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Έκλεισαν οι φάκελοι 
ξεκινάει η αγωνία  
Πάνω από 15.000 οι τελικές 
αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, 
τριπλάσιες οι απαιτήσεις. σελ. 16

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 27/9

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

230
179

78,55
2,74

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

04/10

230
179

76,46
2,70

 

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

225
182
84,76
2,93

ΕΝΘΕΤΟ 

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

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

Μετράει 160 καρύδια στο φυτό  
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Αναστάτωση στον αγροτικό κόσµο 
της χώρας δηµιουργεί ο χάρτης των 
µειονεκτικών περιοχών που έδω-
σαν για διαβούλευση οι διαχειρι-
στικές αρχές. Ο νέος χάρτης απο-
κλείει κόσµο από τις εξισωτικές α-
ποζηµιώσεις, αφήνοντας υποψίες 
για πολιτική διαχείριση του θέµα-
τος από τους υπευθύνους. Χαρα-
κτηριστικό της µικροκοµµατικής 
δοσοληψίας που αναπτύσσεται εί-
ναι η δια τηλεφώνου διαβεβαίωση 

του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη 
προς τον Περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου Πέτρο Τατούλη, ότι στην πε-
ριφέρειά του το θέµα θα λυθεί και 
ο χάρτης θα επιστρέψει στα προη-
γούµενα όρια. Ανάλογη τύχη ανα-
µένεται να έχουν οι οριοθετήσεις 
και σε άλλες περιφέρειες, µόνο που 
εκτιµάται ότι µέχρι τότε βουλευτές 
και υποψήφιοι της τοπικής αυτοδι-
οίκησης θα έχουν καταφέρει να α-
ποσπάσουν δηµοφιλία. σελ. 8-9, 56

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

Η κατά Στουρνάρα 
κλιµατική αλλαγή  

Προχωρά το σχέδιο 
στα αµπελοοινικά 
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Είναι πολλά τα θέµατα που έχουν α-

νοίξει τον τελευταίο καιρό στον 

αγροτικό χώρο και ανεξαρτή-

τως της έµπνευσης που είχαν 

οι καθ’ ύλην αρµόδιοι, είναι πο-

λύ λίγος ο χρόνος που αποµέ-

νει µέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε 

να κλείσουν επιτυχώς, µετατρέ-

ποντας µάλιστα το µέχρι τώρα 

πολιτικό κόστος σε πολιτικό ό-

φελος.

Ειδικά η σηµερινή κυβέρνηση έχει 

µια τάση να ανοίγει ζητήµατα, 

ακόµα και εκεί που θα µπορού-

σε να το αποφύγει. 

Τις τελευταίες µέρες άνοιξε π.χ. το 

θέµα µε το νέο χάρτη για τις 

µειονεκτικές περιοχές. Πρόκει-

ται για τις γεωγραφικές ζώνες, 

στις οποίες οι συντελεστές της 

αγροτικής παραγωγής (γεωρ-

γοί και κτηνοτρόφοι) δύνανται 

να τεκµηριώσουν δικαίωµα για 

εξισωτικές αποζηµιώσεις. Είναι 

σαν να άνοιξε ο ασκός του Αι-

όλου. Ανεξαρτήτως της εξέλι-

ξης που θα υπάρξει, µέσα από 

την τρέχουσα δηµόσια διαβού-

λευση, πολύ δύσκολα η τελική 

διαµόρφωση του χάρτη, όποια 

κι αν είναι αυτή, θα ικανοποιή-

σει τη µεγάλη πλειοψηφία των 

αγροτών, η οποία έδειξε να δυ-

σαρεστείται από την πρόσφατη 

οριοθέτηση.

Το ίδιο και µε τα Σχέδια Βελτίωσης. 

Μετά από έξι συνολικά παρατά-

σεις, η αρµόδια διαχειριστική 

αρχή «κατάφερε» να παραλάβει 

περί τους 16.000 επενδυτικούς 

φακέλους, ενώ γνωρίζει ότι οι 

δυνατότητες να ικανοποιήσει 

τους υποψήφιους αγρότες-ε-

πενδυτές περιορίζονται στο 1/3 

των αιτήσεων. Έτσι, ακόµα κι 

αν οι αρµόδιοι φέρουν εις πέ-

ρας αυτή τη δύσκολη αξιολόγη-

ση των φακέλων, ακόµα δυσκο-

λότερα θα µπορέσουν να δια-

µορφώσουν τα απαραίτητα χρη-

µατοδοτικά εργαλεία, τα οποία 

θα οδηγήσουν αυτά τα Σχέδια 

σε αίσιο τέλος.   Agrenda

EDITORIAL
Πολλά τα θέματα
και λίγος ο χρόνος 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,14931

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,47976

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13847

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88609

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
131,38700

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

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

• 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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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.

Το κλαδοσπόριο στις ντοµάτες 
θερµοκηπίου ευνοείται 
από τον καιρό
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.

Πώς εντοπίζεται η ασθένεια
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.

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.

Κυριακή 07-10-2018
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.

∆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 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

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.

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. 
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ΤOY  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

∆ραστική µείωση του συντελεστή 
κύριας ασφάλισης των αγροτών 
κατά το ένα τρίτο περίπου, ενσω-
µατώθηκε τελικά στο Προσχέδιο 
του Κρατικού Προϋπολογισµού 
για το 2019, το οποίο κατατέθηκε 
προς συζήτηση στη ∆ιαρκή Επιτρο-
πή Οικονοµικών Υποθέσεων της 
Βουλής τη ∆ευτέρα 1η Οκτωβρί-
ου. Αρµοδίως τονίζεται ακόµα ό-
τι ο νέος προϋπολογισµός δεν έ-
χει προβλέψει έσοδα από τον Ει-
δικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρα-
σί, πράγµα που σηµαίνει ότι το υ-
πουργείο Οικονοµικών έχει ήδη 
λάβει µέριµνα για την κατάργη-
σή του. Κυβερνητικά στελέχη δι-
αµηνύουν επίσης, ότι οι φοροε-
λαφρύνσεις που έχουν ανακοι-
νωθεί, όπως οι δόσεις για χρέη 
στις εφορίες, η επίσπευση των ε-
πιστροφών φόρων - ΦΠΑ κ.α. θα 
διευθετηθούν µε υπουργικές α-
ποφάσεις εντός του έτους. 

Σε ότι αφορά το θέµα της µεί-
ωσης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, το έγγραφο του προσχέδιου 
του προϋπολογισµού που κατατέ-
θηκε από το υπουργείο Οικονο-
µικών αναφέρει ότι «το µέτρο α-

φορά στη µείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, αυτοαπασχολούµενων 
και αγροτών και ειδικότερα στη 
µείωση του συντελεστή κύριας α-
σφάλισης (από το 20% στο 12%) 
και στην εφαρµογή της ελάχιστης 
εισοδηµατικής βάσης για την επι-
κουρική ασφάλιση και την εφά-
παξ παροχή». Και προσθέτει: «οι 
ανωτέρω οµάδες υπέστησαν ση-
µαντική επιβάρυνση από τη µε-
τάπτωση από την τεκµαρτή στην 
πραγµατική εισοδηµατική βάση 

µε τη µεταρρύθµιση του 2016, ε-
νώ η αύξηση των εισφορών οδή-
γησε σε µείωση τόσο του αριθµού 
των αυτοαπασχολούµενων και ε-
λεύθερων 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».

Ρυθµός οικονοµικής 
µεγέθυνσης

Το Προσχέδιο του Κρατικού Προ-
ϋπολογισµού – σύµφωνα µε όσα 
αναφέρει το αρµόδιο υπουργείο 
Οικονοµικών - στηρίζεται σε ένα 
αναθεωρηµένο µακροοικονοµικό 
σενάριο βάσει του οποίου ο ρυθ-
µός οικονοµικής µεγέθυνσης, σε 
σταθερές τιµές, προβλέπεται να εί-
ναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 
και 2019 αντιστοίχως. Επίσης, µε 
το νέο προϋπολογισµό θα υπάρ-
ξει επιδότηση ασφαλιστικών ει-
σφορών νέων. Η συγκεκριµένη 
δράση αποσκοπεί στη βελτίωση 
της πρόσβασης στην αγορά ερ-
γασίας των νέων και αναµένε-
ται να οδηγήσει στη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, συµβάλ-
λοντας στη µείωση της ανεργίας 
των νέων, που είναι η υψηλότε-
ρη στην ΕΕ, αλλά και µειώνοντας 
το ποσοστό των νέων που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας. Το µέ-
τρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 
ετών και συνίσταται στην επιδό-
τηση του 100% των εισφορών των 
εργαζοµένων και του 50% των ερ-
γοδοτικών εισφορών.
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Στο 12% ο ΕΦΚΑ αγροτών 
δείχνει ο προϋπολογισμός
Δεν προβλέπονται έσοδα από φόρο στο κρασί, λέει ο Κόκκαλης   

Έσοδα από τους ΕΦΚ μετρούν τα ταμεία 

Ριγµένοι
Οι εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων στηρίζουν το ΑΕΠ, 
αλλά ο Προϋπολογισµός αφήνει 

τους αγρότες απ’ έξω

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). 

Την ώρα που οι υπουργοί διαβε-
βαιώνουν ότι ο φόρος στο κρα-
σί καταργείται, το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού δεν καθιστά 
σαφή την πρόθεση της κυβέρ-
νησης, όπως δεν αναφέρει και 
συγκεκριµένο νούµερο - πρό-
βλεψη για τα έσοδα από το φό-
ρο. Κάνει απλά λόγο για έσοδα 
που προκύπτουν γενικά από τους 
Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, 
σε όσα προϊόντα αυτοί έχουν ε-
πιβληθεί 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, παρουσι-
άζοντας αύξηση κατά 435 εκατ. 
ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου 
του ΜΠ∆Σ 2019-2022. 

Σηµειώνεται, ότι η προαναφερ-
θείσα εκτιµώµενη αύξηση των κα-
θαρών εσόδων του Κρατικού Προ-
ϋπολογισµού επιτυγχάνεται παρά 
το γεγονός της σηµαντικής ανό-

δου των επιστροφών φόρων κα-
τά 720 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε το 
στόχο. Στην κατηγορία αυτή περι-
λαµβάνονται κυρίως ο ΦΠΑ, οι Ει-
δικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ), 
οι φόροι µε µορφή χαρτοσήµου 
και οι φόροι επί χρηµατοοικονο-
µικών και κεφαλαια-κών συναλ-
λαγών. Από φόρους επί αγαθών 
και υπηρεσιών, εκτιµάται ότι θα ει-
σπραχθούν 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. 

1/3
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3,5%  2,1%
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ΜΕΤΡΑ

10%





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆ύο περίπου εβδοµάδες έµειναν για την πολυαναµενό-
µενη 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 συµ-
ψηφισµούς µε χρέη προς το δηµόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝ-
ΦΙΑ κλπ) που θα «τρέξουν» ταυτόχρονα µε τις πιστώσεις.   

Το µεγαλύτερο κοµµάτι δικαιούχων που θα µείνει ε-
κτός πληρωµής είναι όσοι γεωργοί δικαιούνται ποσό βα-
σικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ. Κατά τα λοι-
πά, εκκρεµότητες διορθώσεων που δεν ολοκληρώθη-
καν θα στερήσουν  χρήµατα από άλλη µια µερίδα παρα-
γωγών, που ωστόσο θα µπορέσουν να µπουν στην εξό-
φληση του ∆εκεµβρίου, αφού ανοίξει το σύστηµα για δι-
οικητικές πράξεις. Σε κάθε περίπτωση να σηµειωθεί ότι 
στα πιστώσεις αυτές δεν θα περιλαµβάνεται το πρασίνι-
σµα 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 προ-
καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2018, και ως είθι-
σται είναι η Πειραιώς, η οποία πρέπει να περάσει και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όπως α-
παιτείται 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 Οκτωβρί-
ου, αναµένεται να προηγηθεί µια ξεχωριστή πληρωµή 
µε την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του 
περασµένου χρόνου, όπως απαιτείται από τις κανονιστι-
κές αποφάσεις, προκειµένου να «κλείσει» το σύστηµα 
της ενιαίας ενίσχυσης του 2017 για να ανοίξει η διαδι-
κασία του επόµενου έτους.

Την άλλη βδοµάδα κλείνουν οι υποχρεώσεις 
του προηγούµενου έτους

Το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου καλούνται να έ-
χουν κλείσει όλες οι εκκρεµότητες από την ενιαία ενίσχυ-
ση του 2017, καθώς και ότι έχει µείνει «απλήρωτο» από 
επιχειρησιακά προγράµµατα Οργανώσεων Παραγωγών, 
προγράµµατα προώθησης οίνων και αγροτικών προϊό-
ντων, αναδιάρθρωσης αµπελώνων και µελισσοκοµίας. 
Στόχος των αρµοδίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και κοινοτική 
υποχρέωση, να µην ξεκινήσει η προκαταβολή της ενιαί-
ας 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 Οκτώ-
βριο και ενδεχοµένως πριν την προκαταβολή του τσεκ 

τοποθετεί ο Οργανισµός Πληρωµών την εκκαθάριση του 
πρώτου έτους της Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου α-
µέσως µετά και µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου να δροµολογη-
θεί η προκαταβολή του δεύτερου έτους της Βιολογικής 
Γεωργίας και η αντίστοιχη προκαταβολή του πρώτου έ-
τους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας. 

Τον ∆εκέµβριο πρώτα η εξόφληση 
της ενιαίας ενίσχυσης και µετά η εξισωτική 

Στα µέσα ∆εκεµβρίου, και µέχρι τις 14 ∆εκέµβρη, ανα-
µένεται να πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιού-
χων η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ε-

νίσχυση και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλι-
κίας, ενώ αµέσως µετά –όπως έγινε και πέρυσι- δροµο-
λογείται αρµοδίως η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµί-
ωσης του 2018. Σηµειωτέον ότι µέχρι το τέλος του έτους, 
στόχος του Οργανισµού Πληρωµών είναι να έχουν κλεί-
σει και όλες οι εκκρεµότητες από τα προηγούµενα έτη. 
Μάλιστα, αυτό ανακοίνωσε και ο υπουργός Σταύρος Α-
ραχωβίτης µε την ανάληψη του υπουργική θώκου, λέ-
γοντας ότι «µέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρω-
θεί η ανασκόπηση ανειληµµένων υποχρεώσεων των ε-
τών 2013-2015, αλλά και των αντίστοιχων για παλιά προ-
γράµµατα όπως Βιολογικά και ∆ασώσεις».  

206 προτάσεις 
Σε τροχιά αξιο-
λόγησης οι 206 
προτάσεις που 

εγκρίθηκαν στο 
Μέτρο 9 των Οµά-
δων Παραγωγών, 
για να ακολουθή-
σει η πληρωµή της 

πρώτης δόσης 

Έως 10 
Οκτωβρίου 
Σε τρίτη παρά-

ταση, µέχρι τις 10 
Οκτωβρίου, για 
την εµπρόθεσµη 

καταβολή της ειδι-
κής ασφαλιστικής 
εισφοράς έτους 

2017, προχώρησε 
ο ΕΛΓΑ

ΠΣΕΑ 
του 2017

Μέχρι την Παρα-
σκευή 26 Οκτω-
βρίου αιτήσεις 

ενίσχυσης µέσω 
ΠΣΕΑ για ζηµιές 

σε φυτικό και 
πάγιο κεφάλαιο 
από θεοµηνίες 
και δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες 
το 2016

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.
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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 
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Κάτω από τον επιστηµονικό µανδύα µιας ογκώ-
δους, πλην όµως άφαντης, µελέτης του Γεωπο-
νικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, φαίνεται να ε-
πιχειρείται εξοικονόµηση χρηµάτων υπέρ άλ-
λων µέτρων και άλλων δικαιούχων από το υ-
πουργείο. Το περίεργο είναι ότι η εν λόγω µε-
λέτη δεν συνοδεύει το προσχέδιο των νέων πε-
ριοχών που συνιστούν τον χάρτη των µειονεκτι-
κών περιοχών, βάσει του οποίου θα καταβάλ-
λονται 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 τέθη-
καν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 
fast track διαβούλευση (µόλις ένα 15νθήµερο), 
σβήνονται από το χάρτη των εξισωτικών ολό-
κληρες κοινότητες ακυρώνοντας και τα βοσκοτό-
πια που είχαν κατανεµηθεί µε «τεχνητή λύση». 

Ενδεικτικό είναι ότι, σύµφωνα µε την προ-
τεινόµενη οριοθέτηση στο νοµό Σερρών µόνο 
5 κοινότητες συµπεριλαµβάνονται στην κατη-
γορία «περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα», ε-
νώ η προηγούµενη συµπεριλάµβανε 85 «µειο-
νεκτικές» 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 διαβούλευ-
ση ζητούν επίµονα από το υπουργείο «να δει το 

φως της δηµοσιότητας» και να έρθει στα χέρια 
τους η εν λόγω µελέτη του ΓΠΑ κάνοντας λό-
γο για «διάτρητα δεδοµένα» και για «µεθοδο-
λογικά κενά και αυθαίρετες παραδοχές». Μά-
λιστα, πέραν της απώλειας της εξισωτικής δη-
µιουργείται κίνδυνος να χαθούν και όλα τα ε-
πιπλέον µόρια που ελάµβαναν οι δικαιούχοι 
µέτρων του ΠΑΑ (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίω-
σης κ.λπ) για την διετία 2019-20 και την επόµε-
νη 2021-2027.Το εκρηκτικό αυτό κλίµα βάζει 
στο «παιχνίδι» και τους τοπικούς βουλευτές οι 
οποίοι σπεύδουν τις τελευταίες ηµέρες να εκ-
φράσουν 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 προαναγγέλ-
λει βελτιώσεις υπό το βάρος των αντιδράσεων 
των συντοπιτών αγροτοκτηνοτρόφων. 

Εντύπωση δε, προκαλούν οι ανακοινώσεις 
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τα-
τούλη, ο οποίος µέσα σε διάστηµα λίγων λε-
πτών από τη µία κατήγγειλε «τερτίπια» που έ-
θεταν σε κίνδυνο την αγροτική οικονοµία της 
Πελοποννήσου και λίγο αργότερα, αναφέρο-
νταν στην άµεση τηλεφωνική ανταπόκριση του 
Υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη στην παρέµβα-
ση του για την εξισωτική αποζηµίωση λέγοντας 
πως «συµφώνησε να ενσωµατωθούν στο σχέ-
διο της ΥΑ οι αποκλειόµενες περιοχές, οι οποί-
ες δεν είχαν εξεταστεί από τη µελέτη του ΓΠΑ».

Ανάβει φωτιές 
ο καινούργιος χάρτης 
για τις εξισωτικές 
Σε πανικό και οι Περιφερειάρχες για να προλάβουν αντιδράσεις

Με βάση το κείµενο του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, που είχε 
δοθεί σε διαβούλευση ως την 1η Ο-
κτωβρίου νοµοί που δεν έχουν πρό-
βληµα ξηρασίας και παρουσιάζουν 
µεγάλη οικονοµική δραστηριότητα 
βγαίνουν εκτός επιλεξιµότητας για 
την καταβολή εξισωτικής, µε τους 
Θεσσαλούς κτηνοτρόφους να ζητούν 
«την πλήρη κατάργηση της προχει-
ροδουλειάς, δεδοµένου ότι για την 
κατανοµή περιοχών συµπεριλήφθη-
σαν οι εκτάσεις µε καλλιέργειες αλλά 
όχι τα βοσκοτόπια». Επίσης, λένε οι 

κτηνοτρόφοι, εκτιµήθηκε η οικονο-
µική δραστηριότητα, µε υπολογισµό 
της τυπικής απόδοσης ανά νοµό και 
όχι ανά δήµο. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σµα να εξαιρεθεί ο νοµός Λάρισας, ο 
οποίος ωστόσο έχει άλλη οικονοµι-
κή δραστηριότητα από την Ελάσσο-
να, µε αποτέλεσµα πολλοί κτηνοτρό-
φοι που είχαν επιλέξιµο βοσκότοπο 
µέσα από την τεχνική λύση στις πρώ-
ην ηµιορεινές περιοχές και έπαιρναν 
εξισωτική τώρα δεν θα πάρουν τίπο-
τα. «Η συγκεκριµένη διαδικασία που 
κάνατε δεν χρειάζονταν καθηγητές 

Δεν χρειάζονταν καθηγητές, έφθανε 
μια απλή περιήγηση στο Google Earth
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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.



Προαναγγέλλει 
βελτιώσεις
ο Παπαδόπουλος 
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.

πανεπιστηµίου, θα µπορούσε να την 
κάνει και ένας πρωτοετής φοιτητής», 
τονίζει µε σχόλιο που υπογράφει ο 
πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κτηνο-
τροφικών Συλλόγων & Κτηνοτρόφων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας Νίκος Παλά-
σκας και αναρτήθηκε στο κείµενο δι-
αβούλευσης. Παράλληλα, καταγγέλ-
λονται παραβάσεις και στον κανονι-
σµό της ΕΕ (1305/2013) ο οποίος ανα-
φέρει ότι για το κριτήριο της ξηρασία 
ορίζεται ο λόγος των ετήσιων βροχο-
πτώσεων (P) προς την ετήσια δυνητι-
κή εξατµισοδιαπνοή (PET) µε κατώτε-
ρο όριο το P/PET ≤ 0,5. 
Μάλιστα, σε άλλα σχόλια κάποιοι 
συνιστούσαν σκωπτικά στους αρµο-
δίους, µια... απλή περιήγηση στους 
χάρτες  του Google Earth.

∆εν αξιοποιήθηκαν στοιχεία λέει 
η ∆ΑΟΚ ∆ράµας

Στο κείµενο µε τα σχόλια-παρατή-
ρησεις της ∆ΑΟΚ ∆ράµας αναφέρεται 
ότι δεν αξιοποιήθηκαν κλιµατολογι-
κά και εδαφολογικά στοιχεία, ζητώ-
ντας ξεχωριστή προσέγγιση, σε σχέ-
ση µε το χαρακτηρισµό µιας περιο-
χής, µε φυσικούς περιορισµούς, της 
γεωργίας από την κτηνοτροφία.  Ζη-
τά επίσης, άµεση ένταξη των περιο-
χών της Ανατολικής Μακεδονίας (Π.Ε. 
Καβάλας, ∆ράµας) µαζί µε τη Θράκη, 
όπου περιοχές που δεν χαρακτηρίζο-
νται ορεινές ή µε φυσικούς περιορι-
σµούς, εντάσσονται  σε αυτές µε ει-
δικά µειονεκτήµατα. Επισηµαίνει δε, 
ότι στο νοµό ∆ράµας αποχαρακτηρί-
ζονται πάνω από 242.000 στρέµµατα.

