Η περιεκτικότητα ελληνικού
σκληρού σίτου σε πρωτεΐνες
σε σύγκριση µε το µέσο όρος
χώρας και SVEVO φαίνεται
στον αριστερό πίνακα.

32

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ;

Τ

α σιτηρά αποτελούν για τη Yara τοµέα
βαθιάς εξειδίκευσης που για περισσότερα
από 100 χρόνια στηρίζει µε τις γνώσεις της
εκατοµµύρια παραγωγούς στον πλανήτη.
Στην Ελλάδα, µε γνώµονα τη γνώση, τα
προϊόντα και την τεχνολογία της, προτείνει
µε συνέπεια ολοκληρωµένες λύσεις
που συµβάλλουν στη µεγιστοποίηση της
απόδοσης των σιτηρών, αλλά και την
ανάδειξη της ποιότητά τους.
Απαιτήσεις σκληρού σιταριού και
ποσότητες θρεπτικών στοιχείων
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα
για τα σιτηρά και θα πρέπει να παρέχονται
σε συγκεκριµένες ποσότητες µε σκοπό
τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία τους.
Ωστόσο, τα βασικά µακροθρεπτικά στοιχεία
που συνήθως µας απασχολούν είναι το
άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το θείο
και θα πρέπει να δίνονται στην καλλιέργεια
µε συνέπεια ώστε να διασφαλίσουµε το
µέγιστο δυναµικό της παραγωγής τους.
Για τις ελληνικές συνθήκες, το άζωτο θα
πρέπει να χορηγείται σε συνολικά 1216 µονάδες το στρέµµα, ο φώσφορος
σε 3-5 µονάδες, το θείο σε 2-4 µονάδες
και το κάλιο σε µικρές ποσότητες. Κάθε
καλλιεργούµενη έκταση θα πρέπει να
εξετάζεται µεµονωµένα µε βάση τις
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής,
τον τύπο και τη γονιµότητα του εδάφους,
αλλά και το ιστορικό των καλλιεργειών του,
γι’ αυτό η συµβολή των γεωπόνων της
Yara είναι καθοριστική στην διαµόρφωση
των κατάλληλων προτάσεων θρέψης.
Τι να προσέξω στη βασική λίπανση
των σιτηρών;
Σε γενικές γραµµές οι περισσότερες
εκτάσεις της χώρας µας όπου
καλλιεργούνται σιτηρά αποτελούνται από
εδάφη χαµηλής γονιµότητας µε φτωχή
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Το
άζωτο που χορηγείται στην καλλιέργεια
κατά τη βασική λίπανση αποσκοπεί στη
στήριξη των φυτών µέχρι και το στάδιο
του αδελφώµατός τους. Για το λόγο αυτό
οι ποσότητες του αζώτου που χορηγούνται
στη βασική λίπανση δεν θα πρέπει να
ξεπερνούν τις 4 µονάδες ανά στρέµµα.
Παράλληλα, ολόκληρη η ποσότητα
του φωσφόρου και του καλίου (όπου
απαιτείται) χορηγούνται στο στάδιο της
βασικής λίπανσης γι’ αυτό προτείνονται οι

σύνθετοι τύποι λιπασµάτων. Το YaraMila
STAR PLUS παρέχει στην καλλιέργεια
άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο
σε ισορροπηµένες αναλογίες που
ενισχύουν τη σωστή εγκατάσταση και
ανάπτυξη των φυτών στα αρχικά στάδια.
YaraMila STAR PLUS 21-17-0+Zn:
Προωθεί το γρήγορο φύτρωµα και την
πρώτη ανάπτυξη της καλλιέργειας
Προσφέρει µια ισορροπηµένη
παροχή αζώτου µέχρι και το στάδιο του
αδελφώµατος των φυτών
Προωθεί την έκπτυξη περισσότερων
αδελφιών ανά φυτό, βάζοντας τις βάσεις
για µια µεγάλη παραγωγή
Ευνοεί τη δυνατή εγκατάσταση των
φυτών στο χωράφι µε τη δηµιουργία ενός
ισχυρού ριζικού συστήµατος. Το YaraMila
SΤΑR PLUS χάρη στην τεχνολογία των
πολυφωσφοριτών και του P-Extend
που διαθέτει µόνο η Yara εξασφαλίζει τη
συνεχόµενη παροχή φωσφόρου µέχρι και
το στάδιο της ανθοφορίας των σιτηρών
Ισχυροποιεί τα σιτηρά κάνοντάς τα πιο
ανθεκτικά στις συνθήκες του χειµώνα και
στις ασθένειες .
Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους
σύνθετων λιπασµάτων κατάλληλα για τη
βασική λίπανση των σιτηρών όπως το
POWER 20-10-0+14SO3+ΙΧΝ, και τους
κοινούς τύπους 18-20-0+4CaO+14SO3
& 20-10-0+14SO3 καλύπτοντας κάθε
θρεπτική απαίτηση των σιτηρών.
Τι πρέπει να κάνω στην επιφανειακή
λίπανση των σιτηρών;
Το στάδιο του αδελφώµατος των σιτηρών
προσδιορίζεται από το σχηµατισµό νέων
βλαστών από τους οφθαλµούς που
βρίσκονται στα γόνατα του στελέχους
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Το
άζωτο είναι καθοριστικός παράγοντας που
ευνοεί το αδέλφωµα αλλά και στηρίζει
ολόκληρη την περαιτέρω ανάπτυξη του
φυτού (επιµήκυνση στελέχους, άνθηση,
σχηµατισµός και ανάπτυξη του κόκκου).
Το YaraVera AMIDAS 40-0-0+14SO3
κυριαρχεί στην επιφανειακή λίπανση των
σιτηρών και παρέχει στην καλλιέργεια
άζωτο µε µεγάλη διάρκεια διάθεσης όπως
και θείο για την καλύτερη ανάπτυξη των
φυτών και τη βελτίωση των ποιοτικών του
χαρακτηριστικών. Το YaraBela EXTRAN
33,5Ν είναι ένα λίπασµα ανώτερης
ποιότητας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη
παροχή αζώτου στην καλλιέργεια ώστε να

καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες της.
Μετά από πολλές πειραµατικές εφαρµογές
και εµπειρία χρόνων στις ελληνικές
συνθήκες προτείνουµε η επιφανειακή
λίπανση των σιτηρών να γίνεται όταν η
καλλιέργεια βρίσκεται στο ξεκίνηµα του
αδελφώµατος (στάδιο 1-3 αδέλφια) γιατί
έτσι προωθείται η γρηγορότερη ανάπτυξη
του φυτού µετά το χειµώνα αλλά και
η γρηγορότερη δηµιουργία µεγάλης
φυλλικής επιφάνειας στην καλλιέργεια.
Για όσους επιδιώκουν µεγάλες αποδόσεις
θα πρέπει η ποσότητα του αζώτου που
χορηγείται στο στάδιο αυτό να κυµαίνεται
από 8-10 µονάδες το στρέµµα.
Η εφαρµογή του YaraBela SULFAN στο

στάδιο του καλαµώµατος και γύρω από το
2ο κόµπο είναι η ιδανική επιλογή για όσους
στοχεύουν µεγάλες αποδόσεις παραγωγής
µε ταυτόχρονη αύξηση της πρωτεΐνης
του κόκκου. Το YaraBela SULFAN
περιέχει άζωτο και θείο, δύο θεµελιώδη
στοιχεία για το γέµισµα του κόκκου αλλά
και την ποσότητα της πρωτεΐνης των
σιτηρών, καθώς και ασβέστιο σε πλήρως
υδατοδιαλυτή µορφή που εξασφαλίζει
µεγαλύτερη ελαστικότητα στο στέλεχος,
αλλά και περισσότερη ανθεκτικότητα στις
ασθένειες.
Η στρατηγική της Yara στη διαχείριση του
αζώτου µε επιφανειακές εφαρµογές:
εξασφαλίζει την έκπτυξη περισσότερων
αδελφιών ανά φυτό, αυξάνει τη φυλλική
επιφάνεια της καλλιέργειας, αυξάνει
τον αριθµό των στάχεων ανά στρέµµα,
επηρεάζει θετικά τον αριθµό και το
µέγεθος των κόκκων ανά στάχυ, αυξάνει
το βάρος των κόκκων, βελτιώνει την
περιεκτικότητα πρωτεΐνης στους κόκκους.
Νίκος Μυτιλέκας,
Agronomist, Yara Ελλάς
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΕΙΣΡΟΕΣ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ NUTRIMORE ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Σήµερα οι παραγωγοί επιβάλλεται να
µάθουν να υπολογίζουν κόστος ανά
µονάδα θρέψης. Η τιµή του σακιού
από µόνη της δεν λέει τίποτα και κατά
κανόνα το φθηνό το πληρώνουν
πάντα ακριβά, σηµειώνει οι εταιρεία
Γαβριήλ, που προτείνει τα λιπάσµατα
υψηλής αποδοτικότητας Nutrimore που
εξασφαλίζουν µέγιστη κερδοφορία.

