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Ρελάνς Φ/Β 
σε ενοίκια γης 
με 250 ευρώ 
∆ελεαστικές οι προσφορές που 

έχουν στα χέρια τους οι αγρότες, 

για 25ετείς µισθώσεις σε γαίες 

υψηλής παραγωγικότητας. σελ. 16

Νέο πλαίσιο    
ρύθμισης για 
αγροτικά χρέη 
Αναγκαία στο πλάνο Σταϊκού-

ρα για τα χρέη µια φόρµου-

λα για αγροτικές εκµεταλλεύ-

σεις µε δυναµική. σελ. 10-11

Φρέσκο χρήμα 
σε αγροτικά 
προγράμματα      
Πιο πολλά και νωρίτερα τα κον-

δύλια του Ταµείου Ανάκαµψης 

για τη γεωργία, ενισχύεται ο ρό-

λος του αγρότη στη µεταποίη-

ση των προϊόντων. σελ. 4, 10, 46

Τι αποδίδει 
η καλλιέργεια 
της καρυδιάς  
Έσοδα 1.345 ευρώ το στρέµ-

µα δείχνει µελέτη καθετοποιη-

µένου καρυδεώνα. Βήµα-βήµα 

το κοστολόγιο για τις επενδυ-

τικές δαπάνες. σελ. 12-13

Αύγουστο 
η εξόφληση 
ΕΛΓΑ 35%   
Πριν το ∆εκαπενταύγουστο η 

πληρωµή του υπολοίπου 35% 

για τις αποζηµιώσεις του 2019. 

Επιδότηση ασφαλίστρου υπό-

σχεται ο Βορίδης. σελ. 42-43

Με 25 ευρώ 
ενίσχυση 
οι μικροί 
αγρότες 

Ενισχύεται μεθοδικά η θέση 
του πραγματικού αγρότη, 

σε άλλο καθεστώς οι μικροί 
agrenda - σελ. 7-9
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• ∆ηµοφιλής για νέες επενδύσεις στον 
αγροτικό τοµέα ο Αναπτυξιακός σελ. 16
• Εντός έξι µηνών το πρώτο αίτηµα 
πληρωµής στα Αντιχαλαζικά σελ. 17

• Στις Σέρρες η φηµισµένη ιαπωνική 
εκτροφή της φυλής WAGYU σελ. 36
• Μέχρι 2.000 ευρώ, δηλαδή 500 ζώα η 
ειδική ενίσχυση στα αιγοπρόβατα σελ. 6

• Φόβος φέτος για τις εξαγωγές σύκων τα 
τριπλάσια ναύλα προς Καναδά σελ. 19
• Με τις καλύτερες προοπτικές ξεκίνησαν οι 
παραδόσεις βιοµηχανικής ντοµάτας σελ. 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με τριπλάσια ναύλα για εξαγωγές προς Καναδά και µειωµένη 
ζήτηση στην εγχώρια αγορά φόβοι των παραγωγών για τη φετινή 
σεζόν στο νωπό σύκο Μαρκοπούλου. Χωρίς προπωλήσεις η 
ελληνική αγορά βάµβακος, λόγω ανταγωνιστικού βραζιλιάνικου 
προϊόντος και φθηνού δολαρίου. Τελειώνει, ως φαίνεται, η 
διόρθωση τιµών σκληρού σίτου στην Ιταλία, ενώ αναµένεται 
παύση στις πράξεις και επανεκκίνηση της αγοράς τέλη Αυγούστου.    

Καστανή ρυτίδωση τοµάτας
Συνεχίζεται η εµφάνιση του ιού της 
καστανής ρυτίδωσης ανά περιοχές της 
χώρας, ο οποίος εντοπίζεται τόσο σε 
φυτά ντοµάτας αλλά και πιπεριάς. Η 
µετάδοση είναι κατά κύριο λόγο 
µηχανική µεταξύ των φυτών, ωστόσο 
είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε 
καλλιεργητικές φροντίδες ή ακόµα και 
µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό ή 
έντοµα. Η παρουσία του ιού γίνεται 
αντιληπτή µε τα συµπτώµατα χλώρωσης 
µωσαϊκού, ποικιλοχλόρωσης, 
κατσαρώµατος, παραµόρφωσης του 
ελάσµατος και περιστασιακά στένωσης 
σε φύλλα, στελέχη και καρπούς.

Μέτρα αντιµετώπισης
Στα µέτρα εξάλειψης του ιού, η χρήση 
υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, ο 
συστηµατικός έλεγχος των σπορείων και 
φυτωρίων µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση 
και καταστροφή των µικρών φυτών που 
έχουν προσβληθεί ή παρουσιάζουν 
ύποπτα συµπτώµατα καθώς και των 
υπολειµµάτων στο έδαφος. 
Καλλιεργητικές φροντίδες όπως χρήση 
κατάλληλου εξοπλισµού και καλό 
πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι µετά 
από κάθε χειρισµό των φυτών αλλά και 
συχνή απολύµανση των εργαλείων µε 
διάλυµα χλωρίνης 0,5% συντελλούν 
επίσης στη µείωση πιθανής µόλυνσης.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 01-08-2020 
Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Από τις µεσηµβρινές 
ώρες στα ηπειρωτικά θα 
νεφώσεις και τοπικοί όµβροι, µε 
πιθανότητα σποραδικών 
καταιγίδων σε Μακεδονία και 
Θράκη. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στα 
πελάγη τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα βόρεια. 

Κυριακή 02-08-2020 
Στα ανατολικά ηπειρωτικά 
και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες, µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε πτώση. 

∆ευτέρα 03-08-2020
και Τρίτη 04-08-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες και 
τοπικούς όµβρους στα δυτικά 
και βόρεια ορεινά. Άνεµοι στα 
δυτικά ασθενείς, στα ανατολικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

θα βόρειοι µέτριοι και στο Αιγαίο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση στα ανατολικά 
ηπειρωτικά. 

Τετάρτη 05-08-2020 έως
Παρασκευή 07-08-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεµοι 
στα δυτικά ασθενείς, στα 
ανατολικά βόρειοι µέτριοι 
και στο Αιγαίο πιο ισχυροί 
µε βαθµιαία εξασθένηση. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 µποφόρ και στα 
πελάγη τοπικά 6 
µποφόρ. 
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Η εικόνα που παρουσιάζει φέτος η αγορά στο 
σκληρό σιτάρι είναι ενδεικτική του τρό-
που µε τον οποίο είναι οργανωµένο διε-
θνώς το εµπόριο αγροτικών προϊόντων. 

Για περισσότερο από µια δεκαετία, η τιµή 
παραγωγού στο σκληρό, ένα προϊόν υ-
ψηλής διατροφικής αξίας για τον άν-
θρωπο, «βολοδέρνει» γύρω από τα 20 
λεπτά το κιλό. 

Η κατανάλωση ζυµαρικών στον πλανήτη διευ-
ρύνεται, οι διατροφικές συνήθειες εντάσ-
σουν όλο και περισσότερο τα αρτοποιήµα-
τα -τα οποία παρασκευάζονται µε τη  συ-
γκεκριµένη πρώτη ύλη- στις προτιµήσεις 
των καταναλωτών, η παραγωγή του προϊ-
όντος µε τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά που τίθενται ως προδιαγραφές δεν 
αυξάνεται θεαµατικά, ωστόσο οι τιµές πα-
ραγωγού παραµένουν καθηλωµένες.

Να θυµίσουµε ότι τον περασµένο Απρίλιο στη 
Γενεύη της Ελβετίας, έλαβε χώρα ο µετα-
σχηµατισµός σε νοµική οντότητα της πρω-
τοβουλίας των έξι µεγαλύτερων πολυεθνι-
κών εταιρειών που ελέγχουν κατά κάποιο 
τρόπο το παγκόσµιο εµπόριο. 

Όπως έγραφε εκείνες τις µέρες η Agrenda, υ-
πό τη νεοσύστατη Covantis SA, γνωστοί 
κολοσσοί όπως η ADM, η Bunge, η Cargill 
και η Louis Dreyfus (το αιωνόβιο ABCD 
που κυριαρχεί στον χώρο το σιτηρών) µα-
ζί µε την κινεζική υπερδύναµη COFCO και 
την Glencore Agriculture, αποφάσισαν να 
ψηφιοποιήσουν όλο το φάσµα των εκτε-
λεστικών διαδικασιών που ακολουθούν 
µια εµπορική πράξη, ξεκινώντας από τα 
σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους. 

Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι το µεµπτό στη συ-
γκεκριµένη συνεργασία, δείχνει ωστόσο 
τον υψηλό βαθµό συγκέντρωσης του πα-
γκόσµιου εµπορίου σε έναν ευαίσθητο 
κλάδο και προδίδει κατά κάποιο τρόπο τις 
συνεννοήσεις που γίνονται προκειµένου 
να διευκολύνεται κάθε φορά και περισσό-
τερο η θέση των µεγάλων παικτών.

Απ’ ότι φαίνεται ο κορωνοϊός διατάραξε προς 
στιγµήν τις παγιωµένες δοµές στο παγκό-
σµιο εµπόριο, υποχρεώνοντας τους αγο-
ραστές να βάλουν λίγο πιο βαθιά το χέρι 
στην τσέπη και να δώσουν κάτι παραπά-
νω στους παραγωγούς, τουλάχιστον για 
το σκληρό σιτάρι. Ωστόσο αυτό δεν απο-
τελεί λύση. Αντίθετα µπορεί να αποτελέ-
σει αφορµή για περαιτέρω συγκέντρω-
ση των δυνάµεων στις τάξεις των διακινη-
τών, µιας και αναταράξεις των τελευταίων 
µηνών ενδέχεται να βγάλουν από το παι-
χνίδι παραδοσιακούς - µικρότερους παί-
χτες που δραστηριοποιούνται τοπικά και 
επηρεάζουν σε κάποιο βαθµό τον ανταγω-
νισµό, ίσως προς όφελος του παραγωγού.         

Agrenda

Το αιωνόβιο ABCD 
και η τιμή στο σιτάρι

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,17805

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,58307

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07519

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90409

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
123,81650
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

200 ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ 215 ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΚΑΤΩ 90% ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 
ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ 50% 

ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ 

2022 2027

50%

Πηγή: E.C.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την πρόθεση της Κοµισιόν να µην αφήσει 
πολλά περιθώρια για παράταση πλέον του 
ενός έτους του τρέχοντος κανονισµού της 
ΚΑΠ µαρτυρούν οι διατυπώσεις των συµπε-
ρασµάτων της Συνόδου Κορυφής που ολο-
κληρώθηκε πριν από δύο εβδοµάδες. 

Έτσι, το 2022 είναι η ηµεροµηνία ορόση-
µο, κατά την οποία ξεκινούν βασικές µεταρ-
ρυθµιστικές πτυχές της ΚΑΠ που χρηµατο-
δοτούνται από το νέο Πολυετές, όπως είναι 
για παράδειγµα η περίπτωση της εξωτερι-
κής σύγκλισης των άµεσων ενισχύσεων. Ε-
κεί ορίζεται πως εκείνα τα κράτη µέλη που 
έχουν επίπεδο ενισχύσεων µικρότερο του 
90% του ευρωπαϊκού µέσου όρου, θα έχουν 
επίπεδο τουλάχιστον 200 ευρώ ανά εκτάριο 
το 2022 προκειµένου να φτάσουν τουλάχι-
στον τα 215 ευρώ ανά εκτάριο έως το 2027.

Φυσικά και πριν από την έγκριση της Συ-
νόδου Κορυφής επί της τελευταίας πρότα-
σης της Επιτροπής, αξιωµατούχοι της Κο-

µισιόν είχαν ξεκαθαρίσει πως οι Βρυξέλ-
λες δεν είναι διατεθειµένες να διαπραγµα-
τευτούν µια διετή µεταβατική περίοδο πριν 
την επίσηµη πρώτη της νέας ΚΑΠ. Ο λόγος 
για αυτό, είναι ότι θέλει η Κοµισιόν να ξεκι-
νήσει το συντοµότερο δυνατό η εφαρµογή 
της πράσινης ατζέντας της χωρίς να «σπα-
ταληθούν» κονδύλια της νέας προγραµ-
µατικής περιόδου µε την εφαρµογή πολι-
τικών που σχεδιάστηκαν τα προηγούµενα 
χρόνια ενώ θέλει να εκµεταλλευτεί και το 
µοµέντουµ που συνεπάγεται η συµφωνία 
ως προς το βασικό, το Π∆Π.

Φυσικά η Ευρωβουλή και το Συµβούλιο έ-
χουν ήδη συµφωνήσει µεταξύ τους για µια 
διετή µεταβατική περίοδο, µε τον κανονι-

σµό που θα διέπει την ΚΑΠ των επόµενων 
ενός ή δύο ετών να βρίσκεται υπό επεξερ-
γασία που δεν µπορεί παρά να ολοκληρω-
θεί µέσα στο φθινόπωρο, δεδοµένου ότι 
τα δηµοσιονοµικά περιθώρια της επταετί-
ας 2021-2027 έχουν οριστεί. Οι αναλυτές 
παραµένουν διχασµένοι αναφορικά µε το 
τίνος η θέση θα επικρατήσει, σε κάθε περί-
πτωση πάντως, µόλις ο µεταβατικός κανο-
νισµός διατυπωθεί, τα κράτη µέλη θα χρει-
αστεί να αποφασίσουν το συντοµότερο δυ-
νατόν, τι θα κάνουν µε την εσωτερική σύ-
γκλιση –που στην περίπτωση της Ελλάδας 
αναµένεται να µην  εφαρµοστεί το 2021- 
αλλά και για το αν θα φέρουν νωρίτερα την 
αναδιανεµητική ενίσχυση.

Οι αβεβαιότητες 
Όπως και να ‘χει, οι αγρότες θα παραµεί-

νουν σε αβεβαιότητα για το πότε θα ξεκινή-
σει η νέα ΚΑΠ, γεγονός που υπογραµµίζει 
και ο τεχνοκράτης αγροοικονοµολόγος Ά-
λαν Μάθιους, αφού όπως υποστηρίζει θα 
χρειαστούν ακόµα µερικοί µήνες έως ότου 
τα τελικά κονδύλια της νέας ΚΑΠ καταστα-
λάξουν. Υπάρχουν ακόµα αρκετές εκκρεµό-
τητες που θα χρειαστεί να τακτοποιηθούν σε 
εθνικό επίπεδο, οι οποίες αφορούν στην δι-
ανοµή των κονδυλίων της ΚΑΠ. Οι δύο βα-
σικότερες εξ αυτών έχουν να κάνουν µε το 
αν θα γίνει µεταφορά πόρων µεταξύ των δύο 
πυλώνων και ο τρόπος µε τον οποίο θα γί-
νει η κατανοµή των κονδυλίων του πρώτου 
πυλώνα ανάµεσα στα οικοπρογράµµατα. 

Υπενθυµίζεται ότι πρόσφατα το Συµβούλιο 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ αποφάσισε 
να επιτρέψει στα κράτη µέλη την µεταφορά 
πόρων κατά 25% ανάµεσα στους δυο πυλώ-
νες, ενώ ένα επιπλέον 15% του πρώτου πυ-
λώνα µπορεί να αφοµοιωθεί στις δράσεις 
του δεύτερου, καθώς και ένα επιπλέον 2% 
σε προγράµµατα νέων αγροτών.

Εσωτερική σύγκλιση
Τα κράτη µέλη θα χρειαστεί να 

αποφασίσουν άµεσα τι θα κάνουν µε 
την εσωτερική σύγκλιση. Η Ελλάδα 

µάλλον δε θα την εφαρµόσει το 2020

Επιταχύνει  
 η Ευρώπη για 

νέα ΚΑΠ το 2022    
Συνεχίζει να «αδειάζει» η Κομισιόν υπουργούς Γεωργίας 

και Ευρωβουλή που έχουν συμφωνήσει για 2ετή παράταση

Το γνωστό µπλοκ χωρών που αποτελείται από τις χώρες της Βαλτικής και της Τσεχίας, 
µε συµµάχους τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, επιχειρούν να βάλουν φρένο στα 
φιλοπεριβαλλοντικά πλάνα της Κοµισιόν για την επερχόµενη προγραµµατική περίοδο. 
Σε κοινή δήλωση που συνυπογράφουν οι υπουργοί Γεωργίας των χωρών αυτών και 
κυκλοφορεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γεωργίας της ΕΕ, υπογραµµίζουν την ανάγκη 
οι θέσεις της Κοµισιόν να λειτουργούν ως κατευθυντήρια γραµµή χωρίς ισχυρή νοµική 
βάση, σε ό,τι αφορά στα στρατηγικά σχέδια των κρατών µελών. Κάτι τέτοιο θα 
καθιστούσε σχεδόν εθελοντική την ενσωµάτωση της στρατηγικής Από το Αγρόκτηµα 
στο Πιάτο. Επιπλέον υποστηρίζουν πως η ΕΕ θα έπρεπε να επιδιώξει τις κλιµατικές της 
ανησυχίες σε παγκόσµιο επίπεδο και να µην διαµορφώνει εσωστρεφείς πολιτικές. 
Τέλος τίθενται κατά της εφαρµογής του πραγµατικού αγρότη στη νέα ΚΑΠ.

Φρένο στην
κλιµατική ατζέντα 
της Κοµισιόν από

Βίζενγκραντ

ΑΠΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

Νέα αγροτικά 
προγράμματα 
7,5 δισ. το 2021
Στα κονδύλια που κατευθύνει προς την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική της επόµενης 
επταετίας το συµφωνηθέν Ταµείο 
Ανάκαµψης εστιάζει η Ευρωβουλή, 
διαµορφώνοντας το αίτηµα, αντί αυτά  
τα 7,5 δισ. να διατεθούν µέσω των 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών 
µελών από το 2023 και µετά, να 
ενσωµατωθούν στον προϋπολογισµό 
του 2021. Την έκβαση του αιτήµατος 
αυτού αναµένεται ότι θα κρίνουν οι 
ισορροπίες και οι διακρατικές 
συµµαχίες στο Συµβούλιο πουργών 
Γεωργίας, όσο οι Ευρωβουλευτές µε 
µεγάλο εκτόπισµα στις Βρυξέλλες 
κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή.
Υπενθυµίζεται πως οι ηγέτες της ΕΕ 
συµφώνησαν να συµπληρώσουν τον 
προϋπολογισµό της ΚΑΠ για την 
επόµενη επταετία µε επιπλέον 7,5 δισ. 
ευρώ από τα κονδύλια του Ταµείου 
Ανάκαµψης, για να διευκολυνθούν 
δράσεις µε φιλοπεριβαλλοντικό 
χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στις 
στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα χρήµατα αυτά ήταν 15 δισ. στην 
πρώτη πρόταση της Κοµισιόν, τον 
περασµένο Μάιο. Ήδη προτού έλθουν 
σε συµφωνία οι Ευρωπαίοι ηγέτες και 
η Κοµισιόν την περασµένη εβδοµάδα, 
ο Ιταλός Πάολο ντε Κάστρο µάζευε 
υποστηρικτές της ιδέας τα χρήµατα 
αυτά να ενσωµατωθούν µε όσες 
προϋποθέσεις συνεπάγεται ο σκοπός 
τους, νωρίτερα, δηλαδή το 2021, µε 
βάση τους κανονισµούς που προβλέπει 
η τρέχουσα ΚΑΠ. 

Ο αναλυτής ζητηµάτων της ΚΑΠ 
και οικονοµολόγος Άλαν Μάθιους.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μέσα σε µία εβδοµάδα, αλλά µετά από 5 ολό-
κληρους µήνες, ενέκρινε τελικά η Κοµισιόν 
το περιβόητο αίτηµα της χώρας µας για την 
ειδική ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων. 
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως ξεκινά άµεσα 
και η πληρωµή των δικαιούχων, δεδοµένου 
ότι θα χρειαστεί να µεσολαβήσει ένας µήνας 
από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, µέσα στον 

οποίο οι κτηνοτρόφοι θα υποβάλ-
λουν τις αιτήσεις τους, ενώ θα α-
κολουθήσουν και οι απαραίτη-
τοι διασταυρωτικοί έλεγχοι του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆ηλαδή, πριν το Σε-
πτέµβρη δεν πρόκειται να γίνει 
κάποια πίστωση, κάτι για το ο-
ποίο ούτως ή άλλως είχε διαµη-
νύσει προ ηµερών και ο υπουρ-
γός Μάκης Βορίδης.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σηµειωθεί 
ότι στο σχετικό εγκριτικό έγγραφο της Κο-
µισιόν, στην καλύτερη περίπτωση από τυπο-
γραφικό λάθος, ως συνολικό µπάτζετ για τα 
αιγοπρόβατα αναφέρεται το ποσό των 14,8 
εκατ. ευρώ και για τους παραγωγούς των 
λαϊκών τα 31,7 εκατ. ευρώ. Καλώς εχόντων 
των πραγµάτων, µε µία τροποποιητική από-
φαση, θα αντιστραφούν τα δύο ποσά, µε ό-

ποια επιπλέον καθυστέρηση στην πληρωµή 
των παραγωγών, αλλιώς νέα δυσάρεστη έκ-
πληξη ετοιµάζεται για τους κτηνοτρόφους, 
που θα µοιραστούν πολύ λιγότερα χρήµατα.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις στον πρωτο-
γενή τοµέα εκτροφής αιγοπροβάτων, σύµ-
φωνα µε το έγγραφο της Κοµισιόν, ισχύουν 
οι ακόλουθοι όροι επιλεξιµότητας:

α) οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν κτηνο-
τροφικές µονάδες µε τουλάχιστον 20 ενή-
λικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω των ενός έ-
τους) και να έχουν παραδώσει γάλα σε εγκε-
κριµένες µονάδες επεξεργασίας γάλακτος το 
2019. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώ-
νονται από τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ή

β) πρέπει να έχουν κτηνοτροφικές µονά-
δες µε τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αι-
γοπρόβατα (ηλικίας άνω του ενός έτους) που 
βρίσκονται σε νησιά, όπου η παράδοση γά-
λακτος δεν ήταν δυνατή λόγω της έλλειψης 
εγκεκριµένων µονάδων επεξεργασίας

γ) πρέπει να έχουν υποβάλει το 2019, αίτη-
ση ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για άµεσες 
πληρωµές σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο 
α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και

δ) η εκµετάλλευσή τους παρέµεινε ενερ-
γή έως τις 31/12/2019, όπως επιβεβαιώνε-
ται από τα δεδοµένα του Ολοκληρωµένου 
Κτηνιατρικού Πληροφοριακού Συστήµατος.

Ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις για 
το µέτρο που παρέχει ενίσχυση στον πρωτο-
γενή τοµέα εκτροφής αιγοπροβάτων:

α) Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 
4 ευρώ ανά ενήλικο ζώο.

β) Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχεί-
ρηση περιορίζεται σε 2.000 ευρώ, που αντι-
στοιχεί σε ενίσχυση έως 500 ζώων.

γ) Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν η-
λεκτρονικά την αίτησή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
εντός ενός (1) µήνα από τη δηµοσίευση της 
κοινής υπουργικής απόφασης του µέτρου.

δ) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα διενεργήσει διασταυ-
ρούµενο έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης 
και θα προετοιµάσει τον κατάλογο των τελι-
κών δικαιούχων.

Παραγωγοί λαϊκών µε άνθη θα πάρουν 
µία εκ των δύο ενισχύσεων  

Αντίστοιχα για τους παραγωγούς λαϊκών 
αγορών ισχύουν τα εξής:  

α) Το ποσό της ενίσχυση είναι:
 1.500 ευρώ ανά παραγωγό και πωλητή 

υπαίθριων αγορών, του οποίου η δραστηρι-
ότητα σταµάτησε είτε λόγω του περιορισµού 
της µετακίνησης σε άλλη περιοχή είτε λόγω 
της αναστολής της λειτουργίας της υπαίθρι-
ας αγοράς στην περιοχή.

 500 ευρώ ανά παραγωγό και πωλητή υ-
παίθριων αγορών του οποίου η δραστηριό-
τητα περιορίστηκε λόγω αλλαγής στις συν-
θήκες λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς.

β) Παραγωγοί και πωλητές υπαίθριων α-
γορών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της πρωτογενούς παραγωγής ανθοκοµίας, 
οι οποίοι έχουν λάβει ή θα λάβουν κρατικές 
ενισχύσεις στο πλαίσιο της εφαρµογής του 
αριθ. 626/123515 / 14.05.2020 ΚΥΑ δεν εί-
ναι επιλέξιµες βάσει του παρόντος µέτρου.

γ)  Σε περίπτωση που ένας παραγωγός και 
πωλητής υπαίθριων αγορών έχει ήδη λάβει το 
επίδοµα των 800 ευρώ, το ποσό θα αφαιρεθεί 
από την ενίσχυση και θα λάβει το υπόλοιπο.

δ) Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν η-
λεκτρονικά την αίτησή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
εντός 25 ηµερών από τη δηµοσίευση της 
κοινής υπουργικής απόφασης του µέτρου.

ε) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 
την έγκυρη άδεια «Παραγωγός-πωλητής σε 
υπαίθριες αγορές», σε ηλεκτρονική µορφή.

στ) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα διενεργήσει διασταυ-
ρούµενο έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης.

Στην τελική ευθεία εισήλθε πλέον η διαδικασία για την απόδοση 
στους σπαραγγοπαραγωγούς της ειδικής αποζηµίωσης των 270 
ευρώ ανά στρέµµα, που αποφάσισε το υπουργείο και ενέκρινε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναντι της ζηµιάς λόγω της πανδηµίας. Και 
παρά τις διαβεβαιώσεις των τοπικών κυβερνητικών βουλευτών 
για πληρωµές µέσα στον Αύγουστο, το γεγονός ότι οι δικαιούχοι 
καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός ενός 

µήνα από την έκδοση της ΚΥΑ, για να ακολουθήσουν οι 
διασταυρωτικοί έλεγχοι, η πληρωµή δεν αναµένεται νωρίτερα 
από το δεύτερο 10ήµερο του Σεπτεµβρίου. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 4,731 εκατ. ευρώ και θα 
µοιραστεί σε περίπου 17.500 στρέµµατα σε όλη τη χώρα. 
Βάσει του επίσηµου εγγράφου της ΕΕ, το ποσό της ενίσχυσης 
θα καθοριστεί σε 270 ευρώ ανά στρέµµα.

Έγκριση για αιγοπρόβατα  
ωστόσο το πριμ αργεί ακόμα

Αφορολόγητο 
Στο 30% του 

αγροτικού εισοδήµα-
τος οι ηλεκτρονικές 
δαπάνες για κατοχύ-
ρωση αφορολόγητου 

Περί τις 10 Αυγούστου το υπόλοιπο 35% από τον ΕΛΓΑ
Τις επόµενες ηµέρες και περί της 10 Αυγούστου λένε τώρα τα στελέχη του 
οργανισµού ότι θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στην εξόφληση του υπολοίπου 35% των 
αποζηµιώσεων της περσινής χρονιάς. Το αρχικό πλάνο ήταν για τέλη Ιουλίου, 
αλλά µετά την τελευταία συνεδρίαση του ∆Σ, όπου και επικυρώθηκε η αλλαγή 
του προϋπολογισµού του οργανισµού, µετά την απόφαση του πρωθυπουργού για 
τη µεταφορά των 35 εκατ. ευρώ, µένουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την 
πίστωση των λογαριασµών των παραγωγών. Αν δεν γίνει ως τις 7 Αυγούστου, 
τότε θα πάει για την επόµενη εβδοµάδα και σίγουρα πριν τον ∆εκαπενταύγουστο.

Μέχρι 2.000 
ευρώ, δηλαδή έως 
500 αιγοπρόβατα 
η ειδική ενίσχυση, 
με τις αιτήσεις 
των κτηνοτρόφων 
να «τρέχουν» 
για ένα μήνα

Στα 270 ευρώ το στρέμμα η ειδική ενίσχυση για τα σπαράγγια 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

  31,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

14,8
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στο νέο καθεστώς των «Μικροκαλλιεργητών» 
αναζητείται η φόρµουλα για την εισαγωγή του 
«Πραγµατικού Αγρότη» και τον καθορισµό των 
δικαιούχων βασικής ενίσχυσης στην Ελλάδα 
από το 2022. Η πρώτη σκέψη είναι, στις άµε-
σες ενισχύσεις να έχουν πρόσβαση µόνο όσοι 
δηλώνουν σαν αγροτικό εισόδηµα σηµαντικό 
ποσοστό των συνολικών τους εσόδων. Οδη-
γός, το παράδειγµα της Ισπανίας, η οποία έλα-
βε την απόφαση τους 300.000 περίπου αγρό-
τες, που θα αποκλειστούν από τη βασική ενί-
σχυση λόγω της εισαγωγής του ορισµού του 
«Προγραµµατικού Αγρότη», να καλύψει µε 
σταθερή ετήσια ενίσχυση της τάξεως των 20-
25 ευρώ το στρέµµα. Στην Ισπανία θα λαµβά-
νουν τσεκ µόνο όσοι δηλώνουν αγροτικό ει-
σόδηµα στο 25% επί του συνολικού.

Έτσι, πρώτον δεν χάνονται επιλέξιµες εκτά-
σεις που είναι και ο φόβος των ελληνικών αρ-
χών, δεύτερον δεν µένει ξαφνικά «ξεκρέµα-
στη» µία πολύ σηµαντική παραγωγική τάξη, 

τρίτον, αποκλείονται από τις επιδοτήσεις µόνο 
οι µεγαλοκτηµατίες που δεν δηλώνουν ούτε έ-
να ευρώ πραγµατικού αγροτικού εισοδήµατος. 

Άλλωστε οι Βρυξέλλες ενθαρρύνουν τη 
σχετική πρακτική, καθώς τροποποίησαν το 
Άρθρο 25 της νέας ΚΑΠ, ώστε να µπορούν 
οι εθνικές αρχές να χορηγούν ενισχύσεις σε 
µικροκαλλιεργητές µε ένα ποσό ανά εκτά-
ριο, αφήνοντας µάλιστα ανοιχτή τη δυνα-
τότητα στα κράτη-µέλη να αποφασίσουν να 
ορίσουν διαφορετικά εφάπαξ ποσά ή ποσά 
ανά εκτάριο συνδεόµενα µε διαφορετικά ό-
ρια εκτάσεων. Τα παραπάνω µε λίγα λόγια 
σηµαίνουν τα εξής: Μόνο οι πραγµατικοί α-
γρότες θα λαµβάνουν βασική ενίσχυση βά-
σει δικαιωµάτων, ενώ θα είναι δικαιούχοι 
συνδεδεµένης ενίσχυσης και των οικοπρο-
γραµµάτων. Από την άλλη, οι «µικροκαλλι-
εργητές» θα λαµβάνουν ετησίως µία µικρό-
τερη σταθερή ενίσχυση ανά στρέµµα. 

Η αναζήτηση της εν λόγω φόρµουλας µπο-
ρεί να συνδεθεί και µε την επιµονή του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη 
να καθιερωθούν απλούστεροι έλεγχοι για ό-
σους ενταχθούν στο καθεστώς των µικροκαλ-
λιεργητών, κάτι που ζήτησε και στο τελευταίο 
συµβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωρ-
γίας στις 20 Ιουλίου. Σηµειώνεται εδώ πως τα 
στρατηγικά σχέδια της νέα ΚΑΠ θα πρέπει να 
έχουν διαµορφωθεί ως ένα βαθµό µέχρι τέ-
λος του 2020, ενώ τα περισσότερα κράτη-µέ-
λη προγραµµατίζουν να έχουν παραδώσει τα 
τελικά κείµενα µέχρι την ερχόµενη Άνοιξη.  

Αναλυτικά το Άρθρο 25 «Ενίσχυση για µι-
κροκαλλιεργητές» της νέας ΚΑΠ αναφέρει:

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενι-
σχύσεις σε µικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται 
από τα κράτη µέλη, υπό τη µορφή εφάπαξ πο-
σού ή ενός ποσού ανά εκτάριο, έως ένα ανώτα-
το όριο εκταρίων το οποίο ορίζεται από τα κρά-
τη µέλη, αντικαθιστώντας τις άµεσες ενισχύσεις 
δυνάµει του παρόντος τµήµατος και του τµήµα-
τος 3 του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική πα-
ρέµβαση θα συµπεριληφθεί από τα κράτη µέ-
λη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ ως προαι-
ρετική για τους γεωργούς. Τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να αποφασίσουν να ορίσουν διαφορε-
τικά εφάπαξ ποσά ή ποσά ανά εκτάριο συνδε-
όµενα µε διαφορετικά όρια εκτάσεων.

Φιξ ποσό 25 ευρώ σε μικρούς αγρότες 
και δικαιώματα σε «πραγματικούς»

Το νέο καθεστώς 
ενίσχυσης για 

μικροκαλλιεργητές 
εξετάζεται για τον 

περιορισμό των 
επιπτώσεων που θα 

φέρει ο αποκλεισμός 
τους από το τσεκ 

εφόσον εφαρμοστεί 
ο ορισμός του 

πραγματικού αγρότη 
στους δικαιούχους 

επιδοτήσεων 

Έλεγχοι
Ο Βορίδης έχει ζητήσει 
επανειληµµένα από την 
ΕΕ να εξαιρεθούν οι 
«µικροκαλλιεργητές» από 
τους ελέγχους. 

1.250 ευρώ
Σήµερα, στην Ελλάδα, στους 
«µικροκαλλιεργητές» 
εντάσσονται όσοι λαµβάνουν 
σύνολο ενισχύσεων µέχρι  
1.250 ευρώ ετησίως.

Οκτώβριος
Στόχος της γερµανικής 
προεδρίας είναι να φέρει 
προς συζήτηση τα 
ανανεωµένα κείµενα της 
νέας ΚΑΠ τον Οκτώβριο.



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Φουντώνει η συζήτηση στις ευρωπαϊκές χώ-
ρες σε σχέση µε τις άµεσες ενισχύσεις της νέ-
ας ΚΑΠ, µε την Ισπανία να οδηγεί τις εξελί-
ξεις έχοντας «κλειδώσει» µετά από διαβου-
λεύσεις στην κατάργηση των ιστορικών δι-
καιωµάτων, στην ενίσχυση αγροτών µε µι-
κρό κλήρο µε ένα φιξ ποσό 20-25 ευρώ το 
στρέµµα και σε επιδοτήσεις βάσει δικαιωµά-
των µόνο σε «πραγµατικούς αγρότες» µε α-
γροτικό εισόδηµα 20-30% επί του συνολικού 
για να στηρίξει την επαγγελµατική γεωργία. 

Η πρόταση που αναµένεται να αποτελέσει 
οδηγό για τις διαβουλεύσεις και άλλων µε-
σογειακών χωρών µε παρόµοια διάρθρωση 
της αγροτικής οικονοµίας όπως είναι η Ελ-
λάδα, και αποδέχτηκε ο υπουργός Γεωργίας 
της Ισπανίας Λουίς Πλάνας αναφέρει τα εξής:

Πρώτον, ακυρώνεται η ισχύς των ιστορι-
κών δικαιωµάτων: Οι περισσότερες κοινότη-
τες υποστηρίζουν την εξαφάνισή τους, γεγο-
νός που θα επιτρέψει την ένταξη περισσό-
τερων νέων στην αγροτική δραστηριότητα.

∆εύτερον, οι αγρότες µε κλήρο µεταξύ 60 
και 100 στρεµµάτων θα ενταχθούν στο κα-
θεστώς «µικροκαλλιεργητών» και θα λαµ-
βάνουν φιξ ποσό 20-25 ευρώ το στρέµµα 

για να µην βγούνε εκτός επαγγέλµατος. Το 
ισπανικό υπουργείο συγκεκριµένα αναφέ-
ρει: «Από τη φύση τους, οι µικροί αγρότες, 
περίπου 300.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι, 
ενδέχεται να µην εµπίπτουν στον ορισµό του 
πραγµατικού αγρότη. Ωστόσο, ο κοινωνικός 
και περιβαλλοντικός ρόλος τους είναι πολύ 

σηµαντικός σε πολύ µεγάλες περιοχές της 
χώρας. Ως εκ τούτου, το υπουργείο θεωρεί 
απαραίτητο να διατηρηθεί ένα ειδικό καθε-
στώς για αυτούς. Η περιβαλλοντική και κοι-
νωνική συµβολή αυτών των αγροτών είναι 
µερικές φορές πιο σηµαντική από την οικο-
νοµική αξία της δραστηριότητάς τους, γι ‘αυ-

τό είναι απαραίτητο να βρεθεί ένα µοντέλο 
διαχείρισης για αυτό, το οποίο είναι τόσο ση-
µαντικό για τις αγροτικές περιοχές.

Η υπουργική πρόταση είναι µια ετήσια 
πληρωµή µεταξύ 200 και 250 ευρώ ανά ε-
κτάριο για τις εκµεταλλεύσεις µεταξύ 6 και 
10 εκταρίων. Αυτό θα επέτρεπε την προσέγ-
γιση σχεδόν των µισών από τους αιτούντες 
ενίσχυση της ΚΑΠ και θα έδινε προτεραιότη-
τα στις θετικές εξωτερικές τους δυνατότητες.

Τρίτον, καθιερώνεται καθεστώς «πραγ-
µατικών αγροτών» οι οποίοι θα είναι όσοι 
διαθέτουν αγροτικό εισόδηµα στο 20-30% 
(δεν έχει ακόµα κλειδώσει το ποσοστό) επί 
του συνολικού και θα αξιώνουν όλη την πα-
λέτα των άµεσων ενισχύσεων. ∆ηλαδή, βα-
σική ενίσχυση µε δικαιώµατα, συνδεδεµέ-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΠ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

20�30%
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

60 &100 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΛΩΝΩΝ 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥΣ

 ΣΤΟΧΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ 
ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

25% 25% 2%

Τα στρατηγικά σχέδια της νέα ΚΑΠ 
θα πρέπει να έχουν διαµορφωθεί 

ως ένα βαθµό µέχρι τέλος του 2020, 
ενώ τα περισσότερα κράτη-µέλη 

προγραµµατίζουν να έχουν παραδώσει τα 
τελικά κείµενα µέχρι την ερχόµενη Άνοιξη.  

Οι 6 ισπανικές αποφάσεις    
οδηγός για την ενίσχυση μόνο 
όσων αποδεδειγμένα παράγουν     
Ευρείας αποδοχής από αγροτικές οργανώσεις οι επιλογές της επιτροπής Πλάνας 

Η υπουργική πρόταση είναι µια ετήσια 
πληρωµή 200 έως 250 ευρώ ανά εκτάριο 
για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
µεταξύ 6 και 10 εκταρίων.
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΠ 2022-2027

AΠΟΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

>   Bασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα

>   Συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα

>   Συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για νέους γεωργούς

>   Προγράµµατα για το κλίµα και το περιβάλλον

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: 

>   Συνδεδεµένη εισοδηµατική στήριξη

>   Ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι

νη ενίσχυση, αναδιανεµητική ενίσχυση και 
συµµετοχή στα οικοπρογράµµατα. Το ισπα-
νικό υπουργείο αναφέρει: «Ο ορισµός του 
«πραγµατικού αγρότη» θα είναι ένα από τα 
βασικά στοιχεία της µεταρρύθµισης, καθώς 
η οικογενειακή και επαγγελµατική γεωρ-
γία είναι το µοντέλο αναφοράς αυτής της 
κυβέρνησης, δήλωσε ο υπουργός. Υπάρχει 
ένας µεγάλος βαθµός συναίνεσης, τόνισε, 
πως πρέπει να ληφθούν υπόψη εκείνοι οι 
αγρότες για τους οποίους η γεωργική δρα-
στηριότητα αποτελεί σηµαντική πηγή εισο-
δήµατος. Ωστόσο, η Ισπανία είναι µια χώρα 
επαγγελµατικής γεωργίας, αλλά όχι πλή-
ρους απασχόλησης, καθώς µόνο το 29% των 
εισοδηµάτων των δικαιούχων της ΚΑΠ προ-
έρχονται από το γεωργικό τους εισόδηµα. Η 
καταλληλότερη παράµετρος για τον καθορι-
σµό αυτού του αριθµού είναι αυτή που βα-
σίζεται στο ποσοστό του γεωργικού εισοδή-
µατος έναντι των συνόλων του δικαιούχου. 
Στο µεσαίο τµήµα (20-30%) θα µπορούσε να 
τοποθετηθεί η βάση συναίνεσης.

Τέταρτον, καθιερώνεται όριο ενισχύσε-
ων στα 100.000 ευρώ µε «ανοχή» 18.000 ευ-
ρώ ανά εργάτη γης που απασχολείται στην 
εκµετάλλευση. 

Πέµπτον, το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
που ενοποιείται µε το πρασίνισµα και θα µε-
τονοµαστεί σε καθεστώς «βασικής ενίσχυσης 
για τη βιωσιµότητα» θα λάβει κονδύλια στο 
60% του εθνικού φακέλου των άµεσων ενι-
σχύσεων, αντί του 56% που ισχύει σήµερα.