«Εφαρµόζοντας τα κριτήρια, που πε-
ριγράφονται στο κείµενο της διαβού-
λευσης, θα οδηγηθούµε στο τραγελα-
φικό της υπόθεσης, κατά το οποίο κά-
τοικοι των Αθηνών, που διαθέτουν έ-
να κτήµα στις νέες περιοχές µε φυσι-
κούς περιορισµούς, θα λαµβάνουν ε-
ξισωτική αποζηµίωση ενώ ένας κατε-
ξοχήν 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 α-
πό την κατάργηση της εξισωτικής και 
περαιτέρω συρρίκνωση της κτηνοτρο-
φίας, ενώ ένα ακόµη θέµα που τίθε-
ται είναι η αποζηµίωση των κτηνοτρό-
φων, που διαθέτουν εγκαταστάσεις σε 
θέσεις που δεν εντάσσονται στις πε-
ριοχές µε φυσικούς περιορισµούς, ε-
νώ οι βοσκότοποι που τους έχουν κα-
τανεµηθεί, βρίσκονται εντός αυτών. 

Άλλο, ζήτηµα που τίθεται είναι η ο-
ριοθέτηση των κτηµατικών περιφερει-
ών τοπικών Κοινοτήτων πάνω στην ο-
ποία µπήκαν οι περιοχές µε φυσικούς 
περιορισµούς καθώς δεν λαµβάνει υ-
πόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά, µε 
αποτέλεσµα κάποιες κοινότητες µε ό-
µοια χαρακτηριστικά να κατατάσσο-
νται σε αυτές µε φυσικούς περιορι-
σµούς, ενώ οι όµοιές τους όχι. 

Παρατηρήσεις-σχόλια 
 Οι περιφέρειες δεν γνωρίζουν, 

οι ∆ΑΟΚ δεν γνωρίζουν, οι δήµοι δεν 
γνωρίζουν, οι συνεταιρισµοί δεν γνω-
ρίζουν, 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 

µια περιοχή έχει δυνατότητα άρδευ-
σης ή όχι και µάλιστα χωρίς να ισχύ-
ει η ποσοστιαία δέσµευση.

  Από το προσχέδιο απεντάσσεται 
µεγάλο ποσοστό ηµιορεινών περιοχών.

 Περιοχές µε βιοφυσικούς περιο-
ρισµούς κυρίως της ξηρασίας, οι οποί-
οι 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 ανάλυ-
ση της ξηρασίας είναι εάν η αρδευό-
µενη έκταση είναι άνω του 50%, χω-
ρίς να τεκµηριώνεται πως προέκυψε 
αυτό το ποσοστό, δηµιουργεί ανησυ-
χίες 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 φυ-
σικών περιορισµών. 

Αθηναίοι με κτήματα 
δικαιούχοι μειονεκτικών
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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. 

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.

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

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στους σκοτεινούς διαδρόµους της γρα-
φειοκρατίας 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 υπο-
χρεούται να βάζει η Πολιτεία στα θέµα-
τα που σχετίζονται µε την καταγραφή, 
πιστοποίηση και αξιοποίηση του γενε-
τικού υλικού, ειδικά στα πολυετή φυτά.

Οι συνεχείς παλινωδίες από την πλευ-
ρά των αρµόδιων αρχών και εν προκειµέ-
νω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και ένα πνεύ-
µα ασυδοσίας που περνάει στην αγορά, 
αφήνουν τη χώρα πολύ πίσω σε σχέση 
µε τον ανταγωνισµό, ενώ την ίδια στιγ-
µή οι καλλιεργητές, ιδίως των πολυετών 
καλλιεργειών (αµπέλι, ελιά, πυρηνόκαρ-
πα κ.α.) ταλαιπωρούνται συχνά µε ποικι-
λίες και φυτά που υπολείπονται των α-
παιτούµενων προδιαγραφών. 

Το θέµα µοιάζει απλό, ωστόσο, πίσω α-
πό την υπόθεση του πολλαπλασιαστικού 
υλικού κρύβονται «οµηρικές µάχες» µε-
ταξύ των συντελεστών της εν λόγω αγο-
ράς (ερευνητικά κέντρα, εταιρείες πολλα-
πλασιαστικού, οργανώσεις παραγωγών 
κ.α.), που συχνά εξελίσσονται σε πολέ-
µους µε υψηλό οικονοµικό τίµηµα και 
σε πολλές περιπτώσεις διαµορφώνουν 
σφαίρες επιρροής σε διεθνές επίπεδο. Οι 
αντίρροπες δυνάµεις γύρω από το ζήτη-
µα είναι πολλές και θα ήταν λάθος να 

µείνει κανείς στην απλουστευµένη εκ-
δοχή που θέλει κάποιες ηγέτιδες δυνά-
µεις του χώρου παγκοσµίως να ελέγχουν 
την ιστορία των σπόρων. Κι αν αυτό έχει 
κριθεί σε αρκετά µεγάλο βαθµό, τουλά-
χιστον σ’ αυτή τη φάση, στους σπόρους 
σποράς ή στα λεγόµενα υβρίδια µονο-
ετών καλλιεργειών (εκτατικές), σίγου-
ρα έχει ακόµα πολύ δρόµο στα πολυετή 
φυτά, όπου οι γηγενείς ποικιλίες, αφε-
νός δεν έχουν χαθεί από το προσκήνιο, 
αφετέρου πολλές εξ αυτών έχουν µεγά-
λα περιθώρια αξιοποίησης.

Επί της ουσίας, αυτό που χρειάζεται εί-
ναι η καταγραφή και πιστοποίηση των 
ποικιλιών και του πολλαπλασιαστικού 

υλικού και στη συνέχεια 
η παραγωγή υπό τον αυ-
στηρό έλεγχο των κρατι-
κών αρχών, αρχικού υλι-
κού, πάνω στο οποίο θα 
µπορεί να «τρέχει» η ανά-
πτυξη πολλαπλασιαστικού 
από τις επιχειρήσεις-φυ-
τώρια. Μέχρι τώρα, οι φυ-
τωριούχοι κινούνται κα-
τά βούληση, χωρίς δική 
τους ευθύνη, από τη στιγ-
µή που δεν έχουν τηρηθεί 
τα τρία προηγούµενα στά-
δια. Κάποιοι έχουν εντοπί-

σει, ενδεχοµένως «καθαρίσει» και βελτι-
ώσει ποικιλίες και µ’ αυτές δουλεύουν. 

Νοµικό πλαίσιο για το ζήτηµα υπάρ-
χει, ωστόσο η εφαρµογή κολλάει στην 
κωλυσιεργία των αρχών και κατά βάση 
στην παραγωγή εγγυηµένου αρχικού υ-
λικού. Τα περιθώρια στενεύουν από τη 
στιγµή που η ΕΕ επιβάλει τήρηση των δι-
αδικασιών, ενώ όταν ολοκληρωθεί η µε-
ταβατική περίοδος 2016-2022, θα κλεί-
σει 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 λί-
γα χρόνια οι φυτεύσεις θα προσανατο-
λίζονται µόνο σε ξενικές ποικιλίες, κα-
θώς θα καθίσταται υποχρεωτική η προ-
µήθεια φυτωριακού υλικού, από χώρες 
και εταιρείες που έχουν µάθει να κάνουν 
σωστά τη δουλειά τους.

21-22, 44

Συγκυριακά 
δεν βοηθά
τίποτα τώρα
το βαμβάκι
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Στις αποθήκες παραµένει µέχρι και σή-
µερα το 70% της φακής, για τις ποικι-
λίες ∆ήµητρα και Σάµος που συγκοµί-
στηκαν το καλοκαίρι στη Θεσσαλία, α-
φού η ζήτηση από τους εµπόρους πα-
ραµένει ισχνή. Αυτό έχει αντίκτυπο και 
στις τιµές, µε αποτέλεσµα οι πωλήσεις 
που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα 
να µην ξεπερνούν τα 60-70 λεπτά το κι-
λό, όταν πέρυσι αντίστοιχα κυµάνθη-
καν κατά µέσο όρο στο 1 ευρώ το κιλό. 

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

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 

Α1 |  21

Ε
λαφρά πτωτική είναι η τάση στην ελ-
ληνική αγορά σκληρού σίτου, γεγο-
νός που αποδίδεται αφενός στους 
διαγωνισµούς της Τυνησίας, και α-

φετέρου στην υπερκάλυψη των τοπικών µύ-
λων. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές στα 20 
λεπτά το κιλό έχουν αυξηθεί, ωστόσο οι αγο-
ραστές είναι ελάχιστοι. Την ίδια στιγµή δεν υ-
πάρχουν 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 α-
ναλυτών θεωρούν πως αντίσταση στην πίεση 
θα υπάρξει µόλις η αγορά βάµβακος πλησιά-
σει τα 75 σεντς ανά λίµπρα. Εκεί λογικά θα ε-
νεργοποιηθούν πολλά φιξαρίσµατα των κλω-
στηρίων ενώ και κερδοσκοπικά κεφάλαια θα 
στηρίξουν την άνοδο. Να σηµειωθεί πως συ-
νήγορος στην πρόσφατη πίεση είναι και το ε-
νισχυµένο δολάριο. Στη φυσική αγορά οι πω-
λήσεις και οι εξαγωγές αµερικάνικου δεν είναι 
καλές τις τελευταίες δύο εβδοµάδες και λογι-
κά θα παραµείνει ήσυχα και αυτή την εβδοµά-
δα, αφού η Κίνα είναι κλειστή.

 Μειωµένη εκτιµάται στην τελευταία ανά-
λυση 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 εκα-
τοµµύρια τόνους δηλαδή 41 εκατοµµύρια τό-
νους 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.

Η Τυνησία και οι μύλοι 
πιέζουν το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

27/09 28/09 01/10 02/10 03/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

355,60
357,24 

350,71

347,26

351,83

Απλήρωτοι 
Τα προβλήµατα για τους παραγω-
γούς δεν σταµατούν στις χαµηλές 
τιµές, αφού µέχρι τώρα παραµέ-
νουν απλήρωτοι και δεν έχουν 

λάβει ούτε προκαταβολές

Σάμος
Λεπτόσπερµη ποικιλία µε βάρος 

45 γρ. (1.000 σπόροι), από 
διασταύρωση της πλατύσπερµης 
ελληνικής ποικιλίας «Θεσσαλία» 

µε τη λεπτόσπερµη Μ-11071

Δήμητρα 
Πρόκειται για ποικιλία λεπτόσπερµη 

µε βάρος 40 γρ. (1.000 σπόροι), 
που προήλθε από τη διασταύρωση 

της ποικιλίας «Πελασγία» 
µε την ποικιλία «Θεσσαλία»

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

30/8 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

215

191

82,97

2,78

827,4

16,47

51,55

109,17

82,52

230

215

191

81,71

2,78

826,6

16,49

52,25

109,25

82,57

230

215

184

82,64

2,76

831,6

16,30

55,85

110,62

82,81

230

215

181

78,72

2,73

826,2

16,11

60,20

113,40

83,08

230

215

179

78,55

2,74

853,4

15,98

61,85

113,15

84,10

230

215

179

76,46

2,70

861,4

15,77

67,50

113,37

82,59

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ
δολ. /τόνος

332,8
319,3

332,5
334,2

311,40 340,60

334,2

177,5
189,9 189,9

192,2192,2193,6

Τιμή φακής ποικιλίας 
Δήμητρα, Σάμος 
(ευρώ το κιλό)

2018 0,60 – 0,70 

2017 1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018 0,60 – 0,70 

2017 1,00

Tιμή παραγωγού 
Εκκοκκιστήρια 
Κουρούδης (λεπτά το κιλό)

50          για κλείσιµο το ∆εκέµβριο

45           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.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

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!      

Επιστηµονικά γνώστης 
των θεµάτων του 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού ο κ. Κατής, ως 
πρόεδρος του ΕΛΓΟ 
καλείται σε πολιτικές. 

Μετά τον 
αρχικό 
πάγο, 
γλύκαναν 
καθώς 
φαίνεται 
οι σχέσεις 
µεταξύ των 
συντελε-
στών του 
κλάδου.
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Στο Ευρωκοινοβούλιο παραπέµπει το 
Συµβούλιο την έναρξη των διαπραγ-
µατεύσεων επί της πρότασης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο νο-
µοθετικό πλαίσιο που θα θέτει ένα 
«δίχτυ προστασίας» για τους µικρο-
µεσαίους αγρότες και µεταποιητές έ-
ναντι της αλυσίδας αγροδιατροφής.

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έπειτα από συνάντηση στα 
πλαίσια της Ειδικής Επιτροπής Γεωρ-
γίας (SCA), συµφώνησαν µε τη δια-
πραγµατευτική θέση του Συµβουλί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω 
στην πρόταση της Κοµισιόν. Μάλιστα 
η Ειδική Επιτροπή, ζήτησε από την 
προεδρία να ξεκινήσει τις διαπραγ-
µατεύσεις 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, αλ-
λά και οι αναδροµικές αλλαγές στις 
συµβάσεις µεταξύ των αγροτών και 
των χονδρεµπόρων. 

Καλά ήταν τα πρώτα δείγµατα γρα-
φής της πολιτικής ηγεσίας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
στη συνάντηση της περασµένης 
Πέµπτης µε εκπροσώπους του α-
µπελοοινικού τοµέα και φυτωρι-
ούχους της ΕΦΕ. Κάποιες τροπο-
ποιήσεις στην υπουργική απόφα-
ση για την κλωνική επιλογή κρί-
θηκαν απαραίτητες, θα γίνουν ό-
µως για να δουλέψει η αγορά και 
όχι για να οδηγηθούν τα πράγ-
µατα στις καλένδες.     

Ειδικότερα στο αµπέλι και στην 
ελιά, είναι γνωστό εδώ και πολύ 
καιρό ότι αρκετές γηγενείς ποικι-
λίες (Ασύρτικο, Κορονέϊκη κ.α.) έ-
χουν πάρει από καιρό το δρόµο της 
καταγραφής και πιστοποίησης σε 
εθνικούς καταλόγους άλλων χω-
ρών, απ’ όπου και δροµολογείται 
η διακίνηση, βάσει των απαραίτη-
των εγγράφων. Αυτό σηµαίνει ό-
τι για αναγνωρισµένες παγκοσµί-
ως ελληνικές ποικιλίες, αν δεν γί-
νουν έγκαιρα οι κατάλληλες κινή-
σεις, θα µπορεί ενδεχοµένως να 
γίνεται εισαγωγή και όχι παρα-
γωγή του αντίστοιχου φυτωρια-
κού υλικού στην Ελλάδα! 

Εν τω µεταξύ, ανησυχίες διατυ-
πώνονται προς το παρόν και για 
τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουρ-

γήσει η αγορά, ακόµα κι εκεί ό-
που, ερευνητικά τουλάχιστον, τα 
πράγµατα έχουν κάπως προχωρή-
σει. Αναφέρεται για παράδειγµα 
το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστι-
τούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), όπου έχει γί-
νει η απαραίτητη προεργασία για 
14 ποικιλίες ελιάς (12 ελληνικές 
και 2 ισπανικές) και εντός των η-
µερών ολοκληρώνονται οι φυ-
τουγειονοµικοί έλεγχοι στο προ-
βασικό υλικό από το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογιό Κέντρο. Εφόσον 
το Μπενάκειο δώσει το «πράσινο 
φως», σηµαίνει ότι αυτοµάτως για 
τις συγκεκριµένες ποικιλίες ενερ-
γοποιείται το γράµµα του νόµου, 
εποµένως η παραγωγή και διά-
θεση φυτωριακού υλικού θα πρέ-
πει να γίνεται µόνο µε χρήση του 
συγκεκριµένου αρχικού υλικού. 

Είναι, αναρωτιούνται οι άνθρω-
ποι του χώρου, το ΜΑΙΧ σε θέση 
να τροφοδοτεί τα φυτώρια µε το 
απαιτούµενο αρχικό - προβασι-
κό υλικό, έτσι ώστε να σταµατή-
σει κάθε άλλη παραγωγή και δι-
ακίνηση standard φυτωριακού υ-
λικού, δηλαδή µε Ελάχιστες Κοι-
νοτικές Προδιαγραφές (CAC), ό-
πως γίνεται µέχρι σήµερα;

Θα το δείξει, λένε, η εικόνα της 
αγοράς το επόµενο διάστηµα. 

Οι αθέμιτες 
πρακτικές της 
αγροδιατροφής
στο στόχαστρο

Καλά τα δείγματα γραφής 
στην συνάντηση της Πέμπτης

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».

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 



ΤOY  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ξεριζωµένα ελαιόδεντρα, καρποί 
ελιάς στο έδαφος αλλά και πορτο-
κάλια, πριν συγκοµιστούν, πληµ-
µυρισµένα βαµβακοχώραφα και 
κτήµατα υπαίθριων λαχανικών ό-
πως και καταστροφές σε σταβλι-
κές εγκαταστάσεις και αγροτικούς 
δρόµους, βρίσκονται στο µακρύ α-
πολογισµό ζηµιών που άφησε πί-
σω, η έλευση του µεσογειακού κυ-
κλώνα την περασµένη εβδοµάδα.

Οι περιοχές µε τις µεγαλύτερες 
ζηµιές επικεντρώνονται στη Πελο-
πόννησο, την Εύβοια, την Θεσσα-
λία και την Στερεά Ελλάδα όπου 
και ξεκίνησε η διαδικασία των α-
ναγγελιών ζηµιάς προκειµένου 

στη συνέχεια να καταγραφεί από 
τους εκτιµητές του ΕΛΓΑ, το µέγε-
θος του προβλήµατος. Το παρή-
γορο σε αυτή την περίπτωση εί-
ναι ότι σύµφωνα µε όσα ανέφε-
ρε στην Agrenda ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεµπές, οι ζηµιές 
που προκλήθηκαν αυτή την φορά 
(βροχοπτώσεις, πληµύρες, ανεµο-
θύελλες) θεωρούνται καλυπτόµενα 
αίτια από τον κανονισµό οπότε και 
θα αποζηµιωθούν οι παραγωγοί. 

«Ακόµα δεν υπάρχει πλήρη εικό-
να. Το σίγουρο είναι ότι καταγρά-
φηκαν πληµµυρικά φαινόµενα σε 
κηπευτικά στα Μέγαρα, την Αργο-
λίδα 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», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά στην Agrenda, 
ο Φάνης Κουρεµπές. Και προσθέτει: 
«αν και σε µικρότερο µέγεθος, ζη-
µιές υπάρχουν και στην ζωική πα-
ραγωγή και τα µελισσοσµήνη. Επί-
σης το επόµενο διάστηµα θα έχου-
µε µια καλύτερη εικόνα για τις ζη-
µιές που προκάλεσαν οι άνεµοι στα 
θερµοκήπια κάποιων περιοχών».

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι πε-
ρισσότερες ζηµιές αφορούν την 
πτώση καρπών λαδοελιάς, χοντρο-
ελιάς και Καλαµών, πορτοκαλιών 
ενώ δεν λείπουν οι καταστροφές 
σε υπαίθρια κηπευτικά. Επίσης α-
πό τα έντονα καιρικά φαινόµενα 
πληµµύρησαν πολλά βαµβακοχώ-
ραφα στα οποία δεν είχαν µπει οι 

µηχανές τόσο στην Στερεά Ελλάδα 
όσο και στην Θεσσαλία. Πιο συ-
γκεκριµένα µεγάλες είναι οι ζηµιές 
που παρατηρούνται στους νοµούς 
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, 
Κορινθίας, Αργολίδας, Φθιώτιδας 
και Εύβοιας και Βοιωτίας. Επίσης 
από τους θυελλώδεις ανέµους µι-
κρότερες ζηµιές έχουν καταγρα-
φεί στην Αχαΐα, την Ηλεία και την 
Αιτωλοακαρνανία. 

Εν τω µεταξύ, την άµεση κατα-
γραφή και εκτίµηση των ζηµιών 
στην αγροτική παραγωγή της Πε-
λοποννήσου, ούτως ώστε να κα-
ταβληθούν οι αποζηµιώσεις στους 
παραγωγούς το συντοµότερο δυ-
νατό, ζήτησε η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου µε επείγουσα επιστο-
λή προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. 

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.

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
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.

Ο αέρας «μάζεψε» τις ελιές 
η μπόρα έπνιξε τα βαμβάκια 
Καλύπτονται οι ζημιές που άφησε ο «Ζορμπάς» δηλώνει στην Agrenda ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ
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Σε µικρότερο µέγεθος ζηµιές 
καταγράφονται και στη ζωική 
παραγωγή αναφέρει ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεµπές. 
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Παγίδες φερομόνης 
για τον ανθοτρήτη
Για μείωση του πληθυσμού 
της προσβεβλημένης λεμονιάς

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Άµεση επέµβαση µε κατάλληλο 
φυτοπροστατευτικό σε περιπτώ-
σεις που παρατηρούνται προ-
σβολές ανθοτρήτη µεγαλύτερη 
από 50% των ανθέων ή 3% των 
καρπιδίων της λεµονιάς στην 
Κρήτη και ειδικότερα στην πε-
ριοχή 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 σχετι-
κή υγρασία, τονίζουν οι γεωπό-

νοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Χανίων και 
σηµειώνουν ότι οι λεµονιές αν-
θίζουν επανειληµµένα, διευ-
κολύνοντας την ανάπτυξη και 
τη διαβίωση του εντόµου. Πα-
ρουσία συνεχών, επανειληµµέ-
νων ανθήσεων και µε τη σταθε-
ροποίηση των άριστων συνθη-
κών περιβάλ λοντος, το έντοµο 
είναι σε θέση να πραγµατοποι-

ήσει µέχρι και 10 γενεές το χρό-
νο. Τα άνθη καταστρέφονται και 
πέφτουν, ενώ µετά προσβάλλο-
νται και οι νεαροί καρποί οι ο-
ποίοι παραµορφώνονται και πέ-
φτουν. Αποτέλεσµα η παραγω-
γή να υπόκειται σοβαρή ζηµιά 
και σε κάποιες περιπτώσεις να 
καταστραφεί τελείως.

Προνύµφες προκαλούν ζηµιές 
στα κλειστά άνθη και στους νε-
αρούς καρπούς, ανοίγουν οπές 
και στοές, τρώνε και καταστρέ-
φουν το εσωτερικό τους συνδέ-
οντας µε νηµάτια τα προσβεβλη-
µένα µέρη. Οι παραγωγοί από 
την πλευρά τους συστήνεται να 
προχωρήσουν στα εξής:

 Ελέγχουν τα άνθη και τους 
νεαρούς καρπούς στις δίφορες 

λεµονιές που έχουν ικανοποιη-
τική για την εποχή ανθοφορία.