▲
ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η έναρξη της περιόδου σποράς των σιτηρών
βρίσκεται προ των πυλών και η Φυτοθρεπτική ABBE πρωτοστατεί σε αναζήτηση καινοτόµων
λιπασµάτων που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες και µπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα λίπανσης των σιτηρών.
Μετά από πειραµατισµό ετών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εξήχθησαν ασφαλή συµπεράσµατα και µια νέα σειρά κοκκωδών λιπασµάτων έρχεται να προστεθεί στην πλούσια γκάµα της
Φυτοθρεπτική. Η σειρά Stampa είναι αποτέλεσµα
της συνεργασίας της Φυτοθρεπτικής µε την εταιρεία Stoller USA και αποτελεί συνδυασµό της εξελιγµένης τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας
και εµπειρίας της Φυτοθρεπτικής.
Η ενσωµάτωση παραγόντων τεχνολογίας Stoller σε κοκκώδη λιπάσµατα, µέσω της σειράς λιπασµάτων Stampa, δίνει την δυνατότητα να
εφαρµοσθούν, µέσω της βασικής ή επιφανειακής
λίπανσης, προϊόντα που επιδρούν άµεσα στη φυσιολογία του φυτού.
Με την εφαρµογή των κοκκωδών λιπασµάτων
της σειράς Stampa επιτυγχάνεται:
Οµοιόµορφο φύτρωµα χωρίς απώλειες.
Αντιµετώπιση του µεταφυτρωτικού stress.
Ανάπτυξη υγιούς ριζικού συστήµατος.
Φυτά που ανταπεξέρχονται καλύτερα στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες του χειµώνα.
Καλύτερο αδέλφωµα.
Αυξηµένη παραγωγή.
Βελτιωµένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Βαγγέλης
Λάσκος,
Γεωπόνος,
Φυτοθρεπτική
ΑΒΕΕ

Πλεονεκτήµατα του Nutrimore
Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου
νιτρικό άζωτο. Αντίθετα περιέχουν ένα
µέρος αµµωνιακό-σταθερό άζωτο και
κυρίως ουρεϊκό άζωτο το οποίο όµως
είναι ενισχυµένο 100% µε Agrotain. Γι’
αυτό µε τα Nutrimore όλες οι µονάδες
αζώτου φτάνουν στα φυτά. Οι µονάδες
αζώτου που θα φτάσουν στα σιτάρια
επηρεάζουν άµεσα τις τελικές τους
αποδόσεις. Κάθε τρεις µονάδες αζώτου
αντιστοιχούν σε 100 κιλά παραγωγής.
Ο φώσφορος επίσης που περιέχουν
είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα
πλήρως απορροφήσιµος από τα φυτά.
Επίσης δίνουν δυνατότητα για επιλογή
πυκνών τύπων όπως το 30-15-0, 2024-0, 20-40-0, 25-15-5 κ.α. γι’ αυτό και
επιτρέπουν χρήση 20-50% λιγότερων
κιλών λιπάσµατος σε σχέση µε τα κοινά
λιπάσµατα. Έτσι, σε ένα χωράφι π.χ. 500
στρ. που θα πέσουν 20 κιλά στο στρέµµα

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
Κοινό 20-10-0
20-30 κιλά/στρ.

Κοινό 16-20-0
20-30 κιλά/στρ.

Αντιστοιχεί σε:

Αντιστοιχεί σε:

Nutrimore 30-15- Nutrimore 200
24-0
15-20 κιλά/στρ.
15-20 κιλά/στρ.
Nutrimore 25-15- Nutrimore 205 15-20 κιλά/στρ. 40-0
10-15 kgr/στρ.
Μειωµένο κόστος λίπανσης 10-20%
συν µίνιµουµ 10% αύξηση της σοδειάς,
ισούτε µε µέγιστη κερδοφορία

20-10-0 θα χρειαστούν 10 τόνοι λίπασµα
ενώ εάν χρησιµοποιηθεί Nutrimore 3015-0 θα χρειαστούν 7 τόνοι λιπάσµατος.
Άλλο ένα πλεονέκτηµα των λιπασµάτων

Nutrimore είναι το αυξηµένο ποσοστό
θείου (SO3) που περιέχουν, στοιχείο
απαραίτητο για τα σιτηρά µιας και
ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου
και την παραγωγή πρωτεΐνης. Επίσης
βελτιώνει προσωρινά το pH των
ελληνικών εδαφών τα οποία στην
πλειοψηφία τους είναι αλκαλικά,
ξεµπλοκάροντάς τα και παρέχοντας
καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών
στοιχείων που περιέχουν από τα φυτά.
Τέλος µε τα Nutrimore, επειδή όλες
οι µονάδες θρέψης που πληρώνει
ο αγρότης φτάνουν στα φυτά, τελικά
τα σιτηρά τρέφονται καλύτερα και
ανταποδίδουν µε τουλάχιστον 10%
αύξηση σοδειάς και αύξηση του
ποσοστού πρωτεΐνης από 6-10%. Οι
παραγωγοί εξασφαλίζουν καλύτερη
τιµή πώλησης και σε συνδυασµό µε την
υψηλή παραγωγή µεγιστοποιούν την
κερδοφορία τους.
Ιωάννα Καλκούνου,
Γεωπόνος MSc – Εδαφολόγος
Υπεύθυνη Τεχνικού Τµήµατος
εταιρείας Γαβριήλ