Έκτον, στα οικοπρογράµµατα των άµεσων 
ενισχύσεων θα συµµετέχουν οι κτηνοτρόφοι 
που διαθέτουν εκτατικές εκµεταλλεύσεις και 
µόνιµους βοσκοτόπους, οι βιοκαλλιεργητές 
και όσοι αναλάβουν να µειώσουν τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών και αντιβιοτικών.

Θα είναι εθελοντικά για αγρότες και κτηνο-
τρόφους, αλλά αντιπροσωπεύουν µια καλή 
ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου να κα-
ταστεί το 25% της γεωργικής έκτασης βιολο-
γικό έως το 2030, ένας από τους στόχους της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο».

Η Ισπανία ξεκινά από µια καλή θέση, δε-
δοµένου ότι ηγείται της περιοχής βιολογικής 
γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη 
αντιπροσωπεύει το 9% της χρήσιµης γεωρ-
γικής περιοχής (UAA), ανέφερε ο Πλάνας.

Στόχος της ισπανικής κυβέρνησης είναι να 
καταθέσει το πλήρες στρατηγικό σχέδιο στις 
ευρωπαϊκές αρχές, τον Απρίλιο του 2021.

Επιμένουν οι Γάλλοι για επιδοτήσεις 
βάσει απασχόλησης και όχι έκτασης
Η εισαγωγή µοντέλου επιδοτήσεων βάσει της α-
πασχόλησης στην εκµετάλλευση και όχι της έκτα-
σης, φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί τις 
γαλλικές αρχές, καθώς αποτελεί µία από τις ειδι-
κές προτάσεις βάσει των εισηγήσεων κατά τη δια-
βούλευση για τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ. 
Στη συγκεκριµένη πρόταση που είχε προκαλέσει 
αίσθηση είχε προχωρήσει τον περασµένο Οκτώ-
βριο και ο κυβερνητικός φορέας France Stratégie, 
ενώ πλέον βρίσκεται ξανά στα χέρια του νέου Γάλ-
λου υπουργού Γεωργίας, Τζουλιέν Ντενορµαντί 
που καλείται να την εξετάσει σοβαρά ενόψει της 
εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. Η γαλλική διαβούλευ-
ση, της οποίας τα αποτελέσµατα έγιναν γνωστά 
τον περασµένο Ιούνιο, φέρει συνολικά 76 «ειδι-
κές προτάσεις» όπως χαρακτηρίζονται, στις οποί-
ες καλείται το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας (ΜΑΑ) 
να απαντήσει λεπτοµερώς και εξηγώντας συγκε-
κριµένα εάν και πώς θα µπορούσαν να ενσωµα-
τωθούν στο στρατηγικό σχέδιο ή σε άλλη δηµό-
σια πολιτική. Αναλυτικότερα στις προτάσεις που 
ξεχωρίζουν είναι οι εξής: 

Επιδοτήσεις βάσει απασχόλησης: Αυτό ση-
µαίνει ότι οι ενισχύσεις δεν θα διατίθενται πλέον 
ανάλογα µε την έκταση που διαθέτει ο δικαιού-
χος, αλλά ανάλογα µε το ενεργό εργατικό δυνα-
µικό που απασχολεί. Το καθεστώς αυτό θα πρέ-
πει να εισάγει προϋποθέσεις ένταξης, προκειµέ-
νου να αποφευχθεί η ανάπτυξη αγροκτηµάτων 
βιοµηχανικής κλίµακας. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο ο αριθµός των υπαλλήλων ανά αγρότη 
θα ήταν αυστηρά περιορισµένος, ένα όριο πέραν 
του οποίου οι πρόσθετοι υπάλληλοι δεν «γεννάνε» 
το δικαίωµα για µεγαλύτερη πληρωµή ενίσχυσης.

Εθνική εναρµόνιση των δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης: Αυτή είναι η αρχή της εσωτε-
ρικής σύγκλισης. Επιπροσθέτως, το µερίδιο του 
προϋπολογισµού του α’ Πυλώνα που είναι αφι-
ερωµένο στα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης θα 
πρέπει να µειώνεται χρόνο µε το χρόνο, ώστε το 

σύστηµα αυτό να καταργηθεί εντελώς, στο τέλος 
της προγραµµατικής περιόδου. 

Αντικατάσταση της ενίσχυσης ανά εκτά-
ριο µε ενίσχυση που βασίζεται σε αγρο-οι-
κολογικούς στόχους:  Για να δηµιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για µια αγροοικολογική µετά-
βαση, το σύστηµα επιδοτήσεων πρέπει κατ’ ανά-
γκη να προάγει πρακτικές όπως η µείωση ή α-
πουσία εισροών, η αναδιάρθρωση καλλιεργει-
ών κ.α και να µην χορηγούνται βάσει εκτάσεων, 
αλλά βάσει ποσοτικών κριτηρίων όπως:

 Μείωση χηµικών εισροών.
 Τις οικολογικές υπηρεσίες που παρέχονται (ε-

πισηµαίνονται µε παρακολούθηση της ποιότητας 
του νερού, της βιοποικιλότητας κ.λπ.).

 Τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν.
 Κριτήρια κυκλικότητας (µείωση και ανάκτη-

ση απορριµµάτων, κοµποστοποίηση κ.λπ.), σεβα-
σµός της καλής µεταχείρισης των ζώων στις εκµε-
ταλλεύσεις κ.λπ.

Υποστήριξη της ανανέωσης γενεών και της 
εγκατάστασης νέων αγροτών:  Για τα παιδιά των 
αγροτών, είναι απαραίτητη η χαλάρωση των προ-
σωρινών οικονοµικών στόχων της εγκατάστασης 
και η διατήρηση φορολογικών κινήτρων. Για όσους 
δεν προέρχονται από γεωργικό υπόβαθρο, είναι α-
παραίτητο να επιτραπεί η ταχεία εγκατάσταση σε ό-
λους τους τύπους εκµεταλλεύσεων υπό την προϋ-
πόθεση ότι διαθέτουν ελάχιστη σταθερή κατάρτιση.

Ενθάρρυνση της εγκατάστασης µικρών εκ-
µεταλλεύσεων: Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η 
εγκατάσταση νέων αγροτών, η γη θα προσφερθεί 
µε επιδοτούµενη µίσθωση (προοδευτική µίσθωση) 
για 20 έως 40 χρόνια. Οι πόροι της ΚΑΠ θα κινητο-
ποιηθούν για να υποστηρίξουν αυτές τις εγκατα-
στάσεις και να τις καταστήσουν βιώσιµες (υπό ό-
ρους και µειούµενες επιδοτήσεις). Η πρόταση έρ-
χεται να βοηθήσει τις µικρότερες δοµές να αναδυ-
θούν και να είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστικές 
ενώ ανταποκρίνονται σε µια κοινωνική απαίτηση. 
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Ενοποίηση
Η βασική ενίσχυση 
και το πρασίνισµα 

της τρέχουσας 
περιόδου ενοποιού-
νται στη νέα ΚΑΠ 
σε ένα καθεστώς 

«βασικής ενίσχυσης 
για τη βιωσιµότητα»

Οριοθέτηση
Η ΕΕ δεν έχει θέσει 
ελάχιστα όρια για 

τα καθεστώτα 
των άµεσων 

ενισχύσεων εκτός 
των συνδεδεµένων 

(13%) και την 
ενίσχυση νεαρών 

αγροτών (2%)

Ορισµός
Ο ορισµός του 
«πραγµατικού 

αγρότη» για τις 
άµεσες ενισχύσεις 
έχει προαιρετική 
εφαρµογή για τα 

κράτη-µέλη
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Χρέη αγροτών  
Ζητείται ρύθμιση 
με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό  
Το υπό διαμόρφωση νέο πλαίσιο θα πρέπει να δίνει 
λύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με δυναμική 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αναγκαία όσο ποτέ κρίνεται σ’ αυ-
τή τη φάση µια γενναία λύση επα-
ναδιακανονισµού των χρεών των α-
γροτών, ενταγµένης σε µια προσπά-
θεια επανεκκίνησης της αγροτικής 
οικονοµίας, ειδικά εκεί όπου υπάρ-
χει επιχειρηµατικό δυναµικό και εκ-
µεταλλεύσεις οι οποίες θα µπορού-
σαν να σταθούν στις διαµορφούµε-
νες σήµερα συνθήκες της αγοράς. 
Μια ελπίδα επ’ αυτού έρχεται πάντως 
και από την εξαγγελία του υπουργού 

Οικονοµικών, Χρήστου Σταϊκούρα, 
στη Βουλή, όπου τόνισε µεταξύ άλ-
λων ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται 
ένα νέο θεσµικό πλαίσιο ρύθµισης 
χρεών, το οποίο θα αντικαταστήσει 
όλα τα επιµέρους εργαλεία ρύθµι-
σης οφειλών που υπάρχουν σήµερα. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν γί-
νει γνωστά πολλά επ’ αυτού. Ο υ-
πουργός δεν ξεκαθάρισε µάλιστα αν 
η προωθούµενη λύση θα αφορά µό-
νο τα χρέη προς το ∆ηµόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταµεία ή θα είναι ευ-
ρύτερη και θα περιλαµβάνει µε σα-
φήνεια και τα χρέη στις τράπεζες. Το 
βέβαιο είναι ότι αγροτικός χώρος, έ-
χει µεγάλη ανάγκη από ένα τέτοιο 
ξεκαθάρισµα. Όχι τόσο για λόγους 
κοινωνικούς, όπως έχει γίνει αρκε-
τές φορές στο παρελθόν, όσο για λό-
γους οικονοµικούς. Εκτιµάται ότι υ-

πάρχουν σήµερα αγροτικές επιχει-
ρήσεις µε σηµαντικά επενδεδυµένα 
κεφάλαια και εξέχον επιχειρηµατικό 
δυναµικό, οι οποίες, για λόγους συ-
γκυριακούς και απρόβλεπτους συ-
νήθως, κινδυνεύουν να µείνουν ε-
κτός νυµφώνος. Έτσι, ενώ τρέχουν 
προγράµµατα και βρίσκονται σε ε-
ξέλιξη ενδιαφέροντα χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία, οι επιχειρήσεις αυτές 
απέχουν των εξελίξεων και οδηγού-
νται νοµοτελειακά στη χρεοκοπία.  

Αυτές είναι οι περιπτώσεις τις ο-
ποίες οφείλει να εξετάσει µε ενδια-
φέρον ένα νέο θεσµικό πλαίσιο. Όχι 

µια ευρεία και γενι-
κή ρύθµιση επί δι-
καίων και αδίκων µε 
τεράστιο δηµοσιο-
οικονοµικό κόστος 
αλλά µια επεξεργα-
σµένη φόρµουλα, 
η οποία θα προσεγ-
γίζει µε αναπτυξια-
κό πνεύµα τα πράγ-
µατα και θα δίνει τη 
δυνατότητα στις ε-
µπορικές τράπεζες 
να επανεξετάσουν 
τη στάση τους ένα-

ντι δυναµικών επιχειρήσεων του το-
µέα της πρωτογενούς παραγωγής. 

Προς το παρόν, αυτό το οποίο γίνε-
ται είναι κάποιες διµερείς διαπραγµα-
τεύσεις των τραπεζών µε τους οφειλέ-
τες, οι οποίες δεν διευκολύνονται από 
κάποιο θεσµικό πλαίσιο και στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων απλώς 
σπρώχνουν το πρόβληµα λίγο παρα-
κάτω. Σ’ αυτό το πνεύµα, η Τράπεζα 
Πειραιώς για παράδειγµα, δείχνει να 
έχει αναθέσει τις διµερείς επαφές αυ-
τού του είδους στις υπηρεσίες διαχεί-
ρισης απαιτήσεων της Intrum Hellas. 
H τελευταία, όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωσή της, προχωρά, σε συνεννό-
ηση µε τους συνεπείς δανειολήπτες, 
στην παροχή διευκολύνσεων για την 
πληρωµή των υποχρεώσεών τους, αλ-
λά και σε άλλες ρυθµίσεις ανάλογα 
µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες.   

19-20, 37-38

Σε ανοδικό 
κύκλο μπαίνει 
η εγχώρια αγορά 
ελαιολάδου

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

Εντείνεται η αγωνία των παραγωγών σύκου 
Μαρκόπουλου, όσον αφορά τις εξαγωγές, 
καθώς η κύρια αγορά για τα σύκα είναι ο 
Καναδάς, όπου λόγω µείωσης των δροµο-
λογίων αεροµεταφορών φέτος, τριπλασι-
άζονται τα ναύλα, εξηγεί στην Agrenda ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαρ-
κοπούλου Αλέξανδρος Κολιαβασίλης. «Τα 
ναύλα πέρυσι ήταν 1,30 ευρώ το κιλό, ε-
νώ τώρα φτάνουν τα 4,20 ευρώ», λέει ο ί-
διος, τονίζοντας τα προβλήµατα και στην 
εσωτερική αγορά λόγω µειωµένης ζήτησης 

και υπο-λειτουργίας της εστίασης. Η έναρ-
ξη της συγκοµιδή ξεκίνησε στις πρώιµες 
περιοχές Αττικής και Εύβοιας, µε τιµή στα 
2,50 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, κατά το σύνη-
θες, οι τιµές πέφτουν απότοµα στα 50 λε-
πτά για τις πιο όψιµες ποικιλίες και τα ε-
πόµενα χέρια συγκοµιδής. Την ίδια στιγ-
µή, στη Μεσσηνία, οι παραγωγοί ξηρών 
σύκων φαίνονται αισιόδοξοι, µε τις τιµές 
να αναµένονται ικανοποιητικές στα περσι-
νά επίπεδα από 1,15 έως 2,15 ευρώ, λέει ο 
πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗΣ Π. Παπαγεωργίου.

Ακριβά ναύλα κόβουν εξαγωγές σύκων 
Αγωνιούν οι παραγωγοί Μαρκόπουλου για τις εξαγωγές στον Καναδά

Καλύτερες οι συνθήκες για τα ξερά σύκα στη Μεσσηνία, έως 2,15 ευρώ

Α1 |  19

Δ
εν υπάρχουν νέες προπωλήσεις 
βάµβακος στην ελληνική αγο-
ρά, καθώς οι τιµές µας είναι πε-
ρίπου 2 σεντς υψηλότερες από 

τις βραζιλιάνικες. Παράλληλα το δολάριο έ-
χει φτάσει τα χαµηλά του 2018 κι αυτό φυσι-
κά δεν µας συµφέρει καθόλου. Εφόσον δεν 
έχουµε σηµαντικές χρηµατιστηριακές αλλα-
γές λογικά ακολουθεί µια περίοδος απραξί-
ας καθώς οι εκκοκκιστές θα αναβάλουν τις 
πωλήσεις για αργότερα µια που το πριµ (βά-
ση) για τη σοδειά µας δεν είναι υποσχόµενο.  

  Φαίνεται να τερµατίζει η διόρθωση των 
τιµών του σκληρού σίτου στους ευρωπαϊκούς 
δείκτες, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως αναµέ-
νεται ανοδική αντίδραση. Η καλοκαιρινή στα-
σιµότητα δεν δίνει ασφαλή συµπεράσµατα, 
ενώ περιµένουµε να δούµε πως θα κινηθεί η 
αγορά προς τα τέλη Αυγούστου. Τελευταία α-
κούγεται πως αυξάνεται ο ρυθµός τιµολογή-
σεων από πλευράς παραγωγών κυρίως όταν 
η τιµή για τα καλά πιάνει τα 25 λεπτά το κιλό. 

 Με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλ-
λά όχι τόσο υψηλές αποδόσεις ολοκληρώθη-
κε πριν λίγες ηµέρες η συγκοµιδή φακής από 
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό ΘΕΣΤΟ. Σύµφω-
να µε τον γενικό διευθυντή της οργάνωσης, 
που λειτουργεί Οµάδα Οσπρίων, Αστέριο Σα-
πουνά «ακόµα φέτος δεν έχει προβεί σε πρά-
ξη πώλησης, κάτι που αναµένεται να συµβεί 
στα τέλη Αυγούστου». Σχετικά µε τις τιµές πα-
ραγωγού, µετά την εκκαθάριση εκτιµάται ότι 
θα κυµανθούν περί τα 75 µε 80 λεπτά το κιλό.

Παύση στο βαμβάκι 
λόγω Βραζιλίας και 
φθηνού δολαρίου 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

02/07 09/07 16/07 23/07 30/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

268,64270,54271,15
276,41

270,92

Ξερά σύκα
Το 90% και πλέον της παραγωγής 
αποξηραµένου σύκου εξάγεται, µε 
τα συνολικά στρέµµατα να φτά-
νουν περί τα 30.000 στρέµµατα

Τουρκία
Η αγορά κινδυνεύει από τους 
Τούρκους, που αφήνουν λίγο 
χώρο για τα ελληνικά νωπά 

σύκα στον Καναδά

20.000 τόνοι
Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή 

ξερών σύκων σε Μεσσηνία, 
Λακωνία και Αρκαδία, έχει πέσει 

κάτω από τους 2.000 τόνους

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

25/6 02/7 09/7 16/7 23/7 30/7

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

289

208

185

209,5

1,86

356,1

866,2

46.775

94.350

72.38

289

208

185

209,5

1,99

349,6

892,2

45.075

98.875

74.24

300

207

188

209,5

1,98

341,0

903,0

45.750

100.075

74.97

304

209

190

209,5

2,02

350,3

894,4

53.500

102.225

75.34

297

209

190

209,5

2,04

357,0

903,4

54.500

100.975

71.25

295

209

190

209,5

2,01

364,70

887,6

51.750

101.350

66.10

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

1,5

20,93

59,55 62,57
64,08

62,24
61,39

61,68

23,02
24,15 24,21

24,38
24,53

Τιμή παραγωγού 
σύκου  (ευρώ το κιλό)

Πρώιµες ποικιλίες  2,50 

Όψιµες ποικιλίες  0,50 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού 
ελαιολάδου (ευρώ/κιλό) 

Τέλη Ιουλίου  2,60

Μέχρι τον Ιούλιο  2,50 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Αντίσταση στα 60 
σεντς για το βαμβάκι 
λόγω φθηνού δολαρίου 

 Τα ακριβά ναύλα 
προς Καναδά κόβουν 
τις εξαγωγές σύκων

Από Σεπτέµβρη καλύτερα 
στη βιοµηχανική ντοµάτα 
Με τις καλύτερες προοπτικές ξεκίνησαν 
οι φετινές παραδόσεις βιοµηχανικής 
ντοµάτας στα εργοστάσια Θεσσαλίας 
και Ηλείας, µε τους παραγωγούς να 
περιµένουν βελτίωση τιµών από 
Σεπτέµβρη που θα µειωθεί η προσφορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κινούνται καλά
τα αγροτικά
προγράµµατα
Σε ώριµη φάση εισέρχονται πολλές 
από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που 
συνδέονται στενά µε τον αγροτικό χώρο, 
ενώ όλο και καλύτερη καθίσταται η 
εξοικείωση των αγροτών µε τα εν 
εξελίξει χρηµατοδοτικά εργαλεία. 
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
µεγάλο αριθµό αγροτών να επωφελείται 
και από τη Β’ φάση του Αναπτυξιακού 
Νόµου 4399/16, πλαίσιο µε το οποίο 
δεν υπήρχε µέχρι σήµερα ιδιαίτερη 
άνεση. Την ίδια στιγµή, όσον αφορά τα 
Σχέδια Βελτίωσης, οι πληροφορίες 
θέλουν οι επενδύσεις να κινούνται και το 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο στη βάση του 
«τριγώνου» εισαγωγέας, δικαιούχος, 
τράπεζα να λειτουργεί. Τα πράγµατα 
«σκοντάφτουν» κατά βάση στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καθώς δεν έχει 
ανοίξει η σχετική εφαρµογή, εποµένως 
δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
αιτηµάτων πληρωµής από το πρόγραµµα, 
η χρηµατοδότηση του οποίου στηρίζεται 
µέχρι στιγµής στην καλή σχέση και 
συµβολή των παραπάνω.

Αναγκαία µια 
επεξεργασµένη 
φόρµουλα και όχι µια 
ευρεία γενική ρύθµιση 
επί δικαίων και αδίκων.

Ο αγροτι-
κός χώρος 
έχει µεγά-
λη ανάγκη 
από ένα 
τέτοιο 
ξεκαθάρι-
σµα για τα 
χρέη που 
τρέχουν.
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Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να απο-
δίδει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου σε 
φυσικά πρόσωπα, πολίτες τρίτης χώρας 
που πρόκειται να απασχοληθούν σε α-
γροτικές εργασίες, ως εποχιακοί εργάτες, 
σύµφωνα σχετική απόφαση του διοικητή 
της ΑΑ∆Ε, όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Η απόδοση Α.Φ.Μ. διενεργείται µε κε-
ντρικές διαδικασίες, χωρίς την υποβολή 
δήλωσης εγγραφής ή άλλου δικαιολο-
γητικού από τα ως άνω πρόσωπα και α-
φού διαπιστωθεί ότι δεν είναι ήδη κάτο-
χοι Α.Φ.Μ. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. διαβι-
βάζονται από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοι-
κήσεις των Περιφερειών προς τη Φορο-
λογική ∆ιοίκηση, συγκεντρωτικές κατα-
στάσεις (excel) από όπου προκύπτουν τα 
προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόµενου.

Με την ολοκλήρωση της απόδοσης του 
Α.Φ.Μ. οι καταστάσεις επιστρέφονται στις 
υπηρεσίες µε συµπληρωµένο τον Α.Φ.Μ. 
των προσώπων. Μετά 180 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία απόδοσης Α.Φ.Μ. στους πο-
λίτες τρίτης χώρας που πρόκειται να απα-
σχοληθούν ευκαιριακά σε αγροτικές ερ-
γασίες, ο Α.Φ.Μ. θα µπαίνει σε αναστολή.

Ένα νέο εργαλείο συνολικής ρύθ-
µισης χρεών, ανάµεσα τους και α-
γροτικών, που θα αντικαταστήσει 
όλα  τα σηµερινά, επεξεργάζεται το 
υπουργείο Οικονοµικών.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οι-
κονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας 
κατά την πρόσφατη συζήτηση στη 
Βουλή του Σχεδίου Νόµου του υ-
πουργείου Οικονοµικών «Φορολο-
γικές παρεµβάσεις για την ενίσχυ-
ση της αναπτυξιακής διαδικασίας 
της ελληνικής οικονοµίας, ενσω-
µάτωση στην ελληνική νοµοθε-
σία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, 
(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και 
(ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά ∆ηµο-
σίου για την αποπληρωµή δανεί-
ων πληγέντων δανειοληπτών λό-
γω των δυσµενών συνεπειών του 
COVID-19 και άλλες διατάξεις».

 «Επεξεργαζόµαστε ένα νέο θε-
σµικό πλαίσιο ρύθµισης χρεών, 
το οποίο θα αντικαταστήσει όλα 
τα επιµέρους εργαλεία ρύθµισης 
οφειλών που υπάρχουν σήµερα», 
είπε χαρακτηριστικά. Κατά τον ίδιο 
το πλαίσιο ρύθµισης οφειλών και 
πτώχευσης φυσικών και νοµικών 
προσώπων θα περιλαµβάνει:

 Τη δυνατότητα συνολικής ρύθ-
µισης και αναδιάρθρωσης χρεών, 

 Τη δυνατότητα απαλλαγής α-
πό όλες τις οφειλές και δεύτερης 
ευκαιρίας για υπερχρεωµένους δα-
νειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, 

 Πρόνοιες αφενός για δανει-
ολήπτες που ανήκουν σε ευάλω-
τες κοινωνικές οµάδες και αφετέ-
ρου για τον εντοπισµό των στρα-
τηγικών κακοπληρωτών.

Μάλιστα, στο σχεδιασµό του οι-
κονοµικού επιτελείου είναι ένα νέο 
πρόγραµµα υποστήριξης δανειο-
ληπτών, στο οποίο το κράτος θα ε-
πιδοτεί, για ορισµένο χρονικό διά-
στηµα, σηµαντικό µέρος των µηνι-
αίων δόσεων όσων πλήττονται α-
πό τις συνέπειες του κορωνοϊού, 
και έχουν δάνεια µε υποθήκη στην 
κύρια κατοικία. Με το πρόγραµµα 
αυτό ενισχύονται, για πρώτη φο-
ρά, οι συνεπείς δανειολήπτες, µε 
εξυπηρετούµενα δάνεια, οι οποίοι 
έχουν πληγεί από την πανδηµία, 
υποστηρίζεται το σύνολο των δα-
νειοληπτών που επλήγησαν από 
την υγειονοµική κρίση, και έχουν 
«κόκκινο» δάνειο, ακόµη και µετά 
το τέλος του 2018. Σύµφωνα µε το 
στελέχη του ΥΠΟΙΚ, έτσι καλλιεργεί-
ται η κουλτούρα πληρωµών και πε-
ριορίζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας 
νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.

Από τα κεντρικά
απόδοση ΑΦΜ 
σε αλλοδαπούς
αγρεργάτες

Το κατά Σταϊκούρα πλαίσιο 
ρύθμισης  αγροτικών χρεών

Μετά το πέρας των 180 ηµερών 
από την ηµεροµηνία απόδοσης 

Α.Φ.Μ. στους πολίτες τρίτης χώρας 
που πρόκειται να απασχοληθούν 

ευκαιριακά σε αγροτικές εργασίες, 
ο Α.Φ.Μ. θα µπαίνει σε αναστολή.

Το µνηµόνιο 
συνυπέγραψαν 
ο πρύτανης ΓΠΑ 
Σπ. Κίντζιος, 
ο περιφερειάρχης 
Στ. Ελλάδας 
Φ. Σπανός, ο Αντ/
ρχης Ευρυτανίας Άρ. 
Τασιός και οι δήµαρχοι 
Καρπενησίου 
και Αγράφων.

Η αναβάθµιση της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρυτανία 
περνά από την ανανέωση των δοµών του ΓΠΑ 

Μέσα από την αναβάθµιση των πανεπιστηµιακών δοµών του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών στην Ευρυτανία περνά η αειφόρος ανάπτυξη της 
περιοχής. Για το λόγο αυτό υπεγράφη στις 28 Ιουλίου στο Καρπενήσι, 
Μνηµόνιο Συνεργασίας που αφορά, µεταξύ άλλων, τα εξής:
  Τη ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της Φοιτητικής Εστίας, µε µπάτζετ 1 εκατ. 
  Την από κοινού αξιοποίηση του κτηρίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για τη στέγαση των 

Εργαστηριακών ∆οµών του τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και την κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία του Κέντρου 
Καινοτοµίας Αγροδιατροφής και αντιµετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων.

 Τη λειτουργία δοµών διασύνδεσης του Πανεπιστηµιακού Ερευνητικού 
Κέντρου και προγραµµάτων επιµόρφωσης στο πλαίσιο του Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ.
 Τη λειτουργία προγραµµάτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

«∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίµων και Γεωργίας» και «Τεχνολογίας και 
Προηγµένων Μεθόδων Ελέγχου, Ιχνηλασιµότητας Αγροτικών Προϊόντων».
 Τη σύνταξη από την Π.Ε. Ευρυτανίας και το ΓΠΑ ολοκληρωµένης πρότασης 

για τη διερεύνηση ίδρυσης νέας σχολής στο Καρπενήσι.

∆εύτερη ευκαιρία
Παρέχεται η 

δυνατότητα απαλλαγής 
από όλες τις οφειλές 

και παροχής δεύτερης 
ευκαιρίας για 

υπερχρεωµένους 
δανειολήπτες
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ �100 ΣΤΡΜ. � ΕΥΡΩ

Αγορά φυτών/Υποστηλωµάτων
Προετοιµασία εδάφους, αγορά φυτών και φύτευση
Συνολικό Κόστος στάγδην άρδευσης
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Αποθήκη συσκευαστήριο 100 τµ.
Συνολική επένδυση Α Σενάριο
Συνολική επένδυση Β Σενάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΡΥ∆ΕΩΝΑ

18.480 
23.700
12.340
52.000 
40.000
145.000
182.500 

Παραγωγή
Τιµή πώλησης
Πωλήσεις
Κόστος
Κέρδος
Κέρδος/κιλό 
Κέρδος %

412 ΚΙΛΑ/ΣΤΡΜ.
4,00 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ (µε ΦΠΑ)
1.648 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ 
537,7 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.
1.113       » 
2,70 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
67,5%

186,4 ΚΙΛΑ/ΣΤΡΜ.
11,00 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ (µε ΦΠΑ)
2.050 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ 
705,2       »
1.345,2 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.
7,22 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
65,6%

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

Παραγωγή
Τιµή πώλησης
Πωλήσεις
Κόστος
Κέρδος
Κέρδος/κιλό 
Κέρδος %

Α

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΙΧΑΣΒ

Προσέγγιση 
της αγοράς 
σε καρυδεώνα  
100 στρεμμάτων  
και επενδύσεις
Η καθετοποίηση στον καρυδεώνα αποδίδει 
1.345 ευρώ το στρέμμα και η πρωτογενής 
παραγωγή 1.113 ευρώ, ωστόσο τα πρόσθετα 
κόστη μεταποίησης βαραίνουν το πλάνο 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Μπορεί η παραγωγή ψίχας καρυδιού, της γνωστής «πε-
ταλούδας» να αποδίδει 1.345 ευρώ το στρέµµα στον πα-
ραγωγό, δηλαδή λίγο παραπάνω από την αντίστοιχη πα-
ραγωγή και εµπορία κελυφωτού καρυδιού, που φτάνει 
τα 1.113 ευρώ το στρέµµα, ωστόσο το µεγαλύτερο κό-
στος σε συνδυασµό µε το αυξηµένο ρίσκο της επένδυ-
σης, δεν την καθιστούν πιο ελκυστική. Αυτό το αποτέ-
λεσµα προκύπτει από τα συµπεράσµατα µιας οικονοµι-
κής µεταπτυχιακής µελέτης, στα πλαίσια του µεταπτυχι-
ακού προγράµµατος «Οργάνωση και διοίκηση επιχει-
ρήσεων τροφίµων και γεωργίας» στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, για τη βιωσιµότητα µιας καθετοποιη-
µένης επένδυσης, που θα αφορά την παραγωγή, την ε-
πεξεργασία, τη συσκευασία και εµπορία καρυδιών, συ-
γκρίνοντας δύο βασικά σενάρια, την παραγωγή άσπα-
στων καρυδιών και στην παραγωγή και µεταποίηση ψί-
χας καρυδιού. Στα συµπεράσµατα της µελέτης υπογραµ-
µίζεται η αυξηµένη ζήτηση για ξηρούς καρπούς και η ελ-
λειµµατική εγχώρια αγορά.

Η συγκεκριµένη µελέτη µε τίτλο «Εγκατάσταση Καρυ-
δεώνα: Μελέτη οικονοµικής βιωσιµότητας µιας πλήρως 
καθετοποιηµένης επένδυσης» έχει συγκεντρώσει στοι-
χεία από παραγωγούς της Θεσσαλίας, ενώ οι περισσό-

τερες πληροφορίες σχετικά µε τα κοστολογικά στοιχεία, 
προήλθαν από τον παραγωγό Βελισσάριο Γκαλαγκάνη, 
και τον γεωπόνο Παναγιώτη Περίσσιο. Πιο αναλυτικά, 
η ερευνήτρια της µελέτης, Ελένη Θ. Κολπακίδη, µε επι-
βλέποντα τον καθηγητή του ΓΠΑ Κώστα Τσιµπούκα, την 
περίοδο 2017, ήρθε σε επαφή µε τους παραγωγούς και 
µέσω ερωτηµατολογίων απέκτησε στοιχεία, σχετικά µε 
τα κυριότερα κόστη της εγκατάστασης και τα έσοδα και 
έξοδα των αγροτών από την αρχή της καλλιέργειας και 
έπειτα από πέντε έτη.

Ανάλυση του επιχειρηµατικού σχεδίου
Η καρυδιά είναι µια καλλιέργεια µε µεσοµακροπρό-

θεσµο ορίζοντα απόδοσης, καθώς θα πρέπει να περά-
σει µια δεκαετία ώσπου να φθάσει στο µέγιστο της πα-
ραγωγικότητας της. Σε φτωχά εδάφη ή σε καρυδεώνες 
χωρίς δυνατότητες άρδευσης, οι αποδόσεις κυµαίνονται 
από 150-250 κιλά το στρέµµα, ενώ σε πλούσια αρδευ-
όµενα εδάφη, όπου εφαρµόζεται ορθολογική λίπανση 
και κλάδεµα, µπορεί να φτάσει τα 800 κιλά το στρέµµα.

Στην µελέτη αναλύονται δύο σενάρια για την επένδυ-
ση µιας εταιρείας, µε διαφοροποίηση στο τελικό προϊ-
όν. Στο πρώτο σενάριο, η επένδυση αφορά την παραγω-
γή, επεξεργασία και εµπορία, µε τελικό προϊόν το άσπα-
στο καρύδι, το οποίο η εταιρεία έχει σκοπό να διαθέτει 
σε µεγάλα σούπερ µάρκετ και καταστήµατα ξηρών καρ-

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο της µελέτης, 
επιλέχθηκαν οι ποικιλίες 60% Chandler 

30% Harley 10% Franquette (ως 
επικονιάστρια) για µέγιστη απόδοση 

της φυτείας, ενώ τα δέντρα θα είναι µε 
αποστάσεις 8χ8, ώστε να υπάρχουν 14 

δέντρα το στρέµµα. 
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πών της χώρας, ενώ, τα µικρότερα σε µέγεθος καρύδια, 
σε λαϊκές αγορές. Στο δεύτερο σενάριο, το τελικό προϊ-
όν θα είναι η ψίχα του καρυδιού, όπου η «πεταλούδα» 
προβλέπεται να διατεθεί σε σουπερ µάρκετ, σε καταστή-
µατα ξηρών καρπών και online καταστήµατα, ενώ τα µι-
κρότερα κοµµάτια σε ζαχαροπλαστεία της περιοχής. Ε-
πίσης, η «πεταλούδα» ίσως να διατεθεί σε αγορές του ε-
ξωτερικού, όπου υπάρχουν καλύτεροι οικονοµικοί όροι.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, επιλέχθηκε η περιοχή 
του ∆οµοκού στη Θεσσαλία, για την εγκατάστασης της 
φυτείας, σε έκταση 100 στρεµµάτων. Επιπλέον, στο ε-
πιχειρηµατικό σχέδιο, περιλαµβάνεται και µια αποθή-
κη από σιδηροκατασκευή, έργα υποδοµής (πχ. Γεώτρη-
ση) και περιβάλλοντος χώρου, πάγιος εξοπλισµός κ.α.

Επίσης, στο επιχειρηµατικό σχέδιο της µελέτης, επι-
λέχθηκαν οι ποικιλίες 60% Chandler 30% Harley 10% 
Franquette (ως επικονιάστρια) για µέγιστη απόδοση της 
φυτείας, ενώ τα δέντρα θα είναι µε αποστάσεις 8x8, ώ-
στε να υπάρχουν 14 δέντρα το στρέµµα. 

Το 67,5% το περιθώριο κέρδους 
του παραγωγού στο κελυφωτό καρύδι 

Για την περιοχή της Θεσσαλίας, το ετήσιο ενοίκιο είναι 
40 ευρώ ανά στρέµµα. Το κάθε δενδρύλλιο καρυδιάς κο-
στίζει περίπου 12-15 ευρώ, ενώ το κόστος πρώτης εγκα-
τάστασης, συνυπολογίζοντας το κόστος της γεώτρησης, 

κυµαίνεται από 350 έως 550 ευρώ το στρέµµα. Μετά τη 
φύτευση των καρυδιών εγκαθίσταται σύστηµα στάγδην 
άρδευσης. Παράλληλα, τα έξοδα λίπανσης και φυτοπρο-
στασίας µπορούν να φτάσουν στα 30-45 ευρώ το στρέµ-
µα. Όσο αναφορά τα εργατικά και τον µηχανολογικό ε-
ξοπλισµό, για το ράβδισµα στη συγκοµιδή, αποτελούν 
και το µεγαλύτερο κόστος για έναν παραγωγό, που κυ-
µαίνεται από 250-400 ευρώ το στρέµµα. 

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ερευ-
νήτριας Κολπακίδη, το συνολικό ύψος της αρχικής επέν-
δυσης για 100 στρέµµατα καρυδεώνα, προσεγγίζει τις 
145.000 ευρώ, όπου το συνολικό κόστος για την προε-
τοιµασία του εδάφους φτάνει τις 23.700 ευρώ, ο µηχα-
νολογικός εξοπλισµός ανέρχεται στις 52.000 ευρώ (τρα-
κτέρ, δονητής, αποφλοιωτής, φούρνος, καλίµπρα διαχω-
ρισµού) και το κόστος της αποθήκης ανέρχεται στο πο-
σό των 40.000 ευρώ. Σύµφωνα µε την έρευνα, το συνο-
λικό κόστος γεώτρησης και αρδευτικού συστήµατος για 
τα 100 στρέµµατα ανέρχεται στα 29.940 ευρώ.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά, το συνολικό κόστος 
παραγωγής ενός στρέµµατος άσπαστων καρυδιών προ-
σεγγίζεται κοντά στα 537,7 ευρώ (1,44 ευρώ το κιλό). Με 
χονδρική τιµή πώλησης στα 4 ευρώ το κιλό τα ακαθάρι-
στα ετήσια έσοδα του παραγωγού από τις πωλήσεις α-
νέρχονται στα 1.120 ευρώ το στρέµµα, άρα τα κέρδη προ 
φόρων θα φτάσουν τα 583,1 ευρώ το στρέµµα.

Μέρα µε νύχτα οι αποδόσεις καρυδεώνων σε κτήµατα χωρίς δυνατότητες 
άρδευσης, έναντι των πλουσίων αρδευόµενων και µε ορθολογική λίπανση.

∆οµοκός 
Για τη διεξαγωγή της 
έρευνας, επιλέχθηκε 
η περιοχή του ∆οµο-

κού στη Θεσσαλία, για 
την εγκατάσταση 

της φυτείας, 
σε έκταση 100 
στρεµµάτων

Υψηλό
το ρίσκο
να µείνει
απούλητη
παραγωγή
Αναλύοντας τα δεδοµένα, η 
ερευνήτρια κατέληξε ότι και στα 
δύο σενάρια, η κερδοφορία του 
παραγωγού είναι αρκετά υψηλή, 
οπότε για τα 100 στρέµµατα που 
ήταν και η αρχική υπόθεση, οριακά 
συµφέρει τον παραγωγό να µεταβεί 
στο σενάριο της παραγωγής ψίχας 
καρυδιού. Μάλιστα, επενδύοντας 
ο παραγωγός σε µηχανήµατα και 
µπαίνοντας στο κοµµάτι της 
επεξεργασίας και µεταποίησης, 
η κερδοφορίας του δεν αυξάνεται, 
αλλά µένει στα ίδια µε το να 
παράγει το άσπαστο καρύδι. 
Επιπλέον, το ρίσκο στο δεύτερο 
σενάριο είναι µεγαλύτερο, καθώς 
εκτός από την ευαισθησία της 
καλλιέργειας στους παγετούς, 
υπάρχει και η πιθανότητα να µη 
διατεθούν όλες οι ποσότητες 
άµεσα, όπως έχει υποτεθεί στην 
αρχή της µελέτης και ο παραγωγός 
να µην έχει καταφέρει να 
αναπτύξει το πελατολόγιο του. 
Κατά συνέπεια, ο παραγωγός θα 
χρειαστεί επιπλέον επένδυση, για 
να µείνει η συσκευασµένη ψίχα σε 
ψυχτικό θάλαµο, σε σχέση µε το 
άσπαστο καρύδι το οποίο µπορεί 
να διατηρηθεί για περισσότερο 
καιρό σε συνθήκες περιβάλλοντος.
Η συγκεκριµένη µελέτη (2017) 
έγινε στα πλαίσια του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος του 
ΓΠΑ «Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων Τροφίµων και 
Γεωργίας».

