
ΣABBATO: Πατρικίου Προύσσης, Μενάνδρου και Πολυαίνου  Μήνας 5ος, Εβδ. 20η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:12 - ∆ύση 20:32 ΣΕΛΗΝΗ: 4 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Επιπλέον συνδεδεµένη 
υπολογίζει ο Μάρκου       
Ποντάρει στο σχέδιο της Κοµισιόν 
για σύνδεση πριµ βάµβακος µε 
µέλη διεπαγγελµατικής. σελ. 58 
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Περικοπές µε σκόντο
ως τις 60.000 ευρώ  
Αφαιρείται η τεκµαρτή αξία της 
προσωπικής εργασίας από το πλαφόν 
των 60.000 ενιαίας ενίσχυσης. σελ. 4

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 10/05

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

224
183

85,86
2,81

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

17/05

222
185

84,35
2,76

 

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

225
182
84,76
2,93

Αυθεντικός  
αγρότης...    
ο νέος όρος    
για ενισχύσεις  
Περιζήτητοι οι Genuine Farmers μετά το 2020  

Από τον ΕΛΓΟ στους ΟΕΦ «πέφτει» 
ο Αντώνογλου. Ειδικά το πρέσινγκ της  
µηχανοπαρέας του ΟΣ∆Ε να εγκρίνει 
τους... µούφα φορείς τον έχει φτάσει στα 
όριά του. Έρχεται καταιγίδα. σελ. 55

Όλα τα είχαµε, µας µάρανε η έρευνα για 
νέες ποικιλίες. Κι όµως, αυτό βρήκε ο 
υφυπουργός Κόκκαλης για να «σπάσει» 
τον κουµπαρά µε τα τέλη φυτωριούχων 
και σποροπαραγωγών. σελ. 10-11

Κίνδυνος αρπαγής  
κονδυλίων ΟΕΦ 

Κουµπαράς φλούδα  
µε εντολή Κόκκαλη 

Τσεκ και δικαιώµατα µόνο στους 
«Αυθεντικούς Αγρότες», θα µοιρά-
ζει η νέα ΚΑΠ, που εισάγει τον νέο 
αυτό όρο στα νοµικά της κείµενα, 
ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε χει-
ρισµούς που θα ευνοούν αποκλει-
στικά τους κατ’ επάγγελµα. Το έγ-
γραφο που διέρρευσε είναι απο-
καλυπτικό και δείχνει ότι θα παίζει 
κεφαλαιώδη ρόλο στην κατανοµή 
ενισχύσεων το µέγεθος του αγρο-
τικού εισοδήµατος σε σχέση µε το 

συνολικό. Ωστόσο, καθώς το πο-
λιτικό παιχνίδι είναι ακόµα ζεστό, 
λίγο πιο κάτω στον κανονισµό επι-
σηµαίνεται ότι δεν θα αγνοηθούν 
οι... «πολυ-δραστήριοι» αγρότες, µε 
ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει. Πα-
ράλληλα, το κείµενο που καθαρο-
γράφεται και θα παρουσιαστεί εκτός 
απροόπτου τέλη Μαΐου, υποχρεώ-
νει σε εκπαίδευση τους νέους αγρό-
τες για να είναι κι αυτοί δικαιούχοι 
άµεσων ενισχύσεων. σελ. 4, 48-49

Επιπλέον συνδεδεµένη 
υπολογίζει ο Μάρκου     
Ποντάρει στο σχέδιο της Κοµισιόν 
για σύνδεση πριµ βάµβακος µε 
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Στην αυλή του Αποστόλου 
φθάνουν τα «σκάγια» του 
πολέµου, που έχει ξεσπάσει 
στο αιγοπρόβειο γάλα. Αργά 
και αδύναµα τα µέτρα. σελ. 52

Το γάλα πιτσιλάει τη Βάθη 



3-4 B

3-4B
5-6B

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

180C

230C

ΛΑΡΙΣΑ
300C

260C
KABΑΛΑ

260C
4-5 B

5 B

20 0 C

300C

280C

ΣΕΛ. 2 - KAIΡOΣΣΕΛ. 2 - KAIΡOΣ

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Μαΐου 2018Agrenda2
ATZENTA

Μια επίσκεψη την περασµένη Τρίτη 
στα γραφεία της εφηµερίδας, έ-
δωσε την αφορµή να συνειδητο-
ποιήσουµε ότι υπάρχουν παιδιά 
που µεγάλωσαν µε την Agrenda.

Είχε προηγηθεί ένα e-mail στο ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο το οποίο 
ανέφερε τα εξής:

Καληµέρα σας,

Ονοµάζοµαι Βέλλιου Αγγελική-Ζωή.
Είµαι φοιτήτρια του Γεωπονικού Πα-

νεπιστηµίου Αθηνών και φανα-

τική αναγνώστρια της εφηµερί-

δας σας.

Για εµένα, θα ήταν ιδιαίτερη τιµή και 

χαρά αν θα µπορούσα να επισκε-

φτώ από κοντά εσάς και το χώρο 

εργασία σας.
Να δω τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύ-

ετε, ώστε να βγαίνει κάθε σαββα-

τοκύριακο η εφηµερίδα στα πε-

ρίπτερα. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Η απάντηση ήταν φυσικά θετική και 
η συνάντηση έγινε. Η µικροκα-
µωµένη Αγγελική-Ζωή, ένα παι-
δί από τη Βόνιτσα, ψηµένο στη 
δουλειά, δίπλα στον αιγοπροβα-
τοτρόφο πατέρα της, µάς έδωσε 
να καταλάβουµε δύο πράγµατα:

Πρώτον, τις αγωνίες που βιώνει έ-
να παιδί, όταν µάλιστα έχει µά-
θει να εκτιµά τη προσφορά της 
οικογένειας, βλέποντας τους γο-
νείς του, παρά τον τιτάνιο αγώ-
να τους, να δυσκολεύονται να τα 
βγάλουν πέρα. 

∆εύτερον, τι µπορεί να σηµαίνει για 
ένα παιδί της επαρχίας µια εφη-
µερίδα, όπως η Agrenda, που 
φθάνει στο σπίτι κάθε Σάββατο, 
προσφέροντας γνήσια ενηµέρω-
ση, µε τη δύναµη της ψυχής των 
ανθρώπων στους οποίους απευ-
θύνεται.  

Είπαµε στην Αγγελικούλα ότι η 
Agrenda, εκτός από εφηµερίδα 
της, στο εξής και όσο θα βρίσκε-
ται για σπουδές στην Αθήνα, θα 
µπορεί να είναι το σπίτι της, οι 
άνθρωποί της, η δύναµή της. 

Είναι τιµή για όλους εµάς που ένα 
παιδί, µεγάλωσε µε την Agrenda.  

Agrenda

EDITORIAL
Υπάρχουν παιδιά
που μεγάλωσαν 
με την Agrenda 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,17828

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50572

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,18056 

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87424

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,3455

• Ανακινείται η περίπτωση προκήρυξης 
για στήριξη των µικρών. σελ. 18-19
• Ψάχνουν ακόµα για κονδύλια για να 
βγει η 2η προκήρυξη Βιολογικής σελ. 8

• Τα παρεµποδισµένα λιπάσµατα µπαίνουν 
στις κοινοτικές ενισχύσεις σελ. 32-33
• Πρόγραµµα για νέες ποικιλίες βάζει χέρι 
στο Ταµείο Σποροπαραγωγής σελ. 10

• Στα 3,11 ευρώ το κιλό η τιµη του 
ελαιολάδου στη Λακωνία τον Μάιο σελ. 35
• Θολώνει το success story στη ρίγανη 
λόγω των µεγάλων αποθεµάτων σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Προσωρινή θεωρούν οι αναλυτές τη µεταβλητότητα στα 
αγροτικά εµπορεύµατα λόγω της αύξησης της τιµής του brent, 
καθώς η αγορά είναι αυτή που «ρυθµίζει» τελικά την κατάσταση. 
Υποτονικά ως τα αλώνια κινείται η ελληνική αγορά του σκληρού 
σίτου, µε τους Ιταλούς εµπόρους να απέχουν αυτό το διάστηµα. 
Χωρίς πράξεις «κυλά» ο Μάιος όσον αφορά την αγορά του 
ελαιολάδου, µε τις τιµές να βρίσκονται κάτω από τα 3 ευρώ. 

Πρώτα ίχνη από ωίδιο 
σε αγγουριές θερµοκηπίου 
Το πρώτο πενθήµερο του Μαΐου έγινε 
η είσοδος του παθογόνου του ωίδιου 
στις πρώιµες καλλιέργειες µε αγγούρι 
θερµοκηπίου στην ευρύτερη περιοχή 
της κεντρικής Ελλάδας, ενώ αναµένεται 
στις όψιµες. Όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, οι καλλιεργητές 
θα εντοπίσουν ως συµπτώµατα, την 
εµφάνιση µικρών, λευκών κηλίδων στην 
άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, 
στους µίσχους και στους βλαστούς, µε 
χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις. 
Να σηµειωθεί ότι πρόκειται για ασθένεια, 
η οποία προκαλείται από τους µύκητες 
Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu 
και Sphaerotheca fuliginea.

Ψεκασµοί 

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του 
µύκητα και την µετάδοση του. Σχετικά µε 
την καταπολέµησή του συστήνονται:
1) Να αφαιρούνται και να αποµακρύνονται 
από το χώρο του θερµοκηπίου τα φύλλα 
µε έντονη προσβολή από το παθογόνο.
2) Ψεκασµός των φυτών µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως 
bupirinate, pyraclostrobin, azoxystribin, 
copper oxychloride κ.α. αµέσως µόλις 
εµφανιστούν τα πρώτα συµπτώµατα και 
επανάληψη µετά από 8 ηµέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 19-05-2018
Στα δυτικά και τα βόρεια 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές, σποραδικές 
καταιγίδες και βαθµιαία βελτίωση 
το βράδυ. Στα υπόλοιπα γενικά 
αίθριος µε πρόσκαιρες νεφώσεις 
στα ηπειρωτικά τις απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι από ανατολικές 
κατευθύνσεις µέτριοι που θα 
στραφούν βαθµιαία στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια σε 
βορειοδυτικούς µε την ίδια 
ένταση.

Κυριακή 20-05-2018
Αραιές νεφώσεις κατά 
διαστήµατα πυκνότερες κυρίως 
τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι από βόρειες 
κατευθύνσεις µέτριοι και 
βαθµιαία στα νότια ανατολικά 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση κυρίως στα 
ανατολικά.

∆ευτέρα 21-05-2018 
και Τρίτη 22-05-2018
Καιρός άστατος µε λίγες 
νεφώσεις που βαθµιαία θα 
αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές ή µεµονωµένες 
καταιγίδες. Άνεµοι από 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βορειοανατολικές κατευθύνσεις 
µέτριοι και στα πελάγη τοπικά 
πιο ισχυροί. Η θερµοκρασία 
παραµένει στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 23-05-2018 -
Παρασκευή 25-05-2018
Τοπικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά, αυξηµένες τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες, οπότε και θα σηµειωθούν 
πρόσκαιροι όµβροι ή 
µεµονωµένες καταιγίδες.  
Άνεµοι βόρειοι µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Άστατος καιρός µε 
τοπικές νεφώσεις 
και πιθανότητα 
βροχοπτώσεων. 
Άνεµοι βόρειοι 3 
µε 5 µποφόρ και 
θερµοκρασία 
στα ίδια επίπεδα.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Θέσπιση ανώτατου πλαφόν άµε-
σων ενισχύσεων στα 60.000 ευρώ 
θέτει η τελευταία βερσιόν της διαρ-
ρέουσας πρότασης της Κοµισιόν για 
την Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά 
το 2020 που µετρά αντιδράσεις και 
βρίσκεται σε φάση νοµικών κειµέ-
νων, τα οποία αναµένεται να δηµο-
σιοποιηθούν τέλη Μαΐου.