∆ΥΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ ΓΙΑ ΣΙΤΗΡΑ
Η Valagro εισέρχεται στην αγορά
των σιτηρών, παρουσιάζοντας δύο
εξιδεικευµένους βιοδιεγέρτες για
διαφυλλική εφαρµογή, το «MEGAFOL»
και το «YieldON». Το Megafol είναι
ένας βιοδιεγέρτης προστασίας από
το αβιοτικό στρες και ενεργοποιητής
φυτικής ανάπτυξης. Περιέχει αµινοξέα
και πρωτεΐνες, µπεταΐνες, αυξητικούς
προάγοντες και βιταµίνες 100% από
φυτικά εκχυλίσµατα. Οι βασικές
λειτουργίες του είναι η antistress
δράση, οι µεταφορικές ιδιότητες και
η προώθηση της φυτικής ανάπτυξης.
Συνίσταται η χρήση του κάτω από
συνθήκες αβιοτικού (περιβαλλοντικού)
στρες. Έχει άριστη συνδυαστικότητα
µε τα πιο κοινά φυτοπροστατευτικά
και η εφαρµογή του είναι αναγκαία για
την ευρωστία και την ανάπτυξη της

καλλιέργειας.
Οι πιο καινοτόµες τεχνολογίες όπως
η γονιδιωµατική, η φαινοτυπική
και η Next Generation Sequencing
συγκεντρώνονται στη φόρµουλα του
YieldOn. Πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν
µε πλήρη σεβασµό στη φυσιολογία
και το µεταβολισµό των φυτών. Το

YieldON αποτελεί έναν βιοδιεγέρτη ο
οποίος έχει µοναδικό σκοπό την αύξηση
παραγωγής. Είναι αποτελεσµατικό,
καινοτόµο και αυξάνει το ROI. Περιέχει
ένα νέο συνδυασµό εκχυλισµάτων που
δεν έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν
και αναµιγνύεται µε όλα τα προϊόντα
που χρησιµοποιούνται στα σιτηρά.
Το YieldOn είναι ένας βιοδιεγέρτης
ικανός να αυξήσει την παραγωγή των
γραµµικών καλλιεργειών τόσο µέσω της
διαφοροποίησης του µεταβολισµού των
κυττάρων, της διαίρεσης, της τάνισης, της
καλύτερης µεταφοράς σακχάρων και
θρεπτικών στοιχείων και επιπρόσθετα
τη βιοσύνθεση και τη µεταφορά των
λιπιδίων.
Κώστας ∆ηµασής,
Crop Manager EMEA, VALAGRO
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ
σε έναν υψηλής τεχνολογίας µετρητή της θρεπτικής
κατάστασης του φυτού. Η τεχνολογία πίσω από το
ImageIT είναι µια ολοκληρωµένη ανάλυση εικόνας
που ταξινοµεί τα εικονοστοιχεία (pixels) των φύλλων,
φιλτράρει περιοχές µε «θόρυβο» και µετράει τα
εικονοστοιχεία (pixels). Παρά το γεγονός ότι αποτελεί
προηγµένο γεωργικό εργαλείο, το ImageIT είναι φιλικό
προς το χρήστη και ευέλικτο όσον αφορά τις τεχνικές
απαιτήσεις. ∆εν απαιτεί κάποιον ιδιαίτερο τύπο κάµερας
και λειτουργεί µε εικόνες χαµηλής ανάλυσης. Το ImageIT
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο καλαµπόκι, ενώ έχει
προγραµµατιστεί η µελλοντικά η επέκτασή του στην
ελαιοκράµβη, το σιτάρι και το κριθάρι.
Η εφαρµογή Yara CheckITTM είναι
ένα εργαλείο που προσδιορίζει την
ανεπάρκεια θρεπτικών ουσιών στα
φυτά. Αυτό που παρέχει στους αγρότες
είναι µια φωτογραφική βιβλιοθήκη
καλλιεργειών που επιτρέπει έναν
απλό και γρήγορο εντοπισµό πιθανών
τροφοπενιών. Η εφαρµογή CheckIT δίνει
τη δυνατότητα επιτόπου αναγνώρισης
µιας τροφοπενίας της καλλιέργειας
και παράλληλα δίνει συµβουλές
και συστάσεις για να διορθωθούν
οι ανεπάρκειες και επακόλουθα να
βελτιωθεί η ποιότητα των καλλιεργειών
και να επιτευχθεί αύξηση αποδόσεων.