 Καταπολεµούν µε κατάλ-
ληλα σκευάσµατα όταν παρα-
τηρείται προσβολή µεγαλύτε-
ρη από το 50% των ανθέων ή 
3% των καρπιδίων.

Σηµειώνεται ότι επέµβαση 
πραγµατοποιείται µόνο όταν ο 
επιβλαβής οργανισµός προκα-
λεί οικονοµική ζηµιά στην καλ-
λιέργεια, δεδοµένου ότι αλόγι-
στοι ψεκασµοί εξοντόνουν τα ω-
φέλιµα και δηµιουργούν αντί-
στοιχα εξάρσεις. Οι επόµενες 
γενεές εµφανίζονται Σεπτέµ-
βριο-Οκτώβριο και οι κινήσεις 
για την καταπολέµηση του αν-
θοτρήτη πρέπει να εκτε λούνται 
έγκαιρα, συνεπώς προληπτικά.

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 
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.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Καρπόπτωση
Μετά τις ζηµιές στα 

άνθη, προσβάλλονται και 
οι καρποί, µε αποτέλεσµα 
σε κάποιες περιπτώσεις 
και πλήρη καταστροφή 

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

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.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τους οριστικοποιηµένους φακέ-
λους 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 µέ-
χρι τη στιγµή που γραφόντουσαν αυ-
τές οι γραµµές, ενώ εκτιµάται ότι α-
κόµα 1.000 φάκελοι των 50 εκατ. ευ-
ρώ, 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 έ-
νας στους τρεις.

Σηµειώνεται πως µέσα στο πρώτο 
δωδεκάµηνο µετά την έγκριση του 
φακέλου ενίσχυσης, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει έρ-
γα τουλάχιστον στο 20% του προϋπο-
λογισµού 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 δα-
πανών αξίας τουλάχιστον 20.000 ευ-
ρώ, για να λάβει επιδότηση τα 10.000 
ευρώ. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
οι αντιπρόσωποι µηχανηµάτων µπο-
ρούν και µπαίνουν εγγυητές σε δά-
νεια δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης 
(κυρίως µε καθαρή πιστοληπτική ικα-
νότητα), µε το επιτόκιο να κυµαίνεται 

γύρω στο 6-6,5%, οι υπόλοιπες επιλο-
γές 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 Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Σηµειώνεται ε-
δώ ωστόσο, ότι ο τόκος που θα «γλυ-
τώσει» ο αγρότης αν επιδοτηθεί α-
πό αυτό αναµένεται να αφαιρεθεί α-
πό το εγκεκριµένο ποσό ενίσχυσης. 
Το ΕΤΕΑΝ θα προχωρήσει αρχές του 
2019 στην προκήρυξη προς τις τράπε-
ζες, οι οποίες µε τη σειρά τους θα δι-
αµορφώσουν ένα χαρτοφυλάκιο συ-
νολικού ύψους 80 µε 100 εκατ. ευρώ

 Eγγύηση πρώτης ζηµίας χαρτο-
φυλακίου, για δάνεια µεγαλύτερα α-
πό 25.000 ευρώ. Εδώ, η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα εγγυ-
άται προς τις τράπεζες έως και το 20% 
του χαρτοφυλακίου δανείων που θα 
διαµορφώσουν για τη χρηµατοδότη-
ση των αγροτών. Με αυτόν τον τρόπο 
οι πιστωτές θα έχουν µειωµένες απαι-
τήσεις για εξασφαλίσεων και ευνοϊκό 
επιτόκιο. Επιπλέον θα υπάρξει και ε-
λαστικότητα αποπληρωµής σε περί-
πτωση καταστροφών, µε την αποζη-
µίωση από τον ΕΛΓΑ να «προκρατεί-
ται» για την αποπληρωµή του δανείου.

 Εκχώρηση ενίσχυσης: Η συγκε-
κριµένη πρόβλεψει, εφόσον θεσµο-
θετηθεί, θα απαλλάσει τον δικαιούχο 
επενδυτή από την υποχρέωση καταβο-
λής της δαπάνης που αντιστοιχεί στο 
ύψος επιχορήγησης. Έτσι θα πρέπει 
µόνο να καταβάλει την ίδια συµµετο-
χή για την εκταµίευση των δόσεων. 

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

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

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

Είδαν το πριµ πρώτης
εγκατάστασης και
έτρεξαν για αιτήσεις 
οι επιλαχόντες Νέοι
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 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Από αναβολή σε αναβολή πάει το Μέ-
τρο των Συµβούλων, καθώς αυτό τον 
καιρό η παρασκηνιακή συζήτηση µε-
ταξύ ΕΛΓΟ, ∆ιαχειριστικών Αρχών και 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης α-
ναλώνεται στο περιεχόµενο της διδα-
κτέας ύλης για την πιστοποίηση των 
Γεωργικών Συµβούλων, η οποία µά-
λιστα θα γίνεται... εξ αποστάσεως (e-
learning). Η συγκεκριµένη εκκρεµό-
τητα, εφόσον διευθετηθεί, λένε πηγές 
από τον ΕΛΓΟ «∆ήµητρα» που απο-
τελεί το φορέα επιµόρφωσης θα επι-
τρέψει στον µηχανισµό του «Συστή-
µατος Παροχής Συµβουλών» να λει-
τουργήσει έστω στοιχειωδώς, έως τις 
αρχές του 2019. 

 
Όλο το στόρι µέχρι σήµερα

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι εξελί-
ξεις µέχρι σήµερα έχουν διαµορφω-
θεί όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Το ΦΕΚ (267/Β΄/2018) «Καθορι-
σµός λεπτοµερειών εφαρµογής του 
Συστήµατος Παροχής Συµβουλών σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις» εκδόθη-
κε τον περασµένο Φλεβάρη. Ο ΕΛΓΟ 
ξεκίνησε τότε την προετοιµασία για 

υλοποίηση του έργου διαµορφώνο-
ντας ένα σχέδιο πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος το οποία θα 
απευθύνονταν σε φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα που έχουν τη δυνατό-
τητα να πιστοποιηθούν ως Πάροχοι 
Γεωργικών Συµβούλων.

Πριν το καλοκαίρι η προκήρυξη έ-
λαβε έγκριση, ωστόσο µετά έµενε το 
κοµµάτι της επιµόρφωσης, το οποίο 
όπως υποστηρίζει ο ΕΛΓΟ, καθόσον 
δεν γνώριζε τον αριθµό των ενδια-
φεροµένων (µπορεί να έφταναν και 
τους 10.000), γιατί µπορούσαν να ε-
πιµορφωθούν και δηµόσιοι υπάλλη-
λοι όπως π.χ οι εργαζόµενοι στις ∆Α-
ΟΚ, κρίθηκε δύσκολο να προετοιµα-
στούν εκπαιδεύσεις σεµιναριακού τύ-
που οι οποίες θα έπρεπε να κατανε-
µηθούν γεωγραφικά.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να 
πραγµατοποιηθούν τα µαθήµατα εξ 
αποστάσεως (e-learning) µε την πλατ-
φόρµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
µε το υλικό εκπαίδευσης πλέον να 
έχει οριστικοποιηθεί τουλάχιστον α-
πό πλευράς ΕΛΓΟ. Εντός των ηµε-
ρών θα συνταχθεί επιτροπή αξιολό-
γησης για την έγκριση του περιεχο-
µένου του εκπαιδευτικού υλικού α-
πό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Σταύρο Αραχωβίτη, ο οποίος σε 
πρόσφατη συνέντευξη τύπου είχε α-
ναφέρει πως από το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών είχαν υποβλη-
θεί ενστάσεις ως προς τη διδακτέα 
ύλη. Μάλιστα, οι πληροφορίες ανα-
φέρουν πως έχουν εκφραστεί και α-
πόψεις του τύπου «δεν χρειάζονται 
οι γεωπόνοι εκπαίδευση». 

Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που µέ-
νει είναι να αξιολογηθεί το υλικό και 
να ανοίξει ηλεκτρονικά η προκήρυ-
ξη ώστε να ξεκινήσει η επιµόρφωση 
των συµβούλων. Μετά την πιστοποί-
ησή τους, οι σύµβουλοι θα εντάσσο-
νται στο Μητρώο Παρόχων Συµβου-
λευτικών Υπηρεσιών, δηλαδή τη δε-
ξαµενή µέσω του οποίου οι αγρότες 
θα επιλέγουν σύµβουλο, µε τις υπη-
ρεσίες αυτές να χρηµατοδοτούνται 
από το Μέτρο 2.1 µέχρι το ποσό των 
1.500 ευρώ ανά συµβουλή.

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. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

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.

 
Μεταποίηση 
(Μέτρο 123 Α)
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.

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

ΜΕΤΡΟ 2

1.500
ΕΥΡΩ

ΑΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

100
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3
ΕΩΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 





Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τον δρόµο για µεγαλύτερη αξία στο τελικό 
παραγόµενο προϊόν, είτε αυτό είναι ελαιόλα-
δο, είτε βρώσιµες ελιές, υπόσχεται να ανοί-
ξει ο πρότυπος ελαιώνας της BASF «Αειφό-
ρο Λιοστάσι», ένα όραµα το οποίο παρουσι-
άστηκε στις 27 Σεπτεµβρίου στη Σπάρτη, και 
επιβεβαιώνει πως «το µέλλον της βιώσιµης 
γεωργίας βρίσκεται στη συνεργασία όλων ό-
σων έχουν ενεργό ρόλο στον κλάδο αυτό», ό-
πως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Andrew David 
Beadle, υπεύθυνος Αειφόρου Γεωργίας του 
Τοµέα Agricultural Solutions της BASF. Βα-
σικό µήνυµα της εκδήλωσης είναι: «επενδύ-
ουµε στη γνώση, σεβόµαστε την παράδοση». 

Τα θεµέλια για µια νέα εποχή στην ελαιοπα-
ραγωγή έχουν ήδη µπει, και στόχος από εδώ 
και πέρα «είναι η υιοθέτηση ενός βελτιωµένου, 
ρεαλιστικού και βιώσιµου µοντέλου ελαιοκαλ-
λιέργειας, το οποίο θα φέρει ειδική πιστοποίη-
ση και σήµανση αναγνωρίσιµη από τον κατα-
ναλωτή», 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 προ-
σπάθειας αυτής, είναι ενθαρρυντικά όπως δια-
βεβαίωσε ο υπεύθυνος του project και Συντο-
νιστής Πειραµατισµού της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, 
Τάσος Κλειτσινάρης, λέγοντας πως «οι πρα-
κτικές κινούνται προς την σωστή κατεύθυν-

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  

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.
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ση, δηλαδή προς τη διατήρηση της ισορροπί-
ας του τοπικού οικοσυστήµατος, την οικονο-
µική βιωσιµότητα του παραγωγού και την α-
νάπτυξη της τοπικής κοινωνίας».

Απλή και κατανοητή τεχνολογία για 
τον αγρότη από την Bosch

Στο Αειφόρο Λιοστάσι, τοποθετήθηκαν οι 
ψηφιακοί αισθητήρες της Bosch, που είναι έ-
να εργαλείο το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
συνδέεται στο Internet και να στέλνει δεδοµέ-
να στο κινητό ανά πάσα στιγµή για την κατά-
σταση 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 εγκατά-
σταση των αισθητήρων µας στο χωράφι, στο-
χεύουµε να κάνουµε την εργασία των καλλι-
εργητών καλύτερη, απλούστερη και πιο απο-
δοτική», επισήµανε ο Ιωάννης Κάπρας, διευ-
θύνων σύµβουλος της Robert Bosch A.E, ενώ 

ο Business Development Coordinator της ε-
ταιρείας, Απόστολος Θασίτης, συµπλήρωσε 
πως «η καινοτοµία των αισθητήρων, βασίζε-
ται 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 εγκα-
τέστησε στο Λιοστάσι ένα επιφανειακό, στα-
λακτηφόρο και αυτορυθµιζόµενο αρδευτικό 
σύστηµα. «Με αυτό επιτύχαµε να ποτίσουµε 
µεγαλύτερη έκταση από όση πότιζε ο παρα-
γωγός στο παρελθόν και συνεπώς να διαχει-
ριστούµε τη διαθέσιµη ποσότητα νερού µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο», όπως δήλωσε 
η Μαρία Αποστόλου, διευθύνουσα σύµβου-
λος της Netafim Ελλάς ΑΕ. Τέλος ενεργό ρό-
λο στην προσπάθεια έπαιξε και η Haifa, η ο-
ποία ανέλαβε την διαδικασία της θρέψης των 
ελαιόδεντρων. «Προσφέραµε µια εξειδικευ-
µένη πρόταση θρέψης µε λιπάσµατα υψη-
λής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας όλα τα α-
ναγκαία θρεπτικά συστατικά για το φυτό στη 
σωστή δοσολογία και τον κατάλληλο χρόνο», 
όπως είπε ο ∆ηµήτρης Σαρρής, εκπρόσωπος 
της Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΜΕΠΕ.

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

Παράδοση ψεκαστικών 
από το διαγωνισμό 
«Ampligo 5lt 2018»  
Ολοκληρώθηκε τις προηγούµενες µέρες η παράδοση των 
δύο ψεκαστικών ArcadiaTera στους δύο τυχερούς παρα-
γωγούς του διαγωνισµού «Ampligo 5lt». Η παράδοση του 
πρώτου ψεκαστικού έγινε στον προαύλιο χώρο της επι-
χείρησης «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 διευ-
θυντής Marketing της Syngenta Hellas Οικονοµίδης Κώ-
στας και οι γεωπόνοι της Syngenta Hellas Τέζας Ιωάννης, 
Μπουδουρίδης Παναγιώτης και Επισκόπου Αφροδίτη.

Το δεύτερο µηχάνηµα παραδόθηκε στον Πούντο Χα-
ράλαµπο που ήταν και ο άλλος τυχερός νικητής του δι-
αγωνισµού, στην αποθήκη του στα Κουφάλια Θεσσαλο-
νίκης. Παραβρέθηκαν ο Χρήστος Νέλλας, από το κατά-
στηµα γεωργικών εφοδίων του οποίου πουλήθηκε το 
τυχερό µπετόνι και από την πλευρά της Syngenta Hellas 
οι γεωπόνοι Μπουδουρίδης Παναγιώτης, Γκιουλµπα-
σάνης 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 εξοπλι-
σµού σε δύο επαγγελµατίες παραγωγούς. Είναι γνω-
στό ότι τα καλά προϊόντα φυτοπροστασίας, όπως το ε-
ντοµοκτόνο Ampligo, γίνονται ακόµη πιο αποτελεσµα-
τικά όταν εφαρµόζονται σωστά. Στο σωστό στάδιο καλ-
λιέργειας και εµφάνισης των εντόµων εχθρών, αλλά 
και µε ένα καλό ψεκαστικό µηχάνηµα, σωστά ρυθµι-
σµένο και συντηρηµένο. Ευχόµαστε στους δύο τυχε-
ρούς υγεία, καλές παραγωγές και καλή-αποτελεσµα-
τική χρήση του µηχανήµατος που κέρδισαν» αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 

ΜΠΟΥ∆ΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CAMPAIGN MANAGER ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

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

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 
∆ασαρχείο 
Καρδίτσας. 
(Facebook 

Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας)

 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

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Πρώτη η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κάνει 
χρήση της πρόσφατης υπουργικής α-
πόφασης, που σχετίζεται µε την άρση 
της απαγόρευσης παραγωγής εκχώρι-
ου µηλίτη, κατασκευάζοντας το εργο-
στάσιο στην Πάτρα, µε πιθανή έναρξη 
παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2019. 
Εκεί, παρόλο που θα συνεχίσει να ει-
σάγει τα µήλα ως πρώτη ύλη, θα ση-
µάνει οµολογουµένως την αφετηρία 
ώστε να µπορέσει να γίνει ο µηλίτης 
όσο πιο «ελληνικός» γίνεται. 

Σε µελλοντικό χρόνο, «εδάφους ε-
πιτρέποντος», η καλλιέργεια της ειδι-
κής ποικιλίας µήλων για µηλίτη που 
χρειάζονται για την παραγωγή, θα 
µπορούσε να αναπτυχθεί και στις ελ-
ληνικές καλλιέργειες. 

Το µόνο που µένει είναι να «τσεκα-
ριστεί» πώς µπορούν οι Έλληνες πα-
ραγωγοί που καλλιεργούν µήλα να 
εκµεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία 
σε εµπορικό επίπεδο και να καλλιερ-
γήσουν στην Ελλάδα αυτές τις ιδιαί-
τερες ποικιλίες, αφού, από όσα λένε 
οι αριθµοί, η ευρεία κατανάλωση µη-
λίτη στη χώρα µας από το 2017 αυξά-
νεται µε γρήγορους ρυθµούς, καθι-
στώντας το ανταγωνιστικό σαν προϊ-
όν 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 παρα-
γωγή µηλίτη (αναφερόµενη στις Η-
νωµένες Πολιτείες ως «σκληρός µη-
λίτης»). ∆ιαφέρουν από τα υπόλοιπα 
στην υφή και τη γεύση, καθώς είναι 
λίγο πιο πικρά και µε µεγαλύτερη ξη-
ρότητα 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, υπάρ-
χει άλλος ένας τύπος σε σχέση µε την 
ταξινόµηση της Αγγλίας, που ονοµά-
ζεται acidulée ή acidulada. Στην Αµε-
ρική η ταξινόµηση έγινε τόσο µε βά-
ση τα παραπάνω χαρακτηριστικά ό-

σο και σύµφωνα µε τις περιοχές όπου 
αυτά καλλιεργούνται. Πάντως, γενι-
κά, οι πιο γνωστές και καλές ποικιλί-
ες είναι είκοσι, µε τις µισές σχεδόν να 
καλλιεργούνται στην Αγγλία. Στην Ευ-
ρώπη η πιο γνωστή ποικιλία είναι η 
bittersweets και η bitterharps µε υψη-
λή περιεκτικότητα σε τανίνη, κατάλ-
ληλη 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 πα-
ραγωγή και κατανάλωση µηλίτη, α-
πό το 1066, µε τη µισή από το σύνο-
λο των 3,5 εκατοµµυρίων εκατόλιτρων 
της παγκόσµιας κατανάλωσης να γί-
νεται στη χώρα αυτή. 

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

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

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. 

Εκλεκτόν
Ο µηλίτης 

εισάγεται στη 
χώρα µας 

κυρίως από τη 
Σλοβενία

Ανάπτυξη
Η κατηγορία 
των ποτών 

που περιέχουν 
µπίρα και µήλο 
έχει ανάπτυξη 

πάνω από 
70%

Φλεβάρης
Με την 

Αθηναϊκή να 
µπαίνει στο 

παιχνίδι έρχε-
ται µηλίτης 

«ελληνικός» 
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Δεν έπιασε όσο άξιζε το λιγοστό, 
αλλά ποιοτικό φέτος Αγιωργίτικο
Μια φορά στα 20 χρόνια εµφα-
νίζεται 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 έ-
µπειρου αµπελουργού και οινο-
ποιού Γιώργου Παπαϊωάννου. 

Οι φετινές τιµές, ωστόσο, κυ-
µάνθηκαν γύρω στα 40 λεπτά 
το κιλό για το «πολύ» σταφύλι, 
ενώ αυτό µε «ανώτερες προδια-
γραφές» πληρώθηκε γύρω στα 
50 µε 55 λεπτά το κιλό. «Οι τι-
µές δεν ήταν ίδιες µε τις περ-
σινές, και δεν θα µπορούσαν 
κιόλας να ήταν ίδιες, λόγω της 
µειωµένης παραγωγής, όµως 
δεν ήταν αισθητά διαφορετι-
κές», υποστήριξε στην εφηµε-
ρίδα Agrenda ο κ. Παπαϊωάν-
νου, εξηγώντας πως αυτό εί-
ναι θέµα ισορροπιών, προσφο-
ράς, ζήτησης και χειρισµών. 

«Αυτός που προσφέρει δια-
πραγµατεύεται, αυτός που α-
γοράζει διαπραγµατεύεται. Ό-
ταν υπάρχει έλλειψη χωρίς να 
επηρεάζονται οι τιµές αισθητά, 
αυτό σηµαίνει ότι η διαπραγµά-
τευση δεν δούλεψε καλά από 

την µία πλευρά» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο αµπελουργός, 
συµπληρώνοντας πως καλύτε-
ροι χειρισµοί θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε µια τιµή για το 
αγιωργίτικο, τουλάχιστον πά-
νω από τα 45 λεπτά.

«Η διαφορά στην τιµή είναι 
µικρότερη από αυτό που θα έ-
πρεπε να ήταν αν λάβει κανείς 
υπ’ όψιν του τόσο τη µείωση 
της τιµής όσο και τη βελτίωση 
της ποιότητας», είναι το βασι-
κό επιχείρηµα του κ. Παπαιω-
άννου, ο οποίος τόνισε πως «ο 
άβροχος Σεπτέµβρης ήταν ό,τι 
καλύτερο µπορούσε να συµβεί 
στο Αγιωργίτικο, αφού συνέ-
βαλε σε µία καλύτερη ωρίµαν-
ση καθώς και σε µια άψογη υ-
γιεινή του σταφυλιού». 

Μάλιστα, εξήγησε πως το «σού-
ρωµα» και το «ελαφρύ σταφί-
διασµα» των σταφυλιών, γεγο-
νός που προκαλεί «αντιρρήσεις 
ως προς την ποιότητα» από κά-
ποιους οινοποιούς, στην πραγ-
µατικότητα είναι «καλύτερη ποι-
ότητα σταφυλιού, αφού όταν 
είναι σταφιδιασµένο, ο χυµός 
του είναι πιο συµπυκνωµένος 
και µε περισσότερα αρώµατα».

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. 