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Ακαθάριστα έσοδα 1.492 ευρώ
το στρέμμα από την «πεταλούδα»
Στο εναλλακτικό σενάριο που παρουσιάζεται στην µελέτη, η αρχική επένδυση εί-
ναι µεγαλύτερη κατά 37.500 ευρώ από ότι στο πρώτο σενάριο για 100 στρέµ-
µατα καρυδεώνα, καθώς για να παραχθεί η ψίχα θα χρειαστεί να αγοραστεί επι-
πλέον µια γραµµή επεξεργασίας, συνολικού κόστους αγοράς 24.000 ευρώ και 
µηχάνηµα συσκευασίας 13.500 ευρώ. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του κό-
στους, το ετήσιο ισοδύναµο κόστος παραγωγής φτάνει τα 705,2 ευρώ το στρέµ-
µα, έναντι των 537,7 ευρώ το στρέµµα του πρώτου σεναρίου, επιβαρυµένο µε 
το πρόσθετο κόστος της παραγωγής ψίχας ( 47,7 ευρώ το στρέµµα) και της πιο 
απαιτητικής συσκευασίας (12,54 ευρώ το στρέµµα). Το συνολικό κόστος παρα-
γωγικής διαδικασίας ανά κιλό προϊόντος ανέρχεται στα 3,79 ευρώ. Στο δεύτερο 
αυτό σενάριο, παράγονται 186,6 κιλά ψίχας ανά στρέµµα, µε τιµή πώλησης στα 
8 ευρώ το κιλό, οπότε τα ακαθάριστα έσοδα του παραγωγού από τις πωλήσεις 
ανέρχονται στα 1.492 ευρώ το στρέµµα, το συνολικό κόστος στα 705,2 ευρώ το 
στρέµµα και άρα τα κέρδη προ φόρων θα φτάσουν τα 787,6 ευρώ το στρέµµα. 
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Εν αναμονή της
δεύτερης γενιάς 
Σύμμαχοι στο βαμβάκι τα ωφέλιμα 
έντομα κατά του πρασινοσκώληκα

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Η δεύτερη γενιά του πράσινου 
σκουληκιού στην καλλιέργεια 
του βαµβακιού πλησιάζει και 
οι πρώτες 20 ηµέρες αναµένο-
νται να είναι οι δυσκολότερες, 
για τους παραγωγούς. Όπως α-
ναφέρουν και οι γεωπόνοι της 
∆ΑΟΚ Σερρών, είναι σηµαντικό 
τα χωράφια, από την αρχή της 
καλλιέργειας, να µην έχουν δε-
χθεί προληπτικούς ψεκασµούς 
µε εντοµοκτόνα, έτσι ώστε να υ-
πάρχει υψηλός πληθυσµός ω-
φέλιµων εντόµων, γεγονός που 
θα αποτελέσει και τη βάση για 
την αντιµετώπιση του εχθρού. 

Επισηµαίνεται ότι, τα ωφέλι-
µα έντοµα τρέφονται µε τα ωά 
και τις προνύµφες του πράσι-
νου σκουληκιού, περιορίζοντας 
σηµαντικά τον αρχικό πληθυ-
σµό της πιο επιζήµιας γενιάς 

του εντόµου, τον Αύγουστο. Ε-
ποµένως, σύµφωνα µε τις συµ-
βουλές των γεωπόνων, οι παρα-
γωγοί θα πρέπει να αναµένουν 
την εµφάνιση του εντόµου και 
να πραγµατοποιούν επιτόπιους 
συχνούς ελέγχους, για την εξέ-
λιξη του πληθυσµού. Στην πε-
ρίπτωση κατά την οποία πλέον 
δεν είναι εφικτή η αντιµετώπι-
ση του εχθρού από τα ωφέλι-
µα έντοµα, τότε η καλλιέργεια 
χρήζει χηµικής επέµβασης. Συ-
γκεκριµένα, οι παραγωγοί θα 

πρέπει να διαπιστώσουν, κα-
τά µέσο όρο, στο χωράφι, πε-
ρισσότερα από πέντε σκουλή-
κια στα 100 φυτά ή περισσότε-
ρα από ένα σκουλήκια σε κάθε 
µέτρο βαµβακοφυτείας, τότε εί-
ναι απαραίτητος ο ψεκασµός. 

Αν η ανάγκη για χηµική ε-
πέµβαση είναι αναπόφευκτη, 
οι παραγωγοί πρέπει να χρη-
σιµοποιήσουν εγκεκριµένα για 
την βαµβακοκαλλιέργεια φυτο-
φάρµακα, να λάβουν όλα τα α-
παραίτητα µέτρα για την προ-
στασία και ασφάλειά τους και 
να ειδοποιήσουν σχετικά τους 
µελισσοκόµους, για την αποµά-
κρυνση των κυψελών τους. Ε-
πιπλέον, αν γίνει δεύτερος ψε-
κασµός, η χρήση εντοµοκτόνου 
διαφορετικής κατηγορίας δρά-
σης, για την αποφυγή ανθεκτι-
κότητας κρίνεται επιβεβληµένη.

Αναφέρεται επίσης, ότι για 
τη µείωση εµφάνισης µεγάλης 

προσβολής στα βαµβακοχώρα-
φα, θα ήταν χρήσιµο να εφαρ-
µοστούν και καλλιεργητικά µέ-
τρα. Συνεπώς, οι παραγωγοί θα 
πρέπει, εν όψει του Αυγούστου, 
να φροντίσουν για την ισορρο-
πηµένη βλάστηση των βαµβα-
κιών, εφαρµόζοντας ορθολογι-
κή άρδευση και λίπανση, και αν 
χρειαστεί, σύµφωνα µε τις οδη-
γίες των ειδικών, και κατάλλη-
λων ανασχετικών, ώστε τα φυ-
τά να µην είναι πολύ τρυφερά 
και, εποµένως, ελκυστικά για 
τις πεταλούδες του σκουληκιού.

Συστήνεται, λοιπόν, εν όψει 
του Αυγούστου, να έχουµε ι-
σορροπηµένα (ψηµένα) βαµ-
βάκια, µε σωστό πότισµα και 
σωστή λίπανση - αν χρειάζεται 
και µε την χρήση των κατάλ-
ληλων ανασχετικών, ώστε να 
µην είναι πολύ τρυφερά και, 
εποµένως, ελκυστικά για τις 
πεταλούδες του σκουληκιού.

Η πρόληψη στους ελαιώνες, η µόνη άµυνα κατά της Xyllela 
Σπουδαίο κίνδυνο για τις εγχώριες ελαιοκαλλιέργειες, αποτελεί το 
βακτήριο καραντίνας, Xyllela fastidiosa. Πρόκειται για ένα παθογόνο, που 
αναπτύσσεται µε αργούς ρυθµούς και µολύνει επιλεκτικά τα αγγεία του 
ξύλου εµποδίζοντας µε αυτόν τον τρόπο και τη διακίνηση των θρεπτικών 
στοιχείων και του νερού εντός του φυτικού σώµατος. Η µετάδοση σε 
αµόλυντες περιοχές επιτυγχάνεται µε προσβεβληµένο πολλαπλασιαστικό 

υλικό αλλά και σε µικρότερες αποστάσεις µέσω µυζητικών εντόµων φορέων. 
∆εδοµένου ότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάποιο ενδεδειγµένο µέτρο 
καταπολέµησης του βακτηρίου, η αντιµετώπιση έγκειται κυρίως σε προληπτικά µέτρα 
για την αποφυγή της εισόδου και της διασπορά του στη χώρα. Εποµένως, κρίνεται 
αναγκαία η εφαρµογή αυστηρών µέτρων φυτοϋγειονοµικού ελέγχου για τα 
παθογόνα καραντίνας σε συνδυασµό µε αυστηρούς ελέγχους κατά τη διακίνηση τόσο 
φυτικών ειδών όσο και πολλαπλασιαστικού υλικού. Εξίσου σηµαντική θεωρείται και η 
απαγόρευση εισόδου πολλαπλασιαστικού υλικού ελαιόδενδρων από τις περιοχές της 
Ιταλίας και της Ισπανίας όπου ανιχνεύτηκε η παρουσία της Xyllela.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Τον Αύγουστο
Συνιστάται ορθολογική 

άρδευση και λίπανση για 
ισορροπηµένη βλάστηση 

των βαµβακιών

Βοτρύτης στο αµπέλι
Σχεδόν σε όλες τις περιοχές, τα αµπέλια 
βρίσκονται στον περκασµό, στο πιο 
κρίσιµο στάδιο για τις προσβολές από τον 
βοτρύτη. Σηµειώνεται ότι, ο µύκητας, 
προκαλεί σοβαρές ζηµιές, όπως σήψη των 
ώριµων σταφυλιών. Όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων, οι 
αµπελουργοί θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περίοδο, και 
κυρίως στις περιοχές που ο κίνδυνος είναι 
µεγάλος, όταν δηλαδή επικρατεί υγρός 
και δροσερός καιρός και όταν υπάρχουν 
ράγες τραυµατισµένες από διάφορα αίτια, 
όπως προσβολές από ωίδιο και από 
προνύµφες ευδεµίδας. Για την προληπτική 
αντιµετώπιση της ασθένειας συνιστάται η 
εφαρµογή µιας σειράς καλλιεργητικών 
µέτρων, που θα µειώσουν την υγρασία 
στο εσωτερικό της κόµης. Στις περιοχές 
που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για 
την ανάπτυξη του µύκητα, συνιστάται η 
διενέργεια µιας επέµβασης µε ένα 
κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο 
στην έναρξη της ωρίµανσης και µιας 
δεύτερης 3-4 βδοµάδες πριν τον τρύγο. 
Οι ψακασµοί αυτοί µπορεί να γίνουν µε 
χαλκούχα, για την σκλήρυνση της 
φλούδας των ραγών. 

Σκευάσµατα
ALFA: Folpet Adama Makhteshim 80 
WG, Qualy-T
BAYER: Teldor 50WG, Serenade ASO 
SC
SIPCAM: Frupica S 50WP.

Πυραλίδα στην πιπεριά
Αρκετές προσβολές από πυραλίδα έχουν 
διαπιστωθεί στις υπαίθριες καλλιέργειες 
πιπεριάς, σύµφωνα µε το τεχνικό δελτίο 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας. Όπως αναφέρεται, η 
καλλιέργεια της βιοµηχανικής πιπεριάς 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 
εξελίσσεται ικανοποιητικά και αναµένεται 
µια καλή παραγωγή. Ωστόσο από τις 
συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες, 
παρατηρούνται αυξηµένοι πληθυσµοί των 
προνυµφών της δεύτερης γενιάς της 
πυραλίδας, οι οποίες και τρέφονται στο 
στέλεχος και στον καρπό της πιπεριάς, 
υποβαθµίζοντας την τελική ποιότητά του, 
καθώς οδηγούν σε πρόωρη ωρίµανση του 
καρπού και µετέπειτα σάπισµά του, µε την 
επίδραση διάφορων παθογόνων. Οι 
γεωπόνοι συνιστούν στους παραγωγούς 
να παρακολουθούν συχνά την καλλιέργειά 
τους, ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η 
επέµβαση µε εγκεκριµένα και κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
FMC: Altacor 35 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραµ-
µα πενταετούς διάρκειας θέτει σε ε-
φαρµογή το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, µε στόχο τη δηµιουργία νέ-
ων φυτικών ποικιλιών µε βελτιωµένες 
αποδόσεις, υψηλή ποιότητα και ανθε-
κτικές σε επιβλαβείς οργανισµούς αλ-
λά και µε ιδιαίτερη προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή.

Οι νέες ποικιλίες που θα προκύ-
ψουν θα αφορούν τις εξής καλλιέρ-
γειες: ελιά, καρυδιά, άµπελο, κερα-
σιά, κριθάρι, µηλιά, υβρίδιο λεµονιά 
λιµεττία, πορτοκαλιά, ρεβίθι, ρίγανη, 
τοµάτα και σκληρό σιτάρι.

Βέβαια, όλη η ερευνητική προσπά-
θεια που θα ολοκληρωθεί µετά από µία 
πενταετία µένει να φανεί αν θα αξιο-
ποιηθεί εν τέλει στην πράξη, καθώς α-
ντίστοιχα πρότζεκτς κατά το παρελθόν 
έµειναν στα συρτάρια, προκειµένου να 
αποδώσει στον αγροτικό τοµέα της χώ-
ρας αυτά που υπόσχεται ήτοι:

 Γεωργία µειωµένων εισροών και 
καλύτερη αξιοποίηση των λοιπών εισ-
ροών (άρδευση, λίπανση).

 Αύξηση της παραγωγής.
 ∆ιεύρυνση της εµπορικής περιό-

δου για τα τελικά προϊόντα.
 Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποι-

κιλότητας.
 Αξιοποίηση εδαφών και περιο-

χών µε οριακές κλιµατικές συνθήκες.
 Οικονοµική απεξάρτηση της χώ-

ρας µας από τις εισαγωγές γενετικού 
υλικού από το εξωτερικό.

 ∆υνατότητα στη χώρα µας να γίνει 
εξαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης ενέκρινε την υπο-
γραφή της σχετικής σύµβασης µετα-
ξύ του Υπουργείου και του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, προκειµένου να εκκινήσει το 
πρόγραµµα, του οποίου ο προϋπολο-
γισµός ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

«Στόχος του προγράµµατος είναι η δη-
µιουργία νέων φυτικών ποικιλιών µε χα-
ρακτηριστικά όπως: βελτιωµένη απόδο-
ση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, 
αντοχή σε επιβλαβείς οργανισµούς, α-
ντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες, που 
είναι υψίστης σηµασίας για την αύξηση 
της παραγωγικότητας και την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας στη γεωρ-

γία.», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση το 
υπουργείο. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω ποι-
κιλίες θα έχουν χαµηλό περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα και θα επιδεικνύουν ιδιαίτε-
ρη προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. 

Σηµειωτέων, οι ακραίες καιρικές συν-
θήκες όπως η υψηλή θερµοκρασία και 
οι έντονες βροχοπτώσεις σε «άκαιρες» 
χρονικές περιόδους, θέτουν σε κίνδυνο 
τις αποδόσεις των καλλιεργειών, την 
ποιότητα των τελικών προϊόντων, ενώ 
αυξάνουν την πιθανότητα προσβολών 
από φυτοπαθογόνους µύκητες και έ-
ντοµα. Οι καινούργιες ποικιλίες θα έ-
χουν λιγότερες ανάγκες σε νερό και 
θα είναι πιο ανεκτικές σε συνθήκες πε-
ριβαλλοντικής καταπόνησης.

Να σηµειωθεί ότι τη σύµβαση υπέ-
γραψαν ο υπηρεσιακός γραµµατέας 
του ΥΠΑΑΤ, ∆ηµήτρης Τσαγκαλίδης 
και ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
5 ΕΤΟΥΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 1,5 12ΓΙΑ

Αποδόσεις, ποιότητα και αντοχή 
στις νέες φυτικές ποικιλίες ΕΛΓΟ
Διεύρυνση της εμπορικής περιόδου ο στόχος του 5ετούς ερευνητικού πρότζεκτ του ΕΛΓΟ 
Δήμητρα, με τις καινούργιες ποικιλίες να έχουν λιγότερες ανάγκες σε νερό και λίπανση 

Απεξάρτηση
Η οικονοµική απεξάρ-
τηση της χώρας µας 
από τις εισαγωγές 

γενετικού υλικού από 
το εξωτερικό, στους 

στόχους του προγράµ-
µατος

Ζητούµενο
Μένει να φανεί αν 
θα αξιοποιηθεί εν 
τέλει στην πράξη, 
η εν λόγω ερευνη-

τική προσπάθεια 
καθώς αντίστοιχα 

εγχειρήµατα κατά το 
παρελθόν έµειναν στα 

συρτάρια

Οι νέες ποικιλίες που θα 
προκύψουν αφορούν τις εξής 
καλλιέργειες: ελιά, καρυδιά, 
άµπελο, κερασιά, κριθάρι, 
µηλιά, υβρίδιο λεµονιά λιµεττία, 
πορτοκαλιά, ρεβίθι, ρίγανη, 
τοµάτα και σκληρό σιτάρι.

«Ξεκλειδώθηκε» 
το γονιδίωµα 
της φυλλοξήρας 
της ευρωπαϊκής
αµπέλου

Την αποκρυπτογράφηση της 
αλληλουχίας του πλήρους 
γονιδιώµατος του εντόµου 
της φυλλοξήρας, για τη 
χρήση σε βελτιωτικά 
προγράµµατα ποικιλιών 
αµπέλου, ανακοίνωσε το 
Ινστιτούτο Βιολογίας 
Ολοκληρωµένων 
Συστηµάτων (I2SysBio), το  
Πανεπιστήµιο της Βαλένθια 
και το CSIC, µετά την 
ερευνητική δράση µιας 
διεθνούς οµάδας 
ερευνητών, όπως ο Μικέλ 
Μπαρµπέρα και ο Ντέιβιντ 
Μαρτίνεζ. Σηµειώνεται ότι, η 
φυλλοξήρα µεταφέρθηκε 
από τη Βόρειο Αµερική στα 
µέσα του 19ου αιώνα και 
αφάνισε τα ευρωπαϊκά 
αµπέλια, προσβάλλοντας τις 
ρίζες τους.
Έτσι, λοιπόν, µετά το 
«διάβασµα» του 
γονιδιώµατος της 
φυλλοξήρας, οι ερευνητές 
θα χρησιµοποιήσουν τις 
πληροφορίες και θα 
επιτρέψουν τη γενετική 
βελτίωση στον τοµέα της 
αµπελουργίας. 
Συγκεκριµένα, µε την 
καλύτερη κατανόηση της 
εξέλιξης και των 
µηχανισµών δράσης της 
νέας οικογένειας γονιδίων 
τελεστών στο γονιδίωµα της 
φυλλοξήρας, θα µπορέσει να 
γίνει ο σχεδιασµός 
στρατηγικών που 
εµποδίζουν τη δράση τους 
µέσω παρεµβάσεων στο 
φυτό ή στο ίδιο το παράσιτο. 
Η µελέτη δηµοσιεύεται στο 
περιοδικό BMC Biology.
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Μάχη σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας

Ενοικιοστάσια 250 ευρώ  
το στρέμμα φέρνει 
το δεύτερο επενδυτικό 
κύμα στα φωτοβολταϊκά

  Μέχρι και την αποδέσμευση των αγροτεμαχίων τους από 
προγράμματα όπως η Απονιτροποίηση, φέρονται να εξετάζουν 
αγρότες που έχουν στα χέρια τους υψηλές προσφορές από μεσίτες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε ενοικιοστάσια ύψους 250 ευρώ 
το στρέµµα για αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας, έχει οδηγήσει το 
δεύτερο επενδυτικό κύµα εγκατάστα-
σης φωτοβολταϊκών που βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο, 
µε επίκεντρο το θεσσαλικό κάµπο. 

Οι τιµές µίσθωσης µάλιστα που 
προσφέρουν συνεργαζόµενοι µεσί-
τες και εταιρείες έχουν φτάσει σε τέ-
τοιο επίπεδο που κάποιοι αγρότες 
«ψάχνονται» να αποδεσµεύουν α-
γροτεµάχια από 5ετή προγράµµατα 
όπως η Απονιτροποίηση. Φυσικά σε 
τέτοια περίπτωση µονοµερούς ανά-
κλησης της πράξης οι κυρώσεις είναι 
σοβαρές µε τον δικαιούχο να καλεί-
ται να επιστρέψει το 50% των επιδο-
τήσεων που έχει λάβει. Ωστόσο η υ-
πόσχεση για 25ετή συµβόλαια και µε 
250 ευρώ το στρέµµα ενοίκιο για κά-
ποια χρόνια δελεαστική. 

Το µεγάλο ενδιαφέρον για εγκατά-
σταση φ/β σε αγροτική γη, επιβεβαί-
ωσε και ο υφυπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Κώστας Σκρέκας µιλώντας 
στη Βουλή, υποστηρίζοντας παράλ-
ληλα πως τις επόµενες ηµέρες θα εκ-
δοθεί η ΚΥΑ στην οποία θα προσδιο-
ριστούν οι όροι µε τους οποίους µπο-
ρεί κάποιος να κατασκευάσει φωτο-
βολταϊκό σε αγροτική γη υψηλής πα-
ραγωγικότητας στο 1% της συνολικής 
έκτασης, δηµιουργώντας έναν κατά-
λογο µε τα Μεγαβάτ ανά Νοµό (Περι-
φερειακή Ενότητα) που επιτρέπεται 
να εγκατασταθούν. Σύµφωνα µε τις 
τελευταίες πληροφορίες, στην ΚΥΑ 
αυτή δεν θα καθιερωθεί η δυνατό-
τητα σε αυτοτελή αγροτεµάχια υψη-
λής παραγωγικότητας να «φιλοξε-
νούνται» παραπάνω από ένα φωτο-
βολταϊκά, επενδυτών µε διαφορετι-
κά ΑΦΜ, της κατηγορίας κάτω από 1 

Σε δηµοφιλές πρόγραµµα για επεν-
δύσεις στον αγροτικό τοµέα εξελίσσε-
ται ο Αναπτυξιακός Νόµος, µε τις πλη-
ροφορίες να αναφέρουν πως για τον 
κύκλο αιτήσεων που έκλεισε στις 31 
Ιουλίου, ένας αρκετά µεγάλος όγκος 
φακέλων που κατατέθηκε προήλθε 
από τον χώρο της πρωτογενούς πα-
ραγωγής και αγροτικής µεταποίησης. 

Νέα ευκαιρία ένταξης στο Νόµο για 
τις αγροτικές επιχειρήσεις και τις ορ-
γανώσεις παραγωγών πάντως άνοιξε 
άµεσα, καθώς αιτήσεις γίνονται δε-
κτές στον Γ’ κύκλο από 1η Αυγού-
στου µε 30 Οκτωβρίου, για επιδοτή-
σεις µέχρι το 55% των δαπανών (ε-
ξολοκλήρου επιχορήγηση για επεν-
δύσεις στον τοµέα αγροδιατροφής).  
Μάλιστα, αναµένεται, να προστεθούν 
στις δυνατότητες του Αναπτυξιακού 
Νόµου οι επενδύσεις στον πρωτογε-
νή τοµέα ύψους άνω των 500.000 
ευρώ γεγονός που αφορά ιδιαίτερα 
µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες και 
θερµοκήπια µε τεχνολογίες συµπα-
ραγωγής ενέργειας.

Υπενθυµίζεται πως για τα δύο 
καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατι-

κότητα» και «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρή-
σεων» που είναι ανοιχτά, το ελάχι-
στο ύψος επένδυσης είναι 100.000 
ευρώ για µικρές επιχειρήσεις και 
στα 50.000 ευρώ για οµάδες παρα-
γωγών και συνεταιρισµούς. 

Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβά-
νονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγά-
λα µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλω-
νιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (α-
ποθήκες, θερµοκήπια κ.λπ). Μέρος 
του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να 

Κάνει θραύση στον πρωτογενή

Μεγαβάτ που απαλλάσσονται από ΕΠΟ.
«Από τη στιγµή που έχει µπει ένα τα-

βάνι 1%, είναι καλό για τους αγρότες, 
αν µπορούν να έχουν ένα επιπλέον ει-
σόδηµα και, µάλιστα, πολύ υψηλότερο 
απ’ ό,τι ήταν ίσως µέχρι τώρα η εµπορι-
κή αξία, νοικιάζοντας τα κτήµατά τους.».

Από την άλλη, το πλήθος αιτηµάτων 
σύνδεσης στο δίκτυο σε πολλές περιο-
χές από µεγάλες εταιρείες του χώρου, 
δεν αφήνει περιθώριο σε αγρότες να 
φτιάξουν τις δικές τους µονάδες, κα-
θώς λαµβάνον την απάντηση από τη 
∆Ε∆∆ΗΕ πως είναι κορεσµένα. 

Ενδεικτικό είναι πως ο Φορέας ∆ια-
χείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κε-
φαλόβρυσου Βελεστίνου - ∆έλτα Πηνει-
ού έχει δεχτεί µόνο το τελευταίο δίµη-
νο 160 αιτήµατα γνωµοδότησης σχετι-
κών µε την εγκατάσταση µονάδων φω-
τοβολταϊκών έργων στην περιοχή αρ-
µοδιότητάς του. Παράλληλα, η Οµο-
σπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Θεσσαλίας εξέφρασε τον έντονο προ-
βληµατισµό της σε συνάντηση που εί-
χε µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Μάκη Βορίδη, καθώς διαπιστώνει 
ότι «σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλί-
ας χιλιάδες στρέµµατα βοσκήσιµων ε-
κτάσεων οδεύουν προς εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάρκων». Ο προβλη-
µατισµός έγκειται στο γεγονός ότι ε-
κτός από την απώλεια βοσκήσιµων ε-
κτάσεων εγκυµονούνται κίνδυνοι και 
για την απώλεια επιλέξιµων εκτάσεων.

Βοσκοτόπια
Τον προβληµατισµό της 
σχετικά µε τη µετατροπή 

βοσκήσιµων γαιών σε πάρκα 
φ/β εξέφρασε η Οµοσπονδία 

Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας

Στα ύψη βρίσκεται 
το ενδιαφέρον 
για εγκατάσταση 
φ/β σε αγροτική 
γη υψηλής 
παραγωγικότητας.
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Δίκτυο
Σε πολλές περιοχές, οι αγρότες, 
σε ερωτήσεις τους προς τον 
∆Ε∆∆ΗΕ για το τι περιθώρια 
υπάρχουν για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών, λαµβάνουν την 
απάντηση ότι το δίκτυο της 
περιοχής είναι κορεσµένο.
 

 Επιστροφή
Σε περίπτωση µονοµερούς 
ανάκλησης της πράξης στην 
Απονιτροποίηση, οι κυρώσεις 
είναι σοβαρές µε τον δικαιούχο 
να καλείται να επιστρέψει το 
50% των επιδοτήσεων του 
Μέτρου που έχει λάβει.

Κατάλογος
Το κείµενο της ΚΥΑ θα 
ποσοτικοποιεί τη διάταξη για τα 
φ/β σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας, 
δηµιουργώντας έναν κατάλογο 
µε τα Μεγαβάτ ανά νοµό 
(Περιφερειακή Ενότητα) που 
επιτρέπεται να εγκατασταθούν.



ο Αναπτυξιακός

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 5.1

 ΕΡΓΑ ΕΩΣ 

100.000 
 ΕΥΡΩ

Έως 3

 ΕΡΓΑ ΠΑΝΩ 

100.000 
 ΕΥΡΩ

Έως 4

ΠΡΩΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
20%

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έως 4 αιτήματα
πληρωμής για 
τα Αντιχαλαζικά 
Οδηγίες προς τους δικαιούχους της 
1ης προκήρυξης του Μέτρου 5.1 «Α-
ντιχαλαζική Προστασία» εξέδωσε ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναφέρει πως θα 
πρέπει να προχωρήσουν στο πρώ-
το αίτηµα πληρωµής εντός έξι µη-
νών, ενώ έχουν δικαίωµα για έργα 
έως 100.000 ευρώ να καταθέσουν 
3 αιτήµατα πληρωµής και για έργα 
άνω των 100.000 ευρώ, 4 αιτήµατα.

Σηµειώνεται εδώ, πως στην 1η 
πρόσκληση του Μέτρου 5.1 έχουν 
ενταχθεί συνολικά 422 δικαιούχοι 
ενώ αναµένεται µέσα στον Αύγου-
στο και µία δεύτερη πρόσκληση 
ύψους 25 εκατ. ευρώ που θα επι-
δοτεί επενδύσεις σε αντιχαλαζι-
κά δίχτυα για αµπελώνες και δεν-
δροκαλλιέργειες, καλύπτοντας δα-
πάνες για φυσικά πρόσωπα στο 
85% των τιµολογίων. Αναλυτικό-
τερα, όσον αφορά τις προκαταβο-
λές και τα αιτήµατα πληρωµών ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

«Η χορήγηση προκαταβολής δεν 
υπερβαίνει το 50% της υπολειπόµε-
νης δηµόσιας δαπάνης του επεν-
δυτικού σχεδίου. Ο δικαιούχος υ-
ποβάλλει µέσω ΠΣΚΕ τυποποιηµέ-

νη Αίτηση Προκαταβολής. Η πλη-
ρωµή προκαταβολής υπόκειται στη 
σύσταση τραπεζικής εγγύησης από 
αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα 
που αντιστοιχεί στο 100% του πο-
σού της αιτούµενης προκαταβο-
λής. Επιπλέον, απαιτείται βεβαίω-
ση Τραπεζικού Ιδρύµατος για το ά-
νοιγµα τραπεζικού λογαριασµού α-
ποκλειστικά για τους σκοπούς της 
προκαταβολής».

Αιτήσεις µερικής πληρωµής 
και τελικής πληρωµής

Ο δικαιούχος µε βάση την πρό-
οδο υλοποίησης του επενδυτικού 
του σχεδίου, δύναται να καταθέσει 
έως και τρεις αιτήσεις πληρωµής µέ-
σω ΠΣΚΕ για αιτήσεις στήριξης ε-
γκεκριµένου προϋπολογισµού έως 
100.000 ευρώ και έως τέσσερις δό-
σεις για αιτήσεις στήριξης εγκεκρι-
µένου προϋπολογισµού µεγαλύτε-
ρου των 100.000 ευρώ. Η πρώτη αί-
τηση πληρωµής υποβάλλεται από 
το δικαιούχο το αργότερο εντός έ-
ξι µηνών από την ηµεροµηνία της 
Απόφασης Ένταξης πράξης και α-
ντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

Στις δόσεις καταβολής της στή-
ριξης δεν περιλαµβάνεται η Αίτη-
ση Προκαταβολής. Η διάρκεια υ-
λοποίησης της Πράξης, δηλαδή η 
περίοδος µεταξύ της ηµεροµηνί-
ας έκδοσης της Απόφασης Έντα-
ξης και της ηµεροµηνίας υποβολής 
της Τελικής Αίτησης Πληρωµής, ο-
ρίζεται στους 24 µήνες.

Νέες λίστες δικαιούχων
στα Σχέδια Βελτίωσης
Στην ανάρτηση αποτελεσµάτων 
των δικαιούχων των Σχεδίων 
Βελτίωσης προχώρησε την 
περασµένη εβδοµάδα η ∆υτική 
Ελλάδα. Η συνολική δηµόσια 
δαπάνη µετά τις ενστάσεις 
ανέρχεται στα 47.642.990 ευρώ 
όπου εντάσσονται συνολικά 844 
δικαιούχοι (φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα και συλλογικά σχήµατα). 
Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι 
σήµερα αποτελέσµατα έχουν 
εκδώσει παράλληλα οι 
Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Στερεάς Ελλάδας και Αττικής.

Με 1.142 δικαιούχους 
ο «πράσινος τρύγος»
Συνολικά 1.142 δικαιούχοι 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 
«Πρώιµης Συγκοµιδής Αµπέλου» 
σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης 
που εξέδωσε το υπουργείο. 
Σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα το 
συνολικό ποσό που θα µοιραστούν 
οι δικαιούχοι φτάνει τα 1,32 εκατ. 
ευρώ. Ολόκληρη η λίστα των 
δικαιούχων του προγράµµατος 
στο Agronews.gr.

συνδέεται µε την παραγωγή, σε επί-
πεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, ε-
νέργειας από ανανεώσιµες πηγές για 
κάλυψη των αναγκών της µονάδας 
(net metering), υπό την προϋπόθε-
ση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει 
τη µέση ετήσια κατανάλωση ενέρ-
γειας από την εν λόγω εκµετάλλευ-
ση. Επιπλέον, καλύπτονται από το 
πρόγραµµα επενδύσεις καθετοποί-
ησης όπως οινοποιεία, τυροκοµεία, 
ξηραντήρια, µονάδες επεξεργασίας 
ξηρών καρπών, ελαιοτριβεία κ.α.

∆εύτερη πρόσκληση
Mέσα στον Αύγουστο 
αναµένεται η δεύτερη 

πρόσκληση του Μέτρου 
επιδότησης αντιχαλαζικών  
25 εκατ. ευρώ για αγρότες 

και οµάδες παραγωγών
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μεταποίηση
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
2020 παρατείνεται η 
προθεσµία υποβολής των 
αιτηµάτων πρώτης 
πληρωµής για το µέτρο 
ενίσχυσης της µεταποίησης 
και της Εµπορίας 
Γεωργικών Προϊόντων, 
µε την αριθ. 606/133751/
25.05.2020 Υπουργική 
Απόφαση.

 
Κοµφούζιο 
Άνοιξε την Πέµπτη 30 
Ιουλίου η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα αιτήσεων 
για το Μέτρο 10.1.8 
«Κοµφούζιο». Οι αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές έως τις 7 
Σεπτεµβρίου και αφορούν  
τις καλλιέργειες της 
ροδακινιάς, 
της νεκταρινιάς, της 
βερικοκιάς, της µηλιάς, της 
αχλαδιάς, της κυδωνιάς, 
της δαµασκηνιάς και του 
αµπελιού (οινοποιήσιµο, 
επιτραπέζιο, σταφίδα). Το 
πριµ είναι πενταετές και 
φτάνει τα 70 ευρώ ανά 
στρέµµα.
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Βραβεία για δράσεις 
επικοινωνίας στην 
Combo Expert Ελλάς
∆ύο βραβεία, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, απονεµήθηκαν στην 
COMPO EXPERT Ελλάς στα Exhibition Marketing Awards 2020 
σε δύο κατηγορίες, τιµώντας την πορεία της εταιρείας στον 
γεωπονικό και επικοινωνιακό χώρο των εκθέσεων. Το Χρυ-
σό Βραβείο στη κατηγορία ∆ιάδραση και Επικοινωνία - Most 
Interactive Stand, για την δυναµική παρουσία της εταιρείας 
στην Agrotica 2020 επισφραγίζει την επιτυχηµένη προσπά-
θεια της εταιρείας να ενσωµατώσει την αµφίδροµη επικοι-
νωνία και τις τεχνολογίες της εποχής στην κουλτούρα της. Η 
COMPO EXPERT Ελλάς, ήδη από την διεξαγωγή της Agrotica 
2016, στόχευσε σε µια εναλλακτική προσέγγιση της παρου-
σίας της, τονίζοντας τη σηµαντικότητα της επικοινωνίας ανά-
µεσα στους διαφορετικούς κρίκους της αλυσίδας του τροφί-
µου και προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών. Η 
κουλτούρα της αυτή εκφράζει πλέον την ταυτότητα του ορ-
γανισµού και 5 χρόνια αργότερα επιβραβεύεται µε το χρυσό 
βραβείο ∆ιάδρασης.

Η COMPO EXPERT Ελλάς τιµήθηκε επίσης µε το ανώτα-
το βραβείο που δόθηκε στην κατηγορία Exhibition Sector | 

Agriculture, το χάλκινο βραβείο, για το LEVEL UP του αγροτι-
κού χώρου. Οι δύο αυτές διακρίσεις της εταιρείας, τιµούν µια 
επταετή προσπάθεια επικοινωνίας µε το ευρύ κοινό, µε στόχο 
την σύνδεση του κλάδου της θρέψης µε το τρόφιµο. Οι δρά-
σεις της εταιρείας µε φιλοσοφία «Από το Λίπασµα στο Τρόφι-
µο» έφεραν την COMPO EXPERT όχι απλά κοντά στο χωράφι, 
τους παραγωγούς και τους γεωτεχνικούς αλλά κοντά σε ολό-
κληρη την αλυσίδα του τροφίµου. H καλλιεργητική προσέγγι-
σή της αποµακρύνεται από την πεπατηµένη του προϊοντικού 
µοντέλου, δίνοντας έµφαση στην τεχνογνωσία και την εξέλι-
ξη των γεωργικών πρακτικών και πρεσβεύοντας ένα µέλλον 
καινοτοµίας στον κλάδο. Επίσης, όντας από το 2018 κοµµάτι 
της Grupa Azoty, Νο.2 παραγωγού λιπασµάτων στη Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, η COMPO EXPERT βρίσκεται µπροστά σε ένα νέο 
αναπτυξιακό κεφάλαιο της ιστορίας της, γεγονός που τονί-
ζεται από την απόκτηση δικών της εγκαταστάσεων παραγω-
γής στην περιοχή της Πάτρας. Η απονοµή των βραβείων έγι-
νε στις 2 Ιουλίου, στο roof garden του Tzaferi 16 στο Γκάζι, 
από την Boussias Communications και το Marketing Week.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τη νέα Σειρά 8S παρουσίασε η Masssey 
Ferguson στο δηµοσιογραφικό κοινό του 
Ειδικού Τύπου, µέσα από µια διαδικτυακή 
live-streaming παρουσίαση από τα κεντρι-
κά γραφεία στο Μποβέ της Γαλλίας στις 24 
Ιουλίου. Τα νέα τρακτέρ 8S τοποθετούνται 
ανάµεσα στα κορυφαία µοντέλα της γκά-
µας και έρχονται µε ιπποδυνάµεις που ξε-
κινούν από τους 205 και φτάνουν και του 
265 ίππους. Εφοδιάζονται µε εξακύλιν-

δρους κινητήρες Agco Power 7,4 λίτρων 
Stage V (Mother Regulation 2) που παρέ-
χουν µέγιστη ροπή στις 1.000-1.500 σ.α.λ 
και θα διατίθενται µε τρεις επιλογές κιβωτί-
ων: το Dyna-7, το Dyna E-power και το συ-
νεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων Dyno-VT 
(στο τέλος του χρόνου). Χαρακτηριστική στη 
νέα Σειρά είναι η άνεση που προσφέρεται 
απλόχερα στον χειριστή.

Αρχικά, η καµπίνα, για πρώτη φορά σε 
τρακτέρ Massey Ferguson, είναι αποµονω-
µένη από τον κινητήρα, µε την κατάλλη-
λη απόσταση από αυτόν να διασφαλίζει 

Παγκόσμια πρεμιέρα 
για τη νέα Σειρά 8S
της Massey Ferguson  
Την έκπληξη του καλοκαιριού επεφύλασσε η MF, 
παρουσιάζοντας 4 νέα μοντέλα ισχύος 205-265 ίππων

Στην απονοµή 
παρευρέθηκαν ο General 
Manager Greece, Balkans 
& Middle East Κων/νος 
Ωραιόπουλος, η Marketing 
Coordinator_R&D and 
Technical Σωτηρία 
Μαρουλά και ο Demand 
Creator_Crop Manager 
Trees ∆ηµήτρης ∆ρόλιας.
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Νέο πρόγραμμα 
Proactive Check 
από την Agrotech SA
Η Agrotech S.A., µε βασικό στόχο την άρτια εξυπηρέ-
τηση του Έλληνα αγρότη και την κάλυψη όλων των α-
ναγκών του παρουσιάζει το νέο οικονοµικό πρόγραµ-
µα Proactive Check, που επιτρέπει στον χρήστη µηχα-
νηµάτων της Pellenc να συνεχίσει την εργασία του χω-
ρίς καθυστερήσεις και απώλειες κατά την κρίσιµη πα-
ραγωγική περίοδο. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της νέ-
ας υπηρεσίας, τα µηχανήµατα ελέγχονται και συντη-
ρούνται στα κυριότερα σηµεία από τους εξειδικευµέ-
νους τεχνικούς Pellenc της εταιρείας, πριν ξεκινήσει η 
σεζόν, ώστε ο κάθε επαγγελµατίας να είναι σίγουρος 
πως το µηχάνηµά του δεν θα σταµατήσει την λειτουρ-
γία του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Ο ειδικός προγραµµατισµένος έλεγχος ισχύει έως τις 
30 Σεπτεµβρίου 2020 για συγκεκριµένα µοντέλα µηχανη-
µάτων της Pellenc. Ειδικότερα, ισχύει για τα δετικά µηχα-
νήµατα AP25, Fixion, Fixion 2, για τα ηλεκτρικά ψαλίδια 
Lixion, Vinion, Prunion και τα ελαιοραβδιστικά Olivion. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραµµα-
τισµό ενός Proactive Check στο site www.pellenc.gr.

Προετοιμάζεται 
η BASF για τη ΔΕΘ
Τα καινοτόµα προϊόντα και τις αειφόρες λύσεις της θα 
παρουσιάσει στην 85η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
η BASF, η κορυφαία χηµική εταιρεία, µε έδρα τη Γερµα-
νία και παρουσία σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσµου, 
συµµετέχοντας στο Εθνικό Περίπτερο της Γερµανίας, η 
οποία φέτος είναι η τιµώµενη χώρα της έκθεσης.

Ειδικότερα, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεµβρίου, που θα 
διαρκέσει η έκθεση, η BASF θα παρουσιάσει στο περί-
πτερο της όλη τη γκάµα των προϊόντων της, από τα προ-
ϊόντα φυτοπροστασίας, δηµόσιας υγείας και σπόρους έ-
ως τις πρώτες ύλες και τα πρόσθετα για τη βιοµηχανία, 
αναδεικνύοντας έτσι τη συµβολή της στην ανάπτυξη της 
ελληνικής γεωργικής και βιοµηχανικής παραγωγής. 

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο θα έχει και η BTC Europe, 
θυγατρική της BASF, η οποία εξειδικεύεται στη διανο-
µή χηµικών σε µικρού και µεσαίου µεγέθους πελάτες.

«Στη BASF δηµιουργούµε χηµεία για ένα βιώσιµο µέλ-
λον. Με τη συµµετοχή µας στη φετινή ∆ΕΘ, θέλουµε  να 
προσφέρουµε την ευκαιρία σε όλους τους επισκέπτες να 
ενηµερωθούν για το εξαιρετικά καινοτόµο χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων µας και να ανακαλύψουν πώς συµβάλλου-
µε και εµείς στο να ενισχυθεί η ελληνική οικονοµία, µε 
γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη», δήλωσε ο διευθύνων 
σύµβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Βασίλης Γούναρης.

πολύ καλή ηχοµόνωση (68 dB) και λιγό-
τερους κραδασµούς. Ακόµη, το µπροστινό 
παρµπρίζ είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να 
έχει µια µικρή κλίση προς τα εµπρός, κάτι 
που προσφέρει υψηλά επίπεδα ορατότητας.

Όπως ανέφεραν οι δύο κύριοι παρουσια-
στές κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής πα-
ρουσίασης, τα νέα τρακτέρ είναι ήδη διαθέ-
σιµα για παραγγελία στην Ευρώπη, και έρ-
χονται εφοδιασµένα µε ελαστικά της εται-
ρείας Trelleborg (VF 650/75R42) αποκλει-
στικά για τα συγκεκριµένα µοντέλα, ενώ 
ενσωµατώνουν τρία χρόνια δωρεάν πρό-
σβαση στην εξ αποστάσεως πλατφόρµα 
MF Connect. Επιπλέον, τα τρακτέρ θα προ-
σφέρονται σε δύο εκδόσεις, Efficient και 
Exclusive, µε την τελευταία να προσφέρει 
δύο ηλεκτρονικά χειριστήρια τα οποία δια-

θέτουν τρία κουµπιά που µπορούν να προ-
γραµµατιστούν και πέντε διακόπτες για υ-
δραυλικές βαλβίδες. Μια βελτιωµένη οθό-
νη Datatronic 5, την οποία µοιράζεται µε 
την αδελφή µάρκα Valtra, φιλοξενεί ρυθ-
µίσεις για το µηχάνηµα και οθόνες Isobus, 
καθώς και λογισµικό MF Guide και δυνατό-
τητα εκτέλεσης ελέγχου ταχύτητας και ενό-
τητας σε εργαλεία. Σύµφωνα µε την Massey 
Ferguson, µετά την παγκόσµια πρεµιέρα της 
νέας Σειράς 8S θα ακολουθήσουν και άλ-
λες παρουσιάσεις νέων µοντέλων στο εγ-
γύς µέλλον, στο πλαίσιο της «νέας εποχής» 
στην οποία εισάγεται η εταιρεία.

Σηµειωτέον ότι τα νέα 8S θα είναι συµ-
βατά µε τρεις πλατφόρµες διαχείρισης: την 
MF Connect, την Agrirouter και την Next 
Machine Management. Το αµέσως επόµε-
νο διάστηµα αναµένουµε, τέλος, από την 
κατασκευάστρια περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά µε τη νέα στρατηγική «Zero 
Distance» που µηδενίζει την επαφή του πε-
λάτη µε την εταιρική υποστήριξη για τα µη-
χανήµατά του, δηµιουργώντας µια εξατοµι-
κευµένη προσέγγιση. Τα διαθέσιµα µοντέ-
λα της Σειράς 8S, είναι τα MF 8S.205 - 205 
ίππων, MF 8S.225 - 225 ίππων, MF 8S.245 - 
245 ίπποι και MF 8S.265 - 265 ίπποι. 

∆ύο εκδόσεις
Τα τρακτέρ 8S προσφέρονται σε δύο 
εκδόσεις, Efficient και Exclusive, και 
είναι ήδη διαθέσιµα για παραγγελίες 

στην ευρωπαϊκή αγορά
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Πρότζεκτ της Azen

Η παγκοσμίου φήμης 
εκτροφή WAGYU σε 
ελληνικούς στάβλους
Έλληνες παχυντές σε συζητήσεις για να εκθρέψουν βοοειδή 
που παράγουν κοπές οι οποίες αγγίζουν τα 310 ευρώ το κιλό 

Συµβολαιακή
Σε σχέση µε το κοµµάτι 

της συµβολαιακής, 
πρόκειται να µετα-
φερθεί το µοντέλο 
που εφαρµόζει η 

Marbelution µε κτηνο-
τρόφους στην Ευρώπη, 

οι οποίοι εκτρέφουν, 
σήµερα, για λογαρια-
σµό της περί τα 2.000 

ζώα WAGYU

∆ιαθεσιµότητα
Κρίσιµα στοιχεία στον 
κύκλο παραγωγής και 
εµπορίας του WAGYU 
είναι η σταθερότητα 
στην ποιότητα, τον 
τεµαχισµό και τη 
συσκευασία, ενώ 

κοµβικό ρόλο παίζει 
επίσης και το να 

υπάρχει διαθεσιµότητα 
ανά πάσα στιγµή

Για τον τελικό καταναλωτή, 
που θα το παραγγείλει από 
το ηλεκτρονικό κατάστηµα το 
φιλέτο κοστίζει 310 ευρώ, ενώ 
το κόντρα φιλέτο και το ribeye 
είναι στα 280 ευρώ.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο κλειστό club των µετρη-
µένων, ανά τον κόσµο, χω-
ρών που παράγουν το φη-
µισµένο ιαπωνικό µοσχαρί-
σιο κρέας της φυλής WAGYU, 
το οποίο προορίζεται για την υ-
ψηλή εστίαση και καταναλωτές µε 
εξεζητηµένους γευστικούς κάλυκες, 
που, συν τοις άλλοις, αντέχουν και την… αλµυ-
ρή του τιµή, αναµένεται να εισέλθει στους επόµε-
νους µήνες και η Ελλάδα. Πίσω από το φιλόδοξο 
σχέδιο βρίσκεται η νεοσύστατη εταιρεία Azen µε 
έδρα στις Σέρρες, η οποία έχει αναλάβει την αντι-
προσώπευση στη χώρα µας της ιταλικής WAGYU 
Sudtirol και της γερµανικής Marbelution, οι οποί-
ες συνδέονται και κάνουν γενετική, εµβρυοµετα-
φορά, εκτροφή, τυποποίηση και εµπορία κρέατος 
WAGYU καθαρόαιµης φυλής, αλλά και από ζώα 
γενιάς F1 από Cross Breeding στη Γερµανία. Το 
σκεπτικό είναι η Azen να αποτελέσει τη «γέφυ-

ρα» για την εξεύρεση στην αγελαδο-
τρόφων, στους οποίους θα µεταφερ-
θεί τεχνογνωσία από τις Sudtirol 
και Marbelution για να παράξουν 
µοσχάρια WAGYU, τα οποία θα α-
πορροφούν οι δύο εταιρείες εται-

ρεία και θα τα διαθέτουν στην ελ-
ληνική αγορά, µέσω της Azen και 

στο διεθνές πελατολόγιό τους.
Μια πρώτη, διερευνητικού ενδιαφέ-

ροντος, συνάντηση για το project πραγµατο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο χωριό Σκο-
πιά Σερρών, παρουσία του διευθύνοντος συµβού-
λου της Marbelution, ιδρυτικών µελών της Azen, 
εκπροσώπων από τις φάρµες «Κουτσιώφτη» από 
τη Βέροια, «Ζαγορίτη» από τον Πολύγυρο Χαλκι-
δικής και Φιλιππίδη από τις Σέρρες. Το σχέδιο θα 
ξεδιπλωθεί µε δύο τρόπους. Αφενός µε τη σύνα-
ψη µιας σειράς από συµβολαιακές συµφωνίες της 
Marbelution µε κτηνοτρόφους που θα χορηγή-
σουν παρένθετες µητέρες και κατόπιν και µε πα-
χυντές κι αφετέρου µε τυχόν επενδυτές οι οποίοι 
προτίθενται να στήσουν από το µηδέν µια φάρµα.

Ο Stefan Rottensteiner διευθύνων σύµβουλος της Sudtirol WAGYU και µέτοχος της 
Marbelution που θα µεταφέρουν την τεχνογνωσία για τις εκτροφές στην Ελλάδα, µαζί 
µε τους συνιδρυτές της Azen, ∆ηµήτρη Ρέστα και Αποστολία Καραµήτρου.

Πρότζεκτ Φυλής WAGYU
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«Η Azen θα αναλάβει τη διοχέτευση 
γενετικής και τεχνογνωσίας για την 
εκτροφή WAGYU στην Ελλάδα. Αυ-
τό σηµαίνει ότι βάσει συµβολαιακής 
σχέσης µε τον Έλληνα κτηνοτρόφο, 
θα πουλάµε τη γενετική, είτε είναι 
σπέρµα, είτε έµβρυο, είτε ζώο, δίδο-
ντας και το πρωτόκολλο εκτροφής, 
αλλά και τη συµβουλευτική µας υ-
ποστήριξη και στο τέλος το ζώο που 
θα προκύψει εξασφαλισµένα θα το 
απορροφήσει η Marbelution και η 
WAGYU Sudtirol», εξήγησε η κτη-
νίατρος Αποστολία Καραµήτρου, η 
οποία είναι συνιδρύτρια της Azen, 
µαζί µε τον ∆ηµήτρη Ρέστα και τον 
σεφ Ανδρέα Σταυρίδη Καραµήτρου, 
προσθέτοντας πως και το σιτηρέσιο 
θα είναι κλειστού τύπου και ήδη εί-
ναι υπό ανάπτυξη.

Ως προς την οικονοµική απο-
δοτικότητα που µπορεί να αποφέ-
ρει αυτή η συνεργασία για όσους 
κτηνοτρόφους επιλεγούν για να 
τη συνάψουν, η εµπειρία των υφι-
στάµενων συµβολαιακών συµφω-
νιών της Marbelution σε Γερµανία, 
Αυστρία και Ιταλία, έχει δείξει ότι 
κερδίζουν περί τα 1.700 ευρώ για 

µοσχάρι που παραδίδεται στους 4-
5 µήνες από τη γέννηση και αφού 
αφαιρεθούν τα έξοδα που σχετίζο-
νται µε τη γονιµοποίηση, τη σίτιση 
και συντήρηση της παρένθετης µη-
τέρας, την ανάπτυξης έως τον απο-
γαλακτισµό του µοσχαριού, εµβολι-
ασµών και της επένδυσης του θηλυ-
κού γεννήτορα, ώστε σταδιακά να 
γίνεται και η απόσβεσή της. Ανα-
φορικά µε την επιλογή της Sudtirol 
WAGYU και της Marbelution να ε-
πεκταθούν παραγωγικά κι εµπο-
ρικά και στην ελληνική αγορά, ο 
Stefan Rottensteiner, διευθύνων 
σύµβουλος της ιταλικής εταιρείας 
και µέτοχος της γερµανικής, σηµεί-
ωσε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε το 
ό,τι στην Αθήνα, όσο και σε κοσµι-
κά νησιά, υπάρχουν πολλά εστιατό-
ρια µε πελάτες, κυρίως τουρίστες, 
οι οποίοι µπορούν να «σηκώσουν» 
το κόστος του προϊόντος.

«Για τον τελικό καταναλωτή, που 
θα το παραγγείλει από το ηλεκτρο-
νικό µας κατάστηµα το φιλέτο κο-
στίζει 310 ευρώ, ενώ το κόντρα φι-
λέτο και το ribeye στα 280 ευρώ» 
είπε ο κ. Rottensteiner.

Για τον κτηνοτρόφο βγαίνει κέρδος 
1.700 ευρώ ανά ζώο 4-5 μηνών

AZEN

Eκτός από το κοµµάτι της παραγωγής και εµπορίας 
του WAGYU, στόχος της Azen είναι επίσης να 
συνάψει εµπορικές συνεργασίες και µε άλλες 

ελληνικές εκτροφές. Στόχος είναι να υποκατασταθεί 
το εισαγόµενο extra premium κρέας από ελληνικής 

παραγωγής. Ενδιαφέρον υπάρχει και για αιγοπρόβειο 
κρέας, σύµφωνα µε την κα. Καραµήτρου.

Ταιριάζει στην Ελλάδα
Ο σεφ Ανδρέας Σταυρίδης 

σηµείωσε πως «µε το µικρο-
κλίµα, αλλά και τη βιοποικι-

λότητα στην Ελλάδα, αυτό το 
κρέας θα απογειωθεί»

Οι φίλοι 
του Ιούδα 

 ∆ιαχρονικό: Ποτέ µην κρίνετε 
έναν άνθρωπο από τους φίλους. 
Να θυµάστε, ότι οι φίλοι του Ιούδα 
ήταν άψογοι. Έρνεστ Χέµινγουεϊ

 Αιγοπρόβατα: Η ανάγκη 
αδειοδότησης οργανωµένων 
µονάδων πάχυνση 
αιγοπροβατοειδών και η 
δηµιουργία πρότυπων σφαγείων 
στην Κρήτη, συζητήθηκαν στη 
συνάντηση που είχε ο 
αντιπεριφερειάρχης του 
πρωτογενή τοµέα Μ. Χνάρης, µε 
τον πρόεδρο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Εµπόρων Κρεάτων και 
Ζώντων Ζώων Γ. Φασουλά. Ακόµη 
εξετάστηκε η δηµιουργία σταθµού 
συγκέντρωσης ζώντων ζώων και 
σηµείου ελέγχου για την 
προώθηση των εξαγωγών κρητικού 

κρέατος και η 
αύξηση των 
κτηνιάτρων για 
την προστασία 
της δηµόσιας 
υγείας και την 
ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας 

στην Κρήτη. ert.gr, 23/7/2020.

 Πέλλετ ελαίας: Πρόταση για 
αξιοποίηση των κλαδεµάτων και 
των φύλλων των ελαιόδεντρων και 
των ελαιουργικών υπολειµµάτων 
στη Μεσσηνία µε χρηµατοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
LIFE, υπέβαλε η «Βιώσιµη Πόλη». 
Το έργο LIFE-AGRO2BIO 
προτείνει την παραγωγή πέλλετ 
από τα κλαδέµατα και τα 
ελαιουργικά υπολείµµατα και την 
παραγωγή λιπασµάτων κοµπόστ. Μ. 
Τοµαρά. ert.gr, 20/7/2020.

 Γάλα: Στο άρθρο 5 του νόµου 
4492/2017 γίνεται υποχρεωτική η 
επισήµανση της προέλευσης του 
γάλακτος και του γάλακτος ως 
συστατικού στα γαλακτοκοµικά, 
προσυσκευασµένα ή µη. Αν όλα 
έχουν γίνει στην ίδια χώρα, η 
ένδειξη στο τελικό προϊόν µπορεί 
να αποδοθεί ενιαία ως «Προέλευση 
Γάλακτος: π. χ Ελλάδα». Αν όλα 
έγιναν εντός ΕΕ, η ένδειξη µπορεί 
να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση 
γάλακτος ΕΕ». Αν όλα έγιναν εκτός 
ΕΕ θα αναγράφει: «προέλευση 
γάλακτος εκτός ΕΕ». 17/7/2020. 

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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Αντί για  
ιδιωτικός 
ακόμα πιο 
κρατικός 
ο ΕΛΓΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το επόµενο κεφάλαιο στη νουβέλα «εξυγίαν-
ση του ΕΛΓΑ» προσπαθεί να γράψει η ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε τη 
γραµµή να αποκτά κατεύθυνση που αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχόµενο για ακριβότερα ασφά-
λιστρα στο µέλλον, όσο ο προγραµµατισµένος 
εξορθολογισµός του Οργανισµού ελάχιστα α-
ποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες του α-
γροτικού κόσµου.  

Ακούστηκαν πολλά στη συζήτηση που έγινε 
την περασµένη Τρίτη στη Βουλή στο πλαίσιο 
της ενηµέρωσης της Επιτροπής Παραγωγής και 
Εµπορίου για θέµατα αρµοδιότητας του Οργανι-
σµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ-
ΓΑ), παρουσία του προέδρου του, Ανδρέα Λυ-
κουρέντζου. Από την υπόσχεση πληρωµής του 
υπόλοιπου 35% των αποζηµιώσεων του 2019 
τις επόµενες ηµέρες, µέχρι τη νέα «κοστολο-
γική ασφαλιστική» πλέον µελέτη (από αναλο-
γιστική επί ΣΥΡΙΖΑ) που έρχεται τον Οκτώβριο 
και θα επιτρέψει από το πρώτο εξάµηνο κιό-
λας του 2021, µια πιλοτική µετάβαση του ΕΛ-
ΓΑ σε πιο ψηφιακή διαχείριση των εκτιµήσε-
ων στο χωράφι, συµπεριλαµβάνονται στην α-
τζέντα του υπουργείου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο ζήτηµα 
της συµµετοχής ιδιωτικών εταιρειών στον ΕΛ-
ΓΑ, όχι όµως υπό το πρίσµα της ιδιωτικοποίη-
σης του Οργανισµού, αφού όπως παραδέχτη-
κε ο υπουργός η «πολυδιαφηµισµένη» του 
πρόθεση µεταρρύθµισης βρήκε κλειστές πόρ-
τες στις αγορές.

Τα ζητήµατα που απασχολούν τους αγρότες 
και τους κτηνοτρόφους από την άλλη, όπως α-
ποτυπώθηκαν στη συζήτηση στη Βουλή αλλά 
και καταγράφονται στο πλαίσιο της καθηµερι-
νής επικοινωνίας της Agrenda µε τους αναγνώ-

στες της, αφορούν στον χρόνο καταβολής των α-
ποζηµιώσεων, στην αξιοπιστία του συστήµατος 
των εκτιµήσεων για τη ζηµιά, την αναµόρφωση 
του κανονισµού ώστε να καλύπτονται περισσό-
τερες ζηµιές που υφίστανται όλο και πιο συχνά 
οι αγρότες, χωρίς να καλύπτονται. Επιπλέον δι-
αµορφώνεται και ένα ζήτηµα εσωτερικής δικαι-
οσύνης που έγκειται στο γεγονός ότι ορισµένες 
καλλιέργειες παίρνουν συχνά αποζηµιώσεις ε-
νώ ορισµένες άλλες δεν παίρνουν.

Κερδοφόρος ή κερδοσκοπικός ΕΛΓΑ;
Στα ζητήµατα αυτά η µεταρρυθµιστική ατζέ-

ντα του Βορίδη, φαίνεται ότι απαντά µε µια µάλ-
λον τυφλή λογιστική εξυγίανση, που στόχο έχει 
να καταστήσει τον οργανισµό περισσότερο ελ-
κυστικό προς τα ιδιωτικά κεφάλαια. Ήδη, όπως 
ανέδειξαν βουλευτές της αντιπολίτευσης, έγι-
νε πρόσφατα αύξηση των ασφαλίστρων σε µια 
σειρά από καλλιέργειες µε τα ποσοστά αύξησης 
να κυµαίνονται από 5,5% µέχρι και σχεδόν 60%.

Άλλωστε σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθη-
κε και η ενεργοποίηση διάταξης του νόµου του 
2011, ο οποίος προβλέπει ότι µπορεί να υπάρξει 
κρατική επιχορήγηση του ΕΛΓΑ, µε τη µεταφο-
ρά 35 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισµό στον 
ΕΛΓΑ. Όπως παραδέχτηκε ο κ. Βορίδης «σε περί-

Μια αμιγώς ιδιωτικο-οικονομική προσέγγιση θα οδηγούσε σε δυσβάσταχτα 
ασφάλιστρα λέει ο Βορίδης, όμως η σύμπραξη βρήκε κλειστές πόρτες

Επί του παρόντος, 
το θέµα ΕΛΓΑ, πάει 
σε κοστολογική 
ασφαλιστική µελέτη, 
από «αναλογιστική», 
επί ΣΥΡΙΖΑ.
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πτωση που θα πηγαίναµε σε µία αυστηρώς 
ιδιωτικοοικονοµική προσέγγιση του ζητή-
µατος, τα ασφάλιστρα που προκύπτουν και 
που πρέπει, να καταβάλλουν οι παραγωγοί 
µας, είναι πολύ µεγάλα, είναι δυσβάστα-
χτα και δηµιουργούν και ένα πολύ σηµα-
ντικό κόστος πλέον, το οποίο, προφανώς, 
θα µετακυλιστεί στην παραγωγή». Για τον 
λόγο αυτό, όπως εξήγησε, είναι σηµαντι-
κό να υπάρχει κρατική συµµετοχή, µε την 
πρόθεση της κυβέρνησης να είναι η συ-
στηµατικοποίηση της συµµετοχής αυτής.

«Στην παρούσα φάση, στην πραγµατικό-
τητα, οι συνοµιλητές µας από την ασφαλι-
στική αγορά µας λένε είναι ότι, έτσι όπως 
είναι η κατάσταση στο ελληνικό γεωργικό 
ασφαλιστικό σύστηµα, δεν µπορούνε να 
δούνε κάτι το οποίο θα αποτελούσε ενδι-
αφέρον προκειµένου, να παρέµβουν στο 
σύστηµα αυτό. ∆εν κλείνω τη πόρτα. Για-
τί δεν κλείνω την πόρτα; Γιατί θεωρώ ότι, 
αν κάνουµε αυτά που σας είπα τώρα, δη-
λαδή, την δηµοσιονοµική εξυγίανση του 
ΕΛΓΑ, εάν ισορροπήσει, εάν υπάρχει ένα 
αξιόπιστο σύστηµα εκτιµήσεων µπορεί να 
υπάρξει ένας µηχανισµός ιδιωτικής αντα-
σφάλισης» κατέληξε ο κ. Βορίδης.

Προϋπόθεση για την επίσπευση των πλη-
ρωµών είναι να εγκαταλείψει ο ΕΛΓΑ την 
εποχή του χαρτιού, εξήγησε η ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τον 
υπουργό να υποστηρίζει ότι ο κύκλος ε-
κτιµήσεων και εκθέσεων από την κατα-
γραφή της ζηµιάς έως την οριστικοποίη-
σή της κρατάει έναν χρόνο.

«Χρειάζεται να περάσουµε στον ψηφια-
κό ΕΛΓΑ. Να κάνουµε πολύ πιο γρήγορες 
τις οριστικοποιήσεις των ζηµιών και άρα 
πολύ πιο γρήγορα να µπορούµε να πλη-
ρώνουµε» σχολίασε ο  ίδιος, ανακοινώ-
νοντας πως πιλοτικά αυτό το σχήµα, δη-
λαδή η µετάβαση σε αυτήν την ψηφιακή 
εποχή του ΕΛΓΑ, θα αρχίσει να δουλεύ-
ει περίπου στο πρώτο εξάµηνο του 2021.

Μαζί µε αυτό έρχεται και η διαµόρφω-
ση ενός αξιόπιστου συστήµατος εκτιµή-
σεων. «Να βγάλουµε από την εκτίµηση 
το υποκειµενικό στοιχείο, κατά το δυ-
νατόν» είπε χαρακτηριστικά, συνεχίζο-
ντας «Θα χρησιµοποιήσουµε τις σύγ-
χρονες τεχνολογίες. Έχουµε δορυφο-
ρικές εικόνες, έχουµε ντρόουνς. Αυτά 
είναι πράγµατα που χρησιµοποιούνται 

παντού, προκειµένου να έχουµε αξιόπι-
στα στοιχεία και να βγάλουµε τον υπο-
κειµενισµό και να διαµορφώσουµε ένα 
αντικειµενικό σύστηµα εκτιµήσεων». 

«∆εν γίνεται να πηγαίνουµε ακόµα µε 
το τετράδιο στο χωράφι και να περιµένου-
µε να καθαρογραφούν, να καταχωρηθούν 
και στο τέλος να πάµε να αποζηµιώσου-
µε. Χρειάζεται ταχύτητα, χρειάζεται αντι-
κειµενικότητα, οι εκτιµήσεις θα υπογρά-
φονται και από τον εκτιµητή γεωπόνο και 
από τον αγρότη και θα συνοδεύονται µε 
οπτικό υλικό» υποστήριξε από την πλευ-
ρά του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυ-
κουρέντζος, ο οποίος παράλληλα ανακοί-
νωσε πως σχεδιάζεται η έκδοση του ατο-
µικού ασφαλιστικού συµβολαίου. 

«Προχωράµε σε µία κατεύθυνση ανα-
µόρφωσης του όλου ζητήµατος, δηλαδή 
της ανάγκης ανάπτυξης πληροφοριακού 
συστήµατος, που θα λύνει τα προβλήµα-
τα της καταγραφής, της αποτύπωσης, της 
καταχώρησης, της καταβολής και βεβαίως 
µέσα στο πλαίσιο αυτό θα µπορεί, να ξέρει 
ο αγρότης για τι πράγµα ασφαλίστηκε και 
τι δικαιώµατα έχει» συµπλήρωσε ο ίδιος.

Επιδότηση ασφαλίστρου περιλαμβάνει
το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το μπλοκάκι του εκτιμητή 
καθυστερεί τις πληρωμές

χωρίς να διαταραχθεί η δηµοσιονοµική ισορ-
ροπία του Οργανισµού δεσµεύτηκε ότι θα ε-
ξετάσει ο υπουργός Μάκης Βορίδης, σε µια 
προσπάθεια να ανταποκριθεί σε ένα εκ των 
βασικών αιτηµάτων του αγροτικού κόσµου, 
που βλέπει τις εκµεταλλεύσεις του να πλήτ-
τονται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα 
από καιρικά φαινόµενα τα οποία δεν προβλέ-
πονται στον υφιστάµενο κανονισµό του ΕΛΓΑ.  

 «Είναι κάτι το οποίο θα αρχίσουµε να το 
εξετάζουµε ταυτόχρονα, ήδη δηλαδή ξεκι-
νάµε να το εξετάζουµε, αλλά συνδέεται υ-
ποχρεωτικά µε τη δηµοσιονοµική εξυγίαν-
ση του οργανισµού και αυτό επίσης, αυτή η 
µελέτη του Οκτωβρίου θα µας επιτρέψει να 
δούµε και σηµεία που πρέπει να παρέµβου-
µε στα θέµατα της εσωτερικής δικαιοσύνης» 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Μέτρο επιδότησης αγροτικών ασφαλίστρων 
σε αγρότες που ασφαλίζονται για ζηµιές που 
δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ, υποστήριξε πως θα θέ-
σει σε εφαρµογή την ερχόµενη προγραµµα-
τική περίοδο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Μάκης Βορίδης. 

Πρόκειται για το Μέτρο 17 που είχε προβλε-
φθεί στο προσχέδιο των Προγραµµάτων Αγρο-
τικής Ανάπτυξη το οποίο είχε αποσταλεί προς 
έγκριση στις Βρυξέλλες το 2014, ωστόσο τελι-
κά δεν συµπεριελήφθη στον τελικό ελληνικό 
φάκελο. Η τότε κυβέρνηση Σαµαρά Βενιζέλου 
είχε δεσµεύσει στο ΠΑΑ για τη συγκεκριµένη 
δράση ποσά ύψους 200 εκατ., τα οποία τελικά 
κατευθύνθηκαν σε άλλα προγράµµατα. Ειδικό-
τερα, όπως εξήγησε ο κ. Βορίδης: «Θα βάλου-
µε µέσα στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, αυτό το οποίο υπήρχε προκειµένου να υ-
πάρχει πρόσθετη κάλυψη προς τους παραγω-
γούς µας. Θέλω απλά να σας πω ότι νοµίζω µέ-
σα στο επόµενο διάστηµα, µέσα στην επόµενη 
διετία, -λέω διετία γιατί το Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης το καινούργιο θα τρέξει µέσα 
στην επόµενη διετία- οι παραγωγοί µας θα έ-
χουν ένα πολύ ισχυρότερο σύστηµα ασφαλι-
στικών καλύψεων και αποζηµιώσεων, ώστε να 
µειώσουν την ανασφάλεια που νιώθουν και 
την αγωνία που νιώθουν από τις ζηµιές λόγω 
φυσικών καταστροφών». 

Αναµόρφωση καταλόγου ζηµιών
Περιθώρια ένταξης περισσότερων ζηµιών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΓΑ 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α

2017

2018

2019

173.653.800 176.347.840

180.618.222 204.513.625

189.185.409 193.997.486 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2020
210.000.000

Μέσα στη διετία
Με το νέο Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης,  οι 
παραγωγοί θα έχουν ένα 

ισχυρότερο σύστηµα καλύ-
ψεων και αποζηµιώσεων
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Μετά την τελική υπογραφή από τους υπουργούς 
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης των τρι-
ών πρώτων Σχεδίων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 
για τις Περιοχές Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Υ-
δατοκαλλιέργειας Κεφαλονιάς, Οξειάς και Χαλ-
κιδικής, ξεκινά η επεξεργασία άλλων τριών Σχε-
δίων Π∆ για τις ΠΟΑΥ Βόρειου και Νότιου Ευβο-
ϊκού, Θεσπρωτίας και Μεγάρων για να τρέξουν 
οι σχετικές επενδύσεις. Για τις υπόλοιπες ΠΟΑΥ 

(κατηγορίας Α), η αρµόδια διϋπουργική επιτρο-
πή, που έχει συσταθεί από το 2019 υπό τους συ-
ναρµόδιους υφυπουργούς Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. ∆. Οικονόµου και Φ. 
Αραµπατζή καθόρισε στην τελευταία συνεδρία-
σή της, το εξής χρονοδιάγραµµα:

  ΠΟΑΥ Εχινάδων: εισάγεται για γνωµοδότη-
ση στο Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµά-
των και Αµφισβητήσεων έως το τέλος Αυγούστου.

  ΠΟΑΥ Λέρου, ΠΟΑΥ Αρκαδίας, Μεθάνων, 
Τροιζηνίας, ΠΟΑΥ Λάρυµνας, Αταλάντης και ΠΟ-
ΑΥ ∆ιαύλου ΩρέωνΜαλιακού: έχει ολοκληρωθεί 
ο χωρικός έλεγχος και έχουν ζητηθεί συµπλη-
ρωµατικά στοιχεία από τους Φορείς ∆ιαχείρισης.

  ΠΟΑΥ ∆υτικού Σαρωνικού και ΠΟΑΥ Χίου: 
χωρικός έλεγχος έως τέλος Σεπτεµβρίου. 

Στις υπόλοιπες 9 ΠΟΑΥ έχει τεθεί στόχος η ολο-
κλήρωση του χωρικού ελέγχου ως τα τέλη 2020. 

Επιταχυντές επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια τα τρία ΠΔ

Τα οινοποιεία 
ανοίγουν με άδειες 
αποθήκες λόγω 
απόσταξης κρίσης, 
όμως τα μηνύματα 
των εμπόρων για 
αναιμική ζήτηση 
σταφυλιών, 
προετοιμάζουν το 
έδαφος για πτώση 
τιμών παραγωγού

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με σύννεφα, όσον αφορά το οικονοµι-
κό σκέλος, αναµένεται ο φετινός τρύγος, 
καθώς παρά την ενεργοποίηση του µέ-
τρου της απόσταξης κρίσης, ως ανάχω-
µα για τις διαταράξεις που επέφερε στην 
αγορά η πανδηµία του κορωνοϊού, πλη-
θαίνουν οι ενδείξεις ότι ο ιδιωτικός το-
µέας θα περιορίσει σηµαντικά την απορ-
ρόφηση σταφυλιών κατά την επικείµε-
νη συγκοµιδή.

Την ίδια ώρα, η αγορά οίνου δεν δια-
φαίνεται να ανακάµπτει µε κύριο χαρα-
κτηριστικό τη συρρίκνωση της κατανά-
λωσης, εγχώριας και διεθνούς, επιφέ-
ροντας πρόσθετη ανασφάλεια στον κλά-
δο. Απόρροια των γεγονότων αυτών, ό-
πως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΚΕ-
ΟΣΟΕ, είναι ότι σήµερα οι οινοποιητικοί 
συνεταιρισµοί δέχονται πιέσεις για πα-
ραλαβή σταφυλιών και από αµπελουρ-
γούς οι οποίοι παρέδιδαν την παραγω-
γή τους σε ιδιωτικά οινοποιεία.

Οι οινοποιητικοί συνεταιρισµοί που 
είναι επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος 
εργασιών κατέρρευσε εξαιτίας της παν-
δηµίας τυ κορωνοϊού σε ορισµένες περι-
πτώσεις έως και 90% στερούνται των κε-
φαλαίων κίνησης, προκειµένου να πα-
ραλάβουν τη σταφυλική παραγωγή, ό-

πως επιτάσσει το θεσµικό τους πλαίσιο. 
«Η εξέλιξη αυτή γίνεται δραµατική δε-

δοµένου ότι οι επιχειρήσεις οίνου στη χώ-
ρα µας και ιδιαίτερα οι οινοποιητικοί συ-
νεταιρισµοί από τον Αύγουστο και µετά 
θα πρέπει να παραλάβουν τη σταφυλι-
κή παραγωγή, εν όψει του τρύγου που 
θα ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα 
και µάλιστα µε όρους υποχρεωτικής πα-
ραλαβής από τα µέλη τους, αφού αυτό 
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθε-
σία περί συνεταιρισµών», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά σε σχετική της επιστολή η 
ΚΕΟΣΟΕ προς τους υπουργούς Οικονο-

µικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, επιτάσ-
σοντας την ανάγκη έγκρισης άτοκης δα-
νειοδότησης των επιχειρήσεων οίνου υ-
πό όρους συγκράτησης των τιµών.

Σε κάθε περίπτωση το ζήτηµα χρήζει ι-
διαίτερης προσοχής, καθώς ουδείς γνω-
ρίζει πως θα εξελιχθεί η υπόθεση της 
πανδηµίας, συνολικότερα και τα δηµο-
σιονοµικά βαρίδια που θα δηµιουργή-
σει στη συνέχεια.

«Σύµφωνα µε τα τελευταία επιδηµιο-
λογικά δεδοµένα, για τους κλάδους του 
τουρισµού και της εστίασης είναι πιθα-
νότερο να επικρατήσει το λιγότερο αισι-

Ο κύκλος εργασιών 
στους οινοποιητικούς 
συνεταιρισµούς, 
σύµφωνα µε την 
ΚΕΟΣΟΕ, κατέρρευ-
σε ελέω πανδηµίας 
έως και 90%.

Με δάνειο για στήριξη των τιμών

Στους συνεταιρισμούς
πίεση απορρόφησης
των οινοστάφυλων 

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΝΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ 

121

32.984

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

27
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΤΟΝΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙΝΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

4.984,1

1.350.707

2

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΣΤΡΜ.

1.782,3
ΣΤΡΜ.

1,807
ΣΤΡΜ.

ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

546.886,75 ΕΥΡΩΚΑΙ

550.178,6 ΕΥΡΩ
 �ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ	

ΚΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

7.700 ΤΟΝΟΥΣ
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Ισχυρό ενδιαφέρον για γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
κρέας, σιτάρι, κριθάρι, φρέσκα φρούτα, ελιές και 
ελαιόλαδο µε χώρα προέλευσης την Ελλάδα δια-
µορφώνεται το τελευταίο διάστηµα στα Ηνωµέ-
να Αραβικά Εµιράτα, κάτι που δίνει νέα δυναµι-
κή εξωστρέφειας στα προϊόντα αυτά.  Στις προο-
πτικές ανάπτυξης των εξαγωγών ελληνικών α-
γροτικών προϊόντων αναφέρθηκε ο υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας,στο 

πλαίσιο του 2ου Φόρουµ ∆ιευρυµένης Στρατη-
γικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωµένων Αραβι-
κών Εµιράτω, που διοργάνωσε η Γενική Γραµµα-
τεία Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, που ακολου-
θούν την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας 
µεταξύ των δύο χωρών το 2019, ήταν οι ευκαι-
ρίες που δηµιουργούνται για την αύξηση των ε-
ξαγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Α-

κόµα, συζητήθηκαν οι προοπτικές επενδύσεων 
στον ελληνικό αγροδιατροφικό τοµέα, καθώς οι 
εταιρείες των ΗΑΕ εξετάζουν µε ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον την ελληνική αγορά. Ο κ. Σκρέκας επε-
σήµανε ότι η εµβάθυνση των σχέσεων των δύο 
χωρών προσφέρει τη δυνατότητα για σηµαντι-
κές επιχειρηµατικές συµφωνίες και στον αγρο-
διατροφικό τοµέα, δίνοντας έµφαση στις πολιτι-
κές για την αναβάθµιση του πρωτογενούς τοµέα.

Ελληνικά σιτηρά, τυριά και ελαιόλαδο έχουν κοινό στα Εμιράτα

Τιµή παραγωγού µε ταβάνι στα 1,15 
ευρώ το κιλό για το πρόβειο γάλα και 
70 λεπτά για το γίδινο αποφάσισε να 
πληρώσει για την γαλακτοκοµική περί-
οδο 2019-2020 ο Αγροτικός Γαλακτο-
κοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων.

Πρόκειται για µια  χρονιά, στην οποία 
ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις γαλα-
κτοβιοµηχανίες έχει στηρίξει αισθητά 
τις τελευταίες εβδοµάδες την τιµή του 
αιγοπρόβειου γάλακτος, µε τους κτη-
νοτρόφους στις περισσότερες περιφε-
ρειακές ενότητες της χώρας να αξιώ-
νουν τιµή από 1 ευρώ και πάνω. Ση-
µειωτέον ότι η ζήτηση για φέτα και τυ-
ροκοµικά προϊόντα δείχνει να ξυπνά-
ει, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και 
διεθνώς, ενώ οι νέες επενδύσεις που 
έχουν γίνει στον κλάδο της τυροκοµί-
ας απορροφούν όλο και µεγαλύτερες 
ποσότητες γάλακτος.

Πιο συγκεκριµένα, τα µέλη του συ-
νεταιρισµού Καλαβρύτων αναµένεται 
να λάβουν τιµή 1,069 ευρώ το κιλό για 
το πρόβειο γάλα που παρέδωσαν την 
περίοδο 2019-2020 και 0,645 ευρώ 
για το γίδινο, σύµφωνα µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του προ 
ολίγων ηµερών. Μάλιστα, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση η υ-
ψηλότερη τιµή για πρόβειο γάλα θα 
φτάσει τα 1,15 ευρώ το κιλό, ενώ για 
το γίδινο τα 0,70 ευρώ. Σε ό,τι αφορά 
τους συνεργαζόµενους παραγωγούς, 

αυτοί θα πληρωθούν µε τιµή 1,035 ευ-
ρώ και 0,603 ευρώ το κιλό για το πρό-
βειο και γίδινο γάλα αντίστοιχα. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι 
πρόκειται για την καλύτερη τιµή πα-
νελλαδικά αλλά και µε τους καλύτε-
ρους όρους πληρωµής. «Στην πραγµα-
τικότητα, πρόκειται για έναν απίστευ-
το άθλο, αν λάβουµε υπόψιν µας την 
κρίση που βίωσε όλα τα προηγούµε-
να χρόνια ο τοµέας, µε την καθίζηση 
στις τιµές, αλλά και τα δεδοµένα της 
τρέχουσας περιόδου, µε την οικονο-
µία συνολικά να κλυδωνίζεται από 
την πανδηµία του κορωνοϊού και τι ε-
πιπτώσεις της» υποστηρίζουν από τον 
συνεταιρισµό. Ο πρόεδρος της οργά-
νωσης Παύλος Σατολιάς, δήλωσε σχε-
τικά: «Με όλες µας τις δυνάµεις θα συ-
νεχίσουµε να στηρίζουµε τους παρα-
γωγούς µας και τον τόπο µας. Χωρίς 
την πρωτογενή παραγωγή δεν µπορεί 
να σταθεί όρθια η οικονοµία. Εµείς το 
ξέρουµε καλά και αυτό προσπαθούµε 
ως µήνυµα να περάσουµε και στα κέ-
ντρα λήψης των αποφάσεων. Νοµίζω 
ότι αν η περιπέτεια της πανδηµίας θα 
πρέπει κάτι να µας διδάξει, αυτό είναι 
πως χωρίς παραγωγή, χωρίς τρόφιµα, 
χωρίς τους αγρότες µας, τους κτηνο-
τρόφους, δεν υπάρχει ελπίδα. Για αυτό 
ακριβώς είναι σηµαντικό να στηρίξου-
µε όλοι, όσο το δυνατόν περισσότερο, 
τον κόσµο της παραγωγής». 

όδοξο σενάριο, αφού τα κρούσµατα της 
πανδηµίας δείχνουν αυξητική τάση σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Είναι αυτονόητο ότι 
οι πληττόµενοι κλάδοι δεν είναι αυτοτε-
λείς, αλλά λειτουργούν ως συγκοινωνού-
ντα δοχεία, µε πλειάδα άλλων κλάδων, 
ένας εκ των οποίων είναι ο αµπελοοινι-
κός κλάδος της χώρας», σηµειώνει η συ-
νεταιριστική αµπελουργική οργάνωση.

Μάλιστα, όπως υπογραµµίζει, η αδυνα-
µία παραλαβής της επερχόµενης συγκο-
µιδής σταφυλιών θα είναι καταστροφι-
κή, όχι µόνο για φέτος, αλλά και για τις 
επόµενες χρονιές, ενώ ήδη  τα µηνύµα-
τα που προέρχονται από εµπόρους στα-
φυλιών και ιδιωτικές επιχειρήσεις για α-
ναιµική ζήτηση σταφυλιών, προετοιµά-
ζουν το έδαφος για κατάρρευση τιµών.

Φέτος για προφανείς επίσης λόγους, 
καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ, θα 
πρέπει ο κρατικός ελεγκτικός µηχανισµός 
να εµποδίσει αποτελεσµατικά την είσο-
δο σταφυλιών στον αµπελοοινικό τοµέα, 
που απαγορεύεται να οινοποιηθούν, γε-
γονός που θα εντείνει περαιτέρω την α-
πό πολλούς επιδιωκόµενη πτώση των τι-
µών σταφυλιών οινοποιίας.

Τιµολόγιο
Τα µέλη του 

συνεταιρισµού 
θα λάβουν  1,069 
ευρώ το κιλό για 
το πρόβειο γάλα 

που παρέδωσαν την 
περίοδο 2019-2020 

και 0,645 ευρώ 
για το γίδινο. Η 

υψηλότερη τιµή για 
το πρόβειο τα 1,15 

ευρώ και για το 
γίδινο τα 0,70 ευρώ

Ζήτηση
Η ζήτηση εν τω 
µεταξύ για φέτα 
και τυροκοµικά 

προϊόντα δείχνει να 
ξυπνάει, τόσο στην 
εγχώρια αγορά όσο 

και διεθνώς

Με 1,15 ευρώ το πρόβειο γάλα και 70 λεπτά 
το γίδινο από τον συνεταιρισμό Καλαβρύτων 

Όγκοι παραγωγής 
και συµφωνίες
οίνου στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού

Την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού θα πρέπει 
να ενηµερώνουν µέχρι και 
το τέλος του έτους όσοι 
προχωρήσουν σε 
συµφωνίες στον 
αµπελοοινικό τοµέα, 
σύµφωνα µε τον νέο 
εκτελεστικό κανονισµό της 
ΕΕ. που έρχεται σε 
εφαρµογή των µέτρων 
στήριξης του κλάδου λόγω 
της κρίσης του κορωνοϊού. 
Οι ενδιαφερόµενοι 
(γεωργοί, αγροτικοί 
συνεταιρισµοί, αγροτικές 
ενώσεις κ.α) υποχρεούνται 
να υποβάλουν τα σχετικά 
στοιχεία στη Γενική 
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 
της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού (food@
epant.gr και protokolo@
epant.gr).
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Με κρατική
επιδότηση
για 9 μήνες
εξυπηρετούμενα
και μη δάνεια
Φορολογικές µεταρρυθµίσεις µε 
στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας 
και ένα νέο πρόγραµµα για 
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από 
τις δυσµενείς επιπτώσεις του 
κορωνοϊού εισάγει το νέο 
νοµοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονοµικών. Μάλιστα, πιθανότατα 
και από τη ∆ευτέρα, ανοίγει η 
πλατφόρµα για τα εξυπηρετούµενα 
και µη δάνεια για την επιδότηση για 
ένα 9µηνο των δανειοληπτών που 
έχουν πληγεί από την πανδηµία. 
Ενδεικτικά, επιδοτείται η µηνιαία 
δόση των εξυπηρετούµενων δανείων 
σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίµηνο, 
80% το 2ο τρίµηνο και 70% το 3ο 
τρίµηνο.
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο 
Σταϊκούρα, µεταξύ των µέτρων, που 
εισάγονται είναι:
 Παροχή κινήτρων σε 

συνταξιούχους που έχουν τη 
φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, 
ακολουθώντας τις βέλτιστες 
ευρωπαϊκές πρακτικές, να 
µεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στην Ελλάδα. Αυτοί θα 
υπαχθούν σε εναλλακτική 
φορολόγηση του εισοδήµατος 
αλλοδαπής προέλευσης, µε 
φορολογικό συντελεστή 7% για 
χρονικό διάστηµα 15 ετών, και µε την 
απαλλαγή τους από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης. 
 Καταργείται η αυτοτελής 

φορολόγηση 10% των χρηµατικών 
γονικών παροχών και δωρεών από 
τους γονείς προς τα τέκνα τους, 
προκειµένου να υποστηριχθεί η 
οικονοµική αυτοτέλειά τους και να 
αναθερµανθεί η αγορά ακινήτων.  
 Μειώνεται ή και µηδενίζεται η 

προκαταβολή φόρου για το έτος 
2019.
 Απαλλάσσονται, ειδικά για το 

φορολογικό έτος 2019, από την 
υποχρέωση καταβολής τέλους 
επιτηδεύµατος οι αγρότες, καθώς και 
οι παράκτιοι αλιείς.
 Επιδοτούνται, για 9 µήνες, όλα τα 

στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια 
µε υποθήκη στην κύρια κατοικία. 

Πιο αγροτική η μεταποίηση 
στο νέο μοντέλο παραγωγής
Καθοριστικός ο ρόλος της αγροδιατροφής στα πλάνα του Ταμείου Ανάκαμψης

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από την αποδοτικότητα των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων εξαρτάται, όπως όλα δεί-
χνουν, ειδικά σ’ αυτή τη φάση, το εγχείρη-
µα ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργί-
ας, κάτι που συναρτάται άµεσα µε την ευρύ-
τερη προσπάθεια ανόρθωσης της οικονοµί-
ας στη χώρα. Ειδικότερα στον αγροτικό το-
µέα, είναι πλέον σαφές ότι τα εργαλεία που 
είχε τα παλιότερα χρόνια στη διάθεσή της η 
κυβέρνηση, όπως οι γεωργικές εφαρµογές 
(δηµόσια διοίκηση), οι συνεταιρισµοί και οι 
άµεσες ενισχύσεις έχουν περιορίσει την εµ-
βέλειά τους, εποµένως αυτό που µπορεί να 
αλλάξει τον ρου των πραγµάτων είναι τα ε-
πενδυτικά προγράµµατα. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτό που 
απασχολεί µετ’ επιτάσεως αυτές τις µέρες 
τους αγρότες σε όλη την Ελλάδα, είναι το 
άνοιγµα του Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υπο-
βολή των αιτηµάτων πληρωµής από τα Σχέ-
δια Βελτίωσης, όπως και τα χρονοδιαγράµ-
µατα των προκηρύξεων του Αναπτυξιακού 
Νόµου 4399/16, πτυχές του οποίου δείχνουν 
να αποκτούν τον τελευταίο καιρό όλο και 
πιο ζωηρό αγροτικό πρόσηµο.

Το «πείραµα» των ηµερών δείχνει να έ-
χει ιδιαίτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη ό-
τι ο τοµέας της αγροδιατροφής θα κληθεί 

να σηκώσει µεγάλο βάρος των προσπαθει-
ών που θα λάβουν χώρα το επόµενο διά-
στηµα για την έγκαιρη και σωστή αξιοποί-
ηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης 
που για την Ελλάδα ανέρχονται στα 32 δις 
ευρώ. Ως γνωστόν, η αγροδιατροφή και γε-
νικότερα η ανάπτυξη της υπαίθρου διατη-
ρούν εξέχουσα θέση και στα πολυετή ανα-
πτυξιακά προγράµµατα, το ύψος των οποί-
ων στη νέα προγραµµατική περίοδο 2021-
2027 προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ, συνθέ-
τοντας το γνωστό πακέτο των 72 δισ. που έ-
φερε πρόσφατα στις... βαλίτσες του από τις 
Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιο είναι όµως εδώ το ζητούµενο; Σίγουρα 
το επόµενο διάστηµα πόροι για την ανάπτυ-
ξη θα υπάρξουν. Το θέµα είναι πόσο εύκολη 
θα είναι η απορρόφησή τους και τι τόπο θα 
πιάσουν. Υπ’ αυτή την έννοια, ο τοµέας της α-

γροδιατροφής είναι από τους πλέον κατάλλη-
λους και έτοιµους (αυτό τον καιρό) να απορ-
ροφήσουν επενδυτικά κεφάλαια. Οι πληρο-
φορίες θέλουν το εγχείρηµα του Αναπτυξια-
κού να βρίσκει για πρώτη φορά πεδίο δόξης 
λαµπρό σε επενδυτικά projects που συνδέ-
ονται τόσο µε τον πρωτογενή τοµέα όσο και 
µε τη µεταποίηση. Το καινούργιο στοιχείο εί-
ναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα επενδυ-
τικά σχέδια, επιχειρούν να γεφυρώσουν την 
πρωτογενή παραγωγή µε το τελικό προϊόν 
και την ίδια ώρα στα περισσότερα εξ αυτών η 
πρωτοβουλία ανήκει σε ανθρώπους και επι-
χειρήσεις µε σαφέστατη µέχρι σήµερα ανα-
φορά στην αγροτική παραγωγή. 

Αρχίζουν να ξεφυτρώνουν, θα µπορούσε 
να πει κανείς, µικρές κάθετες µονάδες οι ο-
ποίες συµπυκνώνουν την ιδέα του αφηγήµα-
τος «από το χωράφι στο ράφι». Η όλη προ-
σπάθεια διευκολύνεται και από το γεγονός 
ότι εδώ και κάποια χρόνια έχει συντελεστεί η 
στροφή της ελληνικής γεωργίας από τα κλα-
σικά βιοµηχανικά προϊόντα, όπως το βαµβά-
κι και ο καπνός, προς τα προϊόντα της αγρο-
διατροφής ή ακόµα και στα super foods. Η ί-
δια η υφή αυτών των προϊόντων υπαγορεύει 
µια πιο σύνθεση προσέγγιση από την πλευ-
ρά του παραγωγού και κινήσεις που προσεγ-
γίζουν στα επόµενα στάδια της αλυσίδας αξί-
ας, όπως είναι η τυποποίηση, η µεταποίηση 
και το branding. Εδώ κουµπώνει και ο ρόλος 
της νέας γενιάς αγροτών.

Στροφή από τα βιοµηχανικά 
Εδώ και χρόνια έχει συντελεστεί η 
στροφή της ελληνικής γεωργίας 

από τα κλασικά βιοµηχανικά 
προϊόντα, όπως το βαµβάκι κι ο 
καπνός, προς τα προϊόντα της 

αγροδιατροφής και τα super foods
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Το προωθούµενο σύστηµα επισήµανσης τροφίµων 
Nutri-Score, το οποίο θα ισχύσει σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, θα επιχειρήσουν να µπλοκάρουν Ελλάδα και 
Ιταλία στις διαπραγµατεύσεις που λαµβάνουν χώρα 
στις Βρυξέλλες. Όπως είχε αναδείξει η Agrenda, ο  
τρόπος µε τον οποίο αξιολογεί την θρεπτική αξία των 
αγροτικών προϊόντων, χαντακώνει πολλά 
παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα, όπως είναι το 
ελαιόλαδο, τα αλλαντικά και τα τυριά, ευνοώντας 
ταυτόχρονα τροφές «εργαστηρίου» που διακινούν 

πολυεθνικές.   Τα περιθώρια µιας κοινής 
στρατηγικής απέναντι σε αυτό το σύστηµα βρέθηκαν 
στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης ανάµεσα στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και την 
Ιταλίδα οµόλογό του Τερέσα Μπελανόβα την 
Πέµπτη 30 Ιουλίου. Σε αυτήν ο κ. Βορίδης 
επανέλαβε την αντίθεση της χώρας µας σε αυτό το 
σύστηµα, ενώ από την πλευρά της η Ιταλίδα 
υπουργός εξέφρασε και αυτή την αντίθεση της 
χώρας της στη µέθοδο επισήµανσης που προωθείται.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με την προϋπόθεση ότι θα ακολου-
θήσουν οι  επιθυµητές πολιτικές ε-
ξελίξεις, ένα κεφάλαιο που σηµά-
δεψε τις αγορές αγροτικών προϊ-
όντων της Ευρώπης την τελευταία 
χρονιά, οδεύει προς επίλυση. Έ-
πειτα από τον διακανονισµό τον ο-
ποίο συµφώνησε η Airbus µε τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 
τερµατίζεται η επί µακρόν διατλα-
ντική διαµάχη µε τις Ηνωµένες Πο-
λιτείες, η οποία αφορά τα δισεκα-
τοµµύρια δολάρια των επιδοτήσε-
ων στον αεροναυπηγικό κλάδο. 
Ως γνωστόν µε αφορµή τη διαµά-
χη αυτή, τον περασµένο Οκτώβριο 
οι ΗΠΑ προέβησαν στην επιβολή 
δασµών 7,5 δισ. δολαρίων σε πο-
σοστό 25% σε µια σειρά αγροτικών 
προϊόντων, µεταξύ των οποίων εί-
ναι η κοµπόστα, διάφοροι κωδικοί 
τυριών συµπεριλαµβανοµένης της 
φέτας, τα κρασιά και το ισπανικό 
ελαιόλαδο. 

Στην περίπτωση δε του ισπανικού 
ελαιολάδου, η βιοµηχανία της ιβη-
ρικής προέβη σε αθρόες εισαγωγές 
από την Τυνησία, ενώ µέσω έντε-
χνων χειρισµών και µε σπόντα «ε-
πανεξαγωγές» µέσω Πορτογαλίας 
κατάφερε να διατηρήσει κάπως τα 
µερίδιά της στις ΗΠΑ ανεπηρέαστα 
από τους δασµούς. Η κίνηση αυτή 
όµως στοίχησε στους Ισπανούς, 
τους Έλληνες και τους Ιταλούς πα-
ραγωγούς, υπό την έννοια ότι δη-
µιούργησε συµφόρηση ποσοτήτων 
στα υπόλοιπα εµπορικά κέντρα της 
Ευρώπης. Μάλιστα, ήταν το βασικό 
επιχείρηµα που έστειλε και κράτη-
σε για µεγάλο χρονικό διάστηµα τις 
τιµές του έξτρα παρθένου ελαιολά-
δου κάτω και πέριξ της ασύµφορης 
τιµής των 2 ευρώ το κιλό. 

Από  την άλλη, η ελληνική βιο-
µηχανία κοµπόστας, επικαλέστη-
κε ουκ ολίγες φορές τη δυσµενή 
κατάσταση στις αγορές των ΗΠΑ, 
όπου η αξία των ελληνικής προέ-
λευσης εισαγωγών κυµαίνεται στα 
50 εκατ. δολάρια σύµφωνα µε στοι-
χεί της ΕΚΕ, ενώ ήδη πριν από τον 
Οκτώβριο του 2019, τα ελληνικά 
προϊόντα κοµπόστας επιβαρύνο-
νταν µε δασµό 18%. 

Τα επιχειρήµατα αυτά λοιπόν ό-
τι το 45,85% των ελληνικών εξαγω-
γών αγροτικών προϊόντων στις Η-
νωµένες Πολιτείες, επλήγησαν από 
τους δασµούς αυτούς, που σε πολ-
λές περιπτώσεις λειτούργησαν ως 
πρόσχηµα για πιέσεις που αν και 
πιο ήπιες θύµισαν εκείνες που έ-
φερε το ρωσικό εµπάργκο, φαίνε-
ται ότι εξαντλούνται µαζί µε τη δι-

άρκεια των δασµών. Ήδη η Ευρώ-
πη αναµένει πως µε τον διακανο-
νισµό της διαµάχης στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ µε τις ΗΠΑ,το δυσµενές 
πλαίσιο αυτό θα ακυρωθεί. Μάλι-
στα ήδη η Κοµισιόν προειδοποίη-
σε την Ουάσιγκτον ότι και εκείνη 
θα ανταποδώσει µε κυρώσεις, εάν 
αυτό δεν συµβεί. «Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνολικά και ειδικότερα η 
Γαλλία, η Ισπανία και η Γερµανία 
είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τις 
αποφάσεις του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) στην περί-
πτωση της Airbus», παραδέχεται η 
σχετική ανακοίνωση της Κοµισιόν. 

«Αυτό ακυρώνει τα όποια επιχει-
ρήµατα χρησιµοποιούνται για να 
διατηρήσουν οι Ηνωµένες Πολιτεί-
ες εν ισχύ τα αντίµετρά τους προς 
τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και προ-

σφέρει ισχυρά αντεπιχειρήµατα 
για έναν γρήγορο διακανονισµό 
της µακράς διαµάχης», ανέφερε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα παρα-
πάνω ο Ευρωπαίος επίτροπος για 
θέµατα Εµπορίου Φιλ Χόγκαν πρό-
σθεσε τα εξής: «Απουσία διευθέτη-
σης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι 
έτοιµη να ασκήσει πλήρως όποιο 
έννοµο δικαίωµα έχει για την επι-
βολή κυρώσεων».

Επιπροσθέτως, η Κοµισιόν διευ-
κρίνισε ότι εάν αποφασισθεί η επι-
βολή αντιποίνων εις βάρος προϊό-
ντων των Ηνωµένων Πολιτειών, η 
κλίµακα και το εύρος τους θα κα-
θορισθεί βάσει του πλαισίου διαι-
τησίας του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Εµπορίου σε αντίστοιχη υ-
πόθεση σχετική µε τις επιδοτήσεις 
προς την αεροναυπηγική Boeing.

Προς ακύρωση οι 
δασμοί ΗΠΑ στα
αγροτικά της ΕΕ 

Ο συμβιβασμός  στον 
οποίο προχώρησαν 

οι ευρωπαϊκές χώρες 
της Airbus βάζει 

ένα τέλος στην πιο 
πολυχρονισμένη 

διαμάχη ανάμεσα σε 
ΗΠΑ και Ευρώπη, 
η οποία αποτέλεσε 

αφορμή για επιβολή 
δασμών 25% σε 

αγροτικά προϊόντα 
όπως το κρασί, το 

ελαιόλαδο, τα τυριά 
και η κομπόστα

Πολιτικό µέτωπο
 Ελλάδας- Ιταλίας κατά 

σήµανσης που αδικεί 
το ελαιόλαδο

Συμφόρηση
Οι αθρόες εισαγωγές 
ελαιολάδου της Ισπανίας από 
την Τυνησία προκάλεσαν 
συµφόρηση στα υπόλοιπα 
εµπορικά κέντρα της 
Ευρώπης.  

Εμπάργκο
Οι δασµοί αυτοί σε πολλές 
περιπτώσεις λειτούργησαν ως 
πρόσχηµα για πιέσεις που αν 
και πιο ήπιες θύµισαν εκείνες 
που έφερε το ρωσικό 
εµπάργκο.

Αντίποινα
Η Ευρώπη αναµένει πως µε 
τον διακανονισµό της 
διαµάχης στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
µε τις ΗΠΑ, το δυσµενές 
πλαίσιο αυτό θα ακυρωθεί., 
ενώ ήδη και η Κοµισιόν 
προειδοποίησε την Ουάσιγκτον 
ότι και εκείνη θα ανταποδώσει 
µε κυρώσεις, εάν αυτό δεν 
συµβεί.
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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
«Σε όλη την κρίση 
προσαρµοζόµαστε διαρκώς 
στα επιδηµιολογικά 
δεδοµένα και ακολουθούµε 
τις οδηγίες των ειδικών. 
∆εν µπορούµε από τώρα να 
ανακοινώσουµε πώς θα 
λειτουργήσουν τα σχολεία 
γιατί θα εξαρτηθεί από την 
πορεία της πανδηµίας και 
τον µήνα Αύγουστο».

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
«Η Ελλάδα τώρα βρίσκεται 
µπροστά στο στοίχηµα του 
τρίτου αιώνα: τη νέα 
Ελλάδα. Έκλεισαν οι δύο 
αιώνες συνδεδεµένοι µε τη 
συγκροτησιακή βία. Από το 
Ναυαρίνο,κατά µία έννοια 
είναι η καθυστερηµένη 
εκπλήρωση του αιτήµατος 
του Μακρυγιάννη να 
φκιάσοµεν χωριόν».

ΚΥΡ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΥΠ. ΨΗΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
«Οι νέοι Ταχυδροµικοί 
Κώδικες θα δώσουν στους 
πολίτες χρήσιµες 
πληροφορίες για τον τόπο 
που µένουν ή θέλουν να 
µείνουν, όπως ποιες είναι 
οι ταχύτητες του Internet, 
αν έχει «περάσει» το 
φυσικό αέριο, ποια είναι η 
κάλυψη από δίκτυα 4G 
σήµερα, 5G αύριο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΞΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΖΩΟΝΟΣΟΥΣ, ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΕΚΡΙΖΩΝΟΝΤΑΙ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Θωράκιση
Να µην καταγραφεί ως 
αποτέλεσµα εξορθολογισµού 
στη λειτουργία της αγοράς, η 
ανοδική τάση στις στιµές 
αιγοπρόβειο γάλακτος, λένε οι 
Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι. Στην 
πρόσφατη συνάντηση τους µε 
τον υπουργό της πλατείας, 
ζήτησαν να ακολουθήσει άµεσα 
τα όσα προβλέπει το ηθισθέν 
νοµοσχέδιο για συνεχείς και 
εκτεταµένους ελέγχους.

 

John Dryden
Ενηµέρωση αναφορικά µε την 
ενίσχυση των τεσσάρων ευρώ 
και πότε αυτό θα τους 
καταβληθεί, ζήτησαν από τον 
Μαρουδή οι Τυρναβίτες 
κτηνοτρόφοι. Επικαλέστηκαν δε, 
τη λαϊκή ρήση «όποιος δεν θέλει 
να ζυµώσει, 10 µέρες 
κοσκινίζει». Προειδοποίησαν 
µέσω και του Άγγλου ποιητή 
John Dryden: «Να φοβάσαι την 
οργή υποµονετικού ανθρώπου».

 

Τρίτωσε
Ο Μάξιµος (έδωσα τη µάχη στο 
γάλα), έθεσε για τρίτη φορά, 
σε συζήτηση από το βήµα της 
Βουλής επί της ψήφισης 
νοµοσχεδίου του υπουργείου 
της πλατείας, την αδικία που 
υφίστανται δικαιούχοι του 
προγράµµατος δάσωσης γαιών 
που καλούνται να επιστρέψουν 
βάσει µιας αρχικής ΚΥΑ το 
σύνολο των επιδοτήσεων που 
έλαβαν. Αφού τρίτωσε...

Από µεγάλο περιβόλι, πολύµπριζο 

Το µόνο που δεν µάθαµε από την εποικοδοµητική κατά τα λοι-
πά συνάντηση των κτηνοτρόφων Θεσσαλίας µε τον Μαυρουδή, 
ποια ήταν η τοποθέτησή του στο θέµα της εγκατάστασης φωτο-
βολταϊκών πάρκων, που βρίσκεται προ των πυλών σε αρκετές 
περιοχές του νοµού σε χιλιάδες στρέµµατα βοσκήσιµων εκτάσε-
ων. Μάλιστα εκτός από την απώλεια βοσκοτόπων, οι κτηνοτρό-
φοι ανησυχούν και για την απώλεια επιλέξιµων προς ενίσχυση 
εκτάσεων. Ανησυχίες εκφράζει κι ο Μάξιµος. Γιατί διαφορετικά, 
όπως είχε πει και µία καθηγήτρια, η Ελλάδα στο τέλος θα κινδυ-
νεύσει να γίνει από ένα µεγάλο περιβόλι σε µία µεγάλη πρίζα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Υποµονή συνέστησε 
ο Μαυρουδής 
στους Θεσσαλούς 
κτηνοτρόφους για 
την αποζηµίωση 
του καταρροϊκού, 
καθώς απαιτείται η 
ολοκλήρωση των 
γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. Πάντως 
πέρασε µία 5ετία.

Τι θέλει να πει ο 
Μαυρουδής, όταν 
λέει ότι έτσι όπως 
είναι σήµερα ο 
ΕΛΓΑ, δεν υπάρχει 
µε επιχειρηµατικούς 
όρους κάτι το 
ελκυστικό για 
σύµπραξη µε ιδιωτικές 
εταιρείες. Τουτέστιν, 
να εξυγιανθεί πρώτα 
και µετά βλέπουµε...

Υβρίδια
 Μια ακριβής αποτύπωση της 

κατάστασης για τον αγροτικό 
τοµέα από τα «παζάρια» της 
Συνόδους Κορυφής για το 
Πολυετές είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ακόµα, λέει σε άρθρο 
του ο καθηγητής του ΓΠΑ, 
πρώην Γενικός Γραµµατέας του 
ΥΠΑΑΤ, Χαράλαµπος Κασίµης.

 ∆εν έχουν οριστικοποιηθεί 
και εξειδικευτεί οι αποφάσεις 
της Συνόδου, διότι περιµένουν 
Ευρωκοινοβούλιο, Επιτροπή και 
εθνικά κοινοβούλια για αύξηση 
των εθνικών συνεισφορών 
στον κοινοτικό προϋπολογισµό.

 Τα διάφορα «αντίδωρα» ή 
τα «γλυκίσµατα» της 
διαπραγµάτευσης, όπως τα 
χαρακτηρίζει ο διακεκριµένος 
αγροτο-οικονοµολόγος Άλαν 
Μάθιους, που συνδέονται µε 
την αγροτική ανάπτυξη, 
δηµιουργούν σύγχυση σε ό,τι 
αφορά την πραγµατική εικόνα.

;

ΠΕ∆ΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Ο Ολυµπιακός δεν έχει 
φτάσει σε τελικό 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 
Είναι το όνειρό µας. ∆εν 
ξέρω αν είναι εφικτό. Θα 
έχουµε αποφασιστικότητα 
στον αγωνιστικό χώρο. 
Στον Ολυµπιακό αξίζει ένας 
ευρωπαϊκός τίτλος. Τα 
όνειρα υπάρχουν για να 
γίνονται πραγµατικότητα».

Πού να 
εµπιστευθείς 
σ’ αυτούς κοπάδι;

Ούτε ένας δεν µπήκε στον κόπο από τους 
κρατούντες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να 
βγει και να ανακοινώσει πόσα αναλογούν επακριβώς 
στους Έλληνες αγρότες από τη νέα ΚΑΠ που 
αποφασίστηκε στη σύνοδο κορυφής. Θα µου πείτε 
µήπως κατάλαβαν και οι ίδιοι; Πόσες θα είναι οι 
άµεσες ενισχύσεις; Θα υπάρξει µείωση στα 
δικαιώµατα; Με την εσωτερική σύγκλιση για φέτος, τι 
θα κάνουν; Οι επιτροπές για τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΑΠ στην Ελλάδα που έχουν στηθεί από τον 
περασµένο Φλεβάρη τι δουλειά κάνουν είπαµε;

Μία πρεµούρα που τους έχει πιάσει εκεί στη Βάθη 
µε την εξισωτική και πώς θα καλύψουν τα επόµενα 
χρόνια τους δικαιούχους. Ακούγεται, πως όλα θα 
αλλάξουν ξανά. Όχι απαραίτητα στον χάρτη, αλλά στα 
ποσά που λογικά θα είναι µειωµένα από τη νέα 
περίοδο. Τι σηµαίνει αυτό; Αν είχατε ένα µπάτζετ 
ΠΑΑ των 100 ευρώ και σας έλεγαν ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να βγάλετε προγράµµατα για το 
περιβάλλον αξίας 30 ευρώ µε αυτά, θα λέγατε 
«ωραία, σε αυτά τα 30 ευρώ να υπολογίσω και την 
εξισωτική για να καλύψω την υποχρέωση»; Αν η 
απάντηση είναι όχι, που προς το παρόν είναι, τότε 
από τα υπόλοιπα 70 ευρώ, βγάλτε αλλά 30 ευρώ για 
την εξισωτική. Ίσον 40 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα: 
Σχέδια Βελτίωσης, Νέους Αγρότες, ∆ηµόσια Έργα, 
Leader, Μεταποίηση κ.λπ. Γι’ αυτό ο Βορίδης επιµένει 
στα Συµβούλια, αλλά ακόµα... τίποτα.  

Βγαίνουν τα αποτελέσµατα των ενστάσεων στα 
Σχέδια Βελτίωσης ανά περιφέρεια και οι παραγωγοί 
διαπιστώνουν διαφορές, που οι µελετητές λένε ότι 
δεν είναι παράλογες. Αφού, για παράδειγµα, µόρια 
έπαιρνε ένα σχέδιο για µια καινοτόµα επενδυτική 
πρόταση. Και εντάξει για αυτές που ήταν στη λίστα. 
Όµως η πρόσκληση έδινε τη δυνατότητα στον 
υποψήφιο να αιτηθεί µοριοδότηση και για 
«καινοτοµία» που αυτός θεωρούσε. Το αποτέλεσµα; 
Στην διακριτική ευχέρεια του αξιολογητή! 

Εντάξει, θέλει ο υπουργός η αµοιβή των εργατών 
γης να γίνεται µε τη διαδικασία του εργόσηµου και όχι 
µε εισφορές στον ΕΦΚΑ. Αλλά για να γίνει αυτό, 
πρέπει όλοι οι αλλοδαποί αγρεργάτες να έχουν 
ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. ∆ηλαδή για την έκδοση ΑΦΜ 
πρέπει να αναγράφεται το όνοµα µητέρας του εργάτη 
γης, κάτι που δεν υπάρχει καν στα διαβατήρια της 
Αλβανίας. Εν τω µεταξύ για τον ΑΜΚΑ ζητείται 
µεταφρασµένη στα ελληνικά την οικογενειακή 
κατάσταση του εργάτη γης. Αθάνατη γραφειοκρατία!

Φακές, φασόλια και ρεβύθια δεν συγκοµίζουν φέτος 
στην Καστοριά, λένε οι παραγωγοί. Ο καύσωνας και η 
ανοµβρία τον περασµένο Μάιο χτύπησε τις δύο 
αυτές σηµαντικές για τον νοµό καλλιέργειες.  Το 
πρόβληµα, κατά τα γνωστά, βάσει του κανονισµού του 
ΕΛΓΑ, είναι ότι δεν αποζηµιώνονται ζηµιές από 
καύσωνα αν η θερµοκρασία είναι κάτω από 40 oC. 
Στην Καστοριά, όµως, ακόµα και σε καύσωνα, τέτοιες 
υψηλές θερµοκρασίες δεν πιάνονται ποτέ. Αίτηµα 
των παραγωγών και µοναδική λύση, τα ΠΣΕΑ. Όχι ότι 
είναι ευκαιρία, αλλά από το ολότελα…..    
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
άντα το λέγαµε ότι σ’ 
αυτή τη χώρα και ειδι-
κά στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής 

τα περισσότερα που γίνονται είναι 
χωρίς κανένα σχέδιο στην υπόθε-
ση των φωτοβολταϊκών ωστόσο, 
το ζήτηµα µάλλον έχει ξεφύγει. 

 Η μικρή Ελένη
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για το δεύτερο κύµα α-
νάπτυξης που διέρχεται ο συγκεκρι-
µένος κλάδος, µετά την πρώτη κα-
θαρά επιδοτούµενη «άνοιξη» των 
φωτοβολταϊκών πάρκων. Η διαφο-
ρά είναι ότι αυτή τη φορά το παιχνίδι 
το παίζουν πολύ λίγοι µε τους πολ-
λούς… να γλύφουν το κόκκαλο. 

 Κυνηγοί ευκαιριών
ΚΑΜΙΑ οριοθέτηση, κανένας γε-
ωγραφικός σχεδιασµός, καµιά 
σκέψη για ζώνες παραγωγής ε-
νέργειας, καµιά φροντίδα για τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, κα-
νένας σεβασµός προς τις εξόχως 
παραγωγικές γαίες. Αντίθετα, µε-
τά από µια µακρά περίοδο οικο-
νοµικής κατάρρευσης των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων η υπόθε-
ση της εγκατάλειψης των γεωρ-
γικών γαιών και της αναζήτησης 
άλλων λύσεων επιβίωσης των αν-
θρώπων της υπαίθρου και των κα-
τόχων αγροτικής γης, τα πράγµα-
τα γίνονται πολύ πιο εύκολα για 
τους κεφαλαιούχους κυνηγούς 
των µεγάλων ευκαιριών.

 Δέλεαρ το νοίκι
ΟΤΑΝ λοιπόν έρχονται και 
σου προσφέρουν 250 ευ-
ρώ νοίκι το στρέµµα ετη-
σίως, τη στιγµή που εισέ-
πραττες 50 ευρώ το στρέµ-
µα νοικιάζοντας το κτήµα 
για αγροτική εκµετάλλευ-
ση ή κέρδιζες στην καλύ-
τερη 150 ευρώ το στρέµ-
µα καλλιεργώντας ο ίδιος 
τη γη σου, είναι φυσικό, το 
δίληµµα  της προσφοράς να 
λειτουργεί! 

  Η αξία της γης
ΑΠΟ την άλλη πλευρά, στην υ-
πόθεση φωτοβολταϊκά, αυτό που 
έχει τη µεγαλύτερη αξία είναι η 
γη. Γιατί µπορεί να έχει νόηµα 
η επένδυση γι’ αυτόν που δεν έ-
χει τη γη και να µην έχει ενδια-
φέρον για τον κάτοχό της. Με τα 
σηµερινά δεδοµένα, όταν υπάρ-
χει η γη, η ίδια η απόδοση µπο-
ρεί να χρηµατοδοτήσει το έργο. 
Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά κά-
πως έτσι έχουν τα πράγµατα. Μην 
τσιµπάτε, λοιπόν, τόσο εύκολα 
στις γαλαντόµες προσφορές. Υ-
πάρχει και ο δρόµος της ιδιωτι-
κής ή και συλλογικής επένδυ-
σης, που κάποτε ήταν επιστήµη. 

 Κάτι θα λείψει 
ΥΠΑΡΧΕΙ όµως και κάτι άλλο! 
Όποια παραγωγική γη οδηγεί-
ται στα φωτοβολταϊκά, λείπει α-
πό τις καλλιέργειες. Με τον και-
ρό αυτό θα σηµάνει µείωση της 
αγροτικής παραγωγής, εποµέ-
νως µείωση και της προσφοράς 
αγροτικών προϊόντων. Το πλε-
όνασµα που επικαλούνταν πολ-
λοί τα τελευταία χρόνια, ειδικά 
στη χώρα µας, θα γίνει έλλειµµα 
και ο νόµος της προσφοράς και 
της ζήτησης λέει ότι οι τιµές πα-
ραγωγού θα αυξηθούν. 

 Των φρονίμων
ΑΥΤΗ είναι η καλή πλευρά, γιατί 
υπάρχει και η άλλη που λέει ότι 
προσεχώς τα ενοίκια για αγροτι-

κή γη θα πάνε στα ύψη και µε 
βάση την ήδη οριακή εικόνα 

της εγχώριας αγροτικής πα-
ραγωγής στον διεθνή αντα-
γωνισµό, µια τέτοια αύξη-
ση στη βασική παράµετρο 
του κόστους παραγωγής 
δεν θα συµφέρει κανέναν 
να καλλιεργήσει. Καλοδε-
χούµενες λοιπόν οι ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργει-
ας, ωστόσο, των φρονίµων 
τα παιδιά πριν πεινάσουν 
µαγειρεύουν!

Γιατί µπορεί να έχει 
νόηµα η επένδυση 
φωτοβολταϊκών 
γι’αυτόν που 
δεν έχει τη γη 
και να µην έχει 
ενδιαφέρον για τον 
κάτοχο της;
Με τα σηµερινά 
δεδοµένα, όταν 
υπάρχει η γη, η ίδια 
η απόδοση µπορεί 
να χρηµατοδοτήσει 
το έργο. Μην 
τσιµπάτε, λοιπόν, 
τόσο εύκολα 
σε γαλαντόµες 
προσφορές

Ο
ι παγκόσµιες εφοδιαστικές αλυσί-
δες τροφίµων έχουν διαταραχθεί 
από τους περιορισµούς στην κίνη-
ση, και ο αυξανόµενης προστατευ-

τισµός στα τρόφιµα απειλεί την πρόσβαση σ’ 
αυτά σε λογικές τιµές. Από την πανδηµία αυτή 
αναδύεται µια νέα ανάγκη να αντιµετωπίσου-
µε τα ευάλωτα σηµεία της ευρωπαϊκής αγροτι-
κής παραγωγής και να δηµιουργήσουµε ένα 
βιώσιµο σύστηµα τροφίµων που θα αντέξει σε 
µελλοντικές κρίσεις όπως αυτή του COVID-19. 
Η ΚΑΠ έχει φτάσει στα όριά της ως προς την ε-
πίτευξη των στόχων αυτών. 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική από το αγρόκτηµα 
στο πιάτο (Farm to Fork Strategy - F2F) που υιο-
θετήθηκε στις 20 Μαΐου είναι µια προσπάθεια 
να απαντηθούν οι αλληλοσχετιζόµενες προκλή-
σεις της κλιµατικής αλλαγής, των χρόνιων πα-
θήσεων που συνδέονται µε τη διατροφή και να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια τροφίµων για όλους. 
Η F2F έχει ως στόχο να πετύχει όσα η ΚΑΠ, µια 
αγροτική πολιτική της οποίας ο κύριος στόχος 
είναι να παρέχει εισόδηµα στους αγρότες. [...] 

Η στρατηγική F2F έχει φιλόδοξους περιβαλ-
λοντικούς στόχους να υπερβεί την ΚΑΠ, όπως 
µε έναν στόχο µείωσης κατά 50% της χρήσης 
και του κινδύνου των χηµικών φυτοφαρµάκων 

µέχρι το 2030. Υπάρχουν 
όµως ασυνέπειες µεταξύ 
αφενός των στόχων για 
το περιβάλλον και τη δη-
µόσια υγεία και αφετέ-
ρου των µέσων που πε-
ριγράφονται στη στρατη-
γική. [...]. Η µετά το 2020 
ΚΑΠ όµως φαίνεται να α-
κολουθεί την πεπατηµέ-

νη µε πρόσθετες αιρεσιµότητες.[...]. Μία από τις 
καινοτοµίες είναι η εισαγωγή οικο-σχηµάτων 
(eco-schemes) που είναι άµεσες πληρωµές υ-
πό τον όριο φιλικών προς το κλίµα αγροτικών 
πρακτικών. Είναι ύσκολο να δούµεπώς θα συν-
δυαστούν µε τις πρώην επιδοτήσεις και πώς θα 
γίνει εφικτή η επίτευξη των στόχων που ορί-
ζει η στρατηγική F2F αν δεν αναπροσανατολι-
στούν πλήρως οι επιδοτήσεις ανά εκτάριο.[...] 

Ακόµη, η αύξηση των ρυθµίσεων µπορεί να 
δηµιουργήσει επιπλέον κόστη για τους αγρό-
τες, οδηγώντας πιθανώς σε µια µείωση της α-
γροτικής παραγωγής κατά 15. [...].Η στρατηγι-
κή F2F ορίζει την κατεύθυνση, αλλά καθώς δεν 
είναι ένας χρηµατοδοτικός µηχανισµός, η µε-
τάβαση σχεδιάζεται να υποστηριχθεί από την 
ΚΑΠ. [...].Η κύρια οικονοµική πρόκληση, οι α-
γρότες να παρέχουν τα τρόφιµα για έναν αυξα-
νόµενο πληθυσµό ανταποκρινόµενοι ταυτόχρο-
να σε αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, 
δεν θα εξαφανιστεί. Η ΕΕ φαίνεται να συνδυά-
ζει υψηλούς στόχους µε αόριστες λύσεις, χω-
ρίς δέσµευση για την πράσινη ατζέντα.  

*AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ EPICENTER

Αοριστίες στην 
πολιτική F2F

ΤΗΣ ΟΜΠΕΛΑΪΝ 
ΛΕΜΑΡΣΑΛ*
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Μ
ετά τη συµφωνία στη Σύνοδο Κορυφής πολλά λέ-
γονται και γράφονται σχετικά µε το µέγεθος των 
πόρων που θα εισρεύσουν στην χώρα, την αποτε-
λεσµατικότητα της διαπραγµάτευσης και τον προ-

γραµµατισµό της επόµενης ηµέρας. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις 
της Συνόδου, το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π), ήτοι ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ανέρχεται 
σε 1,074 τρισ. ευρώ και είναι χαµηλότερος από την πρόταση της 
ΕΕ του Φεβρουαρίου 2020. Παράλληλα, το Ταµείο Ανάκαµψης 
θα αντλήσει πόρους 750 δισ. ευρώ από τις αγορές, αλλά µετά 
τις έντονες πιέσεις σκληρές διαπραγµατεύσεις των «φειδωλών» 
χωρών (Ολλανδία, ∆ανία, Αυστρία, Σουηδία) οι πόροι αυτοί θα 
κατανεµηθούν µεταξύ επιχορηγήσεων (390 δισ.) και δανείων 
(360 δισ.), ανατρέποντας επί τα χείρω την αρχική πρόταση της 
ΕΕ για τη διάθεση 500 δισ. σε επιχορηγήσεις και 250 για δάνεια.

Οι πόροι αυτοί θα ενσωµατωθούν, µέσω εργαλείων και 
προγραµµάτων του Π∆Π, ως επιχορηγήσεις ή δάνεια 
και θα στοχεύουν στον µετασχηµατισµό της ΕΕ – µέσω 

πολιτικών για την Πράσινη Συµφωνία, τον ψηφιακό µετασχη-
µατισµό και την ανθεκτικότητα. Στη χώρα µας αναλογούν 19 
δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,5 δισ. σε δάνεια από το Τα-
µείο Ανάκαµψης.

Ο αγροτικός τοµέας στην Σύνοδο Κορυφής,
η Ευρώπη στο «παζάρι»

Μια ακριβής αποτύπωση της κατάστασης για τον αγροτικό το-
µέα είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόµα. Αφενός δεν έχουν οριστι-
κοποιηθεί και εξειδικευτεί οι αποφάσεις της Συνόδου, διότι εί-
ναι σε εκκρεµότητα οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, της 
Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων για την αύξηση των 
εθνικών συνεισφορών στον κοινοτικό προϋπολογισµό, αφετέ-
ρου τα διάφορα «αντίδωρα» ή τα «γλυκίσµατα» της διαπραγµά-
τευσης -όπως τα χαρακτηρίζει ο Α. Matthews (Οµότιµος καθηγη-
τής Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής, Trinity College Dublin, 
Ireland), που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την αγροτική ανά-
πτυξη δηµιουργούν σύγχυση σε ό,τι αφορά την πραγµατική ει-
κόνα. Γνωρίζαµε, εδώ και δύο χρόνια, από την πρώτη ανακοί-
νωση της Επιτροπής τον Μάιο του 2018, ότι ο προϋπολογισµός 
της ΚΑΠ συµπιέζεται και ότι αναµένονται µειώσεις για την νέα 
προγραµµατική περίοδο 2021-2027.

Από έναν προϋπολογισµό της τάξης των 382,8 δισ. της πε-
ριόδου 2014-2020, η νέα πρόταση της Επιτροπής το Μάιο του 
2018 προέβλεπε µείωση στους πόρους της ΚΑΠ στα 324,3 δισ. 
(µείωση 15% περίπου σε σταθερές τιµές).

Η πρώτη σηµαντική αύξηση αυτού του προϋπολογισµού ακο-
λούθησε την κρίση του Covid-19 και την ενσωµάτωση των πό-
ρων του Ταµείου Ανάκαµψης το Μάιο στο πλαίσιο του οποίου 
η αγροτική ανάπτυξη θα χρηµατοδοτείτο µε επιπλέον 15 δισ. 
σε σταθερές τιµές για την «αναχρηµατοδότηση της αγροτικής 
ανάπτυξης»: Για την αντιµετώπιση της κρίσης και την ευχερέ-
στερη προσαρµογή στην Πράσινη Συµφωνία, τη «στρατηγι-
κή από το χωράφι στο πιάτο» και τη «στρατηγική για 
την βιοποικιλότητα». Αυτοί οι πόροι θα κάλυπταν 
µεγάλο µέρος των απωλειών των προηγούµε-
νων προτάσεων.

Το Μάιο του 2020 η Επιτροπή κατέθεσε πρό-
ταση προϋπολογισµού στα 348,3 δισ., πλησί-
ον του ύψους της οποίας βρέθηκε και αυτή του 
Προέδρου του Συµβουλίου της ΕΕ C. Michel στην 
Σύνοδο Κορυφής (348,2 δισ.) του Ιουλίου, προ-
ϋπολογισµός που µε την ολοκλήρωση των δια-
πραγµατεύσεων της Συνόδου, µειώθηκε τελικά κα-

τά περίπου 4,5 δισ. στα 343,9 δισ.

Ο A. Matthews περιγράφει όλο αυτό σαν την «κίνηση του 
εκκρεµούς» από τα 324,3 δισ. της Επιτροπής του 2018, 
στα 334,3 της φινλανδικής Προεδρίας το ∆εκ. του 2019, 

στα 348.3 της Επιτροπής του Μαΐου του 2020 και µετά στα 343,9 
της Συνόδου του Ιουλίου. Αν κάποιος δει προσεκτικά την πρό-
ταση µε την οποία προσήλθε στην Σύνοδο ο C. Michel, θα κατα-
λήξει εύκολα στην άποψη ότι η γεωργία είναι µάλλον η χαµέ-
νη της διαπραγµάτευσης, καθώς στο πλαίσιο αυτής περιορίστη-
καν άµεσα ή έµµεσα οι πόροι της, ώστε να δοθούν διαφόρων 
τύπων «δωράκια» µε ποικίλες αιτιολογήσεις σε κράτη-µέλη µε 
σκοπό να καµφθούν οι αντιστάσεις τους στην διαπραγµάτευση.

Στο τετραήµερο της διαπραγµάτευσης η πρόταση Michel τραυ-
µατίστηκε ποικιλοτρόπως, ειδικά σε ότι αφορά στο Ταµείο Ανά-
καµψης. [...] Μέσα σε τέσσερις µέρες, συρρικνώθηκαν οι πόροι 
για σηµαντικά προγράµµατα που αφορούν άµεσα ή έµµεσα στην 
γεωργία, όπως αυτό της αναχρηµατοδότησης της Αγροτικής Ανά-
πτυξης από 15 δισ. σε 7,5 (µείωση κατά 50%), το Horizon Europe 
(µε σηµαντικό άξονα στην αγροτική έρευνα) από 13,5 δισ. σε 5 
δισ. (µείωση κατά σχεδόν 60%) και αυτό της «πολυδιαφηµισµέ-
νης» ∆ίκαιης Μετάβασης -που θα στήριζε και δράσεις για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής- από 30 δισ. σε 10 (µεί-
ωση κατά περίπου 66%).

Το τετραήµερο της διαπραγµάτευσης προκάλεσε και άλ-
λα (µικρότερα ή µεγαλύτερα) τραύµατα στο «σώµα» της 
γεωργίας και της ΚΑΠ. Μπορεί να διασώθηκε η πρότα-

ση της Επιτροπής για τη σταδιακή εξωτερική σύγκλιση των α-
γροτικών ενισχύσεων (σε έξι ίσα βήµατα κάλυψης του 50% της 
απόστασης των χωρών που βρίσκονται κάτω από το 90% του µέ-
σου όρου της ΕΕ των 259,5 ευρώ ανά εκτάριο, µε πρώτο έτος το 
2022 και τελευταίο το 2027), αλλά προέκυψαν άλλες αλλαγές:

 Αυξήθηκε η ενίσχυση ανά εκτάριο στα 200 ευρώ για τις χώ-
ρες κάτω του µέσου όρου των 259,5 ευρώ ανά εκτάριο της ΕΕ, 
κάτι που θα αποτυπωθεί ως απώλεια πόρων για την Ελλάδα.

 Καταργήθηκε, έπειτα από πιέσεις ορισµένων χωρών της ο-
µάδας Βίζεγκραντ, η υποχρεωτική οροφή (capping) για τις ενι-
σχύσεις άνω των 100.000 και έγινε εθελοντική, γεγονός που α-
ναµένεται να πλήξει και την αναδιανεµητική πολιτική της νέας 
ΚΑΠ (µεταφορά ενισχύσεων από τις µεγαλύτερες αγροτικές εκ-
µεταλλεύσεις στις µικρές και µεσαίες).

 Μοιράστηκαν επιπλέον πόροι, ως «αντίδωρα», σε µια σει-
ρά κράτη-µέλη για την αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων 
στην αγροτική ανάπτυξη. Από την αρχική διάθεση ενός αδιάθε-
του υπολοίπου 2,5 δισ. φθάσαµε στα 5,350 δισ. (αύξηση κατά 
περίπου 50%). [...] Η Ελλάδα έχει λαµβάνειν 300 εκατ. από αυ-
τά τα «αντίδωρα» και απέφυγε τα χειρότερα της πλήρους εξωτε-
ρικής σύγκλισης των ανά εκτάριο ενισχύσεων µεταξύ παλιών 
και νέων κρατών-µελών µε την υιοθέτηση της πρότασης της Ε-
πιτροπής για σταδιακή µερική σύγκλιση µέχρι το 2027. Μπορεί 
όµως η Ελλάδα να είναι ικανοποιηµένη;

Το «φτωχό αντίδωρο» για την Ελλάδα
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός µετά τη Σύνοδο δή-
λωσε, µεταξύ άλλων, ότι «σε ό,τι αφορά το Π∆Π 

παρά τη µείωση του, πετύχαµε δύο πράγµατα, 
την αύξηση των πόρων που η Ελλάδα θα πά-
ρει από το Ταµείο Συνοχής και παράλληλα, 
για τους αγρότες µας, παραµένουν σταθεροί 
οι πόροι από την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Ας δούµε τα πράγµατα µε τη σειρά, κάνοντας 
µια εκτίµηση για τους αναµενόµενους πόρους µε-

τά τη Σύνοδο, µε βάση τους συντελεστές που χρησι-

µοποιούµε ως χώρα. Για την Ελλάδα, από έναν προϋπολογισµό 
19,460 δισ. της περιόδου 2014-2020, η πρόταση της Επιτροπής 
το Μάιο 2018 µας οδηγούσε στα 18,3 δισ. περίπου. Αν συγκρί-
νει κανείς αυτά τα ποσά µε µια αναµενόµενη διαµόρφωση του 
προϋπολογισµού σήµερα κοντά στα 19,3 δισ., τότε αιτιολογεί-
ται η αναφορά του Πρωθυπουργού µετά το πέρας της Συνόδου 
ότι παραµένουν σταθεροί οι πόροι συγκριτικά µε την προηγού-
µενη προγραµµατική περίοδο.

Τα πράγµατα όµως δεν είναι έτσι και µια τέτοια σύγκριση θα 
ήταν παραπλανητική. Και τούτο γιατί το Μάιο του 2020 µε τη νε-
ότερη αναθεωρηµένη πρόταση από την Επιτροπή, που ενσωµά-
τωνε την αναλογούσα χρηµατοδότηση του Ταµείου Ανάκαµψης 
στον Πυλώνα ΙΙ, το συνολικό ποσό που προέκυπτε για την χώ-
ρα πλησίαζε τα 19.5 δισ.

Είναι κρίσιµο να δούµε όµως πως γίνονται οι συγκρίσεις. 
Αν οι συγκρίσεις γίνονται µε την πρόταση της Επιτροπής 
του Μαΐου 2018, τότε µε την απόφαση της Συνόδου είµα-

στε ωφεληµένοι. Αν όµως η απόφαση της Συνόδου συγκρίνε-
ται µε την πρόταση της Επιτροπής του Μαΐου 2020 (αλλά και αυ-
τή του C. Michel στην Σύνοδο) µετά την ενσωµάτωση των πόρων 
του Ταµείου Ανάκαµψης, τότε είµαστε ζηµιωµένοι (κατά τουλά-
χιστον 200 εκατ.) συνυπολογίζοντας το «δωράκι» των 300 εκατ. 
Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ουσιαστικής απουσίας µας στις 
διαπραγµατεύσεις.

Είχα προ ηµερών σηµειώσει σε άλλο άρθρο, ότι η Ελλάδα ή-
ταν απούσα από τις διαπραγµατεύσεις για τη χρηµατοδότηση του 
αγροτικού τοµέα, όταν άλλοι ηγέτες προσερχόµενοι στην Σύνο-
δο αναδείκνυαν την σηµασία του τοµέα στις διαπραγµατεύσεις 
τους. Η αφωνία της Ελλάδας µιας χώρας στην οποία ο αγροτικός 
τοµέας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µε όρους ΑΕΠ [...] αποτυπώθηκε 
και στις αποφάσεις της Συνόδου για τη γεωργία.

Μείωση άµεσων ή έµµεσων πόρων για την αγροτική ανάπτυ-
ξη, την έρευνα και τη ∆ίκαιη Μετάβαση στο Ταµείο Ανάκαµψης 
αλλά και αλλοίωση κατευθύνσεων αγροτικής πολιτικής. Χαµέ-
νοι εµείς σε πόρους για τη χώρα και σε πολιτικές, κερδισµένοι 
οι άλλοι και σε πόρους και σε πολιτικές.

Πάνω απ’ όλα όµως, χαµένη είναι η γεωργία της ΕΕ από τις 
τελικές αποφάσεις των ασυγκράτητων συµβιβασµών. Η έκβαση 
της διαπραγµάτευσης της Συνόδου Κορυφής αποτελεί ένα «πι-
σωγύρισµα» σε ό,τι αφορά τη γεωργία, τόσο λόγω της µείωσης 
των διαθέσιµων πόρων για την αναχρηµατοδότηση της αγροτι-
κής ανάπτυξης µετά τη συγκρότηση του Ταµείου και την αρχική 
κατανοµή των πόρων, όσο και σε ό,τι αφορά την ίδια την προ-
ώθηση των πολιτικών της Ένωσης για την Πράσινη Συµφωνία, 
την έρευνα, τη ∆ίκαιη Μετάβαση και το κράτος δικαίου.

Η απόφαση της Συνόδου αποτελεί τραύµα και στην αποφασι-
στικότητα της Ένωσης να εφαρµόσει τις πολιτικές της, αφού τε-
λικά επικράτησαν οι πολιτικές του «παζαριού» και των «εκπτώ-
σεων». Ήδη άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες ενστάσεις (µε-
ταξύ των οποίων και από τις πολιτικές οµάδες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου [...]) αλλά και ανησυχίες για τη δυνατότητα υλο-
ποίησης της νέας αγροτικής πολιτικής και των προγραµµάτων 
της ΕΕ. Φοβάµαι ότι, σαν αποτέλεσµα των παραπάνω, το δόγµα 
«κάνουµε περισσότερα µε λιγότερα», δεν θα βρει πολλούς υπο-
στηρικτές στις νέες πολιτικές για την γεωργία, την ανάπτυξη και 
το περιβάλλον της Ένωσης.

Η γεωργία που χάθηκε στο παζάρι της ΕΕ

*Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

πρώην Γενικού Γραµµατέα ΥΠΑΑΤ

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΙΜΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:      ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Black Sea Grain»
ελαιούχων σπόρων 
τον Σεπτέµβριο
Καθώς πλησιάζει η έναρξη της περιόδου 
ελαιούχων σπόρων, που συνήθως 
χαρακτηρίζεται από το συνέδριο «Black Sea Oil 
Trade», θα πραγµατοποιηθούν δύο σηµαντικές 
εκδηλώσεις της γεωργικής αγοράς εντός των 
ίδιων ηµεροµηνιών: το 17ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
«Black Sea Grain» και το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
«Black Sea Oil Trade» 2-3 Σεπτεµβρίου στο 
Κίεβο της Ουκρανίας. Το συνέδριο θα 
περιλαµβάνει επιλογές συµµετοχής είτε σε 
προσωπικές είτε σε ηλεκτρονικές µορφές. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.
ukragroconsult.com/en/conference/bsg2020.

Πιο ολοκληρωµένη
από ποτέ η κλαδική
Dairy Expo
Η 6η Dairy Expo 2020 θα πραγµατοποιηθεί 
συνδυαστικά µε τις 3 κλαδικές εκθέσεις Meat 
& Grill Days Frozen Food και Food Logistics. 
Η πληρέστερη έκθεση γαλακτοκοµίας και 
τυροκοµίας υποδέχεται το κοινό από 7-9 

Νοεµβρίου 2020 στο Metropolitan Expo, ένα 
εκθεσιακό κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 
και προσφέρει την ευκαιρία συµµετοχής σε 
παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ενηµερωτικές 
ηµερίδες µε δυνατότητα δωρεάν 
παρακολούθησης. Εάν επιθυµείτε να λάβετε 
µέρος ως εκθέτης, συµπληρώστε τη σχετική 
φόρµα στο: https://dairyexpo.gr/

Νέες ηµεροµηνίες 
για το 50 Great 
Greek Wines
Μία πολυεπίπεδη πλατφόρµα 
ανάδειξης και εξωστρέφειας 
του ελληνικού κρασιού, ένα 
πολύτιµο εργαλείο στη διάθεση 
της ελληνικής παραγωγής για 
να βγει πιο δυναµικά εκτός 
συνόρων, το 50 Great Greek 
Wines ανακοινώνει ότι από 
9-12 Σεπτεµβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης και ανάδειξης 
των 50 καλύτερων ελληνικών 
κρασιών και στις 29 
Σεπτεµβρίου η τελετή 
απονοµής όπου θα 
ανακοινωθούν τα κρασιά 
νικητές. Για πληροφορίες στο 
www.greatgreekwines.com.

ΚΙΕΒΟ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΑΘΗΝΑ

World Cheese
Awards το 2021 

Το «Guild of Fine Food» ανακοίνωσε 
ότι τα «World Cheese Awards» δεν 
θα πραγµατοποιηθούν στην Ισπανία 
φέτος, λόγω του κορωνοϊού, αλλά 
στις 3 -6 Νοεµβρίου 2021 στο 
Palacio de Exposiciones y 
Congresos του Οβιέδο. Το Οβιέδο θα 
είναι για να φιλοξενήσει κριτές από 
περισσότερες από 30 διαφορετικές 
χώρες, τυριά από έξι ηπείρους και 
φίλους των τυριών από κάθε γωνιά 
του πλανήτη, για τέσσερις µέρες στο 
κέντρο του τυριού. Τα World Cheese 
Awards θα αποτελέσουν µέρος του 
Asturias Paraíso Natural 
International Cheese Festival 2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο 
https://gff.co.uk/awards/world-
cheese-awards/

ΟΒΙΕ∆Ο
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια από 
20 έως 40 κιλά από παραγωγό. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 60 πρόβατα ηµίαιµα 
Χίου, περιοχή Λαµία. Τιµή 80 €. 
Τηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας 
ΑΣΑΦ, από µάνες υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Περιοχή Βοιωτί-
ας. Τηλ. 6932/303943.

Πωλούνται αγελάδες και µοσχί-
δες γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή 
Λάρισας.Τηλ.6976/604538.

Πωλούνται 30 αγελάδες. Περιο-
χή Aµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

Πωλείται κοπάδι 160 προ-
βάτων, 2 µηνών έγκυα. Tηλ. 
6973/469231.

Πωλούνται γουρουνάκια, πε-
ριοχή Χαλκηδόνα Θεσσαλονί-
κης.6934/501864.

Πωλούνται 15 γίδες. 
Τηλ.6944712611.

Πωλούνται 10 κριάρια Λακόν 
ηλικίας 2 εως 5 ετών στην τιµή 
των 300 ευρώ το ένα. Περιοχή 
∆ράµας. Τηλ.6942/427966.

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λα-
κόν γεννηµένα   τον Ιανουά-
ριο, στην τιµή των 180 ευρώ 
το ένα. Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 
6942/427966.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός 
για αγελάδες. Περιοχή Αλιβερί-
ου. Τηλ. 6948/447046.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανι-
κή καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή 
σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ 
το κιλό και βιολογικό προς 
0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται φυτά. Τηλ 
6942/228503.

Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς 
κόκκινη και δίκοκκη ποικιλία ΚΑΣ-
ΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζω-
οτροφή. Σε καλή τιµή. Περιοχή 
Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα 
δέµατα σανό από βρώµη, άχυρο 
από κριθάρι και τριφύλλι σε κα-
λή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βί-
κος - κριθάρι, βίκος - βρώµη, βί-
κος- σιτάρι, κατάλληλα για ενσί-
ρωµα, ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βί-
κος - κριθάρι, βίκος - βρώµη, βί-
κος- σιτάρι, κατάλληλα για ενσί-
ρωµα, ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται βίκος σπόρος από πα-
ραγωγό για χλωρή λίπανση και 
εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρι-
κούς ελαιώνες, αµπέλια, δεν-
δρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότη-
τα στην καρπόδεση και µεγαλύ-
τερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο 
και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 
6948/423151.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετι-
κής ποιότητας από τριφύλλι, σα-
νό, βρώµη, λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, 
κριθάρι. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρό-
βατα λακόν. Τηλ.6982485793.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, 
πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, 
δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα 
λακόν. Τηλ.6982485793

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, 
ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρι-
σµένος, απολυµασµένος πολύ πα-
ραγωγικός για σανό και για καρ-
πό. Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρ-
σάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα   σε 
στρογγυλη  µπάλα   0.10 λεπτά 
το κιλό. ∆υτική Μακεδονία Τηλ. 
6972/018965.

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ. 6972/810885.

Πωλούνται άχυρα µεγάλη µι-
κρή και µπάλα, τριφύλλι µικρή και 
µπάλα και ενσίρωµα καλαµπο-
κιού τριφυλλιού. ∆ιατίθενται και 
µεταφορά στα προϊόντα µας. Τηλ. 
6976860425, 6941/485218.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε 
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ περιοχή 
Nαυπάκτου.Τηλ.6976288400.

Πωλoύνται ρεβύθια νέας σοδειάς 
χωρίς λιπάσµατα και φάρµακα, 
πολύ βραστερά και νόστιµα. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέ-
φυρος καθαρισµένος σακια-
σµένος, περιοχή Λάρισας Τηλ. 
6988/114500.

Πωλείται βίκος σπόρος από πα-
ραγωγό για χλωρή λίπανση και 
εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρι-
κούς ελαιώνες, αµπέλια, δεν-
δρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότη-
τα στην καρπόδεση και µεγαλύ-
τερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο 
και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 
6948/423151.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνο-
τροφική µονάδα 3.000τ.µ. Περιο-
χή Ξάνθη. Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται απο-
θήκη 1.000τ.µ. για επαγγελµα-
τική ή αγροτική χρήση, διαθέτει 
νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 
500 µέτρα από τον οικισµό, οι-
κοδοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 13.500 
ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεµ-
µάτων στην Αµφίκλεια.
Τηλ.6971/770301.

∆ιατιθεται κτήµα προς πώληση η 
ενοικίαση 70 στρεµµάτων για φω-
τοβολταική χρήση .Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ.6988/114500.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιτα-
λικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµε-
νο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βα-
ρέου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 
µ.   µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις 
πόρτες και δύο παράθυρα.  Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται τρα-
κτέρ  Claas  Νexus  101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253. 
Tηλ.6980/001606

Πωλείται Ford  Transit   µε µου-
σαµά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πι-
ερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκη-
πίου και θειαφιστήρας και ένα 
BMW E36. Tηλ. 6945/665253, 
6980/001606.

Πωλείται ΒMW  E30, 4θυρο, 
35 ετών. Περιοχή Πιερίας Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανή-
µατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, 
οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων 
τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βα-
ρέου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 
µ.   µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις 
πόρτες και δύο παράθυρα.  Τηλ. 
6945/665253.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανή-
µατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, 
οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων 
τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίω-
σης 2 τόνων σχεδόν καινούρια και 
ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζό-
µενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τό-
νους την ώρα. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕ-
ΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κου-
βά. Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται µια πρέσα VELGER 730 
και µια δισκοσβάρνα 32. Τηλ. 
6993/308420.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµα-
τος ΝΕΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθ-
µιζόµενα, καινούρια, αφόρετα σε 
καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµα-
τος 2,5 ιντσών σε αρίστη κατά-
σταση µε σωληνάκια κολληµένα 
για µπεκ και σωλήνες ποτίσµατος 
αλουµινίου 3,5 ιντσών σε αρίστη 
κατάσταση και σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται πρέσα CASE 540 
µε 6 σκοινιά, σχεδόν καινού-
ρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγ-
χρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 
µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων 
και σπαστήρας για καλαµπόκι. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας 
Goldoni τύπου 714 1200 ευρώ. 
Τηλ.6987/876761.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυ-
κτικός θάλαµος συντηρήσεως δια-
στάσεων 12,90 επί 7 επί 5 µέτρα 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περι-
οχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 
2,5 ιντσών σε άριστη κατάσταση 
µε σωληνάκια κολληµένα για Μπεκ 
και σωλήνες ποτίσµατος αλουµινί-
ου 3,5 ιντσών σε άριστη κατάστα-
ση και σε καλή τιµή.6972/285256. 
και 6974/313224 (whatsup)

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµα-
τος METAFIM 4 λιτρα αυτορυθ-
µιζόµενα, καινουρια , αφορετα, 
σε καλή τιµή.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224. (whatsup).

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιτα-
λική,Θεσσαλονίκη, περιοχή Σοφός 
Μαυρούδα.Tηλ.6974/677830.

 Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 
3αρες και 2,5αρες σε πολύ καλή 
κατάσταση.Τηλ.6973/052394.

Πωλείται ΜASSEY FERGUSON 
180 άλογα µοντέλο του 2004 
και µια πρέσα CASE 540 µοντέ-
λο του 2004 σε άριστη κατάστα-
ση.Τηλ.6947/509187.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα 
Claas για µικρά δέµατα.Περιοχή 
Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.

Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων 
για µεταφορα τριφυλλιού και 
βαµβακιού. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Μ101 .Επισκευασµένος κινητή-
ρας, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα 
µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τι-
µή 2500 ευρώ.Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται χαρµανιέρα 1200 κιλά 
µε σπαστήρα και µε 3 κυλίνδρους. 
Τιµή 6.000 ευρώ. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6948/102420, 
6942/226598. 

Πωλείται πρέσα Welger (Βέλ-
γκερ) τύπου 730 και µια δισκο-
σβάρνα µε 32 δίσκους. Τηλ. 
6993/308420.

Πωλούνται πλαστικά σε εµπό-
ρους για κρασί, λάδι και µέλι. ∆ιά-
φορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.2310/684438.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµα-
τος αλουµινίου µαζί µε δυο καρο-
τσάκια, µια αντλία νερού caprari, 
δυο σβάρνες, µια σκαλιστι-
κή, και ένα αλέτρι ( γκλαβανης). 
Τηλ.6949/093007.
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ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Ένας νέος, ηλικίας τριών ετών Α-
σπροπάρης γύπας εµφανίστηκε στην 
περιοχή των Μετεώρων, δίνοντας 
ελπίδες για την επιβίωση και ανά-
καµψη του πληθυσµού των άγριων 
αυτών πουλιών στα Μετέωρα, αλλά 
και στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικό είναι ότι κάποτε τα Με-
τέωρα αποτελούσαν προπύργιο του 
γύπα Ασπροπάρη στην Ελλάδα, µε 
περισσότερα από 50 ζευγάρια να 
φωλιάζουν στους εµβληµατικούς 
βράχους της περιοχής, ενώ το 1979 
είχαν µετρηθεί στον παλιό σκουπι-
δότοπο της Καλαµπάκας 143 που-
λιά. Φέτος, παρά τις εντατικές έρευ-
νες της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας, είχε εντοπιστεί µόνο µία 
ενεργή επικράτεια. Σε αυτήν, πα-
ραµένει µόνο ένα αρσενικό πουλί 
που έρχεται στην περιοχή των Με-
τεώρων κάθε άνοιξη τουλάχιστον 
από το 2012, που παρατηρήθηκε 
για πρώτη φορά

«Αν και φέτος δυστυχώς ο διάση-
µος Ασπροπάρης µε το παρατσού-
κλι «Στραβοουράς» δεν εµφανίστη-
κε στο καθιερωµένο ετήσιο ραντε-
βού του, µια νέα άφιξη αναπτέρωσε 
το ηθικό της Οµάδας του Προγράµ-
µατος LIFE «Ζωή για τον Ασπροπά-

ρη». Ο νεαρός γύπας εντοπίστηκε 
αρχικά από κτηνοτρόφους στην πε-
ριοχή της Βλαχάβας, µέλη του ∆ι-
κτύου ενάντια στα δηλητηριασµένα 
δολώµατα που έχει δηµιουργήσει 
η ορνιθολογική στην Καλαµπάκα 
και στα Τρίκαλα, οι οποίοι ενηµέ-
ρωσαν αµέσως την Οµάδα Πεδίου 
της ορνιθολογικής».

«Η δηµιουργία δικτύων ανθρώ-
πων της υπαίθρου και φορέων ενά-
ντια στα δηλητηριασµένα δολώµα-
τα, η εφαρµογή πιλοτικών εναλλα-

κτικών µεθόδων για την ελαχιστο-
ποίηση της «σύγκρουσης» της κτη-
νοτροφίας µε τα µεγάλα σαρκοφά-
γα, η δηµιουργία και λειτουργία 
ταϊστρών, η παρακολούθηση των 
φωλιών Ασπροπάρη και εφαρµο-
γή του στα σχολεία των περιοχών 
όπου απαντούν οι Ασπροπάρηδες 
είναι µερικές από τις κρίσιµης ση-
µασίας δράσεις για την προστασία 
του πιο απειλούµενου γύπα της Ευ-
ρώπης» αναφέρει η Ελληνική Ορ-
νιθολογική Εταιρεία.

Στραβοουράς
Στην µία ενεργή επικράτεια, 

το µοναδικό αρσενικό πουλί, ο 
«Στραβοουράς» φέτος 

δεν εµφανίστηκε

Προσπάθεια ένταξης ΠΓΕ
του Αβοκάντο Χανίων
Η Περιφέρεια Κρήτης και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε, τη 
συγκέντρωση στοιχείων για την 
πιστοποίηση του αβοκάντο ως ΠΓΕ, 
µέσω προγραµµατικής σύµβασης, 
την εκπόνηση του ερευνητικού 
προγράµµατος µε τίτλο: 
«Φυσικοχηµική εξέταση καρπών 
αβοκάντο από καλλιεργούµενες 
ποικιλίες στην Κρήτη µε σκοπό την 
τεκµηρίωση της σχέσης ποιότητας - 
γεωγραφικής ένδειξης». 

«Μνηµεία της φύσης» 
οι υπεραιωνόβιοι πλάτανοι
Οι υπεραιωνόβιοι πλάτανοι στο 
ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
θα ανακηρυχτούν ως διατηρητέα 
µνηµεία της φύσης. Ως µνηµεία 
πλέον, οι πλάτανοι θα φροντιστούν 
κατάλληλα ώστε να διασωθούν και 
θα προστατευθούν από κάθε τυχόν 
µελλοντική παρέµβαση. Από το 
1975 η Ελλάδα έχει 69 µνηµεία 
της φύσης, από τον φοίνικα που 
φύτεψε στο Ναύπλιο ο 
Καποδίστριας µέχρι µια ελιά 4.200 
ετών στην Κρήτη..

Η φορεσιά της Νάουσας 
στη ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Κοντόµεσο εφαρµοστό µπούστο, 
φαρδιά φούστα µε πιέτες, 
µεταξένια µανίκια µε κεντήµατα 
και δαντέλες, το µεταξωτί µαντήλι 
«µαφέσι» και το καφαλοκάλυµµα 
είναι ορισµένα µόνο στοιχεία της 
παραδοσιακής φορεσιάς της 
Νάουσας, όπως την αποτύπωσαν 
σε ψηφιακή µορφή µαθητές της 
Β’ και Γ’ γυµνασίου της περιοχής, 
χαρίζοντάς της την πρωτιά στην 
online παγκόσµια βιβλιοθήκη 
τρισδιάστατων µοντέλων.

Προβλήµατα άρδευσης
καταγγέλλει ο ΑΣ Ζαγοράς
Μεγάλα προβλήµατα 
αντιµετωπίζουν οι αγρότες σε 
πολλές αγροτικές περιοχές της 
Ζαγοράς, εξαιτίας των 
κατεστραµµένων δικτύων 
άρδευσης, µε αποτέλεσµα τα 
κτήµατα να µένουν απότιστα, 
«στην καρδιά του καλοκαιριού». 
Σύµφωνα µε επιστολή του, ο 
Αγροτικός Σύλλογος Ζαγοράς 
διεκδικεί την άµεση αντικατάσταση 
του συστήµατος και την συντήρηση 
των δεξαµενών άρδευσης. 

Ο νεαρός γύπας εντοπίστηκε αρχικά από κτηνοτρόφους στην περιοχή της Βλαχάβας, µέλη του ∆ικτύου 
ενάντια στα δηλητηριασµένα δολώµατα που έχει δηµιουργήσει η ορνιθολογική Εταιρεία.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ένας νέος Ασπροπάρης
γύπας στα Μετέωρα
Ελπίδες για το υπό εξαφάνιση είδος έδωσε η εμφάνιση 
ενός νέου Ασπροπάρη γύπα στην περιοχή των Μετεώρων 

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, 
ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133. 

Πωλείται καλλιεργητής 20 δο-
ντιών. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 
12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τραπεζοειδής λαµαρίνα 
στέγης 3000 τµ, σε άριστη κατά-
σταση προς 2 ευρώ το τετραγωνι-
κό. Τηλ.6977/311159.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρ-
κας Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο 
κουτί του.Τηλ.6942/228503.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Μ101 µε επισκευασµένο κινη-
τήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα 
µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 
2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κεντρόφυγκα µε 
τη βάσης της κι το λάστιχο.
Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται µία πριονοκορδέλα για 
καυσόξυλα και µια µηχανή πετρε-
λαίου ατλας.Τηλ.6971/770301

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 
2010, 100 ίππων µε 3767 ώρες 
χρήσης. Προσεγµένο µε όλα του τα 
σέρβις κανονικά. Τηλ.6983107684. 
κος Γιάννης.

Πωλείται κανόνι ποτίσµατος 
RainBird τιµή 200 ευρώ. Περιοχή 
Λαµίας.6944/665682. 

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ. 
Τηλ.6974/394542.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κα-
τάσταση µαζί µε τα παρελκόµενα, 
σπαρτική, άροτρο ,2 καλλιεργητές 
(ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατο-
διανοµέας και ένα καινούριο ραντι-
στικο.Τηλ.6943/457861.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE 
µοντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µο-
ντέλο 2002 µε καµπίνα 4 χ4 full 
extra.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
CLAAS µοντέλο 2009 70 PS 
µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργικό 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ 
τύπου 6,30 µοντέλο 1990 120PS 
4χ4 .Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
Lamborghini τύπου 990 δεν-
δροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται δενδροκοµικό τρακτέρ µε 
καταστροφέα. Τηλ.6943/457861.
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Στον αστερισμό 
του «σεντονιού» 
Τέσσερις μέρες γεμάτες ευρωπαϊκά ματς

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου ξεκινά-
νε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των 
οµάδων για τους 16 του Γιουρόπα 
Λιγκ, ενώ την Παρασκευή 8 Αυ-
γούστου «κουνάνε σεντόνι» στις 
ρεβάνς του Τσάµπιονς Λιγκ οχτώ 
οµάδες. Ξεκινώντας από τη µικρό-
τερη σε τάξη διοργάνωση, στις 5 
Αυγούστου η Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ υποδέχεται τη Λίντσερ σε έ-
να µατς τυπικού χαρακτήρα καθώς 
οι Άγγλοι έχουν πάρει το πρώτο 
µατς µε 0-5. Την επόµενη µέρα, 
στην «αρένα» µπαίνει ο Ολυµπι-
ακός για το σπουδαίο µατς µε τη 
Γουλβς εκτός έδρας, ενώ µεγάλο 

το ντέρµπι θεωρείται το παιχνίδι 
ανάµεσα στη Σεβίλλη και τη Ρόµα, 
που είναι φαβορί µάλιστα και για 
τον τελικό της Λισσαβόνας. 

Στις οχτώ του µήνα, επανεκκι-
νεί το Τσάµπιονς Λιγκ, µε τη Γιου-
βέντους να υποδέχεται τη Λυόν 
(1-0 το πρώτο µατς υπέρ των Γάλ-
λων) ενώ στο «Έτιχαντ» η Σίτι κα-
λείται να υπερασπιστεί απέναντι 
στη Ρεάλ, το 1-2 που απέσπασε 
στο «Μπερναµπέου». Η φάση των 
16 στο Τσάµπιονς Λιγκ, θα κλεί-
σει µε τα παιχνίδια των Μπάγερν-
Τσέλσι και Μπαρτσελόνα-Νάπολι 
το ερχόµενο Σάββατο. 

Υπενθυµίζεται ότι τα παιχνίδια 
των προηµιτελικών που θα ακο-
λουθήσουν θα είναι νοκ-άουτ.  

Μετά από τρεις περίπου µήνες, το NBA έκανε 
επανεκκίνηση κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Το 
πρωτάθληµα ξεκίνησε τα ξηµερώµατα της Παρασκευής 
µε δύο παιχνίδια (Γιούτα – Νέα Ορλεάνη και στις 4 το 
Λ.Α. Κλίπερς- Λ.Α. Λέικερς), ενώ οι Μπακς του Γιάννη 
Αντετοκούνµπο αγωνίστηκαν ξηµερώµατα Σαββάτου 
απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.

Το NBA επέστρεψε
στις επάλξεις  

Formula 1 (Βρετανία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (NBA)

Μαϊάµι Χιτ – Ντένβερ Νάγκετς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

 Πέλικανς – Κλίπερς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (WNBA)

Νιου Γιορκ Λίµπερτι – Φοίνιξ Μέρκιουρι 20.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπάσκετ (NBA)

Τρέιλ Μπλέιζερς – Μπόστον Σέλτικς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Γιουρόπα Λιγκ)

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Βόλφσµπουργκ 19.55 COSMOTE SPORT 3 HD

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίντσερ 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ίντερ – Χετάφε 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Βρετανία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (NBA)

Μαϊάµι Χιτ – Ντένβερ Νάγκετς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

 Πέλικανς – Κλίπερς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (WNBA)

Νιου Γιορκ Λίµπερτι – Φοίνιξ Μέρκιουρι 20.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπάσκετ (NBA)

Τρέιλ Μπλέιζερς – Μπόστον Σέλτικς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Γιουρόπα Λιγκ)

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Βόλφσµπουργκ 19.55 COSMOTE SPORT 3 HD

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίντσερ 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ίντερ – Χετάφε 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 1 Αυγούστου

Κυριακή 2 Αυγούστου

Τετάρτη 5 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η ρύθµιση  
Σταϊκούρα και πώς 
αυτή κουμπώνει με 
τα δάνεια αγροτών

Και το εµπόριο   
επιδιώκει τώρα 
καλύτερες τιμές 
στο σκληρό σιτάρι

Ελλείψεις  
φυτοπροστατευτικών 
λόγω δυσκολιών  
στις αδειοδοτήσεις

Έπιασε Αγγλία η F1
Η Formula 1 ταξιδεύει αυτό το 
Σαββατοκύριακο στην πίστα 
Silverstone της Αγγλίας, εκεί όπου 
πριν 70 χρόνια o θεσµός έπαιρνε 
σάρκα κι οστά. Μετά τους πρώτους 
τρεις αγώνες της χρονιάς, η 
Mercedes έχει δείξει πως έχει µε 
διαφορά το καλύτερο µονοθέσιο, 
µε ένα µόνο ψεγάδι: την αξιοπιστία 
σε υψηλές θερµοκρασίες, κάτι που 
έγινε πιο σαφές κατά το πρώτο 
τριήµερο της σεζόν.

«Κόκκινος» ο Χάµες
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται 
πως βρίσκεται πολύ κοντά στην 
απόκτηση του Χάµες Ροντρίγκες, 
όπως αναφέρουν ισπανικά 
δηµοσιεύµατα. Σύµφωνα µε τη 
«Marca», οι «κόκκινοι διάβολοι» 
πρόσφεραν 25 εκατοµµύρια στη 
Ρεάλ Μαδρίτης λαµβάνοντας 
µάλιστα θετική απάντηση, ώστε 
ο Κολοµβιανός από τη νέα σεζόν 
να αγωνίζεται µε τη Γιουνάιτεντ.

Στην ΑΕΛ ο Ντουρµισάι
Στη Λάρισα δανεικός 
παραχωρήθηκε από τον 
Ολυµπιακό ο Φιορίν Ντουρµισάι. 
Ο 24χρονος Αλβανός επιθετικός 
αποτελούσε εδώ και καιρό 
προτεραιότητα για τη θεσσαλική 
οµάδα. Η συµφωνία µε τον 
Ολυµπιακό είναι για δανεισµό 
ενός έτους και µέσα στις επόµενες 
ηµέρες αναµένεται να 
επισηµοποιηθεί από την ΑΕΛ. 
Παράλληλα, γίνονται κινήσεις 
για την απόκτηση αµυντικού χαφ 
και ενός επιτελικού µέσου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Εντείνεται η αγωνία των παραγωγών σύκου 
Μαρκόπουλου, όσον αφορά τις εξαγωγές, 
καθώς η κύρια αγορά για τα σύκα είναι ο 
Καναδάς, όπου λόγω µείωσης των δροµο-
λογίων αεροµεταφορών φέτος, τριπλασι-
άζονται τα ναύλα, εξηγεί στην Agrenda ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαρ-
κοπούλου Αλέξανδρος Κολιαβασίλης. «Τα 
ναύλα πέρυσι ήταν 1,30 ευρώ το κιλό, ε-
νώ τώρα φτάνουν τα 4,20 ευρώ», λέει ο ί-
διος, τονίζοντας τα προβλήµατα και στην 
εσωτερική αγορά λόγω µειωµένης ζήτησης 

και υπο-λειτουργίας της εστίασης. Η έναρ-
ξη της συγκοµιδή ξεκίνησε στις πρώιµες 
περιοχές Αττικής και Εύβοιας, µε τιµή στα 
2,50 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, κατά το σύνη-
θες, οι τιµές πέφτουν απότοµα στα 50 λε-
πτά για τις πιο όψιµες ποικιλίες και τα ε-
πόµενα χέρια συγκοµιδής. Την ίδια στιγ-
µή, στη Μεσσηνία, οι παραγωγοί ξηρών 
σύκων φαίνονται αισιόδοξοι, µε τις τιµές 
να αναµένονται ικανοποιητικές στα περσι-
νά επίπεδα από 1,15 έως 2,15 ευρώ, λέει ο 
πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗΣ Π. Παπαγεωργίου.

Ακριβά ναύλα κόβουν εξαγωγές σύκων 
Αγωνιούν οι παραγωγοί Μαρκόπουλου για τις εξαγωγές στον Καναδά

Καλύτερες οι συνθήκες για τα ξερά σύκα στη Μεσσηνία, έως 2,15 ευρώ
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Δ
εν υπάρχουν νέες προπωλήσεις 
βάµβακος στην ελληνική αγο-
ρά, καθώς οι τιµές µας είναι πε-
ρίπου 2 σεντς υψηλότερες από 

τις βραζιλιάνικες. Παράλληλα το δολάριο έ-
χει φτάσει τα χαµηλά του 2018 κι αυτό φυσι-
κά δεν µας συµφέρει καθόλου. Εφόσον δεν 
έχουµε σηµαντικές χρηµατιστηριακές αλλα-
γές λογικά ακολουθεί µια περίοδος απραξί-
ας καθώς οι εκκοκκιστές θα αναβάλουν τις 
πωλήσεις για αργότερα µια που το πριµ (βά-
ση) για τη σοδειά µας δεν είναι υποσχόµενο.  

  Φαίνεται να τερµατίζει η διόρθωση των 
τιµών του σκληρού σίτου στους ευρωπαϊκούς 
δείκτες, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως αναµέ-
νεται ανοδική αντίδραση. Η καλοκαιρινή στα-
σιµότητα δεν δίνει ασφαλή συµπεράσµατα, 
ενώ περιµένουµε να δούµε πως θα κινηθεί η 
αγορά προς τα τέλη Αυγούστου. Τελευταία α-
κούγεται πως αυξάνεται ο ρυθµός τιµολογή-
σεων από πλευράς παραγωγών κυρίως όταν 
η τιµή για τα καλά πιάνει τα 25 λεπτά το κιλό. 

 Με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλ-
λά όχι τόσο υψηλές αποδόσεις ολοκληρώθη-
κε πριν λίγες ηµέρες η συγκοµιδή φακής από 
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό ΘΕΣΤΟ. Σύµφω-
να µε τον γενικό διευθυντή της οργάνωσης, 
που λειτουργεί Οµάδα Οσπρίων, Αστέριο Σα-
πουνά «ακόµα φέτος δεν έχει προβεί σε πρά-
ξη πώλησης, κάτι που αναµένεται να συµβεί 
στα τέλη Αυγούστου». Σχετικά µε τις τιµές πα-
ραγωγού, µετά την εκκαθάριση εκτιµάται ότι 
θα κυµανθούν περί τα 75 µε 80 λεπτά το κιλό.

Παύση στο βαμβάκι 
λόγω Βραζιλίας και 
φθηνού δολαρίου 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

02/07 09/07 16/07 23/07 30/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

268,64270,54271,15
276,41

270,92

Ξερά σύκα
Το 90% και πλέον της παραγωγής 
αποξηραµένου σύκου εξάγεται, µε 
τα συνολικά στρέµµατα να φτά-
νουν περί τα 30.000 στρέµµατα

Τουρκία
Η αγορά κινδυνεύει από τους 
Τούρκους, που αφήνουν λίγο 
χώρο για τα ελληνικά νωπά 

σύκα στον Καναδά

20.000 τόνοι
Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή 

ξερών σύκων σε Μεσσηνία, 
Λακωνία και Αρκαδία, έχει πέσει 

κάτω από τους 2.000 τόνους

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

25/6 02/7 09/7 16/7 23/7 30/7

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

289

208

185

209,5

1,86

356,1

866,2

46.775

94.350

72.38

289

208

185

209,5

1,99

349,6

892,2

45.075

98.875

74.24

300

207

188

209,5

1,98

341,0

903,0

45.750

100.075

74.97

304

209

190

209,5

2,02

350,3

894,4

53.500

102.225

75.34

297

209

190

209,5

2,04

357,0

903,4

54.500

100.975

71.25

295

209

190

209,5

2,01

364,70

887,6

51.750

101.350

66.10

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

1,5

20,93

59,55 62,57
64,08

62,24
61,39

61,68

23,02
24,15 24,21

24,38
24,53

Τιμή παραγωγού 
σύκου  (ευρώ το κιλό)

Πρώιµες ποικιλίες  2,50 

Όψιµες ποικιλίες  0,50 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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∆οκιµή στα χαµηλά για το χρηµατιστήριο βάµβακος

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
61,68     

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

190

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,01

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ

Το χρηµατιστήριο βάµβακος 
δείχνει και άλλη µείωση στην τιµή 
βάµβακος σε σύγκριση µε 
την προηγούµενη βδοµάδα.

Πτώση στη τιµή παραγωγού 
στην Φότζια, µε τις υπόλοιπες 
αγορές να αναρτούν σταδιακά 
τις τιµές νέας σοδειάς.

Χωρίς µεταβολή οι τιµές 
για το καλαµπόκι αυτήν 
την εβδοµάδα στις ιταλικές 
αγορές σιτηρών. 

Αµετάβλητη κι αυτή την 
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης.

Μικρή άνοδος της τιµής ελαιόλαδο 
στην Ισπανία, όπου ανέβηκε πάνω 
από το ψυχολογικό όριο 
των 2 ευρώ ανά κιλό. 
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230
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210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κινητικότητα από την πλευρά του ε-
µπορίου έδωσε ώθηση στις τιµές του 
ελαιολάδου, οι οποίες διαπραγµα-
τεύονται πλέον στα 2,60 ευρώ το κι-
λό. Πρόκειται για µια αύξηση της τά-
ξης των 10 λεπτών το κιλό, αφού όλο 
το προηγούµενο διάστηµα, πλην ελα-
χίστων εξαιρέσεων, η αγορά δεν υπε-
ρέβη το ταβάνι των 2,50 ευρώ. 

Ωστόσο η καθυστερηµένη ανοδική 
τάση στην αγορά ελαιολάδου δεν βρή-
κε ανταπόκριση από τη µεγαλύτερη 
µερίδα των παραγωγών. Κι αυτό για-
τί υπάρχει η πεποίθηση στον κόσµο 
της ελαιοκοµίας ότι οι τιµές θα κινη-
θούν ανοδικά µε την επιστροφή από 
το διάλειµµα του Αυγούστου. Την ε-
βδοµάδα που πέρασε οι τιµές στη Λα-
κωνία κυµάνθηκαν ανάµεσα στα 2,40 
ευρώ έως τα 2,60 ευρώ το κιλό. 

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγο-
ράς στην Agrenda, οι ζηµιές που προ-
κάλεσε ο ανοιξιάτικος καύσωνας ανα-

µένεται πως θα διαµορφώσει µια µείω-
ση της παραγωγής κοντά στο 20% στην 
περιοχή της Λακωνίας και αποτελεί έ-
ναν από τους λόγους για τους οποίους 
οι παραγωγοί διστάζουν να δώσουν 
σε τόσο χαµηλές τιµές το προϊόν τους. 

Όπως σηµειώθηκε, οι περισσότεροι 
αναµένουν µια περαιτέρω αύξηση τι-
µών από τον Σεπτέµβριο, κάτι που ω-
στόσο λέγεται επιφυλακτικά, για να µην 
δοθούν εντυπώσεις σε περίπτωση που 
δεν συµβεί κάτι τέτοιο, ότι διαµορφώ-
θηκε κλίµα εις βάρος των παραγωγών. 

Ο λόγος για τον οποίο ο κόσµος 
του ελαιολάδου είναι συγκρατηµέ-
νος, έγκειται στο γεγονός ότι η ζήτη-
ση, που έρχεται κυρίως από εταιρείες 
του εξωτερικού, αφορά την αγορά πο-
σοτήτων µε τιµή στα 2,60 ευρώ το κι-
λό, που όµως θα φορτωθούν µετά το 
αυγουστιάτικο διάλειµµα. «Είναι άλ-
λο πράγµα να αγοράζει κάποιος σή-
µερα για να το φορτώσει αύριο ώστε 
να έχει στοκ να διαχειριστεί και άλλο 
να πληρώνει τώρα και να σου λέει ό-
τι θα το φορτώσει τον Σεπτέµβριο» ε-

ξηγεί παραγωγός. «Αυτό δίνει την ε-
ντύπωση ότι κάτι ξέρει και αγοράζει 
από τώρα µήπως και γλιτώσει τίποτα, 
γιατί το φθινόπωρο που θα το χρεια-
στεί θα έχει µεγαλύτερη ζήτηση και 
η τιµή µπορεί να έχει τσιµπήσει», συ-
µπληρώνει ο ίδιος. 

Σύµφωνα µε τους συνοµιλητές µας, 
το τοπίο αναφορικά µε το κλείσιµο της 
φετινής εµπορικής περιόδου αλλά και 
τις προοπτικές της επερχόµενης, ανα-
µένεται ότι θα ξεκαθαρίσει µετά τα µέ-
σα Σεπτεµβρίου. Πάντως να σηµειω-
θεί πως όλους τους προηγούµενους 
µήνες έφυγαν «σιωπηρά» σηµαντικές 
ποσότητες, κάτι που περιορίζει την πί-
εση που µπορεί να ασκήσουν τα απο-
θέµατα ενόψει της νέας παραγωγής. 

Ανοδική τάση και ζήτηση για το ελαιόλαδο
 Ενισχυµένες κατά 10 λεπτά οι τιµές ελαιολάδου, µε την αγορά να εµφανίζει κινητικότητα
 Συγκρατηµένοι οι παραγωγοί που περιµένουν µεγαλύτερη αύξηση τιµής από Σεπτέµβριο

Μια υποτονική και σχετικά 
άδεια αγορά βρίσκουν οι 
πρώτες πρώιµες ποσότητες 
επιτραπέζιου σταφυλιού 
ποικιλίας Black Magic, 
Superior και οι λιγοστές 
σουλτανίνες, µε τις τιµές 
παραγωγού πιεσµένες 
σηµαντικά. Με δεδοµένο ότι 
τα περισσότερα τουριστικά 
κέντρα είναι άδεια σε σχέση 
µε άλλα έτη, η κατανάλωση 
στην εγχώρια αγορά δύσκολα 
θα µπορέσει να απορροφήσει 
την παραγωγή, χωρίς να 
µετακυλήσει ζηµιές στους 
Έλληνες παραγωγούς. Από 
την άλλη, στην ευρωπαϊκή 
αγορά η ζήτηση δείχνει να 
είναι ενισχυµένη µε τους 
εγχώριους συντελεστές να 
εστιάζουν εκεί. Ωστόσο, 
οι Ισπανοί έσπευσαν να 
προλάβουν καταστάσεις, 
ακολουθώντας επιθετική 
τιµολογιακή πολιτική που 
επιβάλει χαµηλές τιµές στα 
προϊόντα άλλων χωρών. Εν 
τω µεταξύ στην Απουλία 
αναµένονται προβλήµατα 
ποιότητας στην παραγωγή.  

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤAΦΥΛΙ

Είχαµε συνεδριάσεις χαµηλών τζίρων µε δοκιµή στα 
60 σεντς ανά λίµπρα, ενώ το εύρος στο οποίο 
κινούνται οι τιµές ολοένα και στενεύει. Φαίνεται 
πως η αγορά για την ώρα έχει χτίσει αντιστάσεις 
στα 60 σεντς ανά λίµπρα λόγω του φτηνού 
δολαρίου, το οποίο παραδοσιακά στηρίζει τα 
εµπορεύµατα, αλλά και λόγω των πωλήσεων 
αµερικανικής σοδειάς προς την Κίνα. Οι καιρικές 
συνθήκες στις ΗΠΑ έχουν κάπως βελτιωθεί κατόπιν 
της συνεχιζόµενης ξηρασίας, ενώ από πλευράς 
Βραζιλίας όλοι µιλούν για χρονιά ρεκόρ, ακόµα και 
κοντά στους 3 εκατ. τόνους εκκοκκισµένο. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ελληνική αγορά είναι υποτονική, καθώς η 
βραζιλιάνικη σοδειά εξακολουθεί να µονοπωλεί το 
ενδιαφέρον των αγοραστών λόγω ελκυστικών τιµών. 
Οι προσφορές µας απέχουν περί τα 2 σεντς από τις 
πωλήσεις βραζιλιάνικου στις αγορές της Άπω 
Ανατολής και στην Τουρκία. Θεωρητικά, δεδοµένου 
ότι δεν σηµειώνονται πωλήσεις, οι εµπορικοί οίκοι 
πληρώνουν για τα ανοιχτά συµβόλαια περίπου 1 σεντ 
πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘20, επίπεδα που δεν 
δελεάζουν για την ώρα τους εκκοκκιστές. Φαίνεται 
πως θα υπάρξει µια παύση πωλήσεων τον Αύγουστο, 
µε την αγορά να δραστηριοποιείται ξανά το φθινόπωρο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Περιορισµένη η πίεση από τα στοκ 
ενόψει της νέας παραγωγής.

ΛΑΚΩΝΙΑ
Την εβδοµάδα που πέρασε 

οι τιµές στη Λακωνία 

κυµάνθηκαν στα 2,40 

µε 2,60 ευρώ το κιλό

Συνεδρίαση 29/7/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 61,61 +0,50

Μάρτιος '21 62,32 +0,49

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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Παρασκευή

24/07
∆ευτέρα
27/07

Τρίτη
28/07

Πέµπτη
23/07

Τετάρτη
29/07

07/23/2020 61.9

07/24/2020 60.1

07/27/2020 61.16

07/28/2020 61.11

07/29/2020 61.61
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Σε µια ανοδική τροχιά µπαίνει 
το καλαµπόκι στις διεθνείς α-
γορές, µερικές εβδοµάδες πριν 
ξεκινήσει η συγκοµιδή και στην 
Ελλάδα, µε τις τιµές παραγω-
γού για τις λιγοστές εναποµεί-
νασες ποσότητες καλαµποκιού 
να κυµαίνονται γύρω από τα 
20,5 λεπτά το κιλό. Θετική δι-
άθεση στην αγορά δίνει η ζή-
τηση από την Κίνα, η οποία 

αναµένεται να αγοράσει σα-
φώς περισσότερες ποσότητες 
από την Αµερική στην οποία η 
παραγωγή θα είναι µειωµένη. 

Σηµειώνεται πως η ευρωπα-
ϊκή υπηρεσία παρακολούθη-
σης καλλιεργειών (MARS) ορ-
µώµενη από τις καιρικές συν-
θήκες των τελευταίων εβδοµά-
δων που φαίνεται πως ευνόη-
σαν πολλές ανοιξιάτικες καλ-

λιέργειες, όπως και το καλα-
µπόκι, αναθεώρησε τις πρώ-
τες εκτιµήσεις της κάνοντας 
λόγο για αύξηση στην παρα-
γωγή. Σύµφωνα µε την ανα-
κοίνωση της «MARS», η µέση 
απόδοση της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης στην παραγωγή αρα-
βοσίτου ανέρχεται πλέον στο 
8,3% πάνω από τον µέσο όρο 
των πέντε ετών.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Όλα δείχνουν πως οι διορθώσεις 
στην αγορά –µητρόπολη του σκλη-
ρού σιταριού, την Ιταλία, βαίνουν 
προς ολοκλήρωση µε την ελληνι-
κή αγορά να διατηρεί µε ευκολία 
τα επίπεδα των 25 και 26 λεπτών 
το κιλό για τα ποιοτικά σιτάρια, κα-
τά τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες 
οπότε και σηµειώθηκε η πίεση των 
τιµών. Η περίοδος της καλοκαιρι-
νής στασιµότητας βρίσκει την ελ-
ληνική αγορά ανθεκτική στις µει-
ώσεις που συντελούνται στα υπό-
λοιπα παραγωγικά κέντρα του κό-
σµου και σε επίπεδα τιµών υψηλό-
τερα κατά 25% συγκριτικά µε την 
προηγούµενη εµπορική περίοδο. 
Χαρακτηριστική η τελευταία πρά-
ξη, που αφορά ποσότητα 170 τό-
νων, η οποία πωλήθηκε προς 27 
λεπτά από τον συνεταιρισµό Αγί-
ου Κωνσταντίνου Φαρσάλων. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες από την τι-
µή αυτή φτάνουν στους παραγω-
γούς 26 λεπτά µε το 1 λεπτό υπέρ 
του συνεταιρισµού.

Σηµειώνεται ότι η δραστηριότητα 
επανέρχεται προς τα τέλη Αυγού-
στου και σε περίπτωση που οι εκτι-
µήσεις ότι η αγορά «µάζεψε» όσο 
ήταν να µαζέψει µέσα στον Ιούλιο, 
δεν αποκλείεται να ακολουθήσει 
ένα ράλι από τον Σεπτέµβριο που 
θα ενισχύσει εκ νέου τις τιµές πα-
ραγωγού. Άλλωστε στην Ιταλία, οι 
παραγωγοί έχουν ήδη εκφράσει 
τη δυσαρέσκειά τους για τις διορ-
θώσεις που σηµειώθηκαν νωρίτε-
ρα το καλοκαίρι αναµένοντας ευ-
νοϊκότερα επίπεδα τιµών προκει-

µένου να ρευστοποιήσουν την πα-
ραγωγή τους.   

Στην Ιταλία η συνολική παρα-
γωγή δεν θα ξεπεράσει φέτος τους 
3,9 εκατ. τόνους, θα είναι δηλαδή 
µειωµένη κατά 2,5% συγκριτικά 
µε την προηγούµενη χρονιά των 
4 εκατ. τόνων περίπου. Σηµειώ-
νεται ότι οι ανάγκες της ιταλικής 
βιοµηχανίας ξεπερνούν τους 5,8 
εκατ. τόνους σε µια φυσιολογική 
χρονιά, ενώ φέτος αναµένεται ό-
τι θα είναι περισσότερες εξαιτίας 
της ζήτησης που σηµειώθηκε την 
περίοδο του lockdown που περι-
όρισε αισθητά τα στοκ, τα οποία 

αναπληρώνονται τώρα ενόψει 
του φθινοπώρου. Εκπρόσωπος 
της βιοµηχανίας εξηγεί στον ι-
ταλικό Τύπο ότι φέτος περίπου 
το 40% των αναγκών της Ιταλί-
ας θα καλυφθεί από εισαγωγές. 

Στα σκληρά σιτάρια, στις νέες 
τιµές της λίστας της Φότζια ση-
µειώθηκαν απώλειες, οι οποίες 
ωστόσο ήταν σηµαντικά περιο-
ρισµένες συγκριτικά µε τις κινή-
σεις που έγιναν τις προηγούµε-
νες τρεις εβδοµάδες και δεν ξε-
πέρασαν τα 2 ευρώ ο τόνος. Ει-
δικότερα, τα ποιοτικά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 13% έχουν τι-
µή αποθήκης παραγωγού στα 
295-300 ευρώ ο τόνος ενώ στη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κυµαίνεται στα 285-
295 ευρώ ο τόνος. Παρόµοιες ι-
σορροπίες διαµορφώθηκαν και 

στη Γαλλία, µε την τιµή στο χρη-
µατιστήριο να κλείνει στα 270 ευ-
ρώ ο τόνος, δηλαδή 5 ευρώ χα-
µηλότερα από την προηγούµενη 
εβδοµάδα. Πάντως, όπως σηµει-
ώνουν αναλυτές στην Agrenda, 
λόγω της στασιµότητας της επο-
χής είναι δύσκολο να βγουν α-
σφαλή συµπεράσµατα σχετικά 
µε την πορεία των τιµών, αν και 
η βασική εντύπωση  εντούτοις 
που κυριαρχεί στην αγορά είναι 
πως στενεύουν τα περιθώρια για 
περαιτέρω πτώση.

Ο µόνος κατασταλτικός για την 
ανοδική πορεία των αγορών πα-
ράγοντας είναι ο Καναδάς, ο ο-
ποίος το προηγούµενο διάστη-
µα διέθεσε τµήµα των αποθεµά-
των του σε πολύ ανταγωνιστικές 
τιµές, που όµως πλέον έχουν αρ-
χίσει να ενισχύονται, όσο η ζήτη-
ση σε παγκόσµιο επίπεδο παρα-
µένει υψηλή. Σηµειώνεται πως 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του α-
µερικανικού υπουργείου Γεωρ-
γίας, η χώρα της Βόρειας Αµερι-
κής αύξησε φέτος τις εκτάσεις µε 
σκληρό σιτάρι κατά 16%. 

Μικρά περιθώρια διόρθωσης στους ευρωπαϊκούς δείκτες
Αντίσταση άνω των 25 λεπτών στο σκληρό 
Στα 27 λεπτά η τελευταία πράξη από το συνεταιρισµό Αγ. Κωνσταντίνου στα Φάρσαλα

Ενισχύεται στη φυσική αγορά το καλαµπόκι
λίγο πριν την έναρξη συγκοµιδής στη χώρα µας

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ
Στην Ιταλία η συνολική 

παραγωγή θα είναι µειωµένη 

κατά 2,5% από πέρσι, µε 

τις ανάγκες της ιταλικής 

βιοµηχανίας να ξεπερνούν 

τους 5,8 εκατ. τόνους σε µια 

φυσιολογική χρονιά

ΣΤΕΝΟ ΕΥΡΟΣ 
Η βασική εντύπωση που κυριαρχεί 

στην αγορά είναι πως στενεύουν 

τα περιθώρια για περαιτέρω 

πτώση στο σκληρό σιτάρι

Ο
ι τιµές παραγωγού σκλη-
ρού σίτου στην ελληνική 
αγορά κινούνται στα 25 
λεπτά το κιλό ανάλογα 

ποιότητας και ο ρυθµός τιµολογή-
σεων έχει σαφώς αυξηθεί. Η γενι-
κευµένη πτώση των ευρωπαϊκών 
δεικτών παράλληλα µε τη µείωση 
της ζήτησης στην εξαγωγή έχει κά-
νει την ευρωπαϊκή αγορά ιδιαίτε-
ρα υποτονική. Την ίδια στιγµή ο 
Καναδάς προσφέρει σε εξαιρετι-
κά χαµηλές τιµές φετινά στοκ, µε 
τις προσφορές να γίνονται ακόµα 
πιο ανταγωνιστικές και λόγω του 
φτηνότερου καναδικού δολαρίου.

Στα σκληρά σιτάρια, στις νέες τι-
µές της λίστας της Φότζια είχαµε 
περιορισµένες απώλειες (-2 ευρώ). 
Συγκεκριµένα τα ποιοτικά σιτάρια 

µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 
13% έχουν τι-
µή αποθήκης 

παραγωγού στα 295-300 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υ-
αλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού κυµαί-
νεται στα 285-295 ευρώ ο τόνος. 
Έχουν αρχίσει και φαίνονται κά-
ποια σηµάδια ισορροπίας κατόπιν 
της συνεχιζόµενης πτώσης των 
προηγούµενων εβδοµάδων. Πα-
ράλληλα και η Γαλλία δείχνει να 
ισορροπεί στα 270 ευρώ ο τόνος, 
δηλαδή 5 5 ευρώ χαµηλότερα από 
την προηγούµενη εβδοµάδα. Λό-
γω της στασιµότητας της εποχής 
είναι δύσκολο να βγουν ασφαλή 
συµπεράσµατα, εντούτοις η βασι-
κή εκτίµηση που κυριαρχεί στην 
αγορά είναι πως στενεύουν τα πε-
ριθώρια για περαιτέρω πτώση. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η 
ισοτιµία ευρώ-δολαρίου έχει φτά-
σει στα υψηλότερα επίπεδα από 
το 2018. Το γεγονός αυτό καθι-
στά τα αµερικανικά εµπορεύµα-
τα πιο ανταγωνιστικά στη διεθνή 
αγορά, στηρίζοντας τις χρηµατι-
στηριακές τιµές. Στη Γαλλία, αντι-
θέτως η ραγδαία άνοδος του ευ-
ρώ έναντι του δολαρίου έχει σα-
φώς πιέσει τις τιµές µαλακού, κα-
θώς δυσκολεύει τις γαλλικές εξα-
γωγές. Οι τιµές συµβολαίων Σε-
πτεµβρίου ‘20 κυµαίνονται πλέ-
ον στα 181 ευρώ ο τόνος.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Α

ΕΛΛΑ∆Α

ΦΟΤΖΙΑ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

26

295�300
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Με τις καλύτερες προοπτικές για την καλλιέργεια και τους παραγωγούς, ξεκίνησαν οι παραδόσεις βιοµηχανικής ντοµάτας στα εργοστάσια της Θεσσαλίας και 
της Ηλείας, µια σεζόν, που αν µη τι άλλο αναµένεται να βγάλει τα σπασµένα των προηγούµενων «κακών» ετών. Μάλιστα, δεν αποκλείονται και αλλαγές προς 
τα πάνω στα υπογεγραµµένα συµβόλαια από Σεπτέµβρη, όταν η ζήτηση αυξάνεται, η προσφορά µειώνεται και οι µεταποιητές δεν βρίσκουν πρώτη ύλη.  

Με πολύ καλή ποιότητα, ικανοποιητικές αποδόσεις και 
τιµές περί τα 75 µε 78 ευρώ ο τόνος, ξεκίνησαν οι παρα-
λαβές βιοµηχανικής ντοµάτας και στην Ηλεία στις 21 και 
22 Ιουλίου για την Unilever και τον Κύκνο αντίστοιχα. 
«Αναµένουµε µια πολύ καλή σεζόν και µετά από αρκετά 
χρόνια είµαι αισιόδοξος ότι η παραγωγή θα πάει πολύ 
καλά. Η ποιότητα είναι άριστη όπως διαπιστώνουµε από 
τα πρώτα φορτία. Θα παραλάβουµε περίπου τους 40.000 
τόνους ντοµάτα, 10% περισσότερο από πέρυσι» αναφέ-
ρει ο διευθυντής προµήθειας ντοµάτας της Unilever στη 
Γαστούνη ∆ηµήτρης Ευθυµιόπουλος.

Όπως αναφέρουν οι παραγωγοί, τα κρύα του Ιουνίου κα-
θυστέρησαν την ανάπτυξη των πρώιµων φυτών βιοµηχανι-
κής ντοµάτας, µε τις αποδόσεις να είναι στους 9 τόνους το 
στρέµµα, αντί για 10 τόνους κατά το σύνηθες. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, οι απώλειες στις πρώιµες φυτεύσεις, που απο-
τελούν το 30% του παραγόµενου προϊόντος στο νοµό Ηλεί-
ας, εκτιµάται ότι δεν ξεπερνούν ένα ποσοστό περί το 20%. 

Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι τα υπόλοιπα φυτά είχαν κανο-
νική ανάπτυξη, οπότε και οι αποδόσεις στο σύνολό τους θα 
κινηθούν σε κανονικά επίπεδα. «Ελπίζω η φετινή να είναι 
µια καλή χρονιά γιατί κάποτε η Ηλεία είχε 270.000 τόνους 
και σήµερα έχει µόλις 80.000 µε 90.000 τόνους» λέει χα-
ρακτηριστικά και ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών Α-
µαλιάδας Χρήστος Βαλιανάτος. Στόχος να συνεχιστεί έτσι 
µέχρι τον Σεπτέµβριο, προκειµένου  η σεζόν να κλείσει χω-
ρίς προβλήµατα για το προϊόν.  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ αύξηση 2,5 µε 
3% από πέρυσι και πριµ πρωιµότη-
τας 2 έως 6 ευρώ ο τόνος άνοιξαν 
τις πύλες τους για παραλαβές βιο-
µηχανικής ντοµάτας φέτος τα εργο-
στάσια της Θεσσαλίας από τις 31 Ι-
ουλίου. Το κλίµα είναι ευνοϊκό για 
τους παραγωγούς, δεδοµένου ότι τα 
αποθέµατα ντοµατοπελτέ έχουν εξα-

ντληθεί, η ζήτηση είναι αυξηµένη σε 
διεθνές επίπεδο και οι παραγωγές 
των ανταγωνιστριών χωρών είναι 
µειωµένες. Προς το παρόν, πάντως, 
οι µεταποιητές δηλώνουν ότι θα κι-
νηθούν στις τιµές των υπαρχόντων 
συµβολαίων, µε όποιες αλλαγές να 
µετατίθενται για τον Σεπτέµβριο, ο-
πότε και θα µειωθεί η προσφορά. 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την έναρξη των παρα-
λαβών βιοµηχανικής ντοµάτας, µε 
ανακοίνωσή του ο ΘΕΣΤΟ ενηµερώ-
νει τους παραγωγούς ότι «το σύνολο 
των συνεργαζόµενων εργοστασίων 
(Νοµικός, Ντάµαβαντ, Agrofarm, DelL 
Monte), ανοίγουν τις πύλες τους σε 
µια χρονιά η οποία αναµένεται να 

κινηθεί σε υψηλά στάνταρ. Μάλιστα 
αναφέρεται ότι «η καλλιέργεια συ-
νεχίζει την ανοδική της πορεία, δεί-
χνοντας την ιδιαίτερη δυναµική της, 
µε τη φετινή χρονιά να κυλά µέχρι 
στιγµής σχετικά οµαλά και την πα-
ραγωγή να αναµένεται πολύ καλή, 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

ΟΣΟΝ αφορά το µεταφορικό κόµιστρο 
για τα συνεργαζόµενα µε το ΘΕΣΤΟ 
εργοστάσια, για τον Νοµικό από τη 
Λάρισα στο Ευύδριο είναι 9 ευρώ ο 
τόνος, από τα Φάρσαλα στο Ευύδριο 
6 ευρώ, από τη Λάρισα στο ∆οµοκό 
13 ευρώ και από τα Φάρσαλα στο 

∆οµοκό 11 ευρώ ο τόνος. Αντίστοι-
χα για τη Ντάµαβαντ, από τη Λάρισα 
στα Φίλια είναι 11 ευρώ ο τόνος και 
από τα Φάρσαλα στα Φίλια 9 ευρώ ο 
τόνος. Τέλος, για την Agrofarm, από 
τη Λάρισα στο Πολυνέρι τα µεταφο-
ρικά είναι 6 ευρώ ο τόνος.

«ΦΕΤΟΣ, όλα τα σηµάδια φωνάζουν 
ότι θα υπάρχει ιδιαίτερα αυξηµένη 
ζήτηση το Σεπτέµβριο, µόλις αρχί-
σει να πέφτει η προσφορά, οπότε 
και δεν αποκλείεται ένα «ράλι» τι-
µών, όταν οι βιοµηχανίες θα αγω-
νιούν για ντοµάτα και δεν θα βρί-
σκουν» αναφέρει στην Agrenda 
ο γενικός διευθυντής του ΘΕΣΤΟ 

Αστέριος Σαπουνάς. Άλλωστε, ως 
γνωστό, οι τιµές αρχίζουν να απα-
σχολούν τα εργοστάσια όταν τελειώ-
νουν οι ντοµάτες, οπότε πέφτει η 
δυναµικότητά τους και εµφανίζο-
νται πρόθυµα να δώσουν παραπά-
νω τιµή, καθώς αυξάνεται ο αντα-
γωνισµός µεταξύ των µεταποιητι-
κών» προσθέτει ο ίδιος. 

ΑΠΟ ΤΟΝ συνεταιρισµό, πάντως, ε-
φιστούν την προσοχή των παραγω-
γών στην οψίµιση της χρονιάς, η ο-
ποία αναµένεται να δηµιουργήσει 
πίεση συλλογής περί τα µέσα Αυ-
γούστου, όπως επίσης και την πι-
θανότητα απότοµης υπερωρίµαν-
σης των πρώιµων και µη ανθεκτι-

κών καρπών βιοµηχανικής ντο-
µάτας, από της επικρατούσες πο-
λύ υψηλές θερµοκρασίες. Βέβαια, 
όσοι έσπειραν τέλη Απριλίου, κυ-
ρίως από περιοχές της Βόρειας Ελ-
λάδας και δίνουν σε µεταποιητές 
της Θεσσαλίας, θα βγουν όψιµα 
και θα πιάσουν υψηλότερη τιµή.

ΣΧΕΤΙΚΑ µε την τιµολογιακή πολιτι-
κή των συνεργαζόµενων εργοστασί-
ων µε το ΘΕΣΤΟ, η τιµή του Νοµικού 
αυξάνεται κατά 3 ευρώ ο τόνος για το 
10% των πρώιµων φορτίων και για 
το 30% των πιο όψιµων. Η τιµή στη 
Ντάµαβαντ αυξάνεται κατά 6 ευρώ 

για τις παραδόσεις των πρώτων 4-
5 ηµερών από την έναρξη και από 
11 έως 20/9 και κατά 9 ευρώ από 
21/9 και µετά. Τέλος, η τιµή για το 
εργοστάσιο της Del Monte αυξάνε-
ται κατά 2 ευρώ ο τόνος για παραδό-
σεις έως 5/8 και από 11/9 και µετά.

Με αυξημένες αποδόσεις,  
περιμένουν φέτος να ρεφάρουν
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Με το βλέµµα στον Σεπτέµβρη η βιοµηχανική ντοµάτα 

 ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ DEL MONTE AGROFARM

Εργοστάσιο Ευύδριο ∆οµοκός Φίλια Καρδίτσας 12ο χιλ. Λάρισας - Χάλκης Πολυνέρι Φαρσάλων

Χρονική Περίοδος Όλη η καµπάνια 1/8 έως 31/8 6/8 έως 10/9 Όλη η καµπάνια

Τοµέας > 25 km < 25 km Λάρισα Φάρσαλα

Τιµή για µέσο µηνιαίο όρο στα 5,00 Brix
                                       (σε ευρώ/τόνος)

90 85 81 88 83 79 92 87 83 90 88 88 86 86 ΒΑΣΕΙ BRIX (όπως ΝΟΜΙΚΟΣ)

Τιµή/µπριξοµονάδα 18 17 16.2 17.6 16.6 15.8 18.4 17.4 16.6 18 17.6 17.6 17.2 17.2

Πηγή: ΘΕΣΤΟ
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Παραγωγή όλο το 12μηνο 
για την «Κήποι Καρδίτσας»

  Επενδύει σε επέκταση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων υδροπονικής 
ντομάτας και βάζει στόχο τους 6.000 τόνους σε 80 στρέμματα εκμετάλλευσης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την επέκταση των παραγωγικών της 
εγκαταστάσεων, πριν καλά – καλά τις 
θέσει σε παραγωγική λειτουργία, δρο-
µολογεί η «Κήποι Καρδίτσας ΑΕ» προ-
κειµένου να πιάσει τους 6.000 τόνους 
παραγωγής υδροπονικής ντοµάτας ετη-
σίως, από τους περίπου 3.750 τόνους, 
που αναµένει φέτος. Η επιχείρηση ολο-
κλήρωσε, από τις αρχές του 2020, κο-
ντά στην πόλη της Καρδίτσας ένα σύγ-
χρονο θερµοκήπιο παραγωγής υδρο-
πονικής ντοµάτας στεγασµένης επιφά-
νειας 50 στρέµµατα, µε συµπαραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής 
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και στο σχεδιασµό 
της είναι να προσθέσει, στις αρχές του 
2021, άλλα 30 στρέµµατα.

«Μέχρι στιγµής έχουµε ποικιλίες που 
επιτρέπουν στο θερµοκήπιο να έχει πα-
ραγωγή ντοµάτας µέχρι και τον Οκτώ-
βριο. Στην επέκταση των 30 στρεµµά-
των θέλουµε να φυτεύσουµε ποικιλί-
ες που θα µας δώσουν τη δυνατότητα 
να έχουµε προϊόν και το διάστηµα α-
πό το Νοέµβριο έως το Μάρτιο, ώστε 
να κλείνει ο κύκλος του 12µήνου µε 
εµπορική παρουσία στην αγορά», ανέ-
φερε στην εφηµερίδα Agrenda ο βα-
σικός µέτοχος και διευθύνων σύµβου-
λος της «Κήποι Καρδίτσας», Αργύρης 
Παπαργυρόπουλος.

Η σχεδιαζόµενη επένδυση προϋπο-
λογίζεται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ 
και θα έρθει να προστεθεί στα 11 εκατ. 
ευρώ που έχουν ήδη δαπανηθεί στο υ-
πάρχον θερµοκήπιο, το οποίο διαθέ-
τει, µεταξύ άλλων, σύγχρονο σύστηµα 
ελέγχου εσωτερικού κλίµατος, ψυκτι-
κούς θαλάµους, µονάδες διαλογής και 
συσκευασίας του παραγόµενου προϊ-

όντος, σε µονόσει-
ρο ή δίσειρο χαρτο-
κιβώτιο των 7 κιλών 
ή µε τις προδιαγραφές 
του πελάτη.

«Η φετινή πρώτη παραγωγή 
του θερµοκηπίου ξεκίνησε να συγκο-
µίζεται πριν περίπου 2,5 µήνες και µε 
δεδοµένο πως η απόδοση εκτιµάται ό-
τι θα φτάσει στα 75 κιλά το τετραγωνι-
κό, υπολογίζουµε πως στο σύνολο της 
καλλιεργητικής σεζόν, θα πιάσουµε κο-
ντά στους 3.750 τόνους», µας εξήγη-
σε ο κ. Παπαργυρόπουλος, προσθέτο-
ντας πως «όταν πάµε στα 80 στρέµµα-
τα, πιθανότατα από το Σεπτέµβριο του 
2021, θα στοχεύσουµε στους 6.000 τό-
νους τον χρόνο».

Με όρους αειφορίας
Προτεραιότητα στην «Κήποι Καρδίτσας 

ΑΕ», τονίζει ο συνοµιλητής µας, δίνεται 
στην ποιότητα, την καινοτοµία και την α-
ειφορική καλλιέργεια της ντοµάτας, για 
να επιτυγχάνεται στην πράξη το τρίπτυ-
χο «σεβασµός στον καταναλωτή, στους 
εργαζοµένους µας και στο περιβάλλον».

Στο πλαίσιο αυτό έχουν επιλεγεί ποι-
οτικές ποικιλίες σπόρων ντοµάτας τύ-
που beef, από πιστοποιηµένους οίκους 
παραγωγής σπόρων, για την επικονία-
ση των φυτών χρησιµοποιούνται βοµβί-
νοι, εφαρµόζεται βιολογική φυτοπρο-
στασία µε ένα αποτελεσµατικό σύστη-
µα διχτυών εντοµοπροστασίας και αξι-
οποιούνται πληθυσµοί ωφέλιµων εντό-
µων, ενώ λειτουργούν και συστήµατα 
υψηλής απόδοσης για τον έλεγχο της 
ψύξης και της θέρµανσης, αλλά και της 
άρδευσης των φυτών, η οποία περιορί-
ζεται, από άποψη ποσότητας νερού, στο 
10% των όγκων που απαιτεί µια συµβα-
τική καλλιέργεια ντοµάτας. 

∆ύο σταθµοί ΣΗΘΥΑ
µε φυσικό αέριο
Οι «Κήποι Καρδίτσας ΑΕ», στην οποία µέτοχοι είναι 
επίσης και η Ωρίων ΑΤΕ, στην οποία µετέχουν επίσης 
οι Γιώργος Λέλης και Σπύρος Στέφος, καθώς και 
ως φυσικά πρόσωπα, Γιάννης Ρέτσας κι Ανδρέας 
Πατεράκης, διαθέτουν δύο σταθµούς Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 
Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) που λειτουργούν µε καύση 
φυσικού αερίου και παράγουν ταυτόχρονα 4 MW 
ηλεκτρικής, που διοχετεύεται στο δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ 
και 5 MW θερµικής ενέργειας που αξιοποιείται στη 
θέρµανση του θερµοκηπίου. Τα καπναέρια µάλιστα 
που παράγονται από την καύση του φυσικού αερίου 
φιλτράρονται και χρησιµοποιούνται στο θερµοκήπιο 
ως πρώτη ύλη ανθρακολίπανσης για την ανάπτυξη 
των φυτών. Έτσι, η αποδοτικότητα της καλλιέργειας 
µπορεί να αυξηθεί έως και 20%.

Επιλέγει ποιοτικές ποικιλίες 
σπόρων ντοµάτας τύπου beef, 
από πιστοποιηµένους οίκους 
παραγωγής σπόρων, ενώ για 
την επικονίαση των φυτών 
χρησιµοποιούνται βοµβίνοι.

Η επιχείρηση ολοκλήρωσε από 
τις αρχές του 2020, κοντά 
στην πόλη της Καρδίτσας ένα 
σύγχρονο θερµοκήπιο ντοµάτας 
σε 50 στρέµµατα.

Ποιότητα

Θερμοκήπιο

Η σχεδιαζόµενη επένδυση 
προϋπολογίζεται στο ποσό 
των 3 εκατ. ευρώ και θα έρθει 
να προστεθεί στα 11 εκατ. που 
έχουν ήδη δαπανηθεί στο υπάρχον 
θερµοκήπιο.

Επένδυση

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρείας Κήποι Καρδίτσας ΑΕ.