▲

Με πολυετή εµπειρία σε χώρες του εξωτερικού, η Yara
Ελλάς προσαρµόζει την τεχνολογία της στον τοµέα
της γεωργίας ακριβείας µε σκοπό να διασφαλίσει
την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της
επιφανειακής λίπανσης στα σιτηρά και το καλαµπόκι.
Mέσω του νέου website www.yara.gr είναι διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε τη θρέψη των καλλιεργειών,
τις ολοκληρωµένες προτάσεις λίπανσης της Yara.
Ακόµα, βρίσκονται πληροφορίες για την εταιρεία, για την
ιστορία της και νέα από τις δράσεις της σε παγκόσµιο
και τοπικό επίπεδο. Με δυο νέες ψηφιακές εφαρµογές,
το Yara ImageITTM και το Yara CheckITTM, η Yara Ελλάς
προσφέρει στους Έλληνες αγρότες τα
απαραίτητα εργαλεία που βοηθούν στη
λήψη σωστών αποφάσεων αναφορικά
µε τη λίπανση των καλλιεργειών τους.
Με αυτό τον τρόπο οι αγρότες µπορούν
να µεγιστοποιήσουν την απόδοση και
την ποιότητα των καλλιεργειών τους,
διατηρώντας παράλληλα το κόστος υπό
έλεγχο, αποφεύγοντας την υπερλίπανση
και προστατεύοντας το περιβάλλον.
Η εφαρµογή Yara ImageITΤΜ µετράει
την πρόσληψη του αζώτου, βασισµένη
στον δείκτη Green Area Index (GAI) στο
καλαµπόκι και παρέχει προτάσεις για
την επιφανειακή εφαρµογή του αζώτου,
µετατρέποντας έτσι το κινητό τηλέφωνο

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ
Με 60 χρόνια εµπειρίας και εξειδίκευσης στην θρέψη των
καλλιεργειών, ο Όµιλος ROULLIER επενδύει στην έρευνα και
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων για να καλύψει τις ανάγκες
του σύγχρονου παραγωγού. Πιστοί λοιπόν στο όραµά και την
φιλοσοφία µας, στην ΛΥ∆Α Α.Ε., µέλος του Οµίλου ROULLIER,
φέραµε το νέο EUROCEREAL 10-24-0 MPPA DUO (20%SO3
+ 0,1%B + 0,1%Zn), ένα πρωτοποριακό προϊόν για τη βασική
λίπανση των σιτηρών. Η οµάδα, τριάντα σύµβουλοι θρέψης
που επισκέπτονται και υποστηρίζουν καθηµερινά παραγωγούς
σε όλη την Ελλάδα προσφέρουν τη γνώση και εξειδίκευσή
τους στις εφαρµογές των προϊόντων. Βασισµένο στην πατέντα
MPPA DUO που περιέχει, το νέο EUROCEREAL 10-24-0
MPPA DUO (20%SO3 + 0,1%B + 0,1%Zn), σε συνδυασµό µε
τη µοναδική του σύνθεση προσφέρει αξεπέραστη προστασία
στον φώσφορο. Κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία που ήδη
υπάρχουν στο έδαφος, επιτρέπει τη αυξηµένη απορρόφησή
τους, έτσι εξασφαλίζει διέγερση και ανάπτυξη του ριζικού
συστήµατος και συνεπώς διεύρυνση της ζώνης απορρόφησης.
Το νέο EUROCEREAL 10-24-0 MPPA DUO (20%SO3 + 0,1%B
+ 0,1%Zn) δεν προσφέρει µόνο σωστή και ολοκληρωµένη
θρέψη των φυτών, εγγυάται την µέγιστη απορρόφηση των
θρεπτικών στοιχείων και υπόσχεται την βέλτιστη εγκατάσταση
της καλλιέργειας σιτηρών. Αλέξανδρος Πεχλιβανίδης,
Marketing Manager ΛΥ∆Α Α.Ε.

∆ΥΝΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΠΟΡΟΥ SYNGENTA
Η Syngenta, πρωτοπόρος εταιρεία στην
αγορά σπόρων και φυτοπροστασίας,
προσφέρει στον Έλληνα παραγωγό
σιτηρών σιγουριά και προστασία σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας:
Εγκατάσταση: Προστασία σπόρου µε τα
επενδυτικά µυκητοκτόνα Vibrance Duo και
Celest 025 FS ενώ αναµένεται η έγκριση
του νέου επενδυτικού Vibrance Gold
(Sedaxane – Fludioxonil – Difeconazole).
Ανάπτυξη: Προστασία από ζιζάνια µε τα
Axial 60EC, Traxos 60EC, Serrate.
Παραγωγή: Προστασία από µύκητες µε τα
Amistar 25 SC, Elatus Era , Cherokee.
Ρύθµιση ανάπτυξης: Moddus Evo.
Βασισµένο στη νέα καινοτόµο δράση
του Sedaxane, το Vibrance Duo, το νέο
επενδυτικό µυκητοκτόνο της Syngenta
(µίγµα δύο δραστικών ουσιών Fludioxonil
και Sedaxane) προστατεύει το φυτό από
σηµαντικές ασθένειες σπόρου και εδάφους
και εξασφαλίζει την επιτυχή εγκατάσταση
της φυτείας. Έτσι το φυτό, υγιές και µε