∆ιαπραγµατεύσεις
Όταν υπάρχει έλλειψη 

προϊόντος και καλύ-
τερη ποιότητα αλλά οι 
τιµές δεν ανεβαίνουν 
αισθητά, σηµαίνει πως 
οι διαπραγµατεύσεις 
δεν δούλεψαν καλά
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Οικογένεια Ναουμίδη

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

Προϊόν ΠΟΠ
Πριν από 2-3 χρόνια 
ξεκίνησαν οι διαδικα-

σίες προκειµένου 
η τοπική πιπεριά Φλω-
ρίνης να πιστοποιηθεί 

ως ΠΟΠ προϊόν

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

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όταν ήταν περίπου 25 χρο-
νών, ο Πέτρος Ναουµίδης 
από τον Άγιο Παντελεήµο-
να της Φλώρινας, και έχο-
ντας ήδη πάνω από 10 χρό-
νια «προϋπηρεσίας» ως παρα-
γωγός αλλά και µάγειρας, έβαλε 
στόχο να δηµιουργήσει µια επιχείρηση 
που θα καλύπτει τις ανάγκες της σε κάθε στάδιο 
της παραγωγής, από την αναπαραγωγή των φυ-
τών, µέχρι την διάθεσή τους στα καλύτερα ντε-
λικατέσεν της χώρας και του εξωτερικού. Έτσι η 
οικογένεια επέκτεινε το «πιπερόκτηµα» της, ό-
που σε έναν κήπο περίπου 80 στρεµµάτων, και 
σε υψόµετρο περίπου εξακοσίων µέτρων  καλλι-
εργεί µε βιολογικές-παραδοσιακές πρακτικές γε-
ωργίας τις φηµισµένες κόκκινες πιπεριές Φλωρί-
νης, αφού πρώτα έφτιαξε το 2008 µια πετρόκτι-
στη µεταποιητική µονάδα για να µπορεί να πα-
ρασκευάζει και να συσκευάζει τα προϊόντα της. 

Πριν από τρία χρόνια, «για να προ-
στατεύσουν τις χαµένες πιπεριές 
και τους χαµένους τρόπους καλ-
λιέργειάς τους», δροµολόγησαν 
τις διαδικασίες για να γίνει ΠΟΠ, 
το γευστικό έδεσµα της περιοχής.

«Από µικρά παιδιά ασχολιόµα-
σταν µε την παραγωγή. Φτιάξαµε έ-

ναν κήπο  για να παίρνουµε την πρώ-
τη ύλη για το εστιατόριο των γονιών µας, 

στο οποίο δουλεύαµε από 12 χρονών, κάνα-
µε τουρσιά για τον χειµώνα κάθε Σεπτέµβρη, ό-
ταν τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο», αφηγείται 
στην Agrenda, ο κ. Ναουµίδης.  

Το πιπερόκτηµά τους, όπως εξηγεί, µε αποδό-
σεις 3-6 τόνους ανά στρέµµα είναι αρκετό για να 
καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε πρώτη ύ-
λη, ενώ η παραγωγή είναι 100% ελεγχόµενη αφού 
«παράγουµε το φυτό σαν φυτό, κρατάµε τον δι-
κό µας σπόρο, και ελέγχουµε απόλυτα την παρα-
γωγή. Φτιάχνουµε περίπου µισό εκατ. φυτά, που 
είναι  καθαρή τοπική ποικιλία πιπεριάς Φλωρί-
νης», ανέφερε ο ίδιος στην εφηµερίδα Agrenda.

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
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«Αν δεν παλέψεις και δεν ζοριστείς, 
δεν µπορείς να εκπαιδευτείς. Έπρε-
πε να κάνουµε κήπους, να κάνου-
µε δικές µας πιπεριές, να κάνουµε 
τα δικά µας ψωµιά, όλα αυτά απαι-
τούν δουλειά», εξηγεί ο κ. Ναουµί-
δης, ανακαλώντας τα παιδικά του 
χρόνια, όταν «µπήκε το µικρόβιο» 
για την ενασχόληση µε τα τοπικά 
προϊόντα της περιοχής, σε µια µε-
γαλύτερη κλίµακα. Σήµερα η «µε-
γαλύτερη κλίµακα» µεταφράζεται 
σε εξαγωγές σε 25 χώρες, και σε ό-
λες τις πόλεις της Ελλάδας, όµως 
η οικογενειακή επιχείρηση δεν έ-
χει πιάσει ακόµα ταβάνι. 

«Στο µέλλον, αν ανέβει η επι-
χείρηση θα κάνουµε ακριβώς το ί-
διο πράγµα, στο κοµµάτι της παρα-
γωγής και µε άλλους ανθρώπους 
στον Άγιο Παντελεήµονα. Στόχος 
µας όταν φεύγει το προϊόν στο ε-
ξωτερικό, να είναι το εισιτήριο για 
να µάθουν οι άνθρωπο την χώρα 
µας, να νιώσουν την ανάγκη να την 
επισκεφθούν», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο κ. Ναουµίδης, ο οποίος 
αντιλαµβάνεται µεταξύ άλλων την  
επιτυχία της επιχείρησης, και ως έ-

να µέσο καταπολέµησης της ανερ-
γίας στην περιοχή. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι σήµερα στην παραγωγή, 
όπου γίνονται όλες οι δουλειές µε 
το χέρι, απασχολούνται περίπου έ-
ξι άτοµα, ως εποχιακό προσωπικό, 
ενώ στη µεταποίηση «µπαίνει όλη 
η οικογένεια, είµαστε τέσσερα α-
δέρφια και φτάνουµε τα 14-15 ά-
τοµα που µεταποιούµε».

Στα πρώτα «µεταποιητικά» βή-
µατα της επιχείρησης, χρειάστη-
κε µια αρχική επένδυση 440.000 
ευρώ, για να ακολουθήσει και µια 
δεύτερη των 500.000 ευρώ. «Όταν 
ξεκίνησα είχα πάρει ένα δάνειο α-
πό την Αγροτική και στη συνέχεια 
αξιοποιήσαµε τα τοπικά προγράµ-
µατα που τρέχανε τότε. Όλα αυτά 
τα χρόνια, όλο και κάτι βάζαµε, και 
όλα τα κέρδη τα ρίχναµε πάλι µέ-
σα για να µεγαλώσει η επιχείρη-
ση», 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 ε-
κατοµµυρίου ευρώ. 

Τα παιδικά ερεθίσματα μεταφράζονται 
σε μεγάλες επενδύσεις για το μέλλον

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.

Βασίλης Σταύρου 
Brand President 
στην ΑΒ
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
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.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις
Μέχρι σήµερα έχουν 

επενδυθεί πάνω από 1 εκατ. 
ευρώ, ενώ σύντοµα δροµο-

λογείται νέα επένδυση 
ενός εκατ. ευρώ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ



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.

Μέχρι 160 καρύδια μετράει 
κάθε βαμβακιά του Βαρδούλη

Στα σπορόκεντρα του Νέσσωνα, ο όμιλος Ευθυμιάδη κάνει τις ποικιλίες του να απογειώνονται 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΕΡΣΙΝΑ 
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όταν ο καλύτερος βαµβακοκαλλιεργη-
τής στη χώρα και ο σπουδαιότερος εγ-
χώριος οίκος σποροπαραγωγής, ενώ-
νουν τις δυνάµεις τους, δεν µπορεί πα-
ρά 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 καλλι-
έργεια και το γενετικό υλικό της Prime 
Genetics, που αντιπροσωπεύει αποκλει-
στικά για την ελληνική αγορά ο Όµι-
λος εταιρειών Ευθυµιάδη, αποτυπώθη-
κε µε µεγάλη επιτυχία στην εκδήλω-
ση - παρουσίαση ποικιλιών βαµβακιού 
της Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ στο κτήµα 
του Γιώργου Βαρδούλη, την Τρίτη 2 Ο-
κτωβρίου στην περιοχή της Λάρισας.

 Η µεγάλη προσέλευση συνεργα-
τών – γεωπονικών καταστηµάτων 
της Κ&Ν Ευθυµιάδη από τη Θεσσα-
λία και τις όµορες περιοχές, χαρα-
κτηρίστηκε ως ένα από τα αισιόδοξα 
µηνύµατα που εκπέµπει τον τελευ-
ταίο καιρό η αύξηση της βαµβακο-
καλλιέργειας στη χώρα µας. 

Το πρόγραµµα αξιολόγησης των 
ποικιλιών βαµβακιού από την αµερι-
κανική εταιρεία Prime Genetics και την 
Κ+Ν Ευθυµιάδη, το οποίο επιλέγει το 
κατάλληλο γενετικό υλικό για την Ελ-
λάδα από την πολύ µεγάλη δεξαµενή 

αµερικανικής έρευνας των πανεπι-
στηµιακών ιδρυµάτων και ανεξάρ-
τητων ερευνητικών φορέων και ε-
ρευνητών που συνεργάζονται µε 
την Prime Genetics και αντιπροσω-
πεύει αποκλειστικά ο όµιλος Ευθυ-
µιάδη στη χώρα µας, παρουσιάστη-
κε από τον Προϊστάµενο Ανάπτυξης 
Σπόρων Σποράς της Κ+Ν Ευθυµιά-
δη Γιάννη Εµµανουήλ.

Με έκδηλη ικανοποίηση ο παρα-
γωγός από τον Νέσσωνα, Γιώργος 
Βαρδούλης, ο οποίος µαζί µε τον πα-
τέρα του Νίκο έσπειρε δοκιµαστικά 
στα 70 στρέµµατά τους στην περιο-
χή Γκιντίκι του Οµορφοχωρίου πέ-
ντε διαφορετικές ποικιλίες βαµβα-
κιού του Οµίλου Εταιρειών Ευθυµι-
άδη συν έναν µάρτυρα, µιλά στην 
Agrenda για το χρονικό µιας επιτυ-
χηµένης πολύχρονης συνεργασί-
ας και µιας πλούσιας, νέας σοδειάς.

«Σχεδόν µία δεκαετία κρατά η 
συνεργασία µας µε τον Όµιλο Ε-
ταιρειών Ευθυµιάδη, καθώς κάνου-

µε σε άλλους αγρούς σποροπαραγω-
γή, υπό την καθοδήγηση του υπεύ-
θυνου γεωπόνου τους Χρήστο Λιού-
πη. Στον δοκιµαστικό αγρό σπείραµε 
στις 15 Απριλίου και αµέσως πραγ-
µατοποιήσαµε ζιζανιοκτονία και πό-
τισµα µε καρούλι. Στον µήνα πάνω 
σκαλίσαµε για τα ζιζάνια και απλώ-
σαµε λάστιχα στάγδην άρδευσης, 
ποτίζοντας ανά τακτά χρονικά δια-
στήµατα 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 επαναλά-
βαµε µαζί µε φυτοπροστασία για το 
πράσινο σκουλήκι. Αρχές και µέσα 
Αυγούστου πραγµατοποιήσαµε φυ-
τοπροστασία για το ρόδινο σκουλή-
κι και όλη τη σεζόν κάναµε 4 εφαρ-

µογές pix. Στις 25 Σεπτεµβρίου έγι-
νε 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 στέλ-

νει η ανοδική αύξηση των στρεµµά-
των στο βαµβάκι, το µεγάλο στοίχη-
µα και τoν διπλό ρόλο της ιδιαίτερα ε-
πιτυχηµένης εκδήλωσης του Οµίλου 
Ευθυµιάδη στο νοµό Λάρισας, επεσή-
µανε στην Agrenda ο αντιπρόεδρος 
Ευθύµιος Ευθυµιάδης, τονίζοντας ότι:

«Επιθυµούσαµε να γνωστοποιή-
σουµε τη στρατηγική και την εργα-
σία της εταιρείας και να επιδείξουµε 
νέες και δοκιµασµένες ποικιλίες για 

τις οποίες είµαστε πολύ περήφανοι 
στην πελατεία µας. Αιχµή του δόρα-
τός µας είναι η 9811 µε την ευρεία 
προσαρµοστικότητα και τις υψηλές 
παραγωγές στο χωράφι, καθώς εί-
ναι ήδη τρείς χρονιές στο εµπόριο. 
Και φυσικά να γνωρίσουν όλοι την 
ξεχωριστή 9048, που µόλις εγγρά-
φηκε, µε τα ασυνήθιστα υψηλά ποι-
οτικά χαρακτηριστικά της ίνας, η ο-
ποία έχει εκπληκτικό µήκος και α-
ντοχή. Φέτος θα έχουµε κάποιες µι-
κρές ποσότητες για το ξεκίνηµά της 
στην Ελλάδα. Υπάρχει τον τελευταίο 
καιρό ανοδική τάση και έντονο εν-
διαφέρον αύξησης των στρεµµάτων 
στο βαµβάκι, που δείχνει να καλυτε-
ρεύει η εικόνα του» ανέφερε για να 
συµπληρώσει ότι «Αυτό φέρνει τη δυ-
νατότητα για νέες επενδύσεις, σε νέο 
πολλαπλασιαστικό υλικό, σε εξοπλι-
σµό και σε τεχνολογία παραγωγής, σε 
ευφυή δηλαδή γεωργία. Τα πράγµα-
τα όµως δεν είναι όλα ρόδινα, αφού 
αυτή τη στιγµή έχουµε εξάρτηση α-
πό την Τουρκία, καθώς πάνω από το 
µισό της παραγωγής βαµβακιού πά-
ει εκεί. Τον τελευταίο µήνα υπήρξε 
µία πτωτική τάση στην διεθνή τιµή 
του βαµβακιού σε σχέση µε την υψη-
λή του καλοκαιριού που θα σήµαινε 
για τον παραγωγό 0,60 λεπτά το κι-
λό για το σύσπορό του», σηµείωσε.
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι πέντε νέες ποικιλίες

Με αποδόσεις 5 έως 6 τόνους 
τα Granny Smith της Αγιάς

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.

Με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ι-
σχυρά οικονοµικά οφέλη για τη χώρα, το µή-
λο Αγιάς συνεχίζει να αποτελεί µία από τις 
πλέον δυναµικές καλλιέργειες του νοµού 
Λάρισας, αν και οι µηλοπαραγωγοί της πε-
ριοχής προσπαθούν να συνέλθουν από τα 
απανωτά χτυπήµατα του χαλάζιου, που έπε-
σε δύο συνεχόµενες χρονιές. Πάνω στην κο-
ρύφωση 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 ακό-
µη φορά από χαλάζι» αναφέρει στην Agrenda 

ο µηλοπαραγωγός Σάκης Τσακνάκης που καλ-
λιεργεί οικογενειακώς 350 στρέµµατα µε όλες 
σχεδόν τις ποικιλίες µήλου, όπως τις κόκκινες 
Red Chief και Super Chief, την Fuji, τις πορ-
τοκαλοκίτρινες ποικιλίες Gala, τις πράσινες 
ποικιλίες της Granny Smith και την κίτρινη 
Golden Delicious στην Αγιά, όπου καλλιεργεί-
ται το 30% της παραγωγής µήλων της χώρας. 

  «Η περιοχή Βαθύρεµα όπου είναι τα κτήµα-
τά µας χτυπήθηκε από χαλάζι στις 10 Μαΐου, 
πετυχαίνοντας τον καρπό στην ανάπτυξη λίγο 

πριν το αραίωµα, δηµιουργώντας σηµάδια τα 
οποία εξαλείφθηκαν πετώντας τους χτυπηµέ-
νους καρπούς. Αρχές Ιουλίου το δεύτερο χτύ-
πηµα χαλαζιού βρήκε τον καρπό στα 40-50 χι-
λιοστά µέγεθος, σηµαδεύοντας και σχίζοντάς 
τον, γεγονός που δηµιούργησε κηλίδες σή-
ψης. Οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ προχώρησαν σε 
επιτόπια εκτίµηση στα µέσα Αυγούστου και 
τώρα αναµένουµε το πόρισµα. Η καταπολέµη-
ση των παραπάνω προβληµάτων αύξησε κατά 
πολύ το κόστος παραγωγής», όπως ανέφερε. 

Πάραυτα σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε 
τον ίδιο «ήταν µία καλή, ποιοτική χρονιά λό-
γω του καλοκαιριού που ήταν δροσερό και 
βροχερό. Η συγκοµιδή των πρώιµων ποικι-
λιών Gala άρχισε στις 10 Αυγούστου µε κο-
ρύφωση 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 ανεβα-
σµένη από πέρσι την στρεµµατική απόδοση, 
παρόλο που φέτος είχαµε έξαρση εντοµολο-
γικών προσβολών. Ευτυχώς που είµαστε στο 
πρόγραµµα Κοµφούζιο για την καταπολέµη-
ση της καρπόκαψας. H ποικιλία Granny Smith 
συγκοµίζεται στις 8-10 Οκτωβρίου». 

  Για κανονική παραγωγή, παρά τις χαλα-
ζοπτώσεις µιλά στην Agrenda και o Αλέξαν-
δρος 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 διακί-
νηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην 
Αγιά. Η πρωιµότητα της περιοχής είχε ως α-
ποτέλεσµα να διακινηθεί κυρίως η Gala εύ-
κολα και άµεσα στις αγορές.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ανάστατοι είναι οι «καζανάρηδες» 
λίγο πριν την έναρξη της περιόδου 
του βρασµού µε εγκύκλιο (µε αριθ-
µό πρωτοκόλλου 3710/13209) του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
η οποία… µεταφράζεται από πολ-
λούς, αν και στο έγγραφο δεν υ-
πάρχει αυτή η διατύπωση, ως «κό-
φτης» στις ώρες βρασίµατος.

Αυτό που ανησυχεί τους αµβυ-
κούχους είναι το γεγονός ότι µέ-
σα στο 12ωρο που τους επιτρέπε-
ται πλέον να βράσουν, θα βγά-
ζουν λιγότερες «καζανιές», µε α-
ποτέλεσµα τη φετινή σεζόν οι πο-
σότητες χύµα τσίπουρου θα περι-
οριστούν σηµαντικά στην αγορά!

Το βάρος στα τελωνεία 
«Η βεβαίωση για το βράσιµο δεν 

είναι δουλειά του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και των ∆Α-
ΟΚ 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. Επι-
πλέον, στον ισχυρισµό ότι τα προ-
ηγούµενα χρόνια δεν υπήρχε κό-
φτης, στελέχη του υπουργείου α-
νταπαντούν ότι «πάντοτε υπήρχε 
όριο απλά δεν εφαρµοζόταν. Τώ-
ρα όµως πρέπει να τον εφαρµό-
σουµε, διότι γίνονται ευρωπαϊκοί 
έλεγχοι σχετικά µε τον νέο κοινο-
τικό Κανονισµό για τους διήµε-
ρους, που έχει τεθεί σε ισχύ από 
τον Φλεβάρη του 2018».

Έµµεση αναφορά
Η αναφορά της εγκυκλίου που έχει 

προκαλέσει αναστάτωση στον κλά-
δο περιγράφεται στην παράγραφο 
4 και έχει ως εξής: Με βάση το αρ. 
31 του Καν (ΕΕ) 2017/273 οι αµπε-
λουργοί διατηρούν το δικαίωµα πα-
ρασκευής ποσότητας οίνου µικρό-
τερης από 10 εκατόλιτρα µε οινο-

ποίηση για οικογενειακή κατανά-
λωση και στην περίπτωση αυτή και 
µόνον συµπληρώνεται το πεδίο µε 
την ένδειξη «οινοποίηση από τον 
δηλούντα». Για ποσότητες παραγό-
µενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 
εκατόλιτρα και για περιπτώσεις ε-
µπορίας θα πρέπει να υποβάλλεται 
επιπλέον και δήλωση παραγωγής 
και να τηρούνται όλα τα προβλε-
πόµενα από τη νοµοθεσία για την 

παραγωγή και εµπορία οίνου».  Ω-
στόσο, η απάντηση από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ό-
τι δεν αναφέρεται τίποτα παραπά-
νω από τον νόµο που είναι ήδη σε 
ισχύ από τον περασµένο Φλεβάρη.

Πρώτες ύλες
Να σηµειωθεί ότι η πρώτη ύλη 

για την παρασκευή του Τσίπου-
ρου (η µάζα) αποτελείται από τους 

φλοιούς των σταφυλιών, τα γίγαρ-
τα (κουκούτσια), ενώ περικλείει και 
κάποιο ποσοστό αζύµωτου γλεύ-
κους (µούστου), γλεύκους σε ζύ-
µωση ή και πλήρους ζυµωµένου 
γλεύκους (κρασιού). Γενικά, τα γί-
γαρτα αποτελούν το 3-6%, η φλού-
δα το 6-9% και η σάρκα το 75-85% 
αυτής της µάζας. Η σάρκα του στα-
φυλιού αποτελείται κατά 0,5% α-
πό 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». 

Δήλωση 
μόνο για 
1 στρέμμα 
και πάνω

Με «κόφτες» φέτος 
οι καζανάρηδες
Οι αλλαγές που έρχονται αφορούν την εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας, που βάζει ημερήσιο όριο 12 ώρες στο βράσιμο

«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.

Agrenda52 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018



Η βεβαίωση από την 
εφορία και το απογραφικό 

δελτίο, µαζί µε τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά 

αποστέλλονταν στον ΕΦΚΑ 
για την ολοκλήρωση της 

εγγραφής.

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Από την πρώτη µέρα του µήνα έ-
ναρξης εργασιών στη ∆ΟΥ θα αρ-
χίζει πλέον η ασφάλιση αγροτών, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπει νέα 
εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Συγκε-
κριµένα, για τους αγρότες που κά-
νουν έναρξη εργασιών στην εφο-
ρία, ως ηµεροµηνία έναρξης ασφά-
λισης στον ΕΦΚΑ λογίζεται η πρώ-
τη µέρα του µήνα έναρξης εργασι-
ών στη ∆ΟΥ. Για παράδειγµα, λοι-
πόν, αν ένας αγρότης έκανε έναρ-
ξη στην ∆ΟΥ στις 20 Ιουνίου, η α-
σφάλισή του θεωρείται πως ξεκίνη-
σε από την 1η Ιουνίου. Επιπλέον, 
ως ηµεροµηνία διακοπής της ασφά-
λισης «πιάνεται» η τελευταία µέρα 
του µήνα διακοπής άσκησης ασφα-
λιστέας δραστηριότητας στη ∆ΟΥ.

Επιπλέον αλλαγές φέρνει η νέα 
εγκύκλιος και στη διαδικασία για 
την έναρξη ή διακοπή της ασφάλι-
σης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις νέ-
ες οδηγίες του ΕΦΚΑ, «οι αγρότες 
θα εγγράφονται πλέον στον κλά-
δο κύριας ασφάλισης είτε µε έναρ-
ξη εργασιών στη ∆ΟΥ είτε µε την η-
µεροµηνία υποβολής του Απογρα-
φικού ∆ελτίου».