Σύµφωνα µε το έγγραφο,  το σχε-
τικό άρθρο 33, θέτει ως προαπαι-
τούµενα την αφαίρεση του ισοδύ-
ναµου κόστους της κανονικής και 
µη αµειβόµενης εργασίας που συν-
δέεται µε τη γεωργική δραστηριό-
τητα, που ασκείται από πρόσωπα 
που εργάζονται στο συγκεκριµένο 
αγρόκτηµα και τα οποία δεν λαµ-
βάνουν µισθό ή που λαµβάνουν 
µια µικρή αµοιβή για τις παρεχό-
µενες υπηρεσίες, αλλά «ανταµεί-
βονται» µέσω του οικονοµικού α-
ποτελέσµατος της εκµετάλλευσης.

Το διαρρεύσαν σχέδιο νοµοθε-
τικών προτάσεων της Επιτροπής 
απαιτεί από τα κράτη µέλη να α-
φαιρέσουν πρώτα την αξία των µι-
σθών που καταβλήθηκαν από τις 
άµεσες πληρωµές που ελήφθησαν 
πριν από την εφαρµογή του ανώ-

τατου ορίου. Κατά την τρέχουσα 
νοµοθετική περίοδο, αυτή η έκ-
πτωση είναι προαιρετική για τα 
κράτη µέλη κατά την εφαρµογή 
της υποχρεωτικής µείωσης κατά 
τουλάχιστον 5% σε ποσά άνω των 
150.000 ευρώ (µείωση) και επί-
σης στα κράτη µέλη που κάνουν 
χρήση της εθελοντικής επιλογής 
περίπου σε επίπεδο 150.000 ευ-
ρώ ή ανώτερο. Έτσι, προτείνεται 
να επεκταθεί αυτό το κενό για να 
συµπεριλάβει επίσης την τεκµαρ-
τή αξία της δικής του οικογενει-
ακής εργασίας που απασχολείται 
στο αγρόκτηµα. Αναλυτικά, το ε-

πίµαχο άρθρο προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 33

1.Τα κράτη µέλη πρέπει να ορί-
σουν πλαφόν στο ποσό των άµεσων 
πληρωµών που θα αποδοθούν σε α-
γρότες για ένα συγκεκριµένο  ηµε-
ρολογιακό έτος στα 60.000 ευρώ.

Πριν από την εφαρµογή της παρα-
γράφου 1, τα κράτη µέλη πρέπει  να 
αφαιρούν από τις άµεσες πληρωµές 
που θα αποδοθούν σε έναν αγρότη 
για ένα συγκεκριµένο ηµερολογια-
κό έτος στα 60.000 ευρώ:

i) Tους µισθούς που συνδέονται µε 
αγροτική δραστηριότητα όπως δηλώ-
νεται από τον αγρότη, συµπεριλαµ-
βανοµένων των φόρων και των κοι-
νωνικών εισφορών που σχετίζονται 
µε την εργασιακή απασχόληση, και

(ii) Το αντίστοιχο κόστος της τακτι-
κής και άµισθης εργασίας που συν-
δέεται µε µια αγροτική δραστηριότη-
τα και γίνεται από άτοµα που εργά-
ζονται στην σχετική εκµεταλλεύσιµη 
γη, τα οποία δεν λαµβάνουν µισθό (ή 
που  λαµβάνουν µικρότερο µισθό α-
πό το ποσό που συνήθως δίνεται για 
τις υπηρεσίες που παρέχονται) αλλά 
ανταµείβονται από το οικονοµικό α-
ποτέλεσµα της αγροτικής επιχείρησης.

Για τον υπολογισµό των ποσών στα 
οποία γίνεται αναφορά στα σηµεία 
α) και β), τα κράτη µέλη υποχρεού-
νται να χρησιµοποιήσουν την τιµή 
του µέσου όρου των µισθών που συν-
δέονται µε την γεωργική δραστηρι-
ότητα σε εθνικό ή περιφερειακό επί-
πεδο, πολλαπλασιασµένη µε τον α-
ριθµό των ετήσιων µονάδων εργα-
σίας όπως δηλώνονται από τον εν-
διαφερόµενο αγρότη.
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Έχει και εκπτωσούλες
το όριο των 60.000 ευρώ 
Αφαιρείται το τεκμαρτό αξίας της προσωπικής εργασίας λέει η Κομισιόν 

Πλεόνασμα του πλαφόν σε άλλες παρεμβάσεις

Αφαίρεση
Τα κράτη πρέπει να αφαιρέσουν 
πρώτα την αξία των µισθών που 
καταβλήθηκαν από τις άµεσες 

πληρωµές, που ελήφθησαν πριν 
την εφαρµογή ανώτατου ορίου

Το άρθρο 34 
για βασική
στήριξη
Η βασική στήριξη εισοδήµατος για 
τη βιωσιµότητα (BISS). 
1. Τα κράτη να εξασφαλίζουν µια 
βασική στήριξη στο εισόδηµα µε τη 
µορφή ετήσιας, αποσυνδεδεµένης 
πληρωµής ανά επιλέξιµο εκτάριο.
2. Χωρίς προκατάληψη στην 
εφαρµογή των άρθρων 3 µε 8, η 
βασική εισοδηµατική στήριξη πρέπει 
να αποδίδεται για την επιλέξιµη γη, 
όπως δηλώνεται από τον αγρότη.
3. Κατά παρέκκλιση, οι µικροί 
αγρότες πρέπει να λαµβάνουν µια 
πληρωµή µε τη µορφή εφάπαξ 
καταβολής ως µια ξεχωριστή 
παρέµβαση στο σχεδιασµό ΚΑΠ.

Στις περιπτώσεις όπου η εκ των 
προτέρων ανάλυση, που αναλαµ-
βάνουν να κάνουν τα ενδιαφερό-
µενα κράτη µέλη, δείχνει ότι η ε-
κτίµηση της επιβολής ανώτατου 
ορίου είναι υψηλότερη από τις α-
νάγκες για την εισοδηµατική στή-
ριξη που κατανέµεται τα κράτη µέ-
λη µπορούν να αξιοποιήσουν το 
πλεονασµατικό προϊόν του πλα-
φόν στις άµεσες πληρωµές, προ-
κειµένου να χρηµατοδοτηθούν άλ-
λες παρεµβάσεις που ανήκουν σε 
αποσυνδεδεµένες άµεσες πληρω-

µές. Στις περιπτώσεις όπου η ικα-
νότητα απορρόφησης ολόκληρου 
του προϊόντος, που προκύπτει α-
πό το πλαφόν από  αποσυνδεδε-
µένες άµεσες ενισχύσεις, είναι α-
νεπαρκής, τα κράτη µέλη µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν το πλεονα-
σµατικό προϊόν της επιβολής α-
νώτατου ορίου για την χρηµατο-
δότηση παρεµβάσεων που γίνο-
νται από το Ευρωπαϊκό Γεωργι-
κό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(EAFRD) όπως ορίζεται στο Κεφά-
λαιο Χ (διασταυρούµενη αναφο-

ρά στο RD) µέσω της µεταφοράς. 
Μια τέτοια µεταφορά στο EAFRD 
πρέπει να προσεγγιστεί σε συµ-
φωνία µε τις καταληκτικές ηµερο-
µηνίες στο [Άρθρο ελαστικότητας]. 
∆εν θα είναι αντικείµενο των µέ-
γιστων ορίων για τη µεταφορά κε-
φαλαίων από το EAGF στο EAFRD 
όπως ορίζεται από το άρθρο X δι-
ασταυρούµενη αναφορά στην ε-
λαστικότητα µεταξύ των ταµείων.
Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις 
εξελίξεις στην ΚΑΠ και το άρθρο 
του Άλαν Μάθιους στη σελ. 40-41 

ΠΙΘΑΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ 
ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2015
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ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
 > = 500.000 ΕΥΡΩ

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

7,985

19,788

16,031

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

9,4

32,5

22,3

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

848

609

720
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Ο πρόεδρος της Κοµισιόν, Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, και ο αρµόδιος Επίτροπος 
Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, συζητούν επί των νοµικών κειµένων της ΚΑΠ.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τα 87 εκατ. των συνδεδεµένων στα ζωικά, που περι-
µένουν τόσο καιρό οι δικαιούχοι, επιχείρησε ο υπουρ-
γός Βαγγέλης Αποστόλου να κατευνάσει τις τεράστιες α-
ντιδράσεις των κτηνοτρόφων που έχουν πυροδοτηθεί το 
τελευταίο διάστηµα από την κατρακύλα των τιµών στο 
γάλα και την κατιούσα που έχει πάρει εν γένει ο κλάδος. 
Μια πληρωµή που καθυστέρησε µέχρι να διαβουλευτούν 
οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού, το ύψος 
της ενίσχυσης για τη συνδεδεµένη στο αιγοπρόβειο, α-
νακοινώθηκε από τον υπουργό ως «ανακούφιση, σαν 
στήριξη τέτοια που φτάνει µέχρι και το διπλασιασµό των 
δικαιούχων όσο και των εισπράξεων», στη συνέντευξη 
τύπου της περασµένης Τετάρτης, µε αφορµή τη «φωτιά» 
που άναψε στον ΕΛΓO µετά την απώλεια της προθεσµίας 
για τα προγράµµατα προβολής της φέτας.

Τελικά, από την Παρασκευή 18 Μαΐου, αγρότες και κτη-
νοτρόφοι άρχισαν να βλέπουν στο λογαριασµό τους τα 
χρήµατα για συνδεδεµένες στα αιγοπρόβατα και τα βοο-
ειδή, µε την ενίσχυση να ανέρχεται στα 9,7 ευρώ το ζώο 
για τα πρώτα και στα 192,5 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό 
για τα δεύτερα. Βέβαια, ο υπουργός προτάσσοντας την 
αύξηση των διαθέσιµων πόρων για τις συνδεδεµένες σε 
αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους, «ξέχασε» να 
αναφερθεί στις περσινές δεσµεύσεις και ανακοινώσεις 
του ίδιου για ενίσχυση ύψους 11 ευρώ ανά αιγοπρόβατο. 
Αντίθετα, εστίασε στα εξής: 

  Αυξάνονται οι δικαιούχοι, από 33.000 το 2016 σε 
49.500 το 2017, δηλαδή αύξηση 49%.

  Αυξάνονται τα συνολικά ποσά της συνδεδεµένης 
για την κτηνοτροφία, από 47,5 εκατ. ευρώ σε 87,3 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζονται.

  Για τους αιγοπραβατοτρόφους, από 6,2 ευρώ ανά 
ζώο το 2016 θα δοθεί τώρα 9,7 ευρώ ανά ζώο.