ισχυρό ριζικό σύστηµα, περνάει µε επιτυχία
στο στάδιο ανάπτυξης έχοντας βάλει γερά
θεµέλια για µια υψηλή παραγωγή.
Το Vibarne Duo έχει αναπτυχθεί ειδικά
στην επένδυση των σπόρων, και
συνδυάζει διασυστηµατική δράση, µικρή
κινητικότητα στο έδαφος (προστασία της
ριζόσφαιρας, υγιής ανάπτυξη ριζικού
συστήµατος) και προστασία µεγάλης
διάρκειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα υγιείς
ρίζες σε όλη την κρίσιµη περίοδο της
εγκατάστασης και ανάπτυξης.
Οι δυνατές και υγιείς ρίζες µπορούν να
προσλάβουν το νερό και τα απαραίτητα
θρεπτικά στοιχεία αποτελεσµατικότερα,
ώστε η καλλιέργεια να ανταποκριθεί
καλύτερα σε διαφορετικές συνθήκες.
Παραπάνω (εικόνα) βλέπουµε εµφανείς
διαφορές στις ρίζες. Το Vibrance Duo
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ασθενειών σε
όλες τις καλλιέργειες των σιτηρών ((Σιτάρι,
Triticum Aestivum, Κριθάρι, Τριτικάλε,
Σίκαλη): Σιτάρι (µαλακό και σκληρό) και

Triticum Aestivum: Fusarium Nivale,
Mongni Fusarium spp., Septoria Nodorum,
Tilletia Caries, Ustilago Tritici, Rhizoctonia
sp. Συµπερασµατικά τα οφέλη από την
επένδυση µε Vibrance Duo είναι:
Προστατεύει το σπόρο και το νεαρό φυτό
και εξασφαλίζει καλύτερο πληθυσµό στο
φύτρωµα, ειδικά σε δύσκολες υγρές και
κρύες συνθήκες
Ενισχύει τη ρίζα του φυτού
Αυξάνει την ευρωστία του φυτού

Επιδρά στην αύξηση της παραγωγής,
προστατεύοντας τον πληθυσµό των
φυτών στο χωράφι, ενισχύοντας τη ρίζα
και το υπέργειο τµήµα, δηµιουργώντας
φυτά µε µεγαλύτερο στάχυ, ικανά να
εκµεταλλευτούν καλύτερα τις εισροές (φώς,
νερό , θρεπτικά στοιχεία).
∆ηµήτρης Βλαχάκης
Campaign Manager DFC,
Syngenta Hellas
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ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

▲

▲

Η Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ. σποροπαράγει και
εµπορεύεται 4 επιτυχηµένες ποικιλίες σκληρού
σίτου της Syngenta-PSB, τις Maestrale, Gregacle,
Egeo και Secolo. Χαρακτηριστικά ποικιλιών:
Maestrale: Υψηλό δυναµικό παραγωγής, µεγάλη
πρωιµότητα, υψηλή δυνατότητα αδελφώµατος,
ευρεία προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές
συνθήκες και πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Προτεινόµενο για συµβολαιακή γεωργία.
Gregacle: Πρώιµη, υψηλό δυναµικό παραγωγής,
ιδανική και για τα πιο αδύναµα εδάφη, υψηλή
δυνατότητα αδελφώµατος, υψηλό εκατολιτρικό
βάρος, πολύ καλή ποιότητα τελικού προϊόντος.
Egeo: Πρώιµη, πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής,
µεγάλη σταθερότητα απόδοσης, πολύ καλή ποιότητα
γλουτένης, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεϊνη.
Secolo: Πρώιµη, συνδυάζει µεγάλη
προσαρµοστικότητα και παραγωγικότητα σε όλα
τα περιβάλλοντα. Άριστη αντοχή σε βιοτικά και
αβιοτικά stress, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα
σιµιγδαλιού.