Υπενθυµίζουµε ότι βάσει του προ-
ηγούµενου καθεστώτος, κατά τη δι-

αδικασία υπαγωγής στην ασφάλι-
ση του ΕΦΚΑ, οι αγρότες συµπλή-
ρωναν Απογραφικό ∆ελτίο, αντί-
γραφο του οποίου όφειλαν να κα-
ταθέσουν στην εφορία, προκειµέ-
νου να προβούν στην έναρξη ερ-
γασιών. Η βεβαίωση από την εφο-
ρία και το απογραφικό δελτίο, µα-
ζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
αποστέλλονταν στον ΕΦΚΑ για την 
ολοκλήρωση της εγγραφής. Αντί-
στοιχα, πρόσωπα που είχαν προβεί 
σε διακοπή εργασιών στην αρµό-
δια ∆ΟΥ και επιθυµούσαν διακοπή 
της ασφάλισης, έπρεπε να υποβάλ-
λουν σχετική αίτηση µε τη βεβαί-
ωση διακοπής εργασιών της εφο-
ρίας 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 υποβο-
λής του Απογραφικού ∆ελτίου. Ως 
ηµεροµηνία διακοπής της ασφάλι-
σης λογίζεται η τελευταία µέρα του 
µήνα υποβολής της αίτησης διακο-
πής. Κατά τη διαδικασία συµπλή-
ρωσης Απογραφικού ∆ελτίου και 
υποβολής δικαιολογητικών, υπο-
βάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την 
οποία ο αιτών δηλώνει αν έχει ή όχι 

υποχρέωση έναρξης εργασιών στη 
φορολογική διοίκηση.

Εκκρεµείς αιτήσεις 
Ειδικά για τις εκκρεµείς αιτήσεις, 

προβλέπεται µια ακόµη ευνοϊκή ρύθ-
µιση για να ξεµπλοκάρει η διαδικα-
σία. Συγκεκριµένα, όσοι περιµένουν 
την εγγραφή τους, η εγκύκλιος ξεκα-
θαρίζει ότι απαλλάσσονται από τις α-

ναδροµικές εισφορές υγείας. Όπως 
ορίζεται χαρακτηριστικά, «δεν αναζη-
τούνται οι εισφορές υγείας στις περι-
πτώσεις εκκρεµών αιτήσεων για την 
περίοδο µεταξύ υποβολής Απογραφι-
κού ∆ελτίου και εγγραφής στα Μη-
τρώα του ΕΦΚΑ». Βέβαια, αναµένε-
ται υπουργική απόφαση που θα κα-
θορίζει τον τρόπο εξόφλησης των α-
ναδροµικών εισφορών.

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 

∆εύτερη ανταποδοτική σύνταξη ή προσαύ-
ξηση της σύνταξης τους, θα µπορούν να 
λαµβάνουν οι αγρότες ασφαλισµένοι στο 
ΟΓΑ µε παράλληλη ασφάλιση. 

Τα παραπάνω αναφέρει διευκρινιστική α-
νακοίνωση του υπουργείου Εργασίας στην 
οποία ξεκαθαρίζει ακόµα πως σε αντίθεση 
µε το προγενέστερο καθεστώς µε το οποίο 
οι ασφαλισµένοι έχαναν χρόνο ασφάλι-
σης και εισφορές, µε τις διατάξεις του νό-
µου 4387/16 κανένας χρόνος ασφάλισης 
και καµία εισφορά δεν χάνονται. Σηµειώ-
νεται ότι το µέτρο θα ισχύσει και για τους 

συνταξιούχους πριν από τις 13/05/2016 
καθώς, µέσω του επανυπολογισµού, η σύ-
νταξή τους θα προσαυξηθεί για τον παράλ-
ληλο χρόνο που έως σήµερα δεν είχε αξι-
οποιηθεί λόγω µη θεµελίωσης δικαιώµα-
τος. Η επιπλέον διαφορά θα δοθεί ισοµε-
ρώς 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 εκδί-
δονται κανονικά, εφόσον υπάρχουν οι προϋ-
ποθέσεις ως προς τη θεµελίωση δικαιώµατος.

 Σε αντίθεση µε το προγενέστερο κα-
θεστώς µε το οποίο οι ασφαλισµένοι έχα-
ναν χρόνο ασφάλισης και εισφορές, µε 
τις διατάξεις του νόµου 4387/2016 κανέ-
νας χρόνος ασφάλισης και καµία εισφο-
ρά δεν χάνονται. Ο ασφαλισµένος που έ-

χει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε 
έναν τουλάχιστον φορέα µπορεί, αν θεµε-
λιώνει 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 δικαι-
ούχο θα δίνεται και για τα έτη που κατα-
βλήθηκαν επιπλέον εισφορές.

 Επιπλέον, επειδή ορισµένοι ασφα-
λισµένοι µε παράλληλη ασφάλιση για 
διαφορετική δραστηριότητα έκαναν αί-
τηση συνταξιοδότησης για το χρόνο α-
σφάλισης στον ένα µόνο πρώην φορέα, 
τους δίνεται η δυνατότητα έως τα τέλη 
Οκτωβρίου είτε να κάνουν συµπληρω-
µατική αίτηση για τον παράλληλο χρό-
νο (η οποία θα ισχύσει αναδροµικά από 
την πρώτη αίτηση) είτε να ανακαλέσουν 
την πρώτη αίτηση.

Προσαύξηση σύνταξης για αγρότες ΟΓΑ 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΧΡΟΝΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/
∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Ασφάλιση από 1η του µήνα
ανεξαρτήτου ηµέρας
έναρξης εργασιών

Αγρότες ασφαλισµένοι
στο ΟΓΑ µε
παράλληλη ασφάλιση

A

Β

Έναρξη εργασιών στη ∆ΟΥ

Ηµεροµηνία υποβολής
Απογραφικού ∆ελτίου

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ / ∆ΙΑΚΟΠΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προσαύξηση
Για συνταξιούχους πριν από 
τις 13/05/2016, θα υπάρχει 

προσαύξηση για τον παράλληλο 
χρόνο που δεν είχε αξιοποιηθεί



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 φαίνε-
ται να περπατά ο Σταύρος Αραχωβίτης, ο 
οποίος προσανατολίζεται στη λογική της 
δηµιουργίας µιας ∆ιεπαγγελµατικής Φέ-
τας που θα επικεντρώνει πρώτα στον πα-
ραγωγό και µετά στις οργανώσεις και τα 
πρόσωπα. Ωστόσο, τον πρώτο µήνα θη-
τείας 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- πολιτι-
κού χρόνου που του αποµένει µέχρι τις 
βουλευτικές εκλογές, ο Σταύρος Αραχω-
βίτης καλείται να κινηθεί µε γοργά βή-
µατα  -λένε οι κτηνοτρόφοι- αν θέλει να 
στηρίξει τον κλάδο που βιώνει µια από 
τις χειρότερες περιόδους του.  

Μάλιστα η νέα σεζόν ξεκινάει και οι τι-
µές παραγωγού για το αιγοπρόβειο γάλα 
δεν µπορούν να καλύψουν το κόστος πα-
ραγωγής 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 ανταγω-
νισµού για το κέρδος, µεθοδεύουν τιµές 

κάτω από τις περσινές, επιδιώκοντας την 
εξασφάλιση φθηνότερης πρώτης ύλης 
για τα προϊόντα τους. Παράλληλα, αυξά-
νονται οι εισαγωγές γάλακτος (νόµιµες 
και παράνοµες) και τυροκοµικών προϊό-
ντων. Έτσι, ενώ σε δυο µήνες η παραγω-
γή θα βρίσκεται στην αιχµή της, κανείς 
δεν γνωρίζει πόσο και πότε θα πληρωθεί».

Όλοι αυτή κατάσταση -όπως εξηγούν 
κτηνοτρόφοι στην εφηµερίδα Agrenda-  
θα επιταχύνει την εγκατάλειψη της αιγο-
προβατοτροφίας από τους µικρούς και µε-
σαίους του κλάδου της εκτατικής και ποι-
οτικότερης παραγωγής, που αγωνίζονται 
να επιβιώσουν σε αντίξοες συνθήκες. Χα-
ρακτηριστικό της κατιούσας του κλάδου εί-
ναι η µείωση της παραγωγής και του ζωι-
κού κεφαλαίου την περίοδο 2005 - 2013, 
κατά την οποία βγήκαν από την παραγω-
γή 33.490 προβατοτρόφοι και 48.900 αι-
γοτρόφοι, δηλαδή το 33% των αιγοπρο-
βατοτρόφων της χώρας, ενώ εκτοξεύθη-
κε το µερίδιο της παραγωγής (µε βάση 
τον αριθµό ζώων) των πιο µεγάλων προ-
βατοτροφικών 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 αγελα-
δοτότρόφους µέλη της Ένωσης Φυλής 
Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ) σε πρόσφα-
τη συνάντησή τους. Επιπλέον οι κτηνο-
τρόφοι έθεσαν στον Σταύρο Αραχωβίτη, 
τη µείωση ασφαλιστικών και φορολογι-
κών συντελεστών στις εκµεταλλεύσεις, τη 
µείωση του εργοσήµου και της γραφειο-
κρατίας, που το συνοδεύει, την εφαρµο-
γή της απόφασης για την αναγραφή της 
προέλευσης του γάλακτος και την απο-
πληρωµή του προγράµµατος για τις αυ-
τόχθονες φυλές.

Ο πρόεδρος 
της Ένωσης 
Βιοκαλλιεργητών 
Λακωνίας, 
∆ηµήτρης 
Καραµπάσης.

Σε 20 ηµέρες 
βγαίνει η ΚΥΑ
για βιολογικές
αγορές
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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Ως τέλος έτους συνεταιρισμοί και στάβλοι
Μέχρι τέλος του έτους θα κατατεθεί το 
νέο νοµοσχέδιο για τους συνεταιρι-
σµούς και τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις, σύµφωνα µε όσα έκανε γνω-
στά ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, 
σε πρόσφατες συναντήσεις του µε πα-
ραγωγικούς φορείς. Παράλληλα, σε ε-
ξέλιξη βρίσκεται και η σύνταξη του τε-
λικού κειµένου (µετά τη δηµόσια δια-
βούλευση) για το νοµοσχέδιο που α-
φορά τη ρύθµιση ίδρυσης και λειτουρ-
γίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
που επίσης από τη Βάθη θέλουν να έχει 
κατατεθεί προς ψήφιση πριν το 2019.

 «Το ζήτηµα της ενιαίας εκπροσώπη-
σης του συνεταιρικού χώρου θα αντι-
µετωπιστεί µε νοµοθετική πρωτοβου-
λία που θα εκδηλωθεί µέχρι τέλος του 
χρόνου», δήλωσε ο υπουργός. Το νο-
µοσχέδιο θεσµοθετεί τρεις νέους πυ-
λώνες. Μια θα είναι η τριτοβάθµια συ-
νεταιριστική οργάνωση (Συνοµοσπον-
δία) που θα εκπροσωπεί τους αγροτι-
κούς συνεταιρισµούς όλης της χώρας. 
Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι οι Οµο-

σπονδίες Συνεταιρισµών σε επίπεδο πε-
ριφέρειας (όπως οι πρώην ΕΑΣ). Ο τρί-
τος 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 υπο-
δοχή στη διαβούλευση έτυχε ανάµει-
κτων αντιδράσεων. Ενώ αναγνωρίζεται 
ότι η γενική κατεύθυνση σχετικά µε την 
απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδό-
τησης των κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων µε το µοντέλο της «µιας στάσης» 
(κτηνοτρόφος-∆ΑΟΚ) βαδίζει στο σω-
στό δρόµο, δηµιουργούνται αρκετά ε-
ρωτηµατικά για επιµέρους θέµατα όπως 
το ότι γίνεται λόγος µόνο για ήδη υφι-
στάµενες εγκαταστάσεις και δεν προ-
βλέπεται η δηµιουργία νέων. Ενστάσεις 
υπήρξαν και στο αν οι ∆ΑΟΚ έχουν το 
προσωπικό για τη λειτουργία της «µιας 
στάσης» στην αδειοδότηση κ.α.

Στις συνα-
ντήσεις µε 
τον υπουργό 
µετείχε από 
πλευράς 
ΕΦΧΕ τετρα-
µελής αντι-
προσωπεία, ο 
πρόεδρος Ηλί-
ας Κοτόπου-
λος, ο επίτιµος 
πρόεδρος 
Αθανάσιος 
Βασιλέκας, ο 
αντιπρόεδρος 
Χρήστος 
Βουλγαρίδης 
και ο αναπλη-
ρωτής γενικός 
γραµµατέας 
Αθανάσιος 
Παπαπανα-
γιώτου. 

Μείωση εισφορών
 Τη µείωση των 
ασφαλιστικών 

εισφορών στο 1/3 από 
αυτές που ισχύουν 

σήµερα υποσχέθηκε ο 
υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης στους αγε-
λαδοτότρόφους µέλη 
της Ένωσης Φυλής 
Χολστάιν Ελλάδας

Έφτιαξαν επιτροπές 
σειρά τώρα έχουν 
τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΑΠ

Εκτός των εσωτερικών διαχειριστικών 
θεµάτων ο υπουργός Σταύρος Αρα-
χωβίτης καλείται να διαχειριστεί και 
το µείζον θέµα της ΚΑΠ. Μάλιστα, η 
χώρα µας φαίνεται να έχει µείνει πί-
σω σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώ-
πη αφού την ώρα που κάποια κράτη-
µέλη δείχνουν έτοιµα µε τα στρατηγι-
κά τους σχέδια για τις αγροτικές επι-
λογές τους µετά το 2020, στην Ελλά-
δα για την ώρα συγκροτούνται Οµά-
δες Εργασίας και επιτελικά όργανα.
Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέ-
ψουµε το γεγονός ότι µεσολάβη-
σε ο ανασχηµατισµός και η τοπο-
θέτηση νέου προσώπου στο αρµό-
διο υπουργείο, το οποίο προς το 
παρόν στηρίζει τη ρητορική του 
στη διατήρηση των κονδυλίων της 
ΚΑΠ ως το «απόλυτο» εισοδηµατι-
κό 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 προ-
τεινόµενο νοµοθετικό πλαίσιο, α-
κόµη και για κατάργησή τους. Μέ-
σα σε αυτό το περιβάλλον, και µετά 
τη συγκρότηση οκταµελούς Οµά-
δας Εργασίας, η οποία θα επεξερ-
γαστεί και θα καταρτίσει το στρα-
τηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ 2021-
2027, ήρθε και η δηµιουργία της 
9µελούς επιτροπής, η οποία θα 
κληθεί να το εγκρίνει. 

Μέχρι τέλος 2020 το προεδρείο 
Σύµφωνα µε την απόφαση  που υ-

πογράφει ο υπουργός Αγροτικής  Α-
νάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης πρό-
εδρος µέχρι τις 31/12/2020 ορίζε-
ται ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτι-
κής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων Χαράλαµπος Κασί-

µης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα µέ-
λη, σε αυτά συγκαταλέγονται οι ε-
ξής: Α. Πολύµερος  προϊστάµενος 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Ι.Καλκούνος  προϊστάµε-
νος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργί-
ας, Χ. Παπαδηµητρίου προϊσταµένη 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τροφίµων, 
∆. Τσαγκαλίδης, προϊστάµενος της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, Ν. Μανέτας προϊστάµε-
νος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρι-
σης Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020, Γ. Αποστολάκης 
Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σ. Χα-
τζηπαντελή υπηρετεί στην Ειδική Υ-
πηρεσία ∆ιαχείρισης Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 
Ε. Μπουσίου που υπηρετεί µε από-
σπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραµ-
µατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ια-
χείρισης 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. 

Σχεδιασµός
Προηγήθηκε η συγκρό-

τηση οκταµελούς 
Οµάδας Εργασίας, 

που θα καταρτίσει το 
στρατηγικό σχέδιο για 
την ΚΑΠ 2021-2027
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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».

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». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΧΑΝΕΙ ΤΗ ΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΤΟΥ ΚΙ Ο ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κράζεις θαυµάζεις
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!

 

Συρτάκι
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!

 

Μπαταρισµένος
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!

∆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 εξι-
σωτικής έχει φέρει σε αναστάτωση για ακόµα µία φορά τον α-
γροτοκτηνοτροφικό κόσµο, που νοιώθει ότι δέχεται πυρά α-
πό παντού. Η θύελλα αντιδράσεων δεν περιγράφεται, µε την 
Agrenda και το Agronews να έχουν γίνει αποδέκτες της αγα-
νάκτησης παραγωγών που πετόνται έξω µε βάση τα κριτήρια 
του νέου χάρτη. Τώρα, αν αυτός...πειραχτεί όπως προανήγγειλ-
λε ο Οµορφοχωρίτης βουλευτής θα δείξει αν είχε δίκιο και ο 
Σερραίος εξάδελφος που ζητούσε τη µελέτη του Γεωπονικού.

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; 

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! 

;

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».

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

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

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
ίναι µόλις η τρίτη φορά στην ιστορία 
του θεσµού που µια γυναίκα κερδί-
ζει 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 συναισθή-
µατα µε το ότι τα Μέσα και άλλοι εστίασαν στο 
φύλο της Strickland. Αφενός, δεν αµφισβητεί 
κανείς ότι οι γυναίκες σε ενοχλητικό βαθµό υ-
ποεκπροσωπούνται στην κατάκτηση των Νό-
µπελ, όπως και σε άλλους τοµείς της επιστή-
µης. Πολλοί επιστήµονες µπορούν εύκολα να 
σκεφτούν γυναίκες που ενώ το άξιζαν αγνοή-
θηκαν, όπως η Chien-Shiung Wu που ανακάλυ-
ψε ότι οι νόµοι της φυσικής αντιµετώπιζαν δι-
αφορετικά την ύλη από την αντιύλη και η Vera 
Rubin, αστρονόµος που βρήκε συντριπτικές α-
ποδείξεις 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 ‘ο-
πτικά τσιµπιδάκια’ ή 
την ικανότητα να ση-
κώνονται µικρά αντι-
κείµενα χρησιµοποι-
ώντας τίποτα παρα-
πάνω από µια ακτί-
να φωτός. Το βρα-
βείο των Mourou και 
Strickland σχετίζε-

ται µε «τη µέθοδό τους της ανάπτυξης υψηλής έ-
ντασης, εξαιρετικά µικρών οπτικών παλµών». Η 
τεχνική τους που ονοµάζεται «chirped pulse 
amplification» πήρε παλµούς φωτός, τους ε-
πέκτεινε στον χρόνο και στη συνέχεια επασυν-
δύασε 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 συµβατι-
κές µεθόδους. Μια εφαρµογή αυτής της τεχνι-
κής συναντάται σε εκατοµµύρια διορθωτικές 
επεµβάσεις µατιών κάθε χρόνο.

Μπορεί να έχω ανάµεικτα συναισθήµατα ε-
πειδή 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 επι-
τέλους συζητά προφανείς ανισότητες και ανάρ-
µοστες συµπεριφορές απέναντι στις γυναίκες.

Προσωπικά, ελπίζω σε µια εποχή που οι α-
νακοινώσεις επιστηµονικών διακρίσεων θα 
σχετίζονται µόνο µε την επιστήµη.

*  ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NOTRE DAME

 ΠΗΓΗ: CNN.COM

Το Νόμπελ πέρα 
από την επιστήμη

ΤOY ΝΤΟΝ ΛΙΝΚΟΛΝ*

∆
ιακρίνω, είναι αλήθεια, 
µια  αποφασιστικότητα 
και µια σπουδή των ε-
πιτελών του υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης, να κλεί-
σουν, αυτό τον καιρό θέµατα. Βέ-
βαια, αυτά που έχουν ανοίξει προ-
ηγουµένως, θέλοντας και µη, εί-
ναι τόσα πολλά και τόσο σύνθε-
τα που δεν ξέρω τι θα προκάµουν 
στον λίγο χρόνο που αποµένει µέ-
χρι τις εθνικές εκλογές.  

  Η γη κινείται 
ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ, για παράδειγµα, τη 
σύσκεψη η οποία έγινε την περα-
σµένη Πέµπτη για τα θέµατα του 
αµπελοοινικού κλάδου. Όλοι οι 
συµµετέχοντες έµειναν µε την ε-
ντύπωση ότι αυτή τη φορά κάτι 
κινείται. Παλαιοί και νέοι στην ο-
δό Αχαρνών 2 έδειξαν να γνωρί-
ζουν πολύ περισσότερα απ’ αυτά 
που συνήθως ξέρουν τα µέλη της 
πολιτικής ηγεσίας ενός υπουργεί-
ου, ενώ παράλληλα δόθηκε και το 
µήνυµα ότι όλοι θα πρέπει να α-
ποδεχθούν τις αλλάγες και όχι να 
βολεύονται µε την καθυστέρηση.

  Πολλοί οι κλώνοι 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ πιο σαφής, αν το κα-
τάλαβα καλά, στο θέµα της κλω-
νικής επιλογής π.χ., θα πρέπει να 
στηριχθεί το θεσµικό πλαίσιο που 
διευκολύνει αυτή τη δυνατότητα και 
όχι να αρκούνται, όσοι αρκούνται 
στην εισαγωγή βελτιωµένων κλώ-
νων από το εξωτερικό. Αντίστοιχα 
από την πλευρά του υπουρ-
γείου δόθηκε καθαρά η δέ-
σµευση ότι ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης στο κρασί κα-
ταργείται, καθώς στον προ-
ϋπολογισµό του 2019, που 
έχει κατατεθεί, δεν προβλέ-
πονται έσοδα από το συγκε-
κριµένο φόρο. Οψόµεθα!

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

σει των οποίων θα βγουν, ως γνω-
στόν, από το νέο χρόνο, οι εξισω-
τικές αποζηµιώσεις. Αν δεν είναι 
ένα τρικ, σαν αυτό του Χότζα µε τα 
ζωντανά στο δωµάτιο για να... χα-
ρούν οι  «ιθαγενείς», όταν ο χάρ-
της επιστρέψει στην προτέρα κα-
τάσταση, τότε δεν µπορώ να κα-
ταλάβω, προς τι όλη αυτή η πρε-
µούρα να αλλάξει ολοσχερώς ο 
χάρτης µε τις µειονεκτικές περι-
οχές. Σαδισµός; 

  Τηλεφωνικά 
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, εντύπωση µου 
κάνει και η τηλεφωνική διαβεβαί-
ωση προς τον Περιφεριάρχη Πελο-
ποννήσου Πέτρο Τατούλη ότι σε ό-
τι αφορά την περιφέρειά του του-
λάχιστον, 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 τε-
λευταίο διάστηµα, µια κινητικότη-
τα στα οργανωτικά των κτηνοτρό-
φων, η οποία µάλιστα ενθαρρύνε-
ται εντέχνως και από την πλατεία 
Βάθη. Βλέπετε, και µόνο το γεγο-
νός ότι έχουν αποµακρυνθεί οι µε-
γαλοσύµβουλοι που δεν ήθελαν 
στην άλλη πλευρά να υπάρχει α-
ξιόπιστος 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 απο-
συντονίσει παντελώς, τον 
τελευταίο καιρό, τους συν-
δαιτυµόνες της «µηχανο-
παρέας», οι οποίοι, µάλλον 
θα αισθάνονται «ορφανοί», 
µετά την αποµάκρυνση του 
Ρασπούτιν. Έχασε κι ο... πα-
τερούλης το χαρτοφυλάκιο, 
άσε να πάει!  