  Για τους αγελαδοτρόφους, από 140 ευρώ το ζώο το 
2016, θα δοθούν τώρα 192,5 ευρώ ανά ζώο.

Κάτω από το µισό έπεσε η ενίσχυση 
για σπόρους σποράς, που απογοήτευσε 

Την ίδια ώρα, «εκπλήξεις» προκάλεσαν και οι αποφά-
σεις µε το ύψος των συνδεδεµένων στα υπόλοιπα προϊό-
ντα φυτικής παραγωγής, που εντάχθηκαν στην πληρω-
µή. Η µεγαλύτερη απογοήτευση ήρθε για τη σποροπαρα-
γωγή, οι οποίοι είδαν την ενίσχυση να πέφτει κάτω από 
το µισό στα 31,27 ευρώ το στρέµµα, από τα 68,4 ευρώ το 
προηγούµενο έτος. Αιτία τα  93.708 δηλωθέντα στρέµµα-
τα µε σπόρους σποράς, λίγο πάνω από το διπλάσιο της 
έκτασης αναφοράς (42.850 στρέµµατα). Μια απόφαση 
που βγάζει εκτός προγράµµατος µια οµάδα συστηµατι-
κών καλλιεργητών που έσπειραν για σποροπαραγωγή.    

Αντίθετα, ευχάριστη ήταν η είδηση για τους καλλιερ-
γητές πορτοκαλιού, καθώς µε δύο διαδοχικές αποφάσεις 
εντός δύο ηµερών, το ύψος της ενίσχυσης  από τα 52 ευ-
ρώ ανέβηκε στα 62 ευρώ το στρέµµα. Αυξηµένες και οι 
συνδεδεµένες της κορινθιακής σταφίδας στα 49,3 ευρώ 
το στρέµµα από τα 35,3 ευρώ που είχε οριστεί ως ενδει-
κτική τιµή και του ρυζιού στα 27,9 ευρώ το στρέµµα από 

την αρχική των 25,7 ευρώ, καθώς οι δηλωθείσες εκτά-
σεις υπολείπονταν της έκτασης αναφοράς.

Κοντά στα 7 εκατ. υπόλοιπα από το Εθνικό Απόθεµα 
Στις πιστώσεις περιλαµβάνεται και µια συµπληρωµατι-

κή κατανοµή που αφορά 14.346 γεωργούς από το Εθνι-
κό Απόθεµα. Σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε 
η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το ε-
θνικό απόθεµα έτους 2017, σε 44.958 γεωργούς συνολι-
κής αξίας 35,6 εκατ. ευρώ. Όπως εξηγεί ο αντιπρόεδρος 
Γιώργος Αποστολάκης «ένα ποσό είχε δεσµευτεί για πα-
ραγωγούς που ήταν στον έλεγχο και υπέβαλλαν ένστα-
ση, ενώ στόχος ήταν να καλυφθούν και νεοεισερχόµενοι 
και αγρότες νεαρής ηλικίας για να τους φέρουµε στον 
περιφερειακό µέσο όρο αξίας δικαιωµάτων». Σηµειωτέ-
ον ότι σε αυτούς δεν περιλαµβάνονται οι Νέοι του 2009.

Έγινε η µεταφορά χρηµάτων, αρχίζουν 
οι πιστώσεις για τα παλιά της ∆άσωσης  

Εντολή στα ∆ασαρχεία να αρχίσουν να στέλνουν παρ-
τίδες πληρωµών των δικαιούχων για το πρόγραµµα των 
∆ασώσεων των ετών 2015, 2016 και 2017 έδωσε ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ. Η σχετική ΚΥΑ µε την έγκριση πίστωσης ποσού 46 

εκατ. ευρώ που θα ξεκολλήσει την πληρωµή των παλιών 
εκκρεµοτήτων είχε από µέρες υπογραφεί, ενώ η πληρωµή 
κόλλαγε στη µεταφορά χρηµάτων, σύµφωνα µε τον αντι-
πρόεδρο Γιώργο Κέντρο. Σε αυτή τη φάση κι εφόσον η πο-
λυαναµενόµενη διαδικασία ολοκληρώθηκε, από αυτό το 
µήνα οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να «βλέπουν» χρήµατα.

Κατά τα τέλη Ιουνίου περί τα 30 εκατ. ευρώ 
για το υπόλοιπο 30% των αποζηµιώσεων 2017

Την αναθεώρηση του προϋπολογισµού του έτους 2017 
που αναµένεται εντός Ιουνίου, περιµένει ο ΕΛΓΑ προκει-
µένου να προχωρήσει στην εξόφληση του υπόλοιπου 30% 
των αποζηµιώσεων του έτους. Σύµφωνα µε όσα δήλωσε 
στην Agrenda ο πρόεδρος του Οργανισµού Φάνης Κου-
ρεµπές «τον Ιούνιο κάνουµε αίτηµα αναθεώρησης και η 
πληρωµή θα εξαρτηθεί από το πόσο σύντοµα θα έχουµε 
απάντηση». Τα στοιχεία του οργανισµού µιλούν για ύ-
ψος οφειλής στους παραγωγούς περί τα 30 εκατ. ευρώ. 
Σχετικό έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 
που απαντά στο βουλευτή Σερρών Μ. Τζελέπη εξηγεί ότι 
«ο σχεδιασµός του ΕΛΓΑ είναι ως τέλη Ιουνίου µε αρχές 
Ιουλίου να έχουν σχεδόν εκκαθαριστεί και καταβληθεί οι 
αποζηµιώσεις στους ασφαλιστικά ενήµερους αγρότες».

ΕΦΚΑ 
Σε πέντε δόσεις 
και µέχρι τις 29 

Σεπτεµβρίου 
καλούνται οι 
αγρότες να 

τακτοποιήσουν 
τις εισφορές του 

µήνα Μαρτίου 
στον ΕΦΚΑ

Τροποποιήσεις 
στα Βιολογικά

Μέχρι τις 25 
Μαΐου έχουν οι 
δικαιούχοι του 
Μέτρου των 

Βιολογικών, για 
να υποβάλουν 

αίτηµα 
τροποποίησης 
όσον αφορά το 
δεύτερο έτος 
εφαρµογής

Κοµφούζιο
Παράταση µέχρι 

τις 15 Ιουνίου για 
τις διαδικασίες 

µεταβίβασης και 
τροποποίησης 
αιτήσεων για 

τους δικαιούχους 
της πρώτης 

προκήρυξης του 
Κοµφούζιο

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 29 Ιου-
νίου έχουν περι-
θώριο αγρότες 

και κτηνοτρόφοι 
να τακτοποιήσουν 
τις εισφορές τους 

προς τον ΕΛΓΑ

Μέχρι 2 Ιουλίου και επίσημα οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
Μέχρι τη ∆ευτέρα 2 Ιουλίου µεταφέρεται η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων µεταβίβασης 
για το 2018, µε απόφαση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, και σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε 
για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε (έως 15 Ιουνίου). Αφορµή, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αυξηµένος αριθµός των 
αιτήσεων µεταβίβασης και το ελάχιστο διάστηµα που είχαν στη διάθεσή τους τόσο οι αγρότες όσο και τα 
Κέντρα Υποβολής ∆ηλώσεων. Εν τω µεταξύ διευκρινίζεται ότι : 1) η παράταση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων µεταβίβασης 2018 δεν αφορά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία ορίζεται στις 15/06/2018. 2) µε βάση την έκταση που 
κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωµή των δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης του έτους 2018. 3) η καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εµπρόθεσµα (ως 
30/06/2018) οριστικοποιηµένων αιτήσεων µεταβίβασης παρατείνεται ως την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.
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Μεγάλο πατατράκ με την συνδεδεμένη 
στη σποροπαραγωγή που κατέληξε μισή   
Περί τα 120 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν τελικά την Παρασκευή για ειδικές πριμοδοτήσεις και Εθνικό Απόθεμα 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 31,26

ΣΤΑΦΙ∆Α

49,3  62
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

27,9

ΣΠΟΡΑΣ
ΣΠΟΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΡΥΖΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 

 248
ΕΥΡΩ/ ΚΟΥΤΙ

9,7
ΕΥΡΩ/ΖΩΟ ΕΥΡΩ/ΖΩΟ

192,5

ΘΗΛΥΚΑ
ΒΟΟΕΙ∆Η

ΑΙΓEΣ &
ΠΡΟΒΑΤΑ





Παραμένει μετέωρη η 2η προκήρυξη

Στη γύρα για κονδύλια 
η Βιολογική Γεωργία    

 Χάνουν όλη την περίοδο οι βιοκαλλιεργητές αν δεν βγει φέτος η πρόσκληση
  Τα χρήματα που θα περισσέψουν από κτηνοτρόφους καλοβλέπουν οι αρχές

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις ευρωπαϊκές αρχές προσέφυγαν οι 
βιοκαλλιεργητές που βλέπουν να περ-
νά η προγραµµατική περίοδος χωρίς 2η 
προκήρυξη Βιολογικών, την ώρα που 
η αρµόδια ∆ιεύθυνση υποστηρίζει ότι 
το κείµενο της πρόσκλησης είναι έτοι-
µο και απλά ψάχνει για τα κονδύλια. 

Το ενδεχόµενο να µην βγει ούτε φέ-
τος η πρόσκληση είναι ορατό καθώς τα 
100 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν, ωστόσο, 
ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Συστη-
µάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργί-
ας, Ευάγγελος Μητρόπουλος, λέει στην 
Agrenda ότι θα προλάβουν τη χρονιά, 
χωρίς όµως να είναι σε θέση να δώσει 
ακριβή ηµεροµηνία. Όπως αναφέρει, 
αυτή τη στιγµή το ζήτηµα είναι να βρε-
θούν έξτρα χρήµατα και εδώ παίζει το 
σενάριο να αντληθούν αυτά από τις Πε-
ριφέρειες που δεν απορρόφησαν όλα 
τα κονδύλια της πρόσκλησης της Βιο-
λογικής Κτηνοτροφίας η οποία έτρεξε 
ως γνωστόν τον περασµένο Φλεβάρη. 

Το θέµα αυτό δηµιουργεί νέα δεδο-
µένα καθώς «καίει» τους βιοκτηνοτρό-
φους που για λίγα µόρια δεν βρίσκο-
νται στον προσωρινό πίνακα (µόνο στην 
Κρήτη είναι 2.600 επιλαχόντες) µε τις 
αντιδράσεις στον παραγωγικό και πο-
λιτικό κόσµο να είναι αρκετές. 

Ανακατανοµή και υπερδέσµευση 
ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Στη Βιολογική Κτηνοτροφία οι εν-
στάσεις της 2ης προκήρυξης των 230 ε-
κατ. ευρώ έληξαν την περασµένη εβδο-
µάδα, ωστόσο η αναµονή για την τύχη 
των έξτρα κονδυλίων που περιµένουν 
οι βιοκτηνοτρόφοι, αργεί να φέρει τε-
λικά αποτελέσµατα. Οι κτηνοτρόφοι ζη-
τούν να γίνει ανακατανοµή των κον-
δυλίων µεταξύ των Περιφερειών, κά-
τι που µάλιστα είχε υπογραµµίσει κα-
θαρά πως µπορεί να το κάνει η πολιτι-
κή ηγεσία, µε δελτίο τύπου, όταν βγή-
κε η πρόσκληση. Παράλληλα, οι παρα-
γωγικοί συντελεστές περιµένουν και υ-
περδέσµευση που µπορεί να φτάσει το 
30%, το ίδιο δηλαδή που έγινε στην Α-
πονιτροποίηση.