▲

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

ΑUGUSTO: Νέα ποικιλία µε πάρα πολύ υψηλό δυναµικό
παραγωγής. Μέσου βιολογικού κύκλου ποικιλία µε φυτά µεσαίου
ύψους. Εξαιρετικά υψηλό ειδικό βάρος. Πολύ υψηλή ανοχή στην
ίωση του µωσαϊκο.
DYLAN Μεσοπρώιµη µε εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής. Επιλεγµένη ποικιλία σκληρού
σίτου από οίκους ζυµαρικών στην Ιταλία. Μεσαίου-µεγάλου ύψους
φυτά µε µαύρο άγανο. Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και καλή ποιότητα
γλουτένης. Ανεκτικότητα στις µυκητολογικές ασθένειες. Πολύ υψηλή
ανοχή στην ίωση του µωσαϊκού
TIREX Πρώιµη µε µεσαίου- µεγάλου ύψους φυτά, καφέ άγανο.
Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος (81-85kg/hl). Πολύ υψηλά επίπεδα
πρωτεΐνης και καλή ποιότητα γλουτένης. Καλή αντοχή στο
πλάγιασµα.
TEODORICO: Πρώιµη µε άσπρο άγανο και µε πολύ
υψηλές αποδόσεις. Εξαιρετική ποιότητα γλουτένης µε καλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.Υψηλό εκατολιτρικό βάρος (8284kg/hl) και TKW 50-52gr. Πολύ υψηλή αντοχή στην Καστανή
Σκωρίαση (Brown Rust)
DUNAVIS: Ελληνική µεσο-όψιµη ποικιλία µε εξαιρετικό δυναµικό
παραγωγής. Μεσαίου ύψους φυτά µε µαύρο άγανο. Πολύ υψηλή
αντοχή στις χαµηλές θερµοκρασίες. Εξαιρετικά υψηλό ειδικό βάρος.

Vendetta: Εντυπωσιακών αποδόσεων. Αξιοποιεί ξηρά και άγονα εδάφη. Χαρακτηριστικό της το
<<stay green>>. Με δείκτη γλουτένης πάνω από 80.
Cannavaro: Νέα, µέσο όψιµη. Πολύ παραγωγική ειδικά σε πεδινά
γόνιµα εδάφη.
Gattuso: Νέα ποικιλία πού πρώιµη, άριστη σε απόδοση µε πολύ καλή ποιότητα.
Torrebianca: Μεσοπρώιµη µε άριστες προδιαγραφές. Πολύ παραγωγική µε αντοχή στην ξηρασία.
Alemanno: Νέα ποικιλία, µέσο
πρώιµη. Πολύ παραγωγική µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πολύ
υψηλό ειδικό βάρος 80-86 kg/hL.
Quadrato: Υψηλοαποδοτική ποικιλία εξαιρετικής ποιότητας µε προσαρµοστικότητα σε κάθε περιοχή.

Pietrafitta: Κορυφαία ποικιλία σε
επίπεδο ποιότητας. Ιδανική για ξηροθερµικές περιοχές και εδάφη χαµηλής παραγωγικότητας.
Adone: Μέσο όψιµη, πολύ ανθεκτική στο ψύχος, στις ασθένειες. Ιδανικό για την Κ. και Β. Ελλάδα.
Spartaco: Νέα ποικιλία µικρού βιολογικού κύκλου. Ασυναγώνιστα
υψηλό δείκτη γλουτένης 90-95.
Dorato: Νέα ποικιλία µέσης ανάπτυξης, πολύ παραγωγική µε ευρεία προσαρµοστικότητα.
Acadur: Ποικιλία υψηλών αποδόσεων µε πολύ υψηλή πρωτεΐνη. Πρώιµη ποικιλία µε σπυρί εξαιρετικού χρώµατος 23-24
(Minolta). Άριστη περιεκτικότητα
δε γλουτένη (70-75), ιδανική για
την µακαρονοποιία και την αλευροβιοµηχανία.

▲
▲

▲
Υψηλή απόδοση και σταθερότητα,
προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη, σταθερά ποιοτικά
χαρακτηριστικά.
Πολύ υψηλό δυναµικό απόδοσης, από τα πιο
υψηλά ποσοστά γονιµοποίησης στην άνθιση. Πολύ
υψηλό ειδικό βάρος και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Μεσο-πρώϊµη µε πολύ υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υψηλό κίτρινο χρώµα
και εξαιρετική ποιότητα γλουτένης.
Πολύ υψηλή και σταθερή απόδοση στο
χωράφι, υψηλή προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές
συνθήκες καλλιέργειας.Υψηλή αντίσταση στο
πλάγιασµα και στη σκωρίαση.
Νέα ποικιλία µε πολύ υψηλή απόδοση
σε συνδυασµό µε καλή τελική ποιότητα. Καλό
αδέλφωµα και καλή ανοχή στη Septoria και στη
σκωρίαση.
Συµβολαιακά µε Barilla Svevo και Pigreco:
.Αξεπέραστος συνδυασµός ποιότητας και
απόδοσης .Πρώϊµη ποικιλία µε υψηλή περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνες και υψηλός κίτρινος δείκτης του
σιµιγδαλιού του.
Άριστη ποιότητα σε υψηλή
παραγωγή, κυρίως γόνιµα χωράφια. Υψηλή
περιεκτικότητα πρωτεΐνης, εξαιρετικής ποιότητας,
για ποιοτικά ζυµαρικά.