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
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Θα µπορούσε να είναι ένας ακόµα 
φυτωριούχος στην περιοχή του Ξυ-
λοκάστρου.  Βέβαια, ο Σωτήρης Σα-
λής, πρόεδρος τα τελευταία χρόνια 
της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδος 
(ΕΦΕ) δεν είναι απ’ αυτούς που… κά-
θονται στ’ αυγά τους.

Ανήσυχο πνεύµα, κατάφερε, µέ-
σα από τη δουλειά του, να ανοίξει 
επαφές, αρχικά µε γνωστά πανεπι-
στήµια και ερευνητικά κέντρα της 
Ιταλίας και της Ισπανίας και στη 
συνέχεια µε κυβερνητικούς οργα-
νισµούς που διαχειρίζονται θέµα-
τα πολλαπλασιαστικού υλικού σε 
χώρες της Αφρικής και της Ασίας. 

Τα τελευταία χρόνια πηγαινοέρ-
χεται συχνά στο Ιράν, όπου έχει ε-
γκαταστήσει έναν από τους µεγα-
λύτερους νέους ελαιώνες διεθνώς, 

ενώ από το 2003 παρέχει την τεχνο-
γνωσία του, ως ξένος εµπειρογνώ-
µονας, 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 πολ-
λαπλασιτικό υλίκο, έτσι ώστε η χώ-
ρα µας να µη µείνει ουραγός των ε-
ξελίξεων. Όλοι το ξέρουν ότι τα θέ-
µατα είναι πολλά. Αντίθετα µε ό,τι 
συµβαίνει στον αναπτυγµένο κό-
σµο, η χώρα µας δεν διαθέτει µέχρι 
σήµερα µια αρχή, η οποία να είναι 
εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα ζη-
τήµατα που συνδέονται µε το πολ-
λαπλασιαστικό υλικό. Όπως συµ-
βαίνει µε τις καταπατήσεις της δη-
µόσιας γης , έτσι και µε τους γενε-
τικούς πόρους, λόγω της άναρχης 
κατάστασης που υπάρχει, ο καθέ-
νας βρίσκει το.. δρόµο να εντοπί-
ζει και να ιδιοποιείται µε τον τρό-
πο του το πολλαπλασιαστικό υλικό. 

Η καταγραφή των ποικιλιών στον 
Εθνικό Κατάλογο παραµένει ηµιτε-
λής, ενώ σε εµβρυακή κατάσταση 
βρίσκεται η πιστοποίηση του υλι-
κού που υπάρχει διαθέσιµο. Για τη 
δηµιουργία αρχικού ή προβασικού, 
όπως λέγεται υλικού, βάσει του ο-
ποίου πρέπει να γίνεται η αναπα-
ραγωγή, ούτε λόγος. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, ο κάθε φυ-
τωριούχος δουλεύει όπως ξέρει και 
µε ότι µπορεί. ∆ηλαδή µε standard  
υλικό Ελάχιστων Κοινοτικών Προ-
διαγραφών (CAC), το οποίο πολύ 
απέχει απ’ αυτό που οι σύγχρονοι 
κανόνες ορίζουν. Ακόµα και στις λί-
γες περιπτώσεις, όπου τεχνολογι-
κά ιδρύµατα όπως π.χ. το Μεσογει-
ακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων 
(ΜΑΙΧ), έχει γίνει σηµαντική δουλειά 
καταγραφής, ελέγχου και πιστοποί-
ησης -γίνεται λόγος για 14 ποικιλί-
ες ελιάς-, οι διαδικασίες για την πα-
ραγωγή του προβασικού υλικού, κι-
νούνται τόσο αργά που δύσκολα θα 
µπορούσαν να καλύψουν τις ανά-
γκες της αγοράς. Σηµειωτέον ότι η 
ζήτηση, τόσο για την εγχώρια αγο-
ρά όσο και για τις εξαγωγές, τρέχει 
και οι εταιρείες αναπαραγωγής, δη-
λαδή τα φυτώρια είναι υποχρεωµέ-
να να δουλεύουν. Κανείς δεν µπο-
ρεί να περιµένει τον ΕΛΓΟ.      

Δεν αρκείται στο Standard
Ο φυτωριούχος που μαθαίνει την καλλιέργεια της ελιάς σε Ιρανούς και Κινέζους

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. 

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.

Σωτήριος Σαλής

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

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 πολλαπλα-

σιαστικό υλικό 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

∆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.

 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. 

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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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. 

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.

 Εορταστικό διήµερο για το 
τέλος του Τρύγου στις 13 και 
14 Οκτωβρίου 2018 στο Κτήµα 
Βασιλείου στο Κορωπί (1ο χλµ. 
Λεωφ. Κορωπίου-
Μαρκοπούλου) 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».

 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.  

Σε Θεσσαλονίκη 
και Λάρισα η µεγάλη
παγκρήτια συνάντηση 
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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ

∆ιηµερίδα για 
την παγκόσµια 
ηµέρα ελιάς 
στη Μεσσηνία
Στις 12 και 13 Οκτωβρίου θα 
διεξαχθεί στον ∆ήµο Πύλου-
Νέστορος, 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. 

ΠΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ

Η Argus Europe 
Λιπάσµατα 2018 
στην Αθήνα 

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.

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

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. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κατσίκια Αγγλονούµπια και 
∆αµασκού κατά την διάρκεια όλου του 
χρόνου. Τηλ.6972/507705. Εmail info@
kosynthos.gr

Πωλούνται 300 πρόβατα βελτιωµένα. Τι-
µή 75€. Τηλ.6983/436533.

Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρωµένα 
στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιο-
χή Παρνασσός. Τηλ.6932/381822.

Πωλούνται 400 γίδια. Περιοχή Κατερί-
νας. Τηλ.6989/911035. 

Πωλούνται 15 αγελάδες ελευ-
θέρας βοσκής. Περιοχή κ. Εύβοια. 
Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται κατσίκες Αγγλονούµπια 
καθαρόαιµες. Περιοχή Αταλάντης. 
Τηλ.6983/526758.

Πωλούνται 40 αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής Σβίτς και Σαρολέ. Τηλ.6988/265056.

Πωλούνται 200 γίδια. Τηλ.6996/086630.

Πωλούνται 17 µιλιόρες προβατίνες και 1 
κριάρι σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Πρέβε-
ζα. Τηλ.6931/179159.

Πωλούνται 130 πρόβατα σε ικα-
νοποιητική 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 γαλα-
κτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κι-
λά γάλα το καθένα τη σεζόν και Μηλιόρες. 
Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου ενός 
έτους, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, πιστο-
ποιηµένα µε pedigree. Περιοχή κ. Μακεδο-
νίας. Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµου-
ζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.  
Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται 2 κατσίκες ∆αµασκού, έγκυ-
ες. Τηλ.6930/448503.

Πωλούνται αρνάδες Ασάφ και κα-
τσίκια Μούρθια. Περιοχή Αρκαδία. 
Τηλ.6974/875833.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κτηνοτροφικό µπιζέ-
λι Όλυµπος, κτηνοτροφικό λαθού-
ρι και λούπινο, καθαρισµένα για σπορά. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για οποια-
δήποτε χρήση. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται φακή Σάµος Ρ2 . 
Τηλ.6934/405572.

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

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 βρώ-
µη προς 0,30€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται 600 κιλά φασόλια ξε-
ρά Λίκερτ µεσαία. Περιοχή Φθιώτιδα. 
Τηλ.6974/426911.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγι-
κός για σανό και καρπό, ποικιλία Μα-
ριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας, 
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτρο-
φή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρω-
τοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιό-
τητα. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άρι-
στα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστε-
ρά και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγω-
νη µπάλα προς 0,18€/κιλό και καλαµπό-
κι φετινής σοδειάς µε 0,20€/κιλό. Περιο-
χή Γιαννιτσών. Τηλ.6945/805371.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες α’ ποιότητας. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6982/551234. 

Πωλείται βρώµη σε σανό. Τιµή 0,14€/κι-
λό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6988/265056.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0.20€ το κιλό. Περι-
οχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται σιτάρι σκληρό, ποικι-
λία Μonastir, αρίστης ποιότητας για σπό-
ρο και κουκί πολυκάρπι, καθαρισµένα. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6972/246992.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

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

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού χύ-
µα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους. 
Τηλ.6995/758174.

Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος για 
σποροπαραγωγή, µε µεγάλη απόδοση. 
Τηλ.2491/051585.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, νέ-
ας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται τριφύλλι σε πέλλετ κατα-
πράσινο και καλαµπόκι από εταιρία ζω-
οτροφών. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6943/916331.

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτήµα 24 στρεµµάτων (600τ.µ.) 
σε κεντρικό δρόµο, οικοδοµήσιµο. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 4 
στρεµµάτων µε στάβλο, οικία, σιδεροκα-
τασκευή, αποθήκη. Περιοχή ∆ήµος Πέλ-
λας ∆δ Ραχώνας. Τηλ.6994/236045.

Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων µε 
θέα σε βουνό και θάλασσα, µόλις 20χλµ 
από το κέντρο. Περιοχή Ταγαράδες Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6979/145965.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ 
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλι-
σµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφό-
µενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και 
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µε-
γάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως 
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθή-
κες, µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα 
ζωοτροφών, τρακτέρ Massey Ferguson 
95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργα-
σίας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κα-
τοικία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται καρούλι Πατενίδης F90 350 µέ-
τρα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6941/688822.

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

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

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για 
ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχε-
δόν καινούργιες µε ένα µίξερ 15 κυβικών σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται  δισκοσβάρνα 28άρα, φρέ-
ζα βαρέως τύπου, καινούργια πλατφόρµα 
ανατρεπόµενη µε διπλές ρόδες, αρµεκτή-
ριο Ισπανικό 18 θέσεων και σπαστήρας ζω-
οτροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.6983/717473.Πωλείται πα-
ρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νε-
ρού. Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

Πωλείται συρµατόπλεγµα χονδρό για οι-
κόπεδα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θήβας. 
Τηλ.6987/781880.

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκα-
λάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγά-
λα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/533172.

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρή-
σεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροι-
ας. Τηλ.6979/291468.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-
δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µο-
ντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κα-
τάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκί-
νητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

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

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος, 
πλήρως εξοπλισµένο για παραγωγή σπο-
ροφύτων και λουλουδιών µε αυτόµατες 
τράµπες ποτίσµατος, ανοιγόµενα παράθυ-
ρα οροφής και πλαϊνά και πάγκους εργασί-
ας. Τηλ.6974/034757.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε 
καλή κατάσταση, 4υνο άροτρο Klavan, δι-
σκοσβάρνα 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-

γιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 
6979/169426.

Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και µαζέ-
µατος σταγόνας, 3σειρο, κατασκευής Μπα-
κούλα. Τιµή 1.500€. Τηλ.6974/034757.

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βα-
ρέως 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 κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλά-
τος κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάστα-
ση. Τιµή 3.500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοι-
νί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτι-
κό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµε-
νο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται 4υνο τσάνιο 12άρι. 
Τηλ.6982/551234.

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

Πωλείται προετοιµαστής χωραφιών (γκά-
ρι) 3,60 µέτρα φάρδος. Τιµή 1.200€ συζη-
τήσιµη. Τηλ.6972/872921.

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

Πωλούνται αρµεκτήριο αιγοπροβά-
των Westfalia, 24 θέσεων και ενσιροδι-
ανοµέας 5 κυβικών. Περιοχή Μεσσηνία. 
Τηλ.6985/732845.

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

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

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

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

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

Πωλείται κουρευτική µηχανή προβάτων 
γερµανική, περιλαµβάνει 2 σετ χτένι και 
µαχαίρι, σχεδόν καινούργια. Τιµή 400€. 
Τηλ.6942/226598.

Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και ρυ-
ζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6944/722686.

Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 kwa τρι-
φασική, πάνω σε βάση και δουλεύει µε παρ-
τικό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

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

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116 

Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806 

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Η Μπιενάλε ∆υτικών Βαλκανίων 
είναι µια νέα καλλιτεχνική και πο-
λιτιστική διοργάνωση που πρόκει-
ται να πραγµατοποιηθεί για πρώ-
τη φορά στα Ιωάννινα από τις 11 
έως τις 14 Οκτωβρίου. Με σύνθη-
µα «η παράδοση εκ νέου», όραµα 
της Μπιενάλε είναι να επικαιροποι-
ήσει την άυλη πολιτιστική κληρο-
νοµιά και τις αξίες της κοινότητας, 
σε σύνδεση µε τη σύγχρονη τέχνη 
και τις νέες τεχνολογίες. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κε-
ντρική εκδήλωση µε εγκαταστά-
σεις στον δηµόσιο χώρο, οµιλίες, 
εργαστήρια και εκθέσεις. Θα συ-
ζητηθούν πτυχές της άυλης πολι-
τιστικής κληρονοµιάς που ενσω-
µατώνουν τη σηµασία της κοινό-
τητας µέσα από συνεργατικά δη-
µιουργικά πρότυπα.

Μεταξύ των οµιλιών και εργαστη-
ρίων που θα λάβουν χώρα είναι: 

A) Το «Un-co-nference», που 
προσεγγίζει την έννοια και τις ε-
φαρµογές των κοινών (commons), 
καθώς και νέους τρόπους ανάπτυ-
ξης κοινοτήτων µε παραδείγµατα 
από το αστικό και αγροτικό περι-
βάλλον. Θα παρουσιαστούν και-
νοτόµα µέσα δηµιουργίας και έ-

ρευνας όπως το hacking στην τέ-
χνη 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 Οικο-
τοπίες: Ιστορία, Θεωρία, Κριτική» 
που διερευνά τη σχέση οικολογί-
ας και τέχνης, µε έµφαση σε µια 
οικοσοφική προσέγγιση στην ε-
ξέταση των καλλιτεχνικών πρα-
κτικών, συζητώντας κριτικά τη σύ-

µπλεξη ανάµεσα στην οικολογική 
σκέψη, την περιβαλλοντική αισθη-
τική και τις καλλιτεχνικές πρακτι-
κές από τον 18ο αιώνα έως σήµε-
ρα. Το συµπόσιο επιδιώκει να α-
ναθεωρήσει την παρωχηµένη αντί-
ληψη ότι η οικολογική συνείδηση 
είναι µια νεωτερική αποκλειστικά 
οπτική, όσο και να επαναξιολογή-
σει τη σύµπραξη εικαστικής πρα-
κτικής, πολιτικής-οικολογικής θε-
ωρίας και περιβαλλοντικού ακτιβι-
σµού στη σύγχρονη τέχνη.

Περιβάλλον
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 
κεντρική εκδήλωση µε εγκα-
ταστάσεις στο δηµόσιο χώρο, 

οµιλίες, εργαστήρια κ.λπ

Παράσταση στο
Θεσσαλικό Θέατρο 
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.

Στην Ηλεία η φιλοσοφία
της Φυσικής Καλλιέργειας
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.

Ώρα επανασύστασης 
για τη λίµνη της Κάρλας 
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. 

Ο Έλληνας αγρότης που
ετοιµάζεται για Βρυξέλλες 
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. 

Στόχος να αναθεωρηθεί η αντίληψη ότι η οικολογική συνείδηση είναι µια νεωτερική αποκλειστικά οπτική.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μπιενάλε Δυτικών 
Βαλκανίων στα Ιωάννινα 
Το συμπόσιο «Οπτικές Οικοτοπίες: Ιστορία, Θεωρία, Κριτική» 
διερευνά την ιστορική σχέση της οικολογίας και της τέχνης

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 µά-
τια τύπου Μουράτ σε οικονοµική τιµή.  
Τηλ.6946/482582.

Πωλείται ραντιστικό ενός τόνου, σχεδόν 
αµεταχείριστο. Τιµή 700€. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµετα-
χείριστος.  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.

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

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυ-
ψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ολοκληρωµένος αγροτικός εξο-
πλισµός, µεταχειρισµένος, όλα µαζί. Αλέ-
τρι 4υνο 14 ιντσών, 3υνο 14 ιντσών, 2υνο 
17 ιντσών, 5 καλλιεργητές (βαθύ ρίπερ, βα-
θύς απλός, ελαφρύς µε και χωρίς κυλινδρά-
κια, κάρυ), ψεκαστικό 1 τόνου, λιπασµατοδια-
νοµέας 1 τόνου χωρητικότητας, σβάρνα, κα-
ταστροφέας στελεχοκόπτης φυτών, 2 πλατ-
φόρµες, 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 µέ-
τρου που κάνει διανοµή λιπάσµατος παρεµ-
βαλλόµενος στις σωλήνες ποτίσµατος. Περι-
οχή ∆οµοκού. Τηλ.6932164962.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 1556 TD δι-
πλό διαφορικό και καµπίνα άσπρου χρώµα-
τος,160 ίππων, µοντέλο 1985, σε άριστη κα-
τάσταση. Τιµή 15.000€. Τηλ.6932164962.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) 
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. Πε-
ριοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται ραντιστικό Ταταρίδη αναρτώµενο 
1.000 λίτρων. Τηλ.6942/226598.

Πωλείται φρέζα 1,85 σκαπτικό, 7 σει-
ρές µαχαίρια, βαρέως τύπου, µοντέλο 
2002, µάρκα Πυθαγόρα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200 
µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν και-
νούργια. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται πρέσα Welger 730, µοντέλο 
2009, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 15.000€. 
Τηλ.6944/416025. 

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινι-
σµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουρ-
γία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για µπρό-
κολα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινί-
διο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/589801.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρό-
δια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6989/777700.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριόρι ανατο-
λικής Γερµανίας διπλό). Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µηχα-
νή Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε µοτέρ. 
Τηλ.6972/687368.

Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλάτος 
2,85. Τηλ.6972/687368.
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Το ποτάμι δεν
γυρίζει πίσω 
Ο Χάμιλτον γκαζώνει για τον πέμπτο τίτλο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όσο και να το παίζει ταπεινός ο 
Λούις Χάµιλτον, είναι γεγονός, 
πως αν τα καταφέρει και στην Ια-
πωνία να πάρει την πρώτη θέση, 
τότε µόνο µε θαύµα χάνει το φετι-
νό πρωτάθληµα της Formula 1, που 
θα είναι και ο πέµπτος του τίτλος. 

Η Σκουντερία µοιάζει ανίκανη 
πλέον να απειλήσει την παντοκρα-
τορία του Βρετανού και πλέον το 
µόνο που σκέφτεται είναι να... αλ-
λάξει λίγο την εµφάνιση του µονο-
θεσίου της για το ερχόµενο γκραν 
πρι της Κυριακής, καθώς οι 50 πό-
ντοι που χωρίζουν Χάµιλτον και Φέ-
τελ είναι ρεαλιστικά αγεφύρωτοι. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα µετά την 
αγωνιστική του σαββατοκύριακου 
που επιφυλλάσει δύο µεγάλα ντέρ-
µπι κορυφής έρχεται η διακοπή για 
την τρίτη αγωνιστική του Nations 
League. Συγκεκριµένα, στην Αγ-
γλία, 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 προ-
βάδισµα για τον τίτλο. Στην Ελ-
λάδα, από την άλλη, δεσπόζει το 
κυριακάτικο ντέρµπι µεταξύ ΑΕΚ 
και Ολυµπιακού. Αναφορικά µε το 
Nations League, το αντιπροσωπευ-
τικό µας συγκρότηµα δοκιµάζεται 
την ερχόµενη Παρασκευή στην έ-
δρα της, από την Ουγγαρία.

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.

Διαφορετική φέτος
η Ευρωλίγκα

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 6 Οκτωβρίου

Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Formula 1 (Ιαπωνία)

Κατατακτήριες δοκιµές 08.50 COSMOTE SPORT 7

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος - Άρης 18.15 Novasports 1

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 19.00 ΕΡΤ 1

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports 2

Formula 1 (Ιαπωνία)

Αγώνας 07.45 COSMOTE SPORT 5

Τένις (Όπεν Κίνας)

Τελικός 14.30 COSMOTE SPORT 8

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΟΦΗ 16.00 ΕΡΤ 1

ΠΑΟΚ – Απόλλων Σµύρνης 18.00 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK - Ολυµπιακός 20.30 Novasports 1

Formula 1 (Ιαπωνία)

Κατατακτήριες δοκιµές 08.50 COSMOTE SPORT 7

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος - Άρης 18.15 Novasports 1

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 19.00 ΕΡΤ 1

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports 2

Formula 1 (Ιαπωνία)

Αγώνας 07.45 COSMOTE SPORT 5

Τένις (Όπεν Κίνας)

Τελικός 14.30 COSMOTE SPORT 8

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΟΦΗ 16.00 ΕΡΤ 1

ΠΑΟΚ – Απόλλων Σµύρνης 18.00 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK - Ολυµπιακός 20.30 Novasports 1

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

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.

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
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). 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Στις αποθήκες παραµένει µέχρι και σή-
µερα το 70% της φακής, για τις ποικι-
λίες ∆ήµητρα και Σάµος που συγκοµί-
στηκαν το καλοκαίρι στη Θεσσαλία, α-
φού η ζήτηση από τους εµπόρους πα-
ραµένει ισχνή. Αυτό έχει αντίκτυπο και 
στις τιµές, µε αποτέλεσµα οι πωλήσεις 
που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα 
να µην ξεπερνούν τα 60-70 λεπτά το κι-
λό, όταν πέρυσι αντίστοιχα κυµάνθη-
καν κατά µέσο όρο στο 1 ευρώ το κιλό. 

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

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 
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Ε
λαφρά πτωτική είναι η τάση στην ελ-
ληνική αγορά σκληρού σίτου, γεγο-
νός που αποδίδεται αφενός στους 
διαγωνισµούς της Τυνησίας, και α-

φετέρου στην υπερκάλυψη των τοπικών µύ-
λων. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές στα 20 
λεπτά το κιλό έχουν αυξηθεί, ωστόσο οι αγο-
ραστές είναι ελάχιστοι. Την ίδια στιγµή δεν υ-
πάρχουν 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 α-
ναλυτών θεωρούν πως αντίσταση στην πίεση 
θα υπάρξει µόλις η αγορά βάµβακος πλησιά-
σει τα 75 σεντς ανά λίµπρα. Εκεί λογικά θα ε-
νεργοποιηθούν πολλά φιξαρίσµατα των κλω-
στηρίων ενώ και κερδοσκοπικά κεφάλαια θα 
στηρίξουν την άνοδο. Να σηµειωθεί πως συ-
νήγορος στην πρόσφατη πίεση είναι και το ε-
νισχυµένο δολάριο. Στη φυσική αγορά οι πω-
λήσεις και οι εξαγωγές αµερικάνικου δεν είναι 
καλές τις τελευταίες δύο εβδοµάδες και λογι-
κά θα παραµείνει ήσυχα και αυτή την εβδοµά-
δα, αφού η Κίνα είναι κλειστή.