Σηµειώνεται ότι για το θέµα αυτό ε-
πιστολή προς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης έστειλε ο αντιπεριφερειάρ-
χης Τρικάλων, Χρήστος Μιχαλάκης, 

που κάνει λόγο για αποκλεισµό πολ-
λών Θεσσαλών, ενώ, στο ίδιο µήκος κύ-
µατος ήταν η παρέµβαση του βουλευτή 
Ρεθύµνου της Ν∆, Γιάννη Κεφαλογιάν-
νη  που µιλά για χιλιάδες επιλαχόντες 
κρητικούς κτηνοτρόφους.

Εν τω µεταξύ, όσον αφορά την καταγ-
γελία προς τις αρµόδιες ευρωπαϊκές αρ-
χές, σε αυτήν προχώρησε η Ένωση Βι-
οκαλλιεργητών Σερρών, η οποία κάνει 
παράλληλα λόγο για ασάφειες και αδι-
αφορία από πλευράς υπουργείου µε ε-
πιστολή της (ολόκληρη δεξιά), ενώ πα-
ράλληλα ζητά την παραίτηση του γενικού 
γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλα-
µπου Κασίµη για τους χειρισµούς του.
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Πήρε πρωτόκολλο η καταγγελία της Ένωσης
Βιοκαλλιεργητών Σερρών στις ευρωπαϊκές
αρχές για την τύχη των κονδυλίων Βιολογικής 

Η πενταετία που τρέχει για το καινούριο πρόγραµµα 
βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας για τα έτη 2017-
2021 διαθέτει 660 εκατ. ευρώ ως εξής : α) 220 εκατ. 
ευρώ πηγαίνουν στη φυτική παραγωγή (περιοχές natura), 
β) 220 εκατ. ευρώ πηγαίνουν στη βιολογική κτηνοτροφία, 
γ) 220 εκατ. ευρώ στη δεύτερη προκήρυξη που αφορά τις 
νέες καλλιέργειες.
Αυτά τα ποσά δόθηκαν αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να τα διαχειριστεί το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και ο 
Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίµης.
Όσον αφορά το α) και β) το πρόγραµµα έχει τρέξει µε τα ήδη 
υπάρχοντα προβλήµατα. Όσον αφορά το γ’ πρόγραµµα σε 
συνάντησή του προεδρείου της Ένωσης µας στη βουλή µε 
τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη µας δήλωσε ότι το 
ποσό των 220 εκατ. ευρώ µειώθηκε στα 103 εκατ. ευρώ.
Στην τελευταία συνάντησή µας µε τον αναπληρωτή 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη στις 17 
Ιανουαρίου 2018 το µειωµένο ποσό των 103 εκατ. ευρώ 
µειώθηκε κι άλλο στα 100 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα η 
συγκεκριµένη προκήρυξη να κινδυνεύει να τιναχθεί στον 
αέρα διότι το ποσό αυτό δεν επαρκεί.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ισχυρίζονται ότι το 
υπόλοιπο ποσό 120 εκατ. από τα 220 εκατ. ευρώ πήγε στο 
προηγούµενο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα που 
περιλαµβάνει και τα Βιολογικά.
Σε ότι αφορά το προηγούµενο πρόγραµµα 2011-2016 
γνωρίζουµε ότι χρήµατα περίσσεψαν από διάφορες αιτίες 
και λόγους.
Λόγω ακριβώς αυτών των ασαφειών και της µη απάντησης 
από πλευράς υπουργείου στα συνεχόµενα e-mail και έγγραφα 
µας, αναγκαστήκαµε να καταγγείλουµε το γεγονός αυτό στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την από 08/04/2018 καταγγελία 
µας η οποία καταχωρήθηκε ως καταγγελία µε τον αριθµό 
πρωτοκόλλου CHAP(2018)01086 αριθµό, και αναµένουµε να 
ερευνηθεί το θέµα από τις αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχές καθώς 
αφορά χρήµατα ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Επίσης, λόγω της κωλυσιεργίας του Γενικού Γραµµατέα 
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χ. 
Κασίµη, απαιτούµε την άµεση παραίτησή του από την καίρια 
αυτή θέση, διότι δεν έχει απαντήσει ακόµη σε κανένα από τα 
έγγραφα και ερωτήµατα που του έχουµε θέσει. Κυρίως δεν 
έχει απαντηθεί το λογικό ερώτηµα που τίθεται, πως δηλαδή 
ενώ το πρόγραµµα αφορά 660 εκατοµµύρια ευρώ, µε τα 
λεγόµενα του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χ. Κασίµη, το πρόγραµµα 
είναι 540 εκατοµµύρια ευρώ (άρα ποιος µας κοροϊδεύει; Ο 
αναπληρωτής υπουργός Γ. Τσιρώνης ή ο Γενικός 
Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίµης;).
Με τις δύσκολες συνθήκες που ζούµε τα χρήµατα αυτά 
αποτελούν όχι µόνο ανάσα για τους βιοκαλλιεργητές, αλλά 
χρήµατα που θα τονώσουν την οικονοµία της χώρας, αφού 
θα διατεθούν για ανάπτυξη καλλιεργειών, για την εξέλιξη 
νέων τεχνολογιών, για την αναβάθµιση αγροτικών 
εγκαταστάσεων και γεωργικών εργαλείων, και θα 
ωφεληθούν διάφοροι επαγγελµατικοί κλάδοι.

Ένωση Βιοκαλλιεργητών Σερρών
ο πρόεδρος Ιωάννης Παπαδόπουλος

Επιλαχόντες 
Μόνο στην Κρήτη, οι επιλαχόντες 

της Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
φτάνουν τους 2.600 µε τους 

παραγωγούς να ζητούν υπερδέ-
σµευση και ανακατανοµή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ 11

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕ 
ΥΠΕΡ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 253

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

230

10%

ΜΕ 
ΥΠΕΡ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 300

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ30%
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Κόκκαλο 
Μια προκήρυξη  
αφήνει σύξυλους 
όλους τους κλώνους
Πρόγραμμα δημιουργίας νέων ποικιλιών κατ’ εντολή 
Κόκκαλη που βάζει χέρι στο Ταμείο Σποροπαραγωγής

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην µι-
κρή κοινωνία των φυτωριούχων και των 
σποροπαραγωγών, η ξαφνική απόφαση 
του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Βασίλη Κόκκαλη, µε την οποία ανοίγει 
«Πρόγραµµα δηµιουργίας νέων ποικιλι-
ών φυτικών ειδών», χωρίς να έχει γίνει 
καµιά προηγούµενη συζήτηση µε τους 
εµπλεκόµενους σ’ αυτή την υπόθεση.
Όλα άρχισαν όταν η ∆ιεύθυνση Πολλα-
πλασιαστικού Υλικού, δια της νεοαφη-
χθείσας προϊσταµένης της Ευαγγελίας 
Κούρεντα (γνωστή από τη δράση της σε 

κοινοτικά προγράµµατα) διένειµε στους 
συνδέσµους φυτωριούχων, σποροπαρα-
γωγών, καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα, έγγραφο µε το οποίο τους καλεί 
και µάλιστα σε λίγες µέρες (τέλος Μαΐ-
ου), να υποβάλλουν προτάσεις συµµε-
τοχής στην εν λόγω διαδικασία. Κατ’ αρ-
χήν, µε βάση τα ανοικτά ζητήµατα που 
υπάρχουν σε ότι αφορά στις υφιστά-
µενες ποικιλίες (εντοπισµός, καταγρα-
φή, πιστοποίηση, κατοχύρωση και αξι-
οποίηση) γεννά ερωτηµατικά η σπουδή 
των ιθυνόντων για έναρξη έρευνας µε 
στόχο τη δηµιουργία νέων ποικιλιών. 
Το δεύτερο στοιχείο που παρατηρεί κα-
νείς, έχει να κάνει µε την οικονοµική 
προσέγγιση που διαπερνά το εν λόγω 
πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, παρ’ ό-
τι µιλάµε για χρήµατα που προέρχονται 
από τέλη των παραγωγών σπόρου και 
φυτωριακού υλικού, το ανώτατο όριο 

χρηµατοδότησης των επιλέξιµων δα-
πανών σε περίπτωση συµµετοχής αυ-
τών (ιδιωτών) στο πρόγραµµα καθορί-
ζεται σε 25%. Αντίθετα, σε περίπτωση 
που οι προτάσεις υποβληθούν µόνο α-
πό Ερευνητικούς Φορείς χωρίς τη σύ-
µπραξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, τότε 
το ύψος της χρηµατοδότησης δύναται 
να ανέλθει στο 100%.

Έγγραφο Κούρεντα 
Το πλήρες κείµενο του εγγράφου που 
διανεµήθηκε έχει ως ακολούθως:
Σε συνέχεια προηγούµενης αλληλογρα-
φίας µας σχετικά µε το πρόγραµµα δηµι-
ουργίας νέων ποικιλιών, σας γνωρίζου-

µε τα κάτωθι:
Μετά τη γνωµοδότη-

ση της Κεντρικής Μονά-
δας Κρατικών Ενισχύσε-
ων, της Γενικής Γραµµα-
τείας Οικονοµικής Πολιτι-
κής του Υπ. Οικονοµικών 
«περί κρατικής ενίσχυσης 
– Ερευνητικό Πρόγραµ-
µα µε αντικείµενο την έ-
ρευνα και ανάπτυξη νέ-
ων ποικιλιών στον τοµέα 
της φυτικής παραγωγής» 
και σύµφωνα µε τους κα-

νονισµούς (επισυνάπτονται):
 702/2014/ΕΕ της Επιτροπής, «για 

την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ε-
νισχύσεων στους τοµείς της γεωργίας 
και δασοκοµίας και σε αγροτικές περιο-
χές συµβιβάσιµων µε την εσωτερική α-
γορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ιδίως του 
Άρθρου 31, και

 651/2014/ΕΕ της Επιτροπής, «για 
την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ε-
νισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτε-
ρική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης» και ιδίως του 
Άρθρου 25, δίδεται η δυνατότητα χρηµα-
τοδότησης έως 25% προτάσεων έρευνας 
και ανάπτυξης νέων φυτικών ποικιλιών, 
από συµπράξεις Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
µε Ερευνητικούς Φορείς.

Συνέχεια στη σελ 11

21-22, 44

Εμπορική απραξία
κρατά τις τιμές 
κάτω από τα 3 ευρώ 
στο ελαιόλαδο

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016
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Π
εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

µές λίγο υψηλότερα. Στην αγορά µας σηµει-
ώθηκαν πράξεις για τα µέτρια σιτάρια στα 
225-230 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι.

  Σπάει το µέτωπο των εκκοκκιστών µε 
τα 53 λεπτά παραδοτέο που πλήρωσε ο Μάρ-
κου για το σύσπορο. Αν ήταν το χρηµατι-
στήριο λίγο πιο ψηλά από τα 70 σεντς και 
το δολάριο λίγο πιο ισχυρό δεν θα υπήρ-
χε αυτός ο δισταγµός µεταξύ των συδαιτυ-
µόνων, τονίζουν οι αναλυτές. Σηµειωτέον 
ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέες πωλή-
σεις που σηµειώθηκαν ήταν περιορισµένες. 