Μεγαλώνει η αγορά στα μικρά τρακτέρ, 
αλλάζει την αγορά η αγροτική ρομποτική 
Για µία ακόµη χρονιά τα εξειδικευµένα τρακτέρ πρωταγωνιστούν στο µερίδιο της ελληνικής 
αγοράς ελληνικών µηχανηµάτων µε αναλογία 1 προς 3 έναντι των χωραφάδικων, παίρνοντας 
ώθηση  από τα Σχέδια Βελτίωσης και τους δικαιούχους που υλοποιούν νέες δενδροφυτεύσεις. 
Την ίδια ώρα, τα ροµποτικά συστήµατα κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στον ελληνικό αµπελώνα.
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ΑΓΟΡΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

>  Συνεχίζεται φέτος η δυναμική της αγοράς των εξειδικευμένων τρακτέρ στην 
Ελλάδα, τα οποία ενσωματώνουν όλο και περισσότερες υδραυλικές επιλογές

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 4 ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ      
ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ 

Το ενδιαφέρον για ακόμη μία χρονιά στην ελληνική 
αγορά μηχανημάτων, στρέφεται στα δενδροκομικά 
τρακτέρ, τα οποία διατηρούν προς το παρόν την 
παραδοσιακή πλέον σχέση «1 προς 3» όσον αφορά τις 
πωλήσεις των τρακτέρ ανοιχτού πεδίου. Άλλωστε η  
στροφή των Ελλήνων παραγωγών σε καλλιέργειες με 
υπεραξία όπως είναι οι οπωρώνες, τα αμπέλια αλλά 
και οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, υπαγορεύουν 
και την ανάλογη ώθηση σε έναν κλάδο που σε γενικές 
γραμμές είναι σίγουρα πλούσιος σε πολλές και 
διαφοροποιημένες σχεδιαστικές λύσεις. Αυτό επιτρέπει 
σε κάθε εκμετάλλευση να διαμορφώσει, σχεδόν με 
«ενδυματολογική» τελειότητα, το ιδανικό μηχάνημα για 
τη δική της λειτουργική πραγματικότητα. Εξάλλου οι 
σύγχρονες ανάγκες των εκμεταλλεύσεων και των όλο 
και πιο εξειδικευμένων παρελκόμενων καλλιεργητικής 
ή συλλεκτικής φροντίδας επιβάλλουν πολύ ιδιαίτερες 
χρήσεις και απαιτούν από τους σχεδιαστές να 
υιοθετούν μοναδικά χαρακτηριστικά για τις διαστάσεις, 
τις εξωτερικές γραμμές, τη θέση οδήγησης και τα 
υδραυλικά συστήματα, όλα τα χαρακτηριστικά για τα 
οποία ξεχωρίζουν σαφώς τα εξειδικευμένα μοντέλα σε 

σχέση με εκείνα του ανοιχτού πεδίου. 
Παράλληλα, τα αιτήματα όσον αφορά την 
εγκατεστημένη ισχύ αυξάνονται συνεχώς, 
ξεπερνώντας αρκετές φορές τους 100 ίππους, καθώς 
ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα προέρχεται από τη 
θέση πολλών οπωρώνων αλλά κυρίως αμπελώνων, 
που εξαιτίας ιστορικών (αλλά και κλιματολογικών) 
λόγων βρίσκονται σε εδάφη με κάπως απότομες 
πλαγιές. Η τεχνολογία των κινητήρων έχει φτάσει σε 
τέτοιο επίπεδο που μεγάλης ισχύος μπλοκ χωράνε 
άνετα σε ένα συμπαγές πλαίσιο, ώστε να γίνονται 
οι αγροτικές εργασίες ακόμα και στις πιο στενές 
ή χαμηλές διατάξεις φυτεύσεων με τα πιο βαριά 
παρελκόμενα, χωρίς να τραυματίζονται οι καρποί.
Μια άλλη ιδιαιτερότητα, μοναδική για τα εξειδικευμένα 
τρακτέρ, σχετίζεται με τις εξαιρετικές επιδόσεις που 
απαιτούνται από το υδραυλικό σύστημα, καθώς 
υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός παρελκόμενων για 
δενδροκαλλιέργειες και αμπελώνες που λειτουργούν 
αποκλειστικά υδραυλικά. Επομένως, καθίσταται 
σημαντικό όχι μόνο να διασφαλιστεί ένας υψηλός 
ρυθμός ροής λαδιού υπό πίεση, αλλά και μια ευρεία 

διαθεσιμότητα αναμονών (όχι μόνο πίσω, αλλά και 
εμπρός), καθώς και επαρκής χωρητικότητα ψύξης του 
υγρού συντήρησης για να προσφέρουν λύσεις σε όλο 
το φάσμα καλλιεργητικών και συλλεκτικών αναγκών. 
Ώθηση στην αγορά των δενδροκομικών τρακτέρ 
δίνουν αυτή την περίοδο και τα Σχέδια Βελτίωσης, 
των οποίων έχει ξεκινήσει η υλοποίηση με αρκετούς 
δικαιούχους να έχουν προβλέψει τη φύτευση 
δενδρώνων στο επιχειρηματικό τους πλάνο, οπότε 
ζητούν και το αντίστοιχο μηχάνημα.   

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
Στις εξειδικευμένες καλλιέργειες μεγάλα βήματα 
έχουν γίνει και σε σχέση με τα ρομποτικά 
συστήματα τα οποία δείχνουν, έστω πιλοτικά, 
να ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές τεχνικές, 
καθώς μία τέτοιου υψηλού κεφαλαίου επένδυση 
δικαιολογείται απόλυτα όταν έχουμε να κάνουμε 
με προϊόντα υπεραξίας. Τα πιο πολλά από αυτά 
τα συστήματα έρχονται να αναλάβουν φροντίδες 
όπως ο ψεκασμός ακριβείας, ενώ στοχεύουν 
να κατευθύνουν ή να πραγματοποιήσουν την 
τελική συλλογή του προϊόντος. Στην Ελλάδα 
για παράδειγμα, στο κτήμα Γεροβασιλείου στις 
21 Ιουλίου έγινε η πρώτη πειραματική «βόλτα» 

με ρομπότ στον αμπελώνα για τη μέτρηση της 
ωρίμανσης των σταφυλιών, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού έργου Bacchus Project H2020. Στο 
πρότζεκτ αυτό περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη 
ενός κινητού ρομπότ διπλού βραχίονα με 
προηγμένες γνωστικές ικανότητες για επιλεκτική 
συγκομιδή υψηλής αξίας καλλιεργειών, όπως 
σταφύλια διαφορετικών ποικιλιών, με τρόπο 
που μοιάζει με τον ανθρώπινο.  Όσον αφορά τα 
συστήματα ψηφιακής γεωργίας έχουν γίνει κατά 
καιρούς προσπάθειες να ενσωματωθούν πάνω 
στα δενδροκομικά τρακτέρ τεχνολογίες οπτικών 
ραντάρ (LIDAR), οι οποίες συλλέγουν δεδομένα 

από διάφορα σημεία στο χωράφι και δρουν 
επικουρικά για τη λήψη αποφάσεων (μοντέλα 
φυσιολογίας κ.λπ), ώστε να προβλεφθούν η 
παραγωγή, η ποιότητα και οι ασθένειες που 
μπορεί να υπάρξουν. Εκτιμάται μάλιστα πως μέχρι 
το 2024, η αγορά τεχνολογιών όπως το LIDAR, θα 
εκτοξευθεί από το 1 στα 6 δις δολάρια. 
Αναφορικά με τις προσπάθειες που έχουν γίνει 
για να μπουν αυτόνομα δενδροκομικά οχήματα 
στους οπωρώνες, φιλότιμες προσπάθειες 
κάνουν  Αυστραλοί μηχανικοί, ωστόσο κάτι τέτοιο 
είναι αρκετά μακριά, όπως φαίνεται, από την 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

BACCHUS PROJECT

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΚΤΕΡ 2020
     (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

1.085

728

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

357ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ
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Η Antonio Carraro, εξειδικεύεται στην κατασκευή τρακτέρ 25-98 ίππων διαμορφώνοντάς τα «στα μέτρα» του κάθε αγοραστή

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΕΛΙΓΜΟΥΣ

HAntonio Carraro είναι μια ιστορική 
ιταλική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1910 
και εξειδικεύεται στην κατασκευή τρακτέρ 
ιδανικά για τη δενδροκαλλιέργεια, 
την αμπελουργία, τα θερμοκήπια, τις 
καλλιέργειες σε επικλινή εδάφη, καθώς και 
για τη συντήρηση πρασίνου σε πάρκα και 
γήπεδα και στην καθαριότητα  δρόμων.
Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα τρακτέρ, 
με κινητήρες από 25 – 98 ίππους, 
διαμορφώνοντάς το «στα μέτρα» του κάθε 
αγοραστή.

Τα καινοτόμα σημεία των τρακτέρ
Σασί ACTIO™ μονοκόμματο περιστρεφόμενο 
– κατασκευασμένο από μαντέμι στην 
κίνηση του τρακτέρ, με μία κεντρική σπαστή 
«άρθρωση» που επιτρέπει μια περιστροφή 

έως και 15°. Τα δύο ταλαντευόμενα άκρα 
ακολουθούν ανεξάρτητα τη μορφολογία του 
εδάφους, διασφαλίζοντας έτσι σταθερότητα 
και έλξη ανά πάσα στιγμή. Η συνεχής  
προσκόλληση των ελαστικών στο έδαφος 
επιτρέπει την πλήρη μεταφορά της ισχύος 
του κινητήρα στο έδαφος, αυξάνοντας έτσι 
την απόδοση και την ασφάλεια.
Επιπλέον, το σύστημα RGS ™ - Σύστημα 
διπλής κατεύθυνσης περιστροφής του 
καθίσματος και του τιμονιού μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα, επιτρέπει την οδήγηση του 
τρακτέρ και προς τις δύο κατευθύνσεις για 
εργασία με παρελκόμενα συρόμενα αλλά και 
τοποθετημένα μπροστά.

Μονοκόμματα ή σπαστά
Το «σπαστό» σασί και το μικρό μέγεθος του 
τρακτέρ εγγυώνται την αποτελεσματικότητα 

σε στενά μέρη, σε ελιγμούς ανάμεσα 
στις σειρές.  Η κίνηση μπορεί να είναι 
υδροστατική (αυτόματo σασμάν VARIO),  
με επιλογές στην ταχύτητα ή μηχανική με 
σασμάν 16 + 16 ταχύτητες. Επιπλέον, η 
Antonio Carraro προσφέρει καμπίνες για 
πλήρη προστασία (PROTECTOR και AIR).

Κάθε μοντέλο, ξεκινώντας από 38 ίππους, 
μπορεί να δεχθεί καμπίνα με καλοριφέρ, 
κλιματισμό και αποσυμπίεση. 

Τα τρακτέρ της Antonio Carraro 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

Παναγιώτης Κατσαρός ΑΕΤΒΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ
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«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ

H σειρά RF Trend αποτελείται από 
τρία μοντέλα που είναι ιδανικά για την 
καθημερινή εργασία στον αμπελώνα 
και οπωρώνα. Συγκεκριμένα η σειρά 
περιλαμβάνει τα:
■ RF Trend 70 (65 ίππων), 3-κύλινδρος 
turbo intercooler.
■ RF Trend 80 (79 ίππων), 3-κύλινδρος 
turbo intercooler.
■ RF Trend 80.4 (79 ίππων), 4-κύλινδρος 
turbo intercooler.
Το RF Trend σχεδιάστηκε για εργασία 
στο χωράφι και στο δρόμο με μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου ακόμη και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες. Ένας ακούραστος 
και ανθεκτικός κινητήρας με μειωμένους 
ρύπους και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 
σύστημα EGR που ανακυκλώνει τους 
ρύπους μόνο όταν αυτό χρειάζεται, στις 
απαραίτητες ποσότητες και με καταλύτη 
DOC στα πρότυπα των κανονισμών της 
φάσης κινητήρων 3B (Tier 4i). Ο υψηλής 

πίεσης (2000 bar) υπέρ τροφοδοτούμενος 
κινητήρας Common Rail με 7 μπεκ 
εξασφαλίζει άμεση τροφοδοσία 
προσφέροντας εξοικονόμηση καυσίμων, 
ειδικά κατά την εργασία στις γραμμές. 
Αυτή η αμεσότητα προσφέρεται για τις 
δενδροκομικές καλλιέργειες, στα αμπέλια 
και σε άλλες συμπληρωματικές εργασίες.
Η μηχανική συγχρονισμένη ρεβέρσα 
είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα για 
την αλλαγή κατεύθυνσης με ένα μοχλό. 
Η νέα σειρά RF Trend είναι διαθέσιμη με 
τρεις διαφορετικούς τύπους μετάδοσης: 
4 μηχανικές συγχρονισμένες, 2 
περιοχές, συνολικά 8 εμπρός + 8 πίσω. 
Πέντε μηχανικές συγχρονισμένες, 2 
περιοχές, συνολικά 10 εμπρός + 10 
πίσω. Και, 5 μηχανικές συγχρονισμένες, 
3 περιοχές και υπεραργό (ελάχιστη 
ταχύτητα 180 μ/ώρα). Συνολικά 
15 εμπρός + 15 πίσω. Όλη η σειρά 
εξοπλίζεται με πίσω δυναμοδότη 
PTO 540 -540 E στροφών, ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα οικονομικής και 
αποτελεσματικής χρήσης ακόμη και 
με τα πιο ενεργοβόρα παρελκόμενα 
μηχανήματα. Η πρωτοποριακή 
κατασκευή του οπίσθιου υδραυλικού 
ανύψωσης προσφέρει  στο χειριστή 
ακριβή έλεγχο των παρελκόμενων 
μηχανημάτων με ελάχιστη προσπάθεια. 
Αυτή η εντυπωσιακή δύναμη είναι 
εφικτή χάρις στην ικανότητα της αντλίας 
του υδραυλικού συστήματος (παροχής 
42 λίτρα/λεπτό) ώστε να εξασφαλίζεται 

αρκετή ροή λαδιών ακόμη και στα πιο 
σύνθετα παρελκόμενα. Σημειώνεται 
εδώ, πως το σύστημα διεύθυνσης 
διαθέτει ξεχωριστή αντλία λαδιού 
για βέλτιστη λειτουργία. Το μηχανικό 
σύστημα ανύψωσης προσφέρεται σε 2 
εκδόσεις, ανυψωτικής ικανότητας  2.700 
κ. στη βασική έκδοση και 3.050 κ. στον 
προαιρετικό εξοπλισμό. Οι αναμονές 
του υδραυλικού συστήματος είναι 4 στη 
βασική έκδοση και 6 στον προαιρετικό 
εξοπλισμό.

Το Zetor Hortus είναι ένα εύχρηστο τρακτέρ, ιδανικό 
για εργασία σε μικρές φάρμες, δήμους, πάρκα 
και κήπους, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα.  Ο 
κινητήρας Deutz ισχύος 67 ίππων που διαθέτει, 
με σύστημα έγχυσης Common Rail, ξεχωρίζει για 
την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, την αξιοπιστία 
καθώς και την απλή κατασκευή του. Το επίπεδο 
εκπομπών ρύπων επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση 
καταλύτη (DOC), χωρίς τη χρήση DPF ή ουρίας. 
Με δεξαμενή χωρητικότητας καυσίμου 70 λίτρων, 
το Hortus μπορεί να εργάζεται για πολλές ώρες 

στον αγρό πριν τον ανεφοδιασμό του. Το Hortus 
διαθέτει 4 ταχύτητες 3 βαθμίδων με πρόσθετη 

έρπουσα, διαμορφώνοντας ένα σύνολο 
24 ταχυτήτων μπροστά και 24 πίσω, 

χαρίζοντας την επιλογή της ιδανικής 
ταχύτητας για την εργασία. Το 

Hortus CL διατίθεται με μηχανική 
ρεβέρσα, ενώ το Hortus HS είναι 

εξοπλισμένο με ηλεκτροϋδραυλική 
ρεβέρσα (PowerShuttle), που 

προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στην 
καθημερινή σας εργασία.

Υδραυλικό σύστημα και ζεύξη 3 σημείων
Το σύστημα ζεύξης Κατηγορίας ΙΙ προσφέρει 
δυνατότητα ανύψωσης 1.400 κιλών και τα 
οπίσθια υδραυλικά επιτρέπουν στο Hortus να 
μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορα παρελκόμενα. 
Δύο ζεύγη υδραυλικών είναι τοποθετημένα 
στο πίσω μέρος και προαιρετικά μπορούν 
να τοποθετηθούν δύο επιπλέον εμπρός για 
σύνδεση εμπρόσθιων παρελκόμενων, τα οποία 
ελέγχονται με τη βοήθεια προεγκατεστημένου 
χειριστηρίου.

Άνετη καμπίνα
Η καμπίνα είναι εξοπλισμένη με A/C, είναι 
ευρύχωρη και εργονομική με βολικά 
τοποθετημένους διακόπτες και χειριστήρια, 
που εξασφαλίζουν την άνετη και ξεκούραστη 
λειτουργιά από το χειριστή ακόμα και στις πιο 
απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Τα μηχανήματα των Zetor και Lamborghini 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

«Η Δήμητρα» ΑΕ.

ΣΤΟΥΣ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΤΑ RF TREND ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟ ZETOR HORTUS

Τρία μοντέλα της Lamborghini σχεδιασμένα για ακρίβεια στο χειρισμό παρελκόμενων
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ

Η Massey Ferguson διαθέτει στην ελληνική αγορά, έξι νέους τύπους τρακτέρ υψηλών επιδόσεων με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση

ΣΕΙΡΑ MF 3700 ΓΙΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Ο ι ανάγκες των αγροτών που δραστηριοποιούνται 
στις δενδροκαλλιέργειες και τον αμπελώνα είναι σαφής. 
Χρειάζονται ένα τρακτέρ εξαιρετικά συμπαγή αλλά και 
δυνατό. Πρέπει να είναι αρκετά στενό, ώστε να περάσει 
ανάμεσα στα φυτά χωρίς να προκαλέσει ζημιές καθώς 
οι αποστάσεις ανάμεσα στις σειρές είναι μικρές και το 
φύλλωμα και οι καρποί είναι ευαίσθητοι. Οι σκεπαστοί 
αμπελώνες, η δουλειά κάτω από τα δέντρα ή μέσα σε 
σκεπαστές διατάξεις θέτουν περιορισμούς και στο ύψος 
των μηχανημάτων. Η καμπίνα πρέπει να προσφέρει 
άνεση και ευκολία χρήσης, συχνά σε ακραίες 
κλιματολογικές συνθήκες, καθώς ο χειριστής δουλεύει 
ατελείωτες ώρες μέσα στον ελκυστήρα του, ιδιαίτερα 
την εποχή της παραγωγής. Με αυτη τη λογική, η Massey 
Ferguson ανέπτυξε τη Σειρά MF 3700 η οποία αποτελεί 
ιδανική λύση για επαγγελματίες αμπελουργούς, 
φρουτοπαραγωγούς και αγρότες δυσπρόσιτων εδαφών. 
Προσφέρει υψηλές επιδόσεις με ιδιαίτερα χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου, άνεση και πολυχρηστικότητα. Η 
Σειρά MF 3700 περιλαμβάνει συνολικά 6 διαφορετικούς 
τύπους (GE, WF, V, F, S και AL). Συγκεκριμένα, το MF 
3700 WF (Wide Fruit) έχει κατασκευαστεί ειδικά για 
οπωρώνες, αμπελώνες σε πλαγιές και αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις σε μεγάλο υψόμετρο που αποτελούν 
ένα απαιτητικό περιβάλλον αφού ο ελκυστήρας πρέπει 
να εργάζεται με ασφάλεια σε μεγάλες κλίσεις. Οι μικτές 
και γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις απαιτούν 
επίσης έναν δυνατό και συμπαγή ελκυστήρα γενικής 
χρήσης, που να εργάζεται αποδοτικά σε περιορισμένους 
κλειστούς χώρους (π.χ. στάβλοι, κλπ) αλλά και στην 
ύπαιθρο. Το MF 3700 WF διακρίνεται για το χαμηλό 
κέντρο βάρους και την μεγαλύτερη σταθερότητα σε 
επικλινείς επιφάνειες εργασίας. Έχει ευρύχωρη καμπίνα, 

καθώς και πλατύτερο εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα για 
μέγιστη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. 

Κύρια χαρακτηριστικά 
■ Νέας γενιάς ισχυρός και με χαμηλή κατανάλωση, 
4-κύλινδρος κινητήρας 3,4 λίττρων common rail, Stage 3Β.
■ Πλατύτερο σασί για μεγαλύτερη ευστάθεια. Ιδανικό 
για επικλινείς αμπελώνες και κτηνοτροφικές φάρμες
■ Ισχυρότερη υδραυλική παροχή μέχρι 125λίτρα/
λεπτό για μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε λειτουργίες 
φόρτωσης, κοπής και κλαδέματος.
■ Το χαμηλό ύψος του καπό εξασφαλίζει καλύτερη 
ορατότητα για τον οδηγό λόγω του πλευρικά 
τοποθετημένου συστήματος μετεπεξεργασίας 
καυσαερίων.
■ Νέο, εργοστασιακής τοποθέτησης, εμπρόσθιο 
σύστημα υδραυλικών τριών σημείων σε συνδυασμό με 
PTO και πλαίσιο φορτωτή ώστε να διευρυνθεί το πεδίο 
χρήσεως.
■ Νέος αισθητήρας τετρακίνησης προσφέρει αυτόματη 
σύμπλεξη/αποσύμπλεξη της μετάδοσης όταν το τιμόνι 
υπερβαίνει συγκεκριμένη γωνία στροφής.
■ Νέος εργονομικά σχεδιασμένος λεβιές ταχυτήτων 
με μπουτόν συμπλέκτη σε συνδυασμό με την Η/Υ 
Ρεβέρσα.
■ Βελτιωμένη πρόσβαση στο ρεζερβουάρ καυσίμου 
από το επάνω τμήμα του καπό.
■ Διευρυμένα διαστήματα συντήρησης τα οποία 
μειώνουν το κόστος συντήρησης. Ανά 600 ώρες για τον 
κινητήρα και ανά 1200 ώρες για το σασμάν.
■ Νέος, μοντέρνος σχεδιασμός και νέο σχήμα καμπίνας 
βασισμένα στη σχεδιαστική εικόνα της MF.
■ Ευρύχωρη καμπίνα και νέος, μοντέρνος πίνακας 
οργάνων.

ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ 
Στη Σειρά MF 3700 συμπεριλαμβάνεται η έκδοση 
GE (Ground Effect-Χαμηλού Ύψους) η οποία 
διαθέτει ακόμα πιο πλατύ εμπρόσθιο άξονα για 
ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα και δουλεύει 
στο μέγιστο της απόδοσης και χωρίς προβλήματα 
για όσο διαρκεί η σεζόν της παραγωγής.

Κύρια χαρακτηριστικά 
 ■ Ελαφρώς πλατύτερο πλαίσιο με απόσταση 
μεταξονίου 1.155 χιλ. στον μπροστινό άξονα και 972 
χιλ. στον πίσω άξονα για επιπλέον σταθερότητα. 
■ Κατάλληλο για σειρές καλλιεργειών με 
αποστάσεις από 2,2 έως 2,5 μέτρα.
■ Επιλογή πλατφόρμας καμπίνας και ROPS (αψίδα 
προστασίας).
■  Ύψος πλατφόρμας (ελαστικά 24 ”): 1070 χιλ.
■ Επιλογή μετάδοσης 40 χλμ/ώρα για ταχύτερη 
μεταφορά μεταξύ εργασιών. 
■  Κινητήρες από 75 έως 105 ίππους με μέγιστη 
ροπή 405Nm για ενεργοβόρες λειτουργίες όπως 
είναι για παράδειγμα ο ψεκασμός.  
■ Ισχυρό υδραυλικό σύστημα για απαιτητικές 
εργασίες.
■ Ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό καμπίνας με 
εύκολη πρόσβαση και ένα νέο σύγχρονο ταμπλό

Επίσημος Εισαγωγέας - Διανομέας της 
Massey Ferguson στην Ελλάδα είναι ο Όμιλος 

Επιχειρήσεων Σαρακάκη

ΕΚΔΟΣΗ MF 3700GE
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AGROTECH SA

Γρήγορη απόκριση παρελκόμενων και ευελιξία με κύκλο στροφής 3,38 μέτρων υπόσχεται η έκδοση 5GF της Σειράς John Deere 5G

Η ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Eύκολος χειρισμός στο χωράφι και 
χαμηλή κατανάλωση καυσίμων με την 
απαιτούμενη ισχύ και ευελιξία ώστε να 
εκτελούν άριστα ένα μεγάλο φάσμα των 
καθημερινών αγροτικών εργασιών. Τα 
στοιχεία αυτά ενσωματώνονται στην 
κατασκευή της Σειράς 5G της John 
Deere που έχουν σχεδιαστεί για να 
προσφέρουν σοδειά υψηλής αξίας. Τα 
5GL και 5GF ξεχωρίζουν στην γκάμα 
της Σειράς, το καθένα με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, με μέγιστο 
πλάτος 2,2 μέτρα και πολύ χαμηλό κέντρο 
βάρους, το 5GF με φαρδιά καμπίνα για 
οπωρώνες είναι ιδανικό για εργασία 
σε φαρδείς αμπελώνες ή οπωρώνες 
και πολύ σταθερό σε λοφώδες έδαφος 
όταν είναι τοποθετημένα μπροστινά 
παρελκόμενα.  Επιπλέον, διατίθενται τα 
στενά τρακτέρ 5GF που είναι σχεδιασμένα 
για οπωρώνες και αμπελώνες με 
μειωμένο πλάτος σειρών. Οι εκδόσεις 
5GF διαθέτουν τρία μοντέλα: Τα  5075GF, 
5090GF, 5105GF των 73, 90 (+10 ίπποι 
με IPM) και 105 ίππων (+5 ίπποι με 
IPM) ονομαστική ισχύς αντίστοιχα. Ο 
κινητήρας Φάσης IIIB 3,4 λίτρων που 
είναι εξοπλισμένη όλη η Σειρά 5G παρέχει 

μεγαλύτερη ισχύ, περισσότερη ροπή και 
μεγαλύτερα διαστήματα σέρβις μέσω 
μιας συμπαγούς μονάδας 4 κυλίνδρων. 
Η ισχύς αυτή ενισχύεται με μια σειρά 
κορυφαίων υδραυλικών επιλογών: 
από 2 μηχανικές βαλβίδες SCV έως 
4 ηλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες SCV, 
χειριστήριο joystick και μια προαιρετική 
τρίτη αντλία που ενισχύει την υδραυλική 
παροχή μέχρι τα 126 λίτρα/λεπτό για πιο 
γρήγορη απόκριση των παρελκόμενων 
και μεγαλύτερη ισχύ για πιο βαριά 
παρελκόμενα. 
Όλα τα κιβώτια ταχυτήτων διαθέτουν 
πλήρως συγχρονισμένες ταχύτητες, 
με τέσσερις ταχύτητες σε κάθε σκάλα. 
Το σύστημα 24F/24R διατίθεται με 
ηλεκτροϋδραυλικό Hi-Lo, παρέχοντας 
ομαλή αλλαγή όλων των ταχυτήτων 
εμπροσθοπορείας για αδιάλειπτη έλξη. Το 
κορυφαίο κιβώτιο ταχυτήτων PowrReverser 
24F/12R διατίθεται πλέον για όλα τα τρακτέρ 
της σειράς 5G. Σημειώνεται εδώ πως το 5GF 
για φαρδείς οπωρώνες διατίθεται επίσης 
με ανοιχτή θέση χειριστή (OOS). Επιπλέον, 
για ανώτερη ευελιξία και πολύ κλειστές 
στροφές στις άκρες, προσφέρεται έκδοση 
με ελαστικά 280/70 R18 που εξασφαλίζει 
ακτίνα στροφής 3, 38 μέτρων

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ   

Το ιδανικό τρακτέρ για χαμηλού ύψους οπωρώνες και 
αμπελώνες με πέργκολες είναι το 5GL χαμηλού προφίλ, 
που διατίθεται με κιβώτιο ταχυτήτων PowrReverser, 
ονομαστική ισχύς έως 100 ίππους και καμπίνα χαμηλού 

προφίλ. Τα τρία μοντέλα της έκδοσης 5GL προσφέρονται 
με κιβώτια ταχυτήτων PowrReverser 24F/12R, 

ηλεκτροϋδραυλικό Hi-Lo, 0,5-40 χλμ/ώρα 
και Μηχανική ρεβέρσα
24F / 24R, μηχανικό Hi-Lo, 0,5-40 
χλμ/ώρα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ο 

νέο  μοχλό ταχυτήτων με Hi-Lo 
και λειτουργία αποσύμπλεξης,
για ομαλή και ξεκούραστη 
αλλαγή ταχυτήτων με το 

ένα χέρι. Όσον αφορά, την 
απόδοση του δυναμοδότη,  

το πλήρως ενσωματωμένο 
ηλεκτροϋδραυλικό μπροστινό (PTO) 

λειτουργεί με διακόπτη, ενώ σε συνθήκες μεταφοράς. 
Το ενσωματωμένο μπροστινό σύστημα ζεύξης διευρύνει 
την ευελιξία των 5GL, ενώ ο προαιρετικός μπροστινός 
δυναμοδότης (PTO) που λειτουργεί στις 1.000 σ.α.λ. επιτρέπει 
τη χρήση βαρύτερων παρελκόμενων. Η εντυπωσιακή 
ανυψωτική ικανότητά του 5GL σε πραγματικές συνθήκες 
αποτελεί τον πυρήνα της ευελιξίας και της ισχύος του 
τρακτέρ. Μπορεί να εξοπλιστεί με έως 3 βαλβίδες SCV, με τη 
διάταξη των χειριστηρίων στην κονσόλα να βελτιστοποιεί τη 
λειτουργία τους. Σημειώνεται, πως τα 5GL είναι εργοστασιακά 
διαθέσιμα με καμπίνα χαμηλού προφίλ, η μόνη εγκεκριμένη 
σε αυτήν την κατηγορία που δεν απαιτεί πρόσθετη προστασία 
από ανατροπή. Έτσι η εργασία σε καλλιέργειες πολύ χαμηλού 
ύψους είναι τόσο άνετη όσο και προστατευμένη χάρη στο 
χαμηλό συνολικό ύψος.

Τα μηχανήματα της John Deere διαθέτει στην ελληνική 
αγορά η εταιρεία Agrotech SA

ΤΡΑΚΤΕΡ 5GL
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Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

ΗLandini κρατά ψηλά το ενδιαφέρον 
των επαγγελματιών που εργάζονται σε 
χωράφια με στενά περάσματα, όπως 
είναι οι αμπελώνες και οι οπωρώνες, 
αναβαθμίζοντας σημαντικά τη Σειρά Rex3 F 
των εξειδικευμένων ελκυστήρων της.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα νέα Rex3 F 
έρχονται με νέους κινητήρες Kohler, Stage 
V, καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα, ένα 
επανασχεδιασμένο καπό και με χαμηλού 
προφίλ καμπίνες.

Τρία μοντέλα με 4κύλινδρους κινητήρες
Η Σειρά Rex3 F περιλαμβάνει τρία μοντέλα, 
το καθένα εφοδιασμένο με τετρακύλινδρους 
κινητήρες 2,5 λίτρων 55, 68 και 75 ίππων. 
Η αύξηση ροπής είναι 50, 45 και 32% 
αντίστοιχα με την Landini να αναφέρει 
ότι οι στροφές στον κινητήρα ελέγχονται 
μέσω του κουμπιού Engine Memo Switch, 
σύστημα το οποίο προσαρμόζει αστραπιαία 
τον τρόπο λειτουργίας του τρακτέρ ανάλογα 
με την εκάστοτε εργασία. Επίσης, το 
ντεπόζιτο πετρελαίου φιλοξενεί 50 λίτρα 
εξασφαλίζοντας αυτονομία καθ ‘όλη τη 
διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.
Τα κύρια πλεονεκτήματα της νέας Σειράς 
Rex3 F είναι οι συμπαγείς διαστάσεις του, 

κάτι σημαντικό για τον προορισμό που έχουν 
τέτοιου είδους μηχανήματα. 

Συμπαγείς διαστάσεις
Πιο συγκεκριμένα, το μεταξόνιο των Rex 
3 F είναι 1.950 χιλιοστά ενώ η ελάχιστη 
απόσταση από το έδαφος 213 χιλιοστά. Το 
πλάτος του μηχανήματος κυμαίνεται από 
1350 έως 1617 χιλιοστά, με το ελάχιστο ύψος 
του πατώματος του τιμονιού στις εκδόσεις 
χωρίς καμπίνα να είναι 1256 χιλιοστά. Το 
βάρος των συγκεκριμένων μοντέλων είναι 
2200 κιλά, χωρίς αντίβαρο.
Ο μπροστινός σύνδεσμος των Rex 3 F 
έχει μέγιστη ικανότητα φόρτωσης 1.000 
κιλά και γεωμετρία η οποία αναπτύχθηκε 

ειδικά για την εγκατάσταση διαφόρων 
εργαλείων με κεντρική ανάρτηση. Ευέλικτο 
και εξατομικευμένο είναι και το υδραυλικό 
κύκλωμα που αναπτύχθηκε ειδικά για 
επαγγελματίες αγρότες που εργάζονται σε 
αμπελώνες και οπωρώνες και προσφέρει 
απόδοση 30 λίτρα/ λεπτό για σύστημα 
διεύθυνσης και 50 λίτρα/λεπτό για έως και 3 
μονάδες ελέγχου. Υπάρχει επίσης η επιλογή 
εγκατάστασης υδραυλικής σύνδεσης στο 
μπροστινό μέρος για την υποστήριξη του 
πίσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης 
με τον μηχανικό έλεγχο ELS (εργονομικό 
σύστημα ανύψωσης) που διαθέτει 
αντικραδασμικό σύστημα και ικανότητα 
ανύψωσης 2.700 κιλών.

> Τα νέα τρακτέρ της Landini Rex3F αποδίδουν 55-75 ίππους από κινητήρες νέας γενιάς, 
ενώ ενσωματώνουν υδραυλικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για οπωρώνες και αμπέλια

NEA ΤΡΙΑΔΑ LANDINI REX3F     
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STAGE V 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ARGO TRACTORS

Το κιβώτιο ταχυτήτων λειτουργεί με μηχανικά γρανάζια 
και προσφέρει 16/16 εμπρός και πίσω σε ένα εύρος 
ταχύτητας από 0,4 έως 40 χλμ./ώρα. Ο μπροστινός 
άξονας με ηλεκτροϋδραυλική αλλαγή ταχυτήτων είναι 
κατασκευασμένος από την Argo Tractors και έχει γωνία 
διεύθυνσης 55 °. Μια μικρή καινοτομία κουβαλούν και 
οι πίσω τροχοί 20 ιντσών (μοντέλα GE) και 24 ιντσών 
(μοντέλα F) που είναι εξοπλισμένοι με ειδικές ζάντες 
που έχουν αναπτυχθεί για να ελαχιστοποιούν τους 
κραδασμούς και έτσι να βελτιώνουν την άνεση κατά την 
οδήγηση στο δρόμο με αναρτημένα εργαλεία.
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα νέα μοντέλα είναι 

συμβατά με το σύστημα διαχείρισης στόλου της Landini, 
το οποίο προσφέρει τεχνολογίες εξ αποστάσεως 
διαχείρισης και τη δυνατότητα απομακρυσμένης 
διάγνωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό, φυσικά, 
εξοικονομεί χρόνο και αφήνει τον 
χειριστή να συνεχίσει να δουλεύει στο 
χωράφι, ενώ το τμήμα εξυπηρέτησης 
«διαβάζει» τον ελκυστήρα του.

Τα μηχανήματα της Landini διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Διαθέσιμα με ROPS 
ή καμπίνα χαμηλού 
προφίλ ύψους 1,87μ.

Τα Rex3F είναι διαθέσιμα με ROPS 
(αψίδα ασφαλείας) ή με καμπίνα 
χαμηλού προφίλ. Συγκεκριμένα, η 
προαιρετική καμπίνα  έχει πλάτος 
1,16 μέτρα, αυτο-υποστηριζόμενη 
αρχιτεκτονική και ύψος 1,87 μέτρα. 
Το τιμόνι μπορεί να κινηθεί κάθετα, 
υπάρχει ένα ταμπλό πολλαπλών 
λειτουργιών, κλιματισμός και μια 
προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας 
ενώ στο κεντρικό πάτωμα δεν 
υπάρχουν μοχλοί. Η Landini 
αναφέρει μάλιστα ότι η καμπίνα 
προσφέρει πολύ καλή ορατότητα 
κατά τη διάρκεια πλευρικών 
ελιγμών, σε εδάφη με απότομες 
πλαγιές αλλά και κατά την εργασία 
σε θερμοκήπια.

▲
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Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

Η πρόταση της Claas στην κατηγορία των 
εξειδικευμένων τρακτέρ προέρχεται από την πολύχρονη 
εμπειρία της εταιρείας που βοήθησε στην εξέλιξη της νέας 
σειράς Nexos η οποία διατίθεται σε:
■ 3 εκδόσεις VE, VL και F με πλάτη εργασίας 1,00, 1,26 και 
1,46 μέτρων αντίστοιχα,
■ 5 μοντέλα 210, 220, 230, 240 και 250 με ιπποδυνάμεις 75, 
85, 93, 103 και 112 ίππων αντίστοιχα.
Πιο δυνατό, πιό αποδοτικό και πιο ευέλικτο από ποτέ το νέο 
δενδροκομικό της Claas προσφέρεται σε μια μεγάλη γκάμα 
εκδόσεων και με μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού ώστε να 
καλύψει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επαγγελματία. 

Kινητήρας και σασμάν-μετάδοση
Κάτω από το καπό όλα τα νέα Nexos έχουν 
υπετροφοδοτούμενους 4 κύλινδρους κινητήρες FPT 
χωρητικότητας 3, 4 λίτρων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 
τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην εξοικονόμηση 
καυσίμου και στη διαχείριση των καυσαερίων. Πρόκειται 
για κινητήρες με ηλεκτρονικό έλεγχο ψεκασμού (Common 
Rail) κατηγορίας Stage IIIB (Tier 4i) και σύστημα DOC 
καταλύτη που υπόσχονται εξαιρετικές επιδόσεις, αθόρυβη 
λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση και χαμηλό κόστος 
συντήρησης. Χάρη στο CPM (σύστημα διαχείρισης 
ιπποδύναμης) το νέο Nexos 250 προσφέρει ενα «boost»  9 
ίππων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του PTO και σε εργασίες 
μεταφοράς με ταχύτητα άνω των 13 χλμ/ώρα.. Πάρα το 
συμπαγές μέγεθός του το νέο μοντέλο προσφέρει μέγιστη 
απόδοση 112 ίππων και ροπή 440nm καθιστώντας το ικανό 
να εκτελέσει με άνεση οποιαδήποτε απαιτητική εργασία.
Το δενδροκομικό της Claas προσφέρεται με κιβώτιο 
ταχυτήτων 24Χ24 με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 

σε πλήρως μηχανικό κιβώτιο με μηχανική ρεβέρσα ή 
ηλεκτροϋδραυλικό κιβώτιο με ρεβέρσα Revershift και 
Twinshift (Αργό-γρήγορο) χωρίς το πάτημα του συμπλέκτη. 
Νέο χαρακτηριστικό αποτελεί η δυνατότητα τοποθέτησης 
ηλεκτροϋδραυλικής ρεβέρσας με μηχανικό κιβώτιο.

Καμπίνα και ηλεκτρονικά βοηθήματα 
Η καμπίνα του νέου Nexos κατασκευασμένη από υλικά 
υψηλής ποιότητας προσφέρει όλες τις ανέσεις που 
χρειάζεται ο σύγχρονος επαγγελματίας αγρότης για να 
εκτελεί με άνεση και ασφάλεια όλες τις εργασίες. Πρόκειται 
για ευρύχωρη καμπίνα με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες 
που προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα στο χρήστη. Τα 

χειριστήρια και τα κουμπιά είναι τοποθετημένα εργονομικά 
γύρω από το χρήστη ενώ η νέα οθόνη υγρών κρυστάλλων 
με μενού στα ελληνικά που βρίσκεται στο καντράν παρέχει 
τις απαραίτητες και χρήσιμες ενδείξεις στον χειριστή. 
Η 4κίνηση ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Για την ελαχιστοποίηση της φθοράς των ελαστικών 
το αυτόματο σύστημα 4 κίνησης ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται αυτόματα στα 14 χλμ/ώρα.. Eπίσης 
ενεργοποιείται αυτόματα στο φρενάρισμα για μέγιστη 
ασφάλεια στο δρόμο. Η ακινητοποίηση του νέου Nexos 
γίνεται με ασφάλεια σε κάθε στιγμή.

Τα μηχανήματα της Claas διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ.

> Πλάτη εργασίας 1-1,46 μέτρα και ισχύ 75-112 ίππων προσφέρει η Claas με τα νέα εξειδικευμένα τρακτέρ

ΔΥΝΑΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ  
ΤΑ ΝΕΑ NEXOS ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ 5 ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ   

Το νέο Nexos συνδυάζοντας μεγάλο μεταξόνιο με άριστη 
κατανομή βάρους (50-50 στον μπροστινό και πίσω άξονα) 
και συμπαγές συνολικό μήκος, μπορεί να τραβήξει και να 
σηκώσει μεγάλα φορτία και να λειτουργήσει περίφημα σε 
κάθε περίπτωση. Αναμφισβήτητα ο νέος σχεδιασμός του 
πλαισίου προσφέρει άνεση στην οδήγηση, σωστή και ασφαλή 
συμπεριφορά στη πορεία. Πρόσθετα το μικρό συνολικό 
μήκος του το κάνει εξαιρετικά ευέλικτο χαρίζοντας καλύτερη 
οπτική από την καμπίνα αλλά και καλύτερο έλεγχο των 
παρελκόμενων. Χάρη στο δυναμικό νέο σχεδιασμό του 

μπροστινού καπό, η ορατότητα από την καμπίνα δεν ήταν 
ποτέ καλύτερη. Την ίδια στιγμή υπάρχει αρκετός χώρος 
για το σύστημα της εξάτμισης, του συστήματος ψύξης και 
του καταλύτη για μέγιστη απόδοση.  Tο ειδικά σχεδιασμένο 
μπροστινό μέρος του πλαισίου εξασφαλίζει μέγιστο χώρο για 
το σύστημα ψύξης ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετά στενό. Η 
γωνία στρέψης φτάνει τη μέγιστη τιμή της με την αυτόματη 
απενεργοποίηση της 4κίνησης. Ταυτόχρονα με τον συμπαγή 
σχεδιασμό υπόσχεται εξαιρετικά μεγάλη γωνία στρέψης και 
μικρή ακτίνα στροφής. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
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