 Μειωµένη εκτιµάται στην τελευταία ανά-
λυση 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 εκα-
τοµµύρια τόνους δηλαδή 41 εκατοµµύρια τό-
νους 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.

Η Τυνησία και οι μύλοι 
πιέζουν το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

27/09 28/09 01/10 02/10 03/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

355,60
357,24 

350,71

347,26

351,83

Απλήρωτοι 
Τα προβλήµατα για τους παραγω-
γούς δεν σταµατούν στις χαµηλές 
τιµές, αφού µέχρι τώρα παραµέ-
νουν απλήρωτοι και δεν έχουν 

λάβει ούτε προκαταβολές

Σάμος
Λεπτόσπερµη ποικιλία µε βάρος 

45 γρ. (1.000 σπόροι), από 
διασταύρωση της πλατύσπερµης 
ελληνικής ποικιλίας «Θεσσαλία» 

µε τη λεπτόσπερµη Μ-11071

Δήμητρα 
Πρόκειται για ποικιλία λεπτόσπερµη 

µε βάρος 40 γρ. (1.000 σπόροι), 
που προήλθε από τη διασταύρωση 

της ποικιλίας «Πελασγία» 
µε την ποικιλία «Θεσσαλία»

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

30/8 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

215

191

82,97

2,78

827,4

16,47

51,55

109,17

82,52

230

215

191

81,71

2,78

826,6

16,49

52,25

109,25

82,57

230

215

184

82,64

2,76

831,6

16,30

55,85

110,62

82,81

230

215

181

78,72

2,73

826,2

16,11

60,20

113,40

83,08

230

215

179

78,55

2,74

853,4

15,98

61,85

113,15

84,10

230

215

179

76,46

2,70

861,4

15,77

67,50

113,37

82,59

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ
δολ. /τόνος

332,8
319,3

332,5
334,2

311,40 340,60

334,2

177,5
189,9 189,9

192,2192,2193,6

Τιμή φακής ποικιλίας 
Δήμητρα, Σάμος 
(ευρώ το κιλό)

2018 0,60 – 0,70 

2017 1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018 0,60 – 0,70 

2017 1,00
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Λίγες οι εξαγωγές του αµερικανικού, λόγω δασµών και δολαρίου

250

240

230

220

210

200

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
76,46

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

179

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

189,9

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,70

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΙ IOYN IOYΛ 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.

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

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

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

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

4
ΜΑΙ

4
IOYN

4
IOYΛ

4
ΑΥΓ

4
ΣΕΠ

4
ΟΚΤ

4
ΜΑΙ

4
IOYN

4
IOYΛ

4
ΑΥΓ

4
ΣΕΠΤ

4
ΟΚΤ

4
IOYN

4
IOYΛ

4
ΑΥΓ

4
ΣΕΠ

4
ΟΚΤ

03
ΣΕΠ

10
ΣΕΠ

17
ΣΕΠ

24
ΣΕΠ

1
ΟΚΤ

230

180

170

160

150

140

130

¤/τόνος ¤/τόνος

84.00

82.00

81.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Συγκυριακά στη χειρότερή του στιγµή 
βρίσκεται το τελευταίο διάστηµα το βαµ-
βάκι, παρά τα θεµελιώδη που το θέλουν 
να έχει φέτος µία πολύ καλή χρονιά. 
Από τη µία η χρηµατιστηριακή πίεση, 
σε συνδυασµό µε το ενισχυµένο δολά-
ριο και από την άλλη οι πρόσφατη κα-
κοκαιρία που έγραψε κάποιες απώλει-
ες ποιότητας ιδιαιτέρως στην περιοχή 
της Βοιωτίας, δείχνουν να αποθαρρύ-
νουν τους καλλιεργητές και να αφή-
νουν «µπόλικο χώρο» στους εκκοκκι-
στές να κάνουν άλλη µια χρονιά το… 
παιχνίδι τους. Ωστόσο, οι αναλυτές ε-
πιµένουν ότι τα θεµελιώδη υπάρχουν 
και η αγορά είναι µπροστά, γι’ αυτό και 
συνιστούν υποµονή. Οι δουλειές που 
γίνονται αυτό το διάστηµα σε εµπορι-
κούς οίκους είναι µε το σταγονόµετρο, 
ενώ όλα τα βλέµµατα είναι στραµµένα 
στην ποιότητα και στο χρώµα των µετα-
βροχικών ποσοτήτων. Στόχος σε αυτή 
τη φάση είναι η τελική πώληση του ελ-

ληνικού προϊόντος στην Κίνα ή γενι-
κότερα στην Άπω Ανατολή, µε δεδοµέ-
νη πάντα την πολύ καλή ποιότητα της 
παραγωγής µας, που την καθιστά άλ-
λωστε 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 ∆εκέµ-
βριο ή µε 45 λεπτά το κιλό αν το κρα-
τήσει ανοιχτό έως τον ερχόµενο Μάιο.  

Τους θετικούς οιωνούς για το ελ-
ληνικό βαµβάκι, πάντως, επιβεβαιώ-
νει η τελευταία έκθεση της ICAC, η ο-
ποία σύµφωνα µε τους αναλυτές, απο-
τελεί προάγγελο αύξησης των τιµών, 
που θα στηριχθεί από την ανάγκη για 
περισσότερες εισαγωγές από την Κί-
να, της οποίας τα αποθέµατα βρίσκο-
νται στα χαµηλότερα επίπεδα από την 
περίοδο 2011-2012. Η έκθεση εκτιµά 
πως οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις θα 
µειωθούν κατά 2% την περίοδο 2018-
2019, ενώ η κατανάλωση θα αυξηθεί 
κατά περίπου 700.000 τόνους, φτάνο-

ντας τους 27,60 εκατ. τόνους.
Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε βαµβά-

κι σε όλο τον κόσµο θα περιοριστούν 
κατά την τρέχουσα περίοδο σε 33,4 ε-
κατ. εκτάρια, δηλαδή 334 εκατ. στρέµ-
µατα. Την ίδια στιγµή, οι αποδόσεις α-
νά εκτάριο εκτιµάται ότι θα µειωθούν 
κατά 1% και θα προσεγγίζουν κατά µέ-
σο όρο τα 777 κιλά ανά εκτάριο, αριθ-
µός που βρίσκεται κοντά στον µέσο ό-
ρο της δεκαετίας (στα 770 κιλά το εκτά-
ριο). Ταυτόχρονα τα παγκόσµια απο-
θέµατα θα µειωθούν και θα φτάσουν 
τους 17,2 εκατ. τόνους, ενώ η παραγω-
γή 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.

Σκόνταψε η τιµή στο βαµβάκι, τώρα θέλει υποµονή
 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

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 βορειο-
αφρικάνικες 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. 

Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΕ ΞΑΝΑ 
ΧΑΜΗΛΑ Η ΤΥΝΗΣΙΑ

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.

ΝEA ΥOΡKH
Τα βαµβάκια µαζεύονται και η προσφορά στο 
εκκοκκισµένο συνεχίζει να αυξάνεται. Εξακολουθεί να 
υπάρχει έλλειψη σηµαντικής ζήτησης, χωρίς ωστόσο αυτό 
να σηµαίνει πως δεν γίνονται επιλεκτικές δουλειές. Στόχος 
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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

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

ICAC
H παγκόσµια παραγωγή θα 

σηµειώσει µείωση της τάξης 

του 4%, φτάνοντας τους 

25,96 εκατ. τόνους

02/10/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 76,19 -0,12

Μάρτιος '19 76,92 -0,13

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρασκευή
28/09

∆ευτέρα
01/10

Τετάρτη
26/09

Τρίτη
02/10

Πέµπτη
27/09

79

78.5

78

77.5

76.5

76

75.5

75

09/26/2018 78.6
09/27/2018 77.72
09/28/2018 76.37
10/01/2018 76.31
10/02/2018 76.19
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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.

Στους 40.500 αριθµούν οι χοίροι που έχουν θανατωθεί 
µέχρι στιγµής στην Κίνα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδω-
σε στη δηµοσιότητα το Πεκίνο, ωστόσο ο αριθµός αυτός 
στην πραγµατικότητα εκτιµάται πως είναι πολύ µεγαλύ-
τερος. Σύµφωνα µε Αµερικανούς αναλυτές, µόνο ένα µι-
κρό µέρος των διαστάσεων που έχει λάβει η νόσος στην 
Ασία, αποκαλύπτουν οι Κινέζοι. Τα γνωστά στοιχεία δεί-
χνουν 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 κά-
πως 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 σηµαντι-
κή αύξηση των τιµών στο χοιρινό στις αγορές του, και κα-
τά συνέπεια, όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα, δασµοί, περιορι-
σµοί, χρηµατιστηριακές τιµές, θα έρθουν σε δεύτερη µοί-
ρα. Μάλιστα, στις ΗΠΑ αναµένουν πως ακόµα και η απα-
γόρευση της εισαγωγής χοιρινού κρέατος µε ρακτοπαµί-
νη, ενδέχεται να αρθεί, προκειµένου να καλυφθούν οι α-
νάγκες της κινεζικής αγοράς. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

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, ε-
νώ 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 περιλαµβά-
νουν τόσο την αφρικανική πανώ-
λη, όσο και τον τυφώνα Φλορένς 
στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο τυφώνας ο-
δήγησε στο κλείσιµο των σφαγί-
ων για δυο εβδοµάδες του µεγαλύ-
τερου παραγωγού χοιρινού των Η-
ΠΑ, της Smithfield Foods.

ΣΤΙΣ ΗΠΑ εκτιµούν ότι η Κίνα, η νού-
µερο ένα βιοµηχανία χοιρινού πα-
γκοσµίως, θα συνεχίζει να βασανί-
ζεται για δεκαετίες µε την ασθένεια 
εξαιτίας της δοµής της παραγωγής 
εκεί, αφού το 82% των γουρουνιών 
της βρίσκονται κατανεµηµένα σε µι-
κρές διασκορπισµένες µονάδες, κα-

θιστώντας σχεδόν ανέφικτο τον πε-
ριορισµό. Η κατάσταση στην Ευρώπη 
είναι επίσης περίπλοκη, µε τα αγρι-
ογούρουνα να αποτελούν τον µεγα-
λύτερο κίνδυνο, µαζί µε την παράνο-
µη διακίνηση και το εµπόριο χοιρι-
νού κρέατος, αλλά και την ελεύθερη 
µετακίνηση στις χώρες της Σένγκεν.

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 ε-
φόσον η δεύτερη δεν καταφέρει να 
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα 
κρούσµατα, αν και προετοιµάζει µε 
µεγάλη προσοχή τις άµυνές της, ο 
κλήρος θα πέσει στους Αµερικάνους. 

Η RABOBANK, αναλύοντας την κατά-
σταση, εκτιµά ότι η αναταραχή θα 
δηµιουργήσει εξαγωγικές ευκαιρίες. 
Αρχικά, αυτό έχει περισσότερες πι-
θανότητες να πάρει τη µορφή αγο-
ρών πανικού από πελάτες που ανη-
συχούν για τη διαθεσιµότητα και το 
κόστος του χοιρινού. Μέχρι τις αρ-
χές του 2019 η Rabobank περιµέ-

νει ότι οι αγορές θα έχουν µια κα-
λύτερη κατανόηση των διαστάσεων 
της νόσου και των σχετιζόµενων ει-
σαγωγικών αναγκών. Πολλά εξαρ-
τώνται από το αν οι χώρες της δυ-
τικής Ευρώπης, που επί του παρό-
ντος τροφοδοτούν το 35% των πα-
γκόσµιων εξαγωγών χοιρινού, θα 
παραµείνουν χωρίς τον ιό.

ΑΝ Η ΚΙΝΑ υποχρεωθεί να θανα-
τώσει µερικά εκατοµµύρια γου-
ρουνιών, αυτό σηµαίνει µε απλά 
λόγια πως δεν θα υπάρχει αρκετό 
χοιρινό κρέας στον κόσµο για να 
καλυφθεί η ζήτηση, µε την αυτό-
µατη αντίδραση της αγοράς, να εί-
ναι η συνηθισµένη κάθε φορά που 

η προσφορά περιορίζεται ξαφνι-
κά, δηλαδή η κατακόρυφη αύξη-
ση των τιµών. Σηµειωτέων ότι οι 
Κινέζοι καταναλώνουν πιο πολύ 
χοιρινό από όσο όλος ο υπόλοι-
πος πλανήτης µαζί, µε την χώρα 
να αποτελεί καθαρό εισαγωγέα 
χοιρινού κρέατος. 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ο περιορισµός της νό-
σου είναι ζωτικής σηµασίας, αφού 
τυχόν είσοδός της θα επηρεάσει εγ-
χώριο εµπόριο και εξαγωγές. Σε πρό-
σφατες δηλώσεις του στην Agrenda, 
ο πρόεδρος της Νέας Οµοσπονδί-
ας Χοιροτρόφων Ελλάδας Γιάννης 

Μπούρας υποστήριξε πως «οι οικο-
νοµικές επιπτώσεις θα είναι κατα-
στροφικές για τους χοιροτρόφους», 
αφού όπως εξήγησε, τα µέτρα που 
θα ληφθούν θα έχουν σαν αποτέλε-
σµα να µην ορθοποδήσει καµία µο-
νάδα που θα τα εφαρµόσει. 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΤΙΜΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΧΟΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΧΟΙΡΟΙ ΕΧΟΥΝ 
ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ 
ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΝΕΤΑΙ, 

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ
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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. 

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. 

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. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η Ελλάδα σε αντίθεση µε όλες τις χώρες 
που πέρασαν από το δρόµο των µνηµο-
νίων είναι η µόνη που παραµένει εκτός 
αγορών και ο ορίζοντας επιστροφής της 
παραµένει άγνωστος. Με τις τέσσερις συ-
στηµικές τράπεζες να αντιµετωπίζουν δύ-
σκολους στόχους σε επίπεδο µείωσης 
των µη εξυπηρετούµενων δανείων τους 
και συγχρόνως να επιχειρούν να θωρα-
κίσουν τους ισολογισµούς τους, η σενα-
ριολογία περί νέων κεφαλαιακών ανα-
γκών βρήκε πρόσφορο έδαφος και εκ-
δηλώθηκε µε τραπεζικό sell off την πε-
ρασµένη Τετάρτη, που ξεπέρασε το 60% 
του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης. Η 
αγορά αναλώνεται σε ερωτήµατα «ποιος 
θα βάλει λεφτά εάν χρειαστούν οι τράπε-

ζες» και οι short sellers κινούνται ανε-
ξέλεγκτοι σε µια ευάλωτη αγορά, σηµει-
ώνει το capital.gr υπογραµµίζοντας ότι 
το πρόσφατο ξεπούληµα αποτελεί πρε-
λούδιο του τι µπορεί να ακολουθήσει, ε-
άν δεν ληφθούν αντίµετρα στην υποτι-
µητική κερδοσκοπία. 

Στο µεταξύ, έκπληξη στην Ευρώπη 
και αναταραχές στις αγορές προκαλεί 
το σχέδιο προϋπολογισµού της νέας ι-
ταλικής κυβέρνησης, µε το σπρεντ να 
πλησιάζει το 3,5%. Συναγερµός στις Βρυ-
ξέλλες και στις τάξεις της ευρωβουλής, 
µε τους προεδρεύοντες των πολιτικών 
οµάδων να δέχονται το ερώτηµα, εάν 
η Ιταλία γίνεται πλέον η «επόµενη Ελ-
λάδα» της ευρωζώνης

Ποιος πληρώνει; 
 Αντίμετρα για να αποφευχθούν νέα sell off
 Φόβοι η Ιταλία να είναι «επόμενη Ελλάδα»

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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B & B

M A G A Z I N E

Το νέο τεύχος 
έρχεται 13 Οκτωβρίου 

µε την Agrenda

Top Movers
 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. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,3320 -7,26%
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ 6,3000 -4,55%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.828,39 + 0,20%
 NASDAQ Comp 8.025,08 +0,32 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.387,29 -0,53%
Λονδίνο FTSE 100 7.429,70 -1,07%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.255,67 -0,26%
Παρίσι CAC-40 5.441,65 - 0,91%
Ζυρίχη SMI 9.116,28 -0,64%
Τόκιο NIKKEI-225 23.975,62 -0,56%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Ελαιοπαραγωγοί-επισημάνσεις-υποχρεώσεις
Με αφορµή της έναρξη της ελαιοκοµικής περιόδου 
2018-2019, θεωρώ σκόπιµο να φρεσκάρω µερικά θέ-
µατα που άπτονται της καθηµερινότητας των παραγω-
γών ελαιολάδου, αλλά και των ελαιοτριβείων. 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ∆15 1039443 ΕΞ 2015/23.3.2015: Τρόποι απει-
κόνισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αµοιβής 

που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώµα-
τα (ποσοστό επί του παραχθέντος ε-
λαιόλαδου) και εισπράττονται σε εί-
δος από οντότητες-εκµεταλλευτές ε-
λαιοτριβείων, µε βάση τις διατάξεις 
των Ε.Λ.Π. (νόµος 4308/2014) όπως 
αυτές ισχύουν από 01.01.2015. Απα-
ντώντας στα ερωτήµατα που σχετίζο-
νται µε το αντικείµενο του θέµατος 
και κατά το µέρος αρµοδιότητας του 
τµήµατος, τίθενται υπόψην τα εξής:

ΕΦΟΣΟΝ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ εισπράττει, από 
τους αγρότες-παραγωγούς, είτε του 
ειδικού είτε του κανονικού καθε-
στώτος ΦΠΑ (νόµος 2859/2000), 
την αµοιβή του σε είδος (ποσοστό 
επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) 
για την παροχή υπηρεσιών προς 
αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει 
σε ανταλλαγή υπηρεσιών µε αγα-
θά. Συγκεκριµένα προσφέρει υπη-
ρεσίες στον αγρότη, για την αµοι-

βή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση τιµολογί-
ου και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής, για τη λαµ-
βανόµενη, ως αµοιβή από αυτόν, ποσότητα αγροτι-
κού προϊόντος. Σηµειώνεται ότι, µε βάση τις διατά-
ξεις 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 αρ-
χείων και έκδοση παραστατικών πωλήσεων (τιµολό-
για, στοιχεία λιανικών συναλλαγών). Οι αγρότες-φυ-
σικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθε-

στώς ΦΠΑ υποχρεούνται στη τή-
ρηση λογιστικών στοιχείων ακό-
µα κι αν δεν υποχρεούνται σε ε-
νηµέρωση των λογιστικών τους 

αρχείων (Α.Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ.1007/9.1.2015). Ως εκ τού-
του υποχρεούνται, όπως όλες οι οντότητες, σε έκδο-
ση παραστατικού πώλησης (τιµολόγιο) για τις πωλή-
σεις αγαθών που πραγµατοποιούν, εν προκειµένω 
την ποσότητα του ελαιολάδου και του ελαιοπυρήνα 
που πωλούν σε άλλες οντότητες, όπως είναι και ο εκ-
µεταλλευτής ελαιοτριβείου. Σύµφωνα µε τον Σ.ΛΟ.Τ. 
αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτρι-
βείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος, 
ορίζεται: «…Ωστόσο, εάν ο παραγωγός είναι αγρό-
της του κανονικού καθεστώτος, αποδίδει ο ίδιος την 
εισφορά δακοκτονίας, οπότε αφού το τιµολόγιο εκ-
δίδεται από τον ίδιον, δεν κρίνεται απαραίτητο να α-
ναγράφεται 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 εί-

δος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) υ-
ποχρεούται σε έκδοση τιµολογίου προς τους αγρό-
τες 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 άρ-
θρου 8 των Ε.Λ.Π., το οποίο µπορεί να συνενώνεται µε 
το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφερό-
µενη παροχή υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι στο 
συνενωµένο παραστατικό θα είναι διαθέσιµες όλες οι 
ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφε-
ρόµενες 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 αυτοτιµολό-
γηση, και ως εκ τούτου να εκδίδει η οντότητα-εκµεταλ-
λευτής ελαιοτριβείου το παραστατικό πώλησης για λο-
γαριασµό 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 στοιχεί-
ων (τιµολογίων πώλησης, αγοράς και εκκαθαρίσεων) 
οφείλουν να αποδίδουν στο ∆ηµόσιο Ταµείο µέχρι 20 
Φεβρουαρίου, 20 Μαϊου, 20 Αυγούστου και 20 Νοεµ-
βρίου κάθε χρόνου την εισφορά δακοκτονίας που α-
ναλογεί στο λάδι που παράχθηκε µέσα στο προηγού-
µενο ηµερολογιακό τρίµηνο και στις ελιές που πωλή-
θηκαν χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών ή τους 
εντολοδόχους τους µέσα στο προηγούµενο ηµερο-
λογιακό τρίµηνο. ΑΡΑ: όσοι έχουν υποχρέωση να εκ-
δίδουν παραστατικά, δηλαδή οι αγρότες του κανονι-
κού καθεστώτος πρέπει να αποδίδουν αυτοί την δα-
κοκτονία. ∆εν θα αναφερθώ στα πρόστιµα που θα ε-
πιβληθούν σε περίπτωση ελέγχου. Θα πω µόνο τού-
το: όταν δεν υποβάλλεις χρεωστική περιοδική δήλω-
ση ΦΠΑ, το αυτοτελές πρόστιµο είναι 250,00. Το ίδιο 
ισχύει και για την υποχρέωση υποβολής 3µηνιαίας 
δήλωσης απόδοσης δακοκτονίας.

Τιµολόγιο
Οι αγρότες υποχρεούνται 
σε έκδοση παραστατικού 
πώλησης του ελαιολάδου 

και του ελαιοπυρήνα 
σε άλλες οντότητες

Κανονικού
Αν ο παραγωγός είναι 

αγρότης του κανονικού 
καθεστώτος, αποδίδει 
ο ίδιος την εισφορά 

δακοκτονίας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

«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.

∆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».





ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤOY  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Φτωχότερη -δίχως αµφιβολία- θα 
είναι τα επόµενα χρόνια η πρω-
τογενής παραγωγή της χώρας 
µας αλλά και η έρευνα, αν τελι-
κά δεν καµφθούν οι απαιτήσεις 
του Υπερταµείου για τη διαχείριση 
µιας σειράς κρατικών ακινήτων. 
Μετά το ρεπορτάζ της Agrenda 
(φύλλο 672) σχετικά µε τα ακί-
νητα αγροτικού ενδιαφέροντος 
που κινδυνεύουν να περάσουν 
στους δανειστές, ήρθαν οι πρώ-
τες αντιδράσεις από τη Λάρισα, ό-
που σύµφωνα µε όσα έκανε γνω-
στά ο ∆ήµαρχος της πόλης Από-
στολος Καλογιάννης έχουν τεθεί 
σε κίνδυνο συνολικά 121 ακίνη-
τα, 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 Τσακα-
λώτου (ΦΕΚ B’ 2317/19.6.2018) 
δεν έχουν ολοκληρωθεί, φόβοι 
εκφράζονται για εκτάσεις του ΤΕΙ, 
της Αβερώφειου Γεωργικής Σχο-
λής, του ΕΘΙΑΓΕ, στρατιωτικές ε-
κτάσεις κ.α. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το γεγονός ότι από τις πρώ-
τες διασταυρώσεις που έχουν γί-
νει προκύπτει το Αρχαίο Θέατρο 
Λάρισας, µαζί µε τους περιβάλλο-
ντες χώρους, παραχωρείται στο υ-

περταµείο. «…Παρά τις διαβεβαι-
ώσεις ότι οι αρχαιολογικοί χώροι 
εξαιρούνται, φαίνεται από τις πρώ-
τες διασταυρώσεις που κάνουµε 
να αποδεικνύεται δυστυχώς ότι 
το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας µε 
τους περιβάλλοντες χώρους, αρ-
χαιολογικός χώρος από τους πιο 
σηµαντικούς στην Ελλάδα, παρα-
χωρείται στο Υπερταµείο», δήλω-
σε χαρακτηριστικά για το θέµα ο  
χαρακτηριστικά ο βουλευτής Λά-
ρισας Κ. Μπαργιώτας του ΚΙΝΑΛ 
(πρώην Ποτάµι). Ο ίδιος κάλεσε 
µάλιστα το ∆ήµο Λαρισαίων και 
τις τοπικές αρχές να διερευνή-
σουν µε διασταυρώσεις όπου εί-
ναι δυνατό εάν στα δηµόσια ακί-
νητα της Λάρισας, που περιλαµ-
βάνονται στον κατάλογο των εκ-
χωρηθέντων ακινήτων συµπερι-
λαµβάνονται ακίνητα του ∆ηµοσί-
ου, που αποτελούν ζωτικούς χώ-
ρους για τη λειτουργία της πόλης.

Αίτηµα εξαίρεσης 47 ακινήτων
Λόγω της σηµαντικότητας των 

ακινήτων αλλά και του µεγάλου 
αριθµού αυτών ο δήµαρχος Λα-
ρισαίων Απόστολος Καλογιάννης 
ενηµέρωσε τους δηµοτικούς συµ-
βούλους και πρότεινε να συντα-
χθεί ένα αίτηµα προς το Κυβερνη-
τικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πο-
λιτικής για την εξαίρεση από το Υ-
περταµείο των 47 τουλάχιστον ακι-
νήτων µε  κοινωφελή χαρακτήρα. 

Με άξονα τη βιωµατική προσέγγι-
ση, την πρακτική καθηµερινή εκ-
παίδευση, τις τεχνικές δεξιότητες, 
την επιχειρηµατική ικανότητα, την 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ευ-
θύνης σε τοπικό και όχι µόνο επί-
πεδο, η ανάγκη εκπαίδευσης των 
αγροτών είναι εντονότερη από πο-
τέ, τόνισε µεταξύ άλλων ο υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος Γιώργος ∆ηµα-
ράς στην ηµερίδα µε θέµα «Η Αγρο-
τική Εκπαίδευση στην Ελλάδα», που 
έγινε στις 29 Σεπτεµβρίου στην Αβε-
ρώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας. 

Στην ηµερίδα συναντήθηκαν εκ-
παιδευτικοί αγροτικών σχολών και 
ειδικοί επιστήµονες, για να παρου-
σιάσουν διαφορετικά µοντέλα αγρο-
τικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό µε σκοπό την ανταλλα-
γή απόψεων και την κατάθεση προ-
τάσεων στους φορείς της πολιτείας 
για µια πιο αποτελεσµατική αγρο-

τική εκπαίδευση, προσαρµοσµένη 
στις σύγχρονες ανάγκες και τις νέ-
ες τεχνολογικές εξελίξεις.

Στο «επόµενο βήµα» που αφορά 
τον οδικό χάρτη αξιοποίησης της 
Αβερωφείου, αναφέρθηκε ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βα-
σίλης Κόκκαλης, ανακοινώνοντας 
ότι «έχει συγκροτηθεί αρµόδια Ε-
πιτροπή, η οποία και θα προχωρή-
σει στην κατάρτιση επιχειρησιακού 
προγράµµατος για την αξιοποίηση 
των εγκαταστάσεων, προς όφελος 
των αγροτών και της Θεσσαλίας».

Στην ηµερίδα έγινε εκτενής ανα-
φορά στην ανάγκη ο αγρότης να έ-
χει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να 
γνωρίζει όλη την κλίµακα της παρα-
γωγής, αλλά και στη σύνδεση της 
παιδείας µε το σχέδιο της παραγω-
γικής ανασυγκρότησης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Εθνικός στόχος η διά βίου
μάθηση στη γεωργία

Η Αβερώφειος στη 
Λάρισα «υποψήφια» 
για το Υπερταμείο;
Στο στόχαστρο των δανειστών μπαίνουν 
αγροτικά φιλέτα του θεσσαλικού κάμπου 

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

κοινόχρηστο χαρακτήρα

∆ιασταυρώσεις
Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει 

όταν ολοκληρωθούν 
οι διασταυρώσεις των 
κωδικών και γίνουν 
γνωστά τα ακίνητα
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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

Λίστα… αναµονής, που ξεπερνά, κατά πολύ, τις 
αριθµηµένες φιάλες της φετινής πρώτης εµφιά-
λωσης έχει σχηµατιστεί για το τσίπουρο εξαετούς 
παλαίωσης που ετοίµασε η Ζοίνος ΑΕ και σκοπεύ-
ει να το κυκλοφορήσει στην αγορά στο αµέσως ε-
πόµενο διάστηµα. Η ηπειρώτικη οινοποιητική ε-
πιχείρηση δροµολογεί, επίσης, την αλλαγή «ει-
κόνας» στα δύο ηµιαφρώδη κρασιά της, την είσο-
δό 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 ρί-
ξουµε στην αγορά είναι το παλαιωµένο µας τσίπου-
ρο, το οποίο έµεινε σε βαρέλι µια εξαετία πριν το 
εµφιαλώσουµε», εξήγησε στην Agrenda ο ∆ηµή-
τρης 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 π-
ρο-πωληµένες, ενώ υπάρχει «ουρά» για άλλες τόσες.

Με νέα ετικέτα σε αφρώδη και ηµιαφρώδη
Σε ό,τι αφορά τη γκάµα των κρασιών της Ζοί-

νος ΑΕ, στο µέτωπο αυτό η επιχείρηση δεν σχε-
διάζει 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 κρα-
σιά να αποκτήσουν νέα «εικόνα» και να είναι α-
ναγνωρίσιµα πιο εύκολα από τους καταναλωτές.

Οι τελικές αποφάσεις αναµένεται να ληφθούν 
το Νοέµβριο, ωστόσο ένα από τα σενάρια που συ-
γκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να επι-
κρατήσει, θέλει τα δύο κρασιά να αποκτούν την 
ετικέτα «Zoinos Brut» και να χαρακτηρίζονται 
ως «αφρώδης οίνος». Αναφορικά µε την επέκτα-
ση του αµπελώνα στα σχέδια για το 2019 η φύτευ-
ση άλλων 50 στρεµµάτων µε τοπικές ποικιλίες ό-
πως η «Ντεµπίνα», το «Βλάχικο» και το «Μπεκάρι».

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
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.

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

Νέες προοπτικές ανάπτυξης καινοτόµων εφαρµογών 
για ποιοτική αναβάθµιση και βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας του ελληνικού πρωτογενούς τοµέα δη-
µιουργεί η εξαγορά της Agrostis από τη Novarcet.

Η Novacert ΕΠΕ, η µεγαλύτερη συµβουλευτική ε-
ταιρία της Ελλάδος στον αγροδιατροφικό τοµέα, α-
νακοίνωσε την περασµένη Πέµπτη την εξαγορά του 
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της εταιρίας πλη-
ροφορικής Agrostis Α.Ε, χωρίς ωστόσο να γίνουν 
γνωστές οι οικονοµικές λεπτοµέρειες της συµφω-
νίας. Σύµφωνα µε τη Novacert, η στρατηγική αυτή 
συνεργασία σηµατοδοτεί την είσοδο της εταιρείας 
στον αναπτυσσόµενο κλάδο των νέων τεχνολογι-
ών. Να σηµειωθεί ότι η Agrostis είναι µία εταιρεία 

Αγροτεχνολογίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη που ι-
δρύθηκε το 2012 και είναι leader στην παροχή προ-
ϊόντων, υπηρεσιών πληροφορικής και νέων τεχνο-
λογιών αποκλειστικά για τον πρωτογενή τοµέα. 

Συγκεκριµένα, η εταιρεία παρέχει εφαρµογές 
λογισµικού (ifarma, mint, metris, sima) για παρα-
κολούθηση και διαχείριση αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων από οµάδες παραγωγών, συνεταιρισµούς και 
µεταποιητικές µονάδες, αναπτύσσει υπηρεσίες και 
συστήµατα γεωργίας ακριβείας, εµπορεύεται συ-
στήµατα ελέγχου θερµοκηπίων και άλλα συστήµα-
τα αυτοµατισµού για τον πρωτογενή τοµέα και α-
ναπτύσσει πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης 
καλλιεργειών ως υπηρεσία (Farming as a Service). 

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
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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

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πράσινο σκουλήκι, ζιζάνια και προβλή-
µατα υδροδότησης προκάλεσαν µεγά-
λες καταστροφές, που φτάνουν µέχρι 
το 70%-80% της παραγωγής, στις φετι-
νές καλλιέργειες βιοµηχανικής κάννα-
βης των «πυρήνων» που έχουν αναπτυ-
χθεί σε Θράκη και Αιτωλοακαρνανία.

Παρόλα αυτά, ο «σπόρος» της καλλι-
έργειας φαίνεται πως έχει αρχίσει να 
«ριζώνει» στην Ελλάδα, καθώς το ενδι-
αφέρον των παραγωγών, για ενασχό-
ληση µε το αντικείµενο, βαίνει αυξα-
νόµενο χρόνο µε το χρόνο. Κάτι που 
επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι οι ε-
κτάσεις που σπάρθηκαν φέτος µε κάν-
ναβη -αν και παραµένουν λίγες σε α-
πόλυτα µεγέθη- είναι τριπλάσιες από 
το 2017, φτάνοντας τα 1.085 στρέµµα-
τα, έναντι των 300 στρεµµάτων πέρυσι 
και 25 στρεµµάτων το 2016, ενώ η τά-
ση είναι περαιτέρω ανοδική.

Εκτός από την καλλιέργεια, µάλι-
στα, αυξηµένο είναι το ενδιαφέρον 
και για τη µεταποίησή της, είτε για βι-
οµηχανική χρήση, είτε φαρµακευτι-
κή, όπως διαφάνηκε και στην πρώτη 
Salonica Cannabis Expo, που οργα-
νώθηκε στη Θεσσαλονίκη 28-30 Σε-
πτεµβρίου, µε τη συµµετοχή άνω των 
70 εκθετών από την Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό, 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 ενδεχο-
µένως τροφή για προβληµατισµό σε ό-
σους ετοιµάζονται να ασχοληθούν µε 
την καλλιέργεια, παραµένει η απουσία 
τουλάχιστον µιας µεγάλης µεταποιητι-
κής µονάδας που θα µπορούσε να δια-

σφαλίσει την απορ-
ρόφηση της παραγω-
γής βιοµηχανικής κάν-
ναβης.Την καίρια αυτή 
έλλειψη επεσήµανε και ο 
∆ρ. Σπύρος Βυζαντινόπουλος, 
πρώην γενικός διευθυντής του ΕΘΙ-
ΑΓΕ και τακτικός ερευνητής του ΕΛΓ 
∆ήµητρα, ο οποίος µιλώντας σε σχετι-
κή ηµερίδα για τις προκλήσεις και τις 
προοπτικές του κλάδου, στο πλαίσιο 
της έκθεσης, ανέφερε ότι χωρίς µετα-
ποιητικές µονάδες πολύ δύσκολα θα 
αναπτυχθεί και η καλλιέργεια.

Μια εγκατάσταση δευτερογενούς ε-
πεξεργασίας µε προϋπολογισµό 3-4 ε-
κατ. ευρώ και δυναµικότητα 5 τόνων 
την ώρα, για να λειτουργήσει  θα πρέ-
πει κατ’ ελάχιστον να απορροφά τη σο-
δειά 30.000 στρεµµάτων, για να απο-
δίδει κέρδος 40 ευρώ τον τόνο και υπό 
την προϋπόθεση πως η τιµή του καν-
ναβοστελέχους 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 α-
παιτείται, 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 επενδύ-
σεις έως 1,5 δισ. ευρώ τα επόµενα λί-
γα χρόνια, όπως ανέφερε η εκπρόσω-
πος της διοργανώτριας αρχής της έκ-
θεσης, Ελένη Μπέλλου.

Σε ό,τι αφορά τη ζηµιά από το «πρά-
σινο σκουλήκι» ο κ. ∆έδογλου µας είπε 
ότι η έξαρση των προσβολών ήταν πο-
λύ εκτεταµένη και δεδοµένου ότι δεν 
υπάρχουν πιστοποιηµένα σκευάσµα-
τα για να καταπολεµηθεί, οι καλλιέρ-
γειες έµειναν έρµαιο στις ορέξεις του. 

Απώλεια παραγωγής
έως 80% στη Θράκη
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.

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

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

Βιωσιμότητα 

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.

Νέα μόναδα



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.  

ΣΚΛΗΡΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
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>  Η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση των όρων  
οικονοµικότητας της καλλιέργειας, η οποία δεν διευκολύνεται από την αγορά διεθνώς

ΑΝ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΑΝ ...  
ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ  
Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ    

Το 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.

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.

 ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

2,9
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΑΡΧΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

 8,6
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
0,2 ΕΚΑΤ ΤΟΝΟΙ

2,1
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

1,2
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

>  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

ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ      
Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ

Οι 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 κατερ-
γασίας που θα εφαρµοστεί, καθορίζονται από την προηγού-
µενη καλλιέργεια και τον όγκο των φυτικών της υπολειµµά-
των, 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 προηγη-
θεί ανοιξιάτικη καλλιέργεια, τότε το όργωµα γίνεται αµέσως 
µετά τη συγκοµιδή αφού πρώτα γίνει τεµαχισµός και στελε-
χοκοπή των φυτικών υπολειµµάτων. Το φθινοπωρινό όργω-
µα 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 προη-
γούµενη καλλιέργεια αφήνει µεγάλο όγκο υπολειµµάτων, υ-
πάρχει ανάγκη καταπολέµησης βαθύρριζων ζιζανίων ή υ-
πάρχει αδιαπέραστος υπεδάφειος σκληρός ορίζοντας. Κατά 
την παραδοσιακή κατεργασία, παραµονές της σποράς γίνε-
ται η εφαρµογή της βασικής λίπανσης και ακολουθεί δισκο-
σβάρνισµα. Εφόσον υπάρχουν ακόµη τόσο µεγάλοι βώλοι γί-
νεται µια επιπλέον κατεργασία µε απλό καλλιεργητή. Το έδα-
φος δε χρειάζεται να είναι πολύ ψιλοχωµατισµένο για τη σπο-
ρά 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, βο-
ηθούν την ανάπτυξη πλουσιότερου ριζικού συστήµατος και 

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

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 γί-
νεται µε τη χρήση λιπασµατοδιανοµέα ή σε γραµµές µε τη 
χρήση σπαρτικών µηχανών. Η σπορά µε τη χρήση σπαρτι-
κών µηχανών συνιστάται καθώς απαιτείται λιγότερη ποσό-

τητα σπόρου, το φύτρωµα είναι πιο γρήγορο και οµοιόµορ-
φο και οι απώλειες των φυτών το χειµώνα είναι µικρότερες. 
Οι συνιστώµενες ποσότητες σπόρου κυµαίνονται από ποικι-
λία σε ποικιλία. Οι καλλιεργητές δε θα πρέπει να κάνουν υ-
περβολές µε την ποσότητα του σπόρου. Οι πολύ πυκνές σπο-
ρές, µπορεί να οδηγήσουν σε αυξηµένο πλάγιασµα, αυξηµέ-
νο ανταγωνισµό µεταξύ των φυτών και αύξηση του κινδύ-
νου εµφάνισης ασθενειών. Για µια καλύτερη ποιοτικά και πο-
σοτικά παραγωγή συστήνεται το σύνολο του σπόρου που 
χρησιµοποιείται να είναι πιστοποιηµένος.

Λίπανση: Στη βασική λίπανση χορηγείται το σύνολο της πο-
σότητας 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 εκτι-
µώνται 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 ε-
µπορεύσιµο. Ο καλλιεργητής πρέπει να αξιολογήσει τo δυ-
ναµικό παραγωγής, η διάρκεια του βιολογικού κύκλου 
(πρωιµότητα), η ικανότητα ανάπτυξης αδελφιών, η αντο-
χή στο πλάγιασµα, στις ασθένειες (πχ σεπτοριάσεις, σκω-
ριάσεις) και στους παγετούς και την ξηρασία.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ 
MISKO�BARILLA

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.

▲

Kαµπύλη απορρόφησης αζώτου από τα φυτά
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ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ; 

Τα 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 12-
16 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

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΕΙΣΡΟΕΣ

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. 

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, 20-
24-0, 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 

20-10-0 θα χρειαστούν 10 τόνοι λίπασµα 
ενώ εάν χρησιµοποιηθεί Nutrimore 30-
15-0 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  

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ  NUTRIMORE ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

▲

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η έναρξη της περιόδου σποράς των σιτηρών 
βρίσκεται προ των πυλών και η Φυτοθρεπτι-
κή ABBE πρωτοστατεί σε αναζήτηση καινοτόµων 
λιπασµάτων που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογί-
ες και µπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήµα-
τα λίπανσης των σιτηρών.
Μετά από πειραµατισµό ετών σε διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας, εξήχθησαν ασφαλή συµπε-
ράσµατα και µια νέα σειρά κοκκωδών λιπασµά-
των έρχεται να προστεθεί στην πλούσια γκάµα της 
Φυτοθρεπτική. Η σειρά Stampa είναι αποτέλεσµα 
της συνεργασίας της Φυτοθρεπτικής µε την εται-
ρεία Stoller USA και αποτελεί συνδυασµό της εξε-
λιγµένης τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας 
και εµπειρίας της Φυτοθρεπτικής. 
Η ενσωµάτωση παραγόντων τεχνολογί-
ας Stoller σε κοκκώδη λιπάσµατα, µέσω της σει-
ράς λιπασµάτων Stampa, δίνει την δυνατότητα να 
εφαρµοσθούν, µέσω της βασικής ή επιφανειακής 
λίπανσης, προϊόντα που επιδρούν άµεσα στη φυ-
σιολογία 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 δυ-

σµενείς καιρικές συνθήκες του χειµώνα.
 Καλύτερο α-

δέλφωµα.
 Αυξηµένη πα-

ραγωγή.
 Βελτιωµένα 

ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά.

 
Βαγγέλης 

Λάσκος, 
Γεωπόνος, 

Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ 

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-
0
15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 20-
24-0
15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 25-15-
5 15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 20-
40-0
10-15 kgr/στρ.

Μειωµένο κόστος λίπανσης 10-20% 
συν µίνιµουµ 10% αύξηση της σοδειάς, 
ισούτε µε µέγιστη κερδοφορία
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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 

∆ΥΝΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΠΟΡΟΥ SYNGENTA

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 

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. 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ  

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.

▲

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΕΙΣΡΟΕΣ
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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 2017-
2018 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.

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.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.

Vendetta: Εντυπωσιακών απο-
δόσεων. Αξιοποιεί ξηρά και άγο-
να εδάφη. Χαρακτηριστικό της  το 
<<stay green>>. Με δείκτη γλουτέ-
νης πάνω από 80.
Cannavaro: Νέα, µέσο όψιµη. Πο-
λύ παραγωγική ειδικά σε πεδινά 
γόνιµα εδάφη.
Gattuso: Νέα ποικιλία πού πρώι-
µη, άριστη σε απόδοση µε πολύ κα-
λή ποιότητα.
Torrebianca: Μεσοπρώιµη µε ά-
ριστες προδιαγραφές. Πολύ παρα-
γωγική µε αντοχή στην ξηρασία.
Alemanno: Νέα ποικιλία, µέσο 
πρώιµη. Πολύ παραγωγική µε άρι-
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πολύ 
υψηλό ειδικό βάρος 80-86 kg/hL.
Quadrato:  Υψηλοαποδοτική ποι-
κιλία εξαιρετικής ποιότητας µε προ-
σαρµοστικότητα σε κάθε περιοχή.

Pietrafi tta: Κορυφαία ποικιλία σε 
επίπεδο ποιότητας. Ιδανική για ξη-
ροθερµικές περιοχές και εδάφη χα-
µηλής παραγωγικότητας.
Adone: Μέσο όψιµη, πολύ ανθε-
κτική στο ψύχος, στις ασθένειες. Ι-
δανικό για την Κ. και Β. Ελλάδα. 
Spartaco: Νέα ποικιλία µικρού βι-
ολογικού κύκλου. Ασυναγώνιστα 
υψηλό δείκτη γλουτένης 90-95.
Dorato: Νέα ποικιλία µέσης ανά-
πτυξης, πολύ παραγωγική µε ευ-
ρεία προσαρµοστικότητα.
Acadur: Ποικιλία υψηλών απο-
δόσεων µε πολύ υψηλή πρω-
τεΐνη. Πρώιµη ποικιλία µε σπυ-
ρί εξαιρετικού χρώµατος 23-24 
(Minolta). Άριστη περιεκτικότητα 
δε γλουτένη (70-75), ιδανική για 
την µακαρονοποιία και την αλευ-
ροβιοµηχανία.

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
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

▲▲

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 (82-
84kg/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.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΣΠΟΡΟΙ