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7/10 14/10 21/10 26/10 4/11 11/11

Σκληρό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Μαλακό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Καλαµπόκι (ευρώ/τόνος)

Σόγια (σεντς ανά µπούσελ)

Γάλα αγελαδινό (σεντς/λίµπρα)

Χοιρινό (σεντς/λίµπρα)

214

165

167

970

15,04

50,95

218

167

167

960

14,68

52,60

223

171

172

979

14,74

42,22

223

171

172

998

14,73

44,62

243

174

175

975

16,67

47,00

243

176

175

997

16,83

47,27

218

216

214

212

210

208

67,67 69,39
69,80

68,49

68,07

69,20
ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

3,18 3,18 3,15
3,13

3,19
3,39
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Τιμή παραγωγού 
ελαιολάδου 
(σε ευρώ το κιλό)
Λακωνία  3,11

Κρήτη   2,90

Ηλεία   2,80  
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Απέχουν οι Ιταλοί 
αυτό το διάστημα από 
την αγορά σκληρού 

 Στα 1,20 ευρώ 
«βλέπει» έναρξη
η ρίγανη τον Ιούνιο

Σε υψηλό τριετίας
η τιµή του πετρελαίου
Μπορεί οι τιµές των αγροτικών 
εµπορευµάτων να είναι «δεµένες» µε 
εκείνες του πετρελαίου, ωστόσο, σύµφωνα 
µε τους αναλυτές, η παραγωγή, η ζήτηση 
και τα τελικά αποθέµατα είναι που θα 
«αβαντάρουν» τελικά τα commodities. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Βγάλε µου µια
φωτογραφία
προκήρυξη 
Το τελευταίο διάστηµα πληθαίνουν οι 
περιπτώσεις διαγωνισµών και 
προκηρύξεων που εγείρουν 
ερωτηµατικά για τον τρόπο µε τον 
οποίο δροµολογούνται. Η διαγωνιστική 
διαδικασία για τα δύο προγράµµατα 
προβολής της Φέτας ύψους 7,15 εκατ. 
ευρώ που οδηγείται σε ναυάγιο, είναι 
ίσως το µικρότερο κακό στην υπόθεση 
(ρεπορτάζ σελ. 52-55). Σε µυστήριες 
ατραπούς δείχνει να εισέρχεται και το 
πρόγραµµα των ΟΕΦ όπου οι πολιτικές 
παρεµβάσεις δίνουν και παίρνουν για 
να ικανοποιηθούν τα «καρµπόν» 
επιχειρησιακά προγράµµατα που έχει 
υποβάλλει συγκεκριµένη κοινοπραξία. 
Ακόµα µεγαλύτερη εντύπωση έχει 
προκαλέσει η αφετηρία της δηµόσιας 
διαβούλευσης πριν βγει η προκήρυξη 
για την ανάπτυξη υποδοµών «ευφυούς 
γεωργίας» ύψους 33 εκατ. ευρώ. Οι 
κακές γλώσσες κάνουν λόγο για 
«φωτογραφία» και µάλιστα πολλών 
pixel η οποία έρχεται να διευκολύνει 
«τα παιδιά του ΟΣ∆Ε» να συνεχίσουν 
να βγάζουν ακούραστα το ψωµί τους.  

Προβληµατισµό 
στις τάξεις των 
φυτωριούχων φέρνει 
το πρόγραµµα για τις 
νέες ποικιλίες. Στη 
φωτό ο Χρήστος Μίλης.  

Από τον 
περασµένο 
Φεβρου-
άριο στην 
Agrotica 
µαγειρεύει 
ο Κόκ-
καλης το 
πρόγραµµα 
για τη 
δηµιουρ-
γία νεών 
ποικιλιών. 
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Συµπληρωµατικές και όχι εναλλακτικές 
είναι οι µη χηµικές µέθοδοι αντιµετώπι-
σης ζιζανίων, υποστήριξε ο οµότιµος κα-
θηγητής Ζιζανιολογίας, Ηλίας Ελευθε-
ροχωρινός, στην 3η Πανελλήνια Συνά-
ντηση Φυτιατρικής στις 17 Μαΐου, που έ-
λαβε χώρα στο Συνεδριακό Αµφιθέατρο 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Όπως ο ίδιος τόνισε «αυτό ισχύει γιατί 
οι µη χηµικές µέθοδοι κατά των ζιζανί-
ων είναι λιγότερο αποτελεσµατικές, υ-
ψηλότερου κόστους, δύσχρηστες, χρο-
νοβόρες και µικρότερης αξιοπιστίας, α-
φού η εκδήλωση της δράσης τους είναι 
βραδύτερη ενώ ορισµένες είναι λιγότε-
ρο φιλικές προς το περιβάλλον».  

Μοναδική εναλλακτική, η ορθολογική 
χρήση ζιζανιοκτόνων, η επιλογή των ο-
ποίων θα γίνεται µε βάση το είδος, τη βι-
ολογία και την ευαισθησία των ζιζανίων, 
καθώς και το φάσµα δράσης και την ε-
κλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων.  Με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η παράταση 
διάρκειας χρήσης των ελάχιστων εγκε-
κριµένων αποτελεσµατικών ζιζανιοκτό-
νων, όπως υπογράµµισε ο καθηγητής.   

Συνέχεια του εγγράφου 
Κούρεντα από σελ 10

Το ανώτατο όριο χρηµατοδότη-
σης των επιλέξιµων δαπανών 
καθορίζεται στο 25% προκειµέ-
νου να µην χαρακτηριστεί η εν 
λόγω χρηµατοδότηση ως κρα-
τική ενίσχυση, το δε υπόλοιπο 
75% αποτελεί την ίδια συµµε-
τοχή (ιδιωτικοί πόροι των µε-
λών της Σύµπραξης). Η εν λό-
γω χρηµατοδότηση (25%) θα 
βαρύνει τον λογαριασµό του 
άρθρου 24 του ν. 1564/1985 
(Λογαριασµός Σποροπαραγω-
γής και Φυτωρίων του Ταµεί-
ου Γεωργίας και Κτηνοτροφί-
ας που είναι ΝΠ∆∆ εποπτευό-
µενο από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων).

Στους Ερευνητικούς Φορείς 
περιλαµβάνονται Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνη-
τικοί Οργανισµοί και Ινστιτού-
τα, ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και από 
πλευράς Επιχειρήσεων Ιδιωτι-
κές και Συνεταιριστικές.

Επιπλέον, σας γνωρίζουµε 
ότι σύµφωνα µε το ισχύον θε-
σµικό πλαίσιο, όσοι δηµιουρ-
γούν νέες ποικιλίες, σύµφω-
να µε το ανωτέρω πρόγραµ-

µα, αποκτούν την ιδιότητα του 
δηµιουργού φυτικής ποικιλί-
ας και έχουν τα δικαιώµατα 
που ορίζονται µε τις αποφάσεις 
της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν.1564/1985, εφόσον φροντί-
σουν για την εγγραφή της νέ-
ας ποικιλίας στον Εθνικό Κατά-
λογο Ποικιλιών Καλλιεργούµε-
νων Φυτικών Ειδών ή/και την 
προστασία της νέας ποικιλίας, 
δηλαδή αποκτήσουν δικαιώ-
µατα διανοητικής ιδιοκτησίας 
τα οποία µπορούν να αξιοποι-
ήσουν αναλόγως.

Σε περίπτωση που οι προ-
τάσεις υποβληθούν µόνο α-
πό Ερευνητικούς Φορείς χω-
ρίς την σύµπραξη ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, τότε το ύψος 
της χρηµατοδότησης δύναται 
να ανέλθει στο 100% της προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 
αυτό να αποτελεί επίσης κρα-
τική ενίσχυση.

Με βάση τα ανωτέρω, πα-
ρακαλούµε όπως υποβάλλε-
τε τις προτάσεις σας, µέχρι τέ-
λους Μαΐου 2018.

Η Προϊστάµενη 
της ∆ιεύθυνσης, 

Ευαγγελία Κούρεντα

Εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων 
για βέλτιστη 
φυτοπροστασία

Σπάει τον κουμπαρά το project 
Κούρεντα για τις νέες ποικιλίες  

Την αλλαγή ζιζανιοκτόνου, όσο 
ακόµα είναι αποτελεσµατικό, και 

αποφυγή επαναλαµβανόµενης 
χρήσης της ίδιας ουσίας αποτελούν 

ουσιαστικές δράσεις από πλευράς 
γεωργών στη διαχείριση ζιζανίων, 

υποστήριξε ο καθηγητής, Ηλίας 
Ελευθεροχωρινός 

Στο εταιρικό 
meeting της 
Συνεταιριστικής 
Ασφαλιστικής 
στην Μπολόνια 
οι Ν. Μπέσσα, 
διευθύντρια 
∆ιοικητικού, 
Θ. Ιωαννίδης, 
πρόεδρος και ∆. 
Ζορµπάς, CEO.

Ταξίδι επιβράβευσης αλλά και επιµόρφωσης στην Ιταλία 
για τα στελέχη της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής 

Με ένα υπέροχο ταξίδι στη Μπολόνια και τη Βερόνα της Ιταλίας, η 
Συνεταιριστική Ασφαλιστική, επιβράβευσε τους συνεργάτες της που διακρίθηκαν 
όχι µόνο µε βάση τις παραγωγικές τους επιδόσεις, αλλά και τη διαχρονική τους 
σχέση µε την εταιρεία. Οι συµµετέχοντες επισκέφθηκαν τα Κεντρικά Γραφεία 
του Οµίλου Unipol, που αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς µετόχους της 
Συνεταιριστικής και είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε παρουσίαση που 
έγινε από τον Enrico San Pietro, Γενικό ∆ιευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών της 
Unipol, µε θέµα τα στοιχεία του Οµίλου και την τηλεµατική, στην οποία ο Όµιλος 
Unipol είναι ένας από τους leader παγκοσµίως και τις καινοτόµες λειτουργίες 
που έχουν εφαρµόσει στην ασφαλιστική αγορά της Ιταλίας. Στο εταιρικό 
meeting, ο πρόεδρος Θωµάς Ιωαννίδης αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσµούς 
της εταιρείας µε τους Μετόχους από την υπόλοιπη Ευρώπη. Χαιρετισµούς 
απηύθυναν οι εκπρόσωποι της UNIPOL και της MACIF και αντιπρόεδροι του 
∆Σ της Εταιρίας, Marc Guy Victor Sordoni και Filippe Da Costa και ο πρόεδρος 
των Συνεταιριστικών Τράπεζων κ Ν. Μυρτάκης, ο βουλευτής Μ. Τζελέπης και ο 
πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητήριου Αθηνών κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου.

Ξέρεις από Βέσπα;
Η µετάθεση καθόλου 
δεν φαίνεται να πτοεί 

την γνωστή δεξιοτέχνη 
των προγραµµάτων  
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Επιτραπέζιο ροδάκινο

Το ενδιαφέρον 
για τα πρώιμα 
έχει και τιμή

 Μειωμένη η ισπανική παραγωγή 
  Κόρινθος και Θεσσαλία κόβουν 2 ευρώ

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με καλές τιµές που σε κάποιες περι-
πτώσεις αγγίζουν και τα 2 ευρώ το κι-
λό ξεκίνησε η φετινή πρώιµη συγκο-
µιδή του ελληνικού επιτραπέζιου ρο-
δάκινου. Την ίδια στιγµή στην Ισπα-
νία η παραγωγή αναµένεται µειωµέ-
νη λόγω των αντίξοων καιρικών συν-
θηκών, που επικράτησαν την καλλι-
εργητική περίοδο, γεγονός που ενι-
σχύει την άποψη ότι το ελληνικό προ-
ϊόν θα τύχει καλύτερης… υποδοχής 
στην Ευρώπη. Αν και η χρονιά εκτιµά-
ται ότι θα είναι καλύτερη από πέρυσι, 
ανησυχία προκαλούν στους παραγω-
γούς  οι απότοµες εναλλαγές του και-
ρού τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, οι 
οποίες λόγω των βροχοπτώσεων δηµι-
ουργούν τοπικά - µέχρι ώρας τουλά-
χιστον - προβλήµατα στην ποιότητα. 

Στο θέµα της ποιότητας από µια 
εντελώς διαφορετική σκοπιά όµως, 
επικεντρώθηκε µιλώντας στην εφη-
µερίδα Agrenda και ο πρόεδρος του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Κουτλιά-
µπας. Σύµφωνα µε όσα ανέφερε φέ-
τος «τα ποιοτικά ροδάκινα θα είναι 
λίγα». Ο λόγος σύµφωνα µε τον ίδιο 
έχει να κάνει µε την αδυναµία των 
παραγωγών να πραγµατοποιήσουν  
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ό-
λες εκείνες τις απαραίτητες καλλιερ-
γητικές φροντίδες. Στην περιοχή του 
Βελβεντού η συγκοµιδή ξεκινάει τον 

Ιούνιο. Όπως εξηγεί ο Νίκος Κουτ-
λιάµπας  «µέχρι στιγµής η καλλιέρ-
γεια εξελίσσεται καλά. Όσον αφορά 
το θέµα των τιµών δεν µπορούµε να 
κάνουµε προβλέψεις». Και πρόσθε-
σε: «στην Πελοπόννησο που έχουν 
ξεκινήσει να συγκοµίζουν κάποιες 
µικρές ποσότητες πρώιµων επιτρα-
πέζιων ροδάκινων, οι τιµές παρα-
γωγού είναι στα 2 ευρώ περίπου».  
Για την έναρξη της συγκοµιδής στα 
πρώιµα ροδάκινα (ποικιλία Φραν-
σουά) της Πελοποννήσου µίλησε 
στην Agrenda ο πρόεδρος του Α.Σ. 
Αγίου Βασιλείου, Μιχάλης Βαρδάκας. 
Σύµφωνα µε όσα τόνισε, οι τιµές ό-
ντως πλησιάζουν τα 2 ευρώ το κιλό, 
αλλά ξεκαθάρισε ότι αναµένεται να 
µειωθούν όταν µπουν περισσότερα 
ροδάκινα στην αγορά. 

Υψηλές, τουλάχιστον αυτή την πε-
ρίοδο, είναι οι τιµές παραγωγού και 
στη Θεσσαλία αφού όπως µας εξηγεί 
ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, 
Σωτήρης Ταµπόσης, οι πρώτες πο-
σότητες πουλήθηκαν στα 2 µε 2,20 
ευρώ το κιλό. Επιπλέον τονίζει ότι η 
φετινή παραγωγή – αν και είµαστε α-
κόµα στην αρχή – αναµένεται καλή, 
ενώ σηµαντική είναι η ζήτηση και για 
εξαγωγές. Για καλή αρχή κάνει λόγο 
στην Agrenda και ο υπεύθυνος πω-
λήσεων του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, Βα-
σίλης Μπουγάς. Η τιµή παραγωγού 
στην περιοχή βρίσκεται στο 1 ευρώ 
το κιλό «όταν πέρυσι κατά µέσο όρο 
κυµάνθηκε πολύ χαµηλά και συγκε-
κριµένα στα 25 λεπτά το κιλό», εξη-
γεί ο ίδιος. Και συµπληρώνει: «εξά-
γουµε προς τις περισσότερες ευρω-
παϊκές αγορές, αλλά και σε κάποιες 
Τρίτες χώρες, όπως η Ουκρανία και 
η Μέση Ανατολή. Αυτή την περίοδο 
στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν ξεκι-
νήσει να µπαίνουν και οι ανταγω-
νιστές της Ελλάδας, όπως η Ισπα-
νία και η Τουρκία. Ωστόσο, η Ισπα-
νία φέτος δεν έχει µεγάλη παραγω-
γή. Πρόκειται, βέβαια, για κάτι που 
δεν έχει ακόµα αποτυπωθεί στη ζή-
τηση. Ελπίζουµε, όµως, να γίνει σύ-
ντοµα, προκειµένου να ωφεληθεί το 
ελληνικό επιτραπέζιο ροδάκινο».  

Πιάνουν 1,5 ευρώ τα
υπερπρώιµα βερίκοκα
Wonder Cot και Aurora
Θετικά σηµάδια για τη φετινή αγορά άρχισαν να δείχνουν οι 
πρώτες εµπορικές πράξεις για τα πρώιµα βερίκοκα τόσο της 
Πελοποννήσου όσο και της Βόρειας Ελλάδας. Σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ της Agrenda οι τιµές παραγωγού στο πρώιµο αυτό 
στάδιο και στις δύο περιοχές κυµαίνονται στα 1,20 – 1,50 
ευρώ το κιλό και αφορούν τις υπερπρώιµες ποικιλίες 
«Wonder Cot» και «Cas Cot» και «Aurora». Αν και στην 
Πελοπόννησο η κύρια παραγωγή σε βερίκοκο αφορά την 
ποικιλία Μπεµπέκου που προορίζεται για τη βιοµηχανία αυτό 
το διάστηµα – σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο πρόεδρος του 
Α.Σ. Αγίου Βασιλείου Μιχάλης  Βαρδάκας – οι έστω και 
µικρές ποσότητες των Wonder Cot και Aurora αγοράζονται 
από το χωράφι στην τιµή του 1,50 ευρώ το κιλό. Και στη 
Βόρεια Ελλάδα σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, οι 
ποικιλίες αυτές πιάνουν τιµή στα 1,20 ευρώ. 

Ελπίζουν στα όψιµα 
κεράσια αφού 
έχασαν τα Μπουρλά 

Τρεις µέρες µόνο κατάφεραν να 
πουληθούν σε καλές τιµές τα 
πρώιµα κεράσια της ποικιλίας 
Μπουρλά, αφού οι 
βροχοπτώσεις του Μαΐου 
δηµιούργησαν σοβαρά ποιοτικά 
προβλήµατα στην παραγωγή. 
Σύµφωνα µε όσα τονίζει ο 
υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου 
στον Αγροτικό Συνεταιρισµό 
Αλιάκµων, Ανδρέας Οβεζίκ «στη 
Βέροια η συγκοµιδή ξεκίνησε 
λίγο µετά την Πρωτοµαγιά, µε 
θετικά µηνύµατα αφού τα πρώτα 
έφυγαν σε εξαγωγές µε πολύ 
καλές τιµές, στα 4 µε 5 ευρώ το 
κιλό. Στη συνέχεια ωστόσο 
ξεκίνησαν οι βροχές, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούµε 
να συγκοµίσουµε. Όταν 
ξαναµπήκαµε στα χωράφια η 
ποιότητα είχε υποβαθµιστεί 
αισθητά. Από ‘κει και µετά η τιµή 
κατρακύλησε στα 1,80 ευρώ το 
κιλό». Και συµπληρώνει: «οι 
όψιµες ποικιλίες αναµένεται να 
ξεκινήσουν τις επόµενες ηµέρες. 
Σήµερα οι τιµές τους είναι µεν 
στα 3 ευρώ το κιλό, αλλά ακόµα 
δεν µπορούµε να βγάλουµε 
ασφαλές συµπέρασµα. Παρόλα 
αυτά, παραδοσιακά, στα όψιµα 
οι τιµές είναι πάντα υψηλότερες 
γιατί γίνεται διαφορετική 
διαχείριση. Ανάλογη είναι η 
πορεία του κερασιού τόσο στην 
Ηµαθία όσο και στην Πέλλα». 
Την ίδια ώρα στην Πιερία έχει 
συγκοµιστεί το 70% των 
πρώιµων, όπου σύµφωνα µε τα 
πρόεδρο του Συνεταιρισµού 
Ράχης «Ο Άγιος Λουκάς» 
∆ηµήτρη Ντούρο «τα κεράσια 
πωλούνται από 1,50 έως 3,50 
ευρώ ανά κατηγορία µεγεθών». 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
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Αφίδες ως 10% 
στους βλαστούς
Προσεκτικές επεμβάσεις 
στα εσπεριδοειδή Ιωαννίνων 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Να εξετάζουν τα δέντρα τους για 
τυχόν ζηµιές από αφίδες, παρα-
τηρώντας τον αριθµό των προ-
σβεβληµένων βλαστών µια ή 
δυο φορές την εβδοµάδα, καλεί 
τους εσπεριδοκαλλιεργητές το 
Περιφερειακό Κέντρο Προστα-
σίας Φυτών Ιωαννίνων.

Η εξέταση γίνεται µε επισκό-
πηση στο 10% των δέντρων του 
οπωρώνα και καταµέτρηση του 
αριθµού των προσβεβληµένων 
βλαστών σε 1 τ.µ. κόµης, ελέγχο-
ντας παράλληλα για την ύπαρ-
ξη ωφέλιµων, τονίζουν οι γεω-
πόνοι, σηµειώνοντας ότι τα όρια 
για την καταπολέµηση είναι 5-

10% των βλαστών µε αποικίες α-
φίδων στις µανταρινιές και στις 
πορτοκαλιές αντίστοιχα. Αν το-
πικά ξεπεραστούν τα παραπάνω 
όρια, µπορεί να σχεδιαστεί αντι-
µετώπιση του εχθρού µε χηµι-
κά µέσα µόνο εφόσον εξασφα-
λιστεί η προστασία των µελισ-
σών. Για να µην αποβούν οι ε-
φαρµογές σκευασµάτων µελισ-
σοτοξικές, προτιµούνται τα ηπι-
ότερα εξειδικευµένα- εκλεκτικά 

αφιδοκτόνα µε την ένδειξη «σχε-
τικά µη µελισσοτοξικό» και να 
εφαρµόζονται τις απογευµατι-
νές ή βραδινές ώρες µετά το πέ-
ρας της δραστηριότητας των µε-
λισσών. Οι µελισσοκόµοι να ει-
δοποιούνται για την εφαρµογή 
του ψεκασµού µε σκοπό το κλεί-
σιµο των κυψελών για 24 ώρες 
µετά την εφαρµογή.

Οι ειδικοί συστήνουν να κατα-
βάλλεται κάθε προσπάθεια οι ε-
φαρµογές να γίνουν τοπικά στα 
νεαρά µόνο δέντρα ή στα επα-
νεµβολιασµένα που συνήθως έ-
χουν το πρόβληµα, στοχεύοντας 
τη νεαρή βλάστηση και να µην 
γενικευτούν σε ολόκληρο τον 
οπωρώνα παρά µόνο αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο.

Καλόκορη
Αφορά τοπικές προσβολές σε 

κληµεντίνες ή Navel κοντά σε α-
καλλιέργητες εκτάσεις ή πλαγιές 
λόφων. Η ζηµιά γίνεται στους 
ανθικούς οφθαλµούς ή την αυ-
ξανόµενη κορυφή των οποίων 
προκαλεί την πτώση και την α-
νάπτυξη µια µαύρης σταγόνας 
στη θέση του κοψίµατος. Συστή-
νεται χρήση θερινών λαδιών. 

Τετράνυχοι
Μόνο ωφέλιµα και σαπρόφυτα 

ακάρεα συναντώνται σε δείγµα-
τα φύλλων από τα σταθερά πα-
ρατηρητήρια στους νοµούς Άρ-
τας και Θεσπρωτίας, γι’ αυτό και 
δεν είναι επιβεβληµένος αυτή 
την εποχή κανένας ψεκασµός. 

Στην έναρξη της άνθισης είναι ευαίσθητα στο ωίδιο τα αµπέλια
Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του ωίδιου στα αµπέλια 
της Κεντρικής και της Στερεάς Ελλάδας, δεδοµένου ότι η καλλιέργεια 
βρίσκεται στην έναρξη της άνθισης, στάδιο ευαίσθητο για προσβολή από το 
µύκητα. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συστήνουν τη συνέχιση της προστασίας των αµπελώνων, µε έµφαση στις 
περιοχές όπου η ασθένεια ενδηµεί, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες. Η 

ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων 
τα θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό και την έκθεση στο φως της 
τρυφερής βλάστησης και των ανθοταξιών. Σε κάθε περίπτωση, λένε οι ειδικοί, συστήνεται 
στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον αµπελώνα µία φορά τουλάχιστον την εβδοµάδα, 
για να συλλέγουν και να καταστρέφουν τους προσβεβληµένους βλαστούς. Να σηµειωθεί 
ότι η καταπολέµηση του ωίδιου µπορεί να συνδυαστεί µε αυτή του περονόσπορου. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Ψώρες
∆εν έχουν εκκολαφθεί οι 
έρπουσες της 1ης γενιάς 
κόκκινης ψώρας, παρλα-

τόριας, ψευδόκοκκου

Περονόσπορος σε επιτραπέζια 
και βιοµηχανική ντοµάτα
Μετά τις τελευταίες βροχές την εµφάνισή του αναµένεται να 
κάνει ο περονόσπορος στις υπαίθριες καλλιέργειες 
επιτραπέζιας και βιοµηχανικής ντοµάτας στην Κεντρική 
Ελλάδα. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, η ασθένεια ευνοείται από 
υγρό και δροσερό καιρό, ενώ στα συµπτώµατα, καταγράφονται: 
1) Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην 
πάνω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στην κάτω επιφάνεια 
αναπτύσσονται υπόλευκες εξανθήσεις, 2) Στους βλαστούς 
καστανές ως µαύρες ραβδώσεις µε λευκή εξάνθηση. Τα 
πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως στα κατώτερα και 
στη συνέχεια στα ανώτερα φύλλα των φυτών. Όσοι παραγωγοί 
εντοπίσουν συµπτώµατα συνιστάται να προστατεύσουν τις 
καλλιέργειές τους µε ψεκασµούς κάλυψης µε εγκεκριµένα και 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά, µε δραστικές όπως: Fosetyl-
aluminium Pyraclostrobin, Azoxystrobin, benalaxyl, folpet, 
Metalaxyl, ametoctrabin, Mancozeb, Copper hydroxide.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Cuprofix Ultra 40 WG, 
Valbon 1,75/70 WG
ARYSTA: Proxanil Duo
BAYER: Aliette 80WG, Consento 450SC
ELANCO: Equation Pro, Electis CX 660WG
FMC: Galben M (Benalaxyl 8% + Mancozeb 65%) WP
HELLAFARM: Mancozeb ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP, Mantox 
68 WG
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, Revus 25SC
SIPCAM: Vitene Triplo R, Cymonil και Lieto WG
VIORYL:  Mancozeb ΒΙΟΡΥΛ 80WP, Υδροξείδιο χαλκού 
ΒΙΟΡΥΛ 50WP

Ακάρεα στην ελιά 
Τα ακάρεα προκαλούν παραµορφώσεις στα φύλλα και 
τους καρπούς των ελαιόδεντρων, υποβαθµίζοντας την 
ποιότητα ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες. Στις 
πρώιµες περιοχές η ελιά βρίσκεται σε πλήρη άνθιση, ενώ 
στις υπόλοιπες το βλαστικό στάδιο διαφοροποιείται 
ανάλογα µε την ποικιλία και τις τοπικές συνθήκες από τη 
διαφοροποίηση της στεφάνης ως την έναρξη της άνθισης. 
Σε ελαιώνες όπου εντοπίζονται προβλήµατα από ακάρεα, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας συνιστούν καταπολέµηση σε συνδυασµό 
µε τον πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης, οι 
καλλιεργητές καλούνται να κάνουν έναν επαναληπτικό 
ψεκασµό στις επιτραπέζιες ποικιλίες µε την πτώση των 
πετάλων και όταν ο καρπός έχει µέγεθος καρφίτσας.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Laincoil, Microthiol Special 
80 WG
ARYSTA: Cosavet 80 WG (ποικιλία πράσινη ελιά 
Χαλκιδικής)
HELLAFARM: Χελλάθειον 80 WG
SYNGENTA: Vertimec Pro 1.8 SC
VIORYL: Trilog 80WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Πανάκριβο το 
συρματόπλεγμα 
στην κάνναβη  
Μόνο όσοι διαθέτουν κεφάλαιο και τεχνογνωσία 

θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τους επενδυτές

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ανοίγει και τυπικά πλέον - από θεσµικής 
πλευράς - ο δρόµος για την καλλιέργεια  
φαρµακευτικής κάνναβης, αφού µετά το 
σχετικό νόµο (4523/2018) που πέρασε τον 
περασµένο Μάρτη, υπεγράφη από τα συ-
ναρµόδια υπουργεία Εσωτερικών, Οικο-
νοµίας, ∆ικαιοσύνης, Υγείας και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, η κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ Β΄1692/2018) µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια 
και επεξεργασία της. Ωστόσο οι ενδιαφε-
ρόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν  
πρόκειται για ένα τοµέα που θα επιλέξει 
σηµαντικός αριθµός αγροτών. Σύµφωνα 
µε όσους γνωρίζουν την καλλιέργεια, το 
κόστος επένδυσης είναι αρκετά υψηλό 
φτάνοντας περίπου το 1 εκατ. ευρώ ανά 
στρέµµα. Γεγονός που τη διαφοροποιεί 
από την ανοικτή καλλιέργεια βιοµηχανι-
κής κάνναβης, η οποία... ανοίγει σαφώς 
περισσότερες ευκαιρίες για τον αγροτικό 
κόσµο. Για την είσοδο του στον τοµέα, ο 
παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει την α-
παραίτητη έκταση, να κατασκευάσει θερ-
µοκηπιακή εγκατάσταση και να αποκτή-
σει την κατάλληλη τεχνογνωσία. Εφό-
σον, λοιπόν, εξασφαλίσει όλα τα παρα-
πάνω µπορεί να προχωρήσει σε µια σύ-
µπραξη µε κάποιον επενδυτή σε µια µι-
κτή εταιρεία µε ένα ΑΦΜ. Σε αυτό το µο-
ντέλο θα µπορούσε επίσης να ενταχθεί 
και µια Οµάδα Παραγωγών. Αναφορικά 
µε τις προδιαγραφές εισαγωγής πολλα-
πλασιαστικού υλικού και καλλιέργειας, 
σύµφωνα µε όσα ορίζει η ΚΥΑ που δηµο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ: 

1 Για όλα τα θέµατα που αφορούν στις 
εγκρίσεις ή τις ανακλήσεις και στην 

καλλιέργεια µέχρι και το στάδιο της απο-
ξήρανσης των ακατέργαστων πρώτων υ-
λών των ποικιλιών κάνναβης του είδους 

Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε ετρα-
ϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, αρ-
µόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΑΑΤ είναι η ∆ιεύ-
θυνση Συστηµάτων καλλιέργειας και Προ-
ϊόντων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής ∆ι-
εύθυνσης Γεωργίας. 

2Η ∆ιεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υ-
λικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ει-

δών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης ορίζεται ως αρµόδια 
αρχή για την εποπτεία τήρησης των δια-
δικασιών εισαγωγής σπόρου προς σπορά 
ποικιλιών κάνναβης και των ελέγχων που 
σχετίζονται µε αυτή. 

3 Η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων που 
προβλέπονται στην παρούσα πραγ-

µατοποιείται από τα τµήµατα Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των ∆ι-
ευθύνσεων Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 
του Υ.Π.Α.Α.Τ. 

4Η ποσότητα του εισαγόµενου σπό-
ρου σποράς δεν υπερβαίνει τα 3 κι-

λά σπόρων σποράς ανά στρέµµα καλλιέρ-
γειας, και πραγµατοποιείται για την κάλυ-
ψη των αναγκών σποράς της εγκεκριµένης 
καλλιεργούµενης έκτασης. 

5 Η υποχρεωτική επισήµανση του ει-
σαγόµενου πολλαπλασιαστικού υλι-

κού περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Το όνοµα ή την εταιρική επωνυµία της 

επιχείρησης αποστολής β) Το φυτικό είδος 
γ) Το καθαρό βάρος (σε κιλά) όταν πρόκει-
ται για σπόρο ή τον αριθµό φυταρίων (α-
ριθµός τριβλίων/αριθµό µικροδοχείων ι-
στοκαλλιέργειας) όταν πρόκειται για φυτά-
ρια. δ) Τη χώρα αποστολής .

6 Ο φορέας, στον οποίο έχει χορη-
γηθεί η έγκριση λειτουργίας του 

άρθρου 1, δηλώνει δυο εργάσιµες ηµέ-
ρες πριν την άφιξη του σπόρου στο τοπι-
κό Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγ-
χων των ∆ιευθύνσεων Αποκεντρωµένων 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (Τ.Α.Α.Ε.) την άφι-

ξη του φορτίου στα σηµεία εισόδου της 
Επικράτειας. Η δήλωση γίνεται µε συ-
µπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραµµέ-
νη µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογρα-
φής του φυσικού προσώπου ή των νόµι-
µων εκπροσώπων του νοµικού προσώ-
που και συνοδεύεται από επίσηµο αντί-
γραφο του τιµολογίου αγοράς. 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες αµέσως µετά την 
παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης και των 
συνοδευτικών εγγράφων, ελέγχουν το α-
φιχθέν πολλαπλασιαστικό υλικό ως προς τη 
σφράγιση, και τη σήµανση. 

7Ο φορέας, στον οποίο έχει χορηγη-
θεί η έγκριση υποχρεούται: 

α) Να εφαρµόζει διακριτή σήµανση στα 
καλλιεργούµενα τµήµατα - αγροτεµάχια, µε 
κωδικοποιηµένο σύστηµα (ιχνηλασιµότητα) 
που ακολουθεί όλα τα στάδια της παραγω-
γικής διαδικασίας. 