Ποικιλία ευρείας προσαρµοστικότητας. Ιδιαίτερα σταθερή
ως προς την παραγωγική της συµπεριφορά. Εµφανίζει κορυφαίο εκατολιτρικό
βάρος και υαλώδες (ICC Method 129). ∆ιατηρεί σε µεγάλο βαθµό την πολύ καλή
ποιότητα καρπού και µετά τη βροχή.
ΧΡΥΣΟΝΤΟΥΡ (CHRYSSODUR): Πολύ πρώιµη ποικιλία, µε πολύ πρώιµο
ξεστάχυασµα και γρήγορο γέµισµα καρπού. Κατάλληλη για µπαΐρια και εξωχώραφα. Μεγάλη ευελιξία σποράς. Ανθεκτική στο
πλάγιασµα και τις κυριότερες ασθένειες.

Μετά την εξαγορά της ιταλικής εταιρείας PSB, η Syngenta κατέχει
µια πρωτοπόρα θέση στην αγορά των σπόρων σιτηρών και
ιδιαίτερα στις ποικιλίες σκληρού σίτου. Ταυτόχρονα η Syngenta
έχει ηγετική θέση στην τεχνολογία υβριδισµού των σιτηρών.
Έτσι τα υβρίδια κριθαριού µε την καλλιεργητική πρακτική τους
(HYVIDO), λανσαρίστηκαν την καλλιεργητική περίοδο 20172018 στην Ελληνική αγορά, ενώ τώρα ξεκινά στην Ευρώπη
το εµπορικό λανσάρισµα και των υβριδίων µαλακού σίτου.
Η επικεντρωµένη έρευνα και η καινοτοµία αποτελούν τον
κυριότερο λόγο που χιλιάδες Έλληνες παραγωγοί σιτηρών
εµπιστεύονται τη γκάµα σπόρων της Syngenta. Η Syngenta
Hellas, δηµιουργός και διατηρητής των παρακάτω ποικιλιών,
για την καλλιεργητική σεζόν 2018-2019 προσφέρει στην
Ελληνική αγορά: Με το εµπορικό σήµα PSB, τις ποικιλίες
Odisseo, Iride, Levante, SY Atlante, SY Leonardo, Reale
οι οποίες αντιπροσωπεύονται από την εταιρία Alfaseeds.
Επίσης διανέµονται από την Alfaseeds µε τη συνεργασία και
την καθοδήγηση διάθεσης της Barilla (αποκλειστικότητα στην
εφοδιαστική αλυσίδα της Barilla) oι ποικιλίες Svevo, Pigreco,
Normanno. Με το εµπορικό σήµα PSB τις ποικιλίες Maestrale,
Secolo και Egeo οι οποίες αντιπροσωπεύονται από την
«Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ». Με το εµπορικό σήµα Syngenta οι

ποικιλίες Obelix, Fuego και Gibraltar διατίθενται απ’ ευθείας
σε συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων της Syngenta Hellas. Τα
χαρακτηριστικά των παραπάνω ποικιλιών εµπορικού σήµατος
Syngenta:
Obelix: Ανθεκτικό στις φουζαριώσεις. Εξαιρετικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά για τη βιοµηχανία ζυµαρικών, καλό εκατολιτρικό
βάρος, υψηλές αποδόσεις. Προσαρµογή στις ελληνικές συνθήκες
µε εξαιρετική περιεκτικότητα πρωτεϊνών.
Gibraltar: Ποικιλία µε άριστο δυναµικό παραγωγής, κατάλληλη
στις δύσκολες συνθήκες ακόµη και στα πιο αδύνατα και φτωχά
εδάφη. Ανθεκτικό στις βασικές ασθένειες, διασφαλίζει τη
σταθερότητα παραγωγής και µεγιστοποιεί τις αποδόσεις στα
δύσκολα. Αποδίδει ακόµη και σε φτωχές συνθήκες και χαµηλές
εισροές.
Fuego: υψηλή και σταθερή παραγωγή και σε δύσκολες
συνθήκες. Προσαρµογή σε «φτωχά» χωράφια αλλά και
ανταπόκριση σε καλές αγρονοµικές συνθήκες (Rustic variety).
Καλή αντοχή σε ασθένειες και σε ιδιαίτερα σε Σεπτόρια. Μαύρα
άγανα στην περίοδο της ωρίµανσης. Υψηλό ειδικό βάρος.