β) Να τηρεί αρχείο µε τα πρωτότυπα πα-
ραστατικά αγοράς - εισαγωγής πολλαπλασια-
στικού υλικού κάνναβης  που προµηθεύεται. 

γ) Να τηρεί αρχείο µε τον αριθµό τελι-
κών φυταρίων που παρήχθησαν. 

δ) Να γνωστοποιεί στο τοπικό Τµήµα Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των ∆ι-
ευθύνσεων Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑΕ) µια εργάσιµη µέρα πριν 
την ηµεροµηνία διενέργειας: 

1. σποράς, το βάρος του χρησιµοποιού-
µενου σπόρου 

2. φύτευσης, τον αριθµό των φυταρίων 
3. καταστροφής φυτών, τον αριθµό κα-

ταστρεφόµενων φυτών και τον τρόπο κα-
ταστροφής 

4. συγκοµιδής, το βάρος των συγκοµι-
ζόµενων ταξιανθιών 

5. καταστροφής υπολειµµάτων καλλι-
έργειας, το βάρος  των καταστρεφόµενων 
φυτικών ιστών 

6. αποξήρανσης, το βάρος των αποξη-
ραµένων πρώτων υλών 

στ)  Να γνωστοποιεί στο τοπικό Τµήµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των 
∆ιευθύνσεων Αποκεντρωµένων Υπηρε-
σιών του ΥΠΑΑΤ µηνιαίως τις αποθηκευ-
µένες ποσότητες αποξηραµένων ταξιαν-
θιών ή πρώτων υλών. 

Όσον αφορά την εποπτεία αυτή θα πραγ-
µατοποιείται από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα τµήµατα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Ελέγχων των ∆ιευθύν-
σεων Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του 
υπουργείου υποχρεούνται να πραγµατο-
ποιούν διοικητικούς διασταυρωτικούς ε-
λέγχους των υποβαλλοµένων στοιχείων 
και  τουλάχιστον ανά τρίµηνο, επιτόπιους 
ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εγκεκρι-
µένης µονάδας. Οι έλεγχοι έχουν ως αντι-
κείµενο τη νόµιµη εισαγωγή του σπόρου, 
την ποσότητα του σπόρου που αποθηκεύ-
εται από την εισαγωγή του µέχρι την σπο-
ρά του, την ποσότητα σπόρου που κατα-
στρέφεται, την ποσότητα των συγκοµιζό-
µενων ταξιανθιών, τον αριθµό καταστρε-
φόµενων φυτών, την τήρηση των γνωστο-
ποιήσεων, την τήρηση των υποχρεώσεων 
της µονάδας συνολικά και των λοιπών υπο-
χρεώσεων αρµοδιότητας του υπουργείου. 

Μέτρα προστασίας 
της καλλιέργειας 

Εκτός των άλλων το θεσµικό πλαίσιο για την καλλι-
έργεια και µεταποίηση της φαρµακευτικής κάννα-
βης προϋποθέτει αυστηρούς όρους για τον έλεγχο 
του συνόλου της δραστηριότητας. Σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ τόσο η καλλιέργεια όσο η µεταποίηση θα πρέ-
πει να ασκούνται σε περίκλειστη έκταση, εντός της 
οποίας βρίσκονται και τα σηµεία αποθήκευσης. Η 
καλλιεργούµενη περιοχή είναι κλειστή. Για την πε-
ριµετρική προστασία της εγκατάστασης επιβάλλεται: 

α) Ο χώρος είναι περιφραγµένος µε µόνιµο δι-
κτυωτό πλέγµα ή/και µε τοιχοποιία, ύψους τουλάχι-
στον 3 µ. Εσωτερικά της περίφραξης υπάρχει ελεύ-
θερη -κενή ζώνη, πλάτους τουλάχιστον 3 µ. 

β) Φωτισµός από τη δύση έως την ανατολή του 
ηλίου, µε τόση επάρκεια, ώστε να είναι ορατή κά-
θε κίνηση προσέγγισης της περιφράξεως, εντός 
και εκτός αυτής. 

γ) Σύστηµα συναγερµού ασφαλείας, µε συνε-
χή λειτουργία µε εξωτερικούς ανιχνευτές κίνησης, 
που ειδοποιούν σε κάθε προσπάθεια παραβίασης 
της περίφραξης. 

δ) Η περίφραξη εξοπλίζεται µε ολοκληρωµένο 
σύστηµα 24ωρης παρακολούθησης, µέσω καµε-
ρών το οποίο καλύπτει περιµετρικά και την ελεύ-
θερη - κενή ζώνη, χωρίς τυφλά σηµεία. 

ε)  Η φύλαξη εκτελείται από ένστολους και εκπαιδευ
µένους ιδιωτικούς φύλακες οι οποίοι εποπτεύουν
ανελλιπώς την περίφραξη. 

στ) Επί της κεντρικής πύλης υπάρχει κεντρικό 
φυλάκιο για ροστασία της εισόδου -εξόδου και τον 
έλεγχο των εισερχοµένων - εξερχοµένων. 

Σύµφωνα µε τους όρους εγκατάστασης 
απαιτείται παράβολο 10.000 ευρώ, 
αντίγραφο ποινικού µητρώου και απόσταση 
1.000 µέτρων από σχολείο.

Αρµόδια αρχή για την εποπτεία τόσο των 
εγκαταστάσεων όσο και των µεταφορών 
των τελικών προϊόντων ορίζεται η  
Ελληνική Αστυνοµία.

Εγκατάσταση Φύλαξη 
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Όλοι οι επενδυτές που θεωρούν 
ότι ο εξοπλισµός τους είναι και-
νοτόµος παρά το γεγονός ότι 

δεν βρίσκεται στη σχετική λίστα, θα εξε-
τάζονται κατά περίπτωση, αναφέρει η 2η 
τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, 
που φαίνεται να κλείνει τον κύκλο των 
αλλαγών και να δίνει µια τελική µορφή 
στην προκήρυξη µετά από σειρά προσαρ-
µογών, καθώς πλησιάζει η καταληκτική 
ηµεροµηνία αιτήσεων της 5ης Ιουνίου.   

Στο ενηµερωτικό σηµείωµα που έ-
στειλε ο προϊστάµενος των διαχει-
ριστικών αρχών, Ευθύµιος Τσια-

τούρας αναλύοντας τις αλλαγές, αναφέ-
ρεται επίσης, ότι διευκολύνονται οι επεν-
δύσεις αιγοπροβατοτρόφων, καθώς τώ-
ρα στις γραµµικές αµελκτικές µηχανές 
είναι επιλέξιµοι όλοι οι τύποι παγίδευ-
σης. Επιπλέον, προσαρµόζεται η δυνατό-
τητα προσκόµισης συµβολαιογραφικού 
ιδιωτικού συµφωνητικού για επενδύσεις 
σε νέες φυτείες στα εξ αδιαιρέτου αγρο-
τεµάχια, ενώ στο Μέτρο 4.1.3 που αφο-
ρά ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιοαέριο κ.λπ), 
διαγράφεται η προϋπόθεση επιλεξιµό-
τητας που αφορά στον ενεργό γεωργό.

Ακολουθεί η τροποποιητική των 
11 σηµείων, µαζί µε έναν σχολια-
σµό από τις διαχειριστικές αρχές:

1Οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών 
προβατοειδών και λοιπών αιγοει-
δών δύνανται να ληφθούν υπόψη 

κατά τον υπολογισµό της συνολικής τυ-
πικής απόδοσης της εκµετάλλευσης α-
νεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη στην εκ-
µετάλλευση θηλυκών προβατοειδών α-
ναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών α-
ναπαραγωγής αντίστοιχα.

2∆ιαγράφεται η προϋπόθεση επι-
λεξιµότητας που αφορά στον ε-
νεργό γεωργό στα φυσικά πρό-

σωπα στο πεδίο: Επιλεξιµότητα φυσι-
κών και νοµικών προσώπων.

3Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβά-
λουν αίτηµα στήριξης φυσικά πρό-
σωπα που έχουν υποβάλει αίτη-

µα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος του υποµέτρου 
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κα-
τά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων 
στήριξης στο υποµέτρο 4.1» αντικαθίστα-

Μόρια καινοτομίας σε εξοπλισμό 
και εκτός επίσημης λίστας στα Σχέδια
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Με 70 εκατ. ευρώ 
προίκα η στήριξη 
μικρών αγροτών  
Οι φωνές των παραγωγών για τα αγροπεριβαλλοντικά 
υποχρεώνουν τις αρχές να βγάλουν από τη ναφθαλίνη το 
Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 
με πριμ 14.000 ευρώ. Τον Ιούνιο αναμένονται οι ανακοινώσεις 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ανακινείται και µάλιστα έντονα τον τε-
λευταίο καιρό από την πολιτική ηγε-
σία το ενδεχόµενο προκήρυξης του Μέ-
τρου 6.3 που θα στηρίξει τις µικρές εκ-
µεταλλεύσεις µε πριµ 14.000 ευρώ και 

µε προίκα 70 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή ποσό διπλάσιο α-
πό αυτό που αρχικά υπο-
λογιζόταν. Ο προγραµµα-
τισµός µίας προκήρυξης 
µπήκε στο φετινό καλε-
ντάρι πρώτα µε ανακοί-
νωση των αρχών σχετι-
κά µε τα αποτελέσµατα 
της Απονιτροποίησης και 
µετά µε δηλώσεις του υ-
πουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Βαγγέλη Αποστό-
λου, στο Περιφερειακό 

Συνέδριο Μυτιλήνης και έτσι φαίνεται 
πως το Μέτρο προωθείται ως «εναλλα-
κτική» προς τους απορριπτόµενους από 
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα, αν 
και καµία σχέση δεν έχει κανονιστικά. 
Παράλληλα προωθείται ως µία µεγάλη 
βοήθεια προς νησιώτες.

Όσον αφορά το κανονιστικό κείµενο 
της δράσης, έχει ξεκαθαριστεί πως πρό-
σβαση στο υποµέτρο θα έχουν ατοµικές 
ή οικογενειακές εκµεταλλεύσεις που βρί-
σκονται σε µικρές κοινότητες (έως και 
5.000 κάτοικοι) και έχουν δυναµικότη-
τα (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) ί-
ση µε 5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ. Έ-
τσι, διαχωρίζονται τόσο από γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις χωρίς προσανατολισµό 

στην αγορά όσο και τις περισσότερο δυ-
ναµικές εκµεταλλεύσεις που πρέπει να 
εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί.

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι ίσο µε 
14.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Η στήρι-
ξη παρέχεται µε τη µορφή κατ’ αποκο-
πή ποσού επιχορήγησης σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις για την ανάπτυξη τους 
κατόπιν υποβολής και έγκρισης. Τις αι-
τήσεις θα πρέπει να συνοδεύει και ένα 
επιχειρηµατικό σχέδιο. Σηµειώνεται ότι 
οι δικαιούχοι Νέων Αγροτών δεν έχουν 
δικαίωµα ένταξης.

Στα 50 µόρια η βάση ένταξης
Από εκεί και πέρα, ρόλο στην ένταξη 

θα παίξει και η µοριοδότηση των αιτή-
σεων µε τους ενδιαφερόµενους να πρέ-
πει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 50 
µόρια. Σύµφωνα µε τα κριτήρια που εί-
χαν δηµοσιευθεί τον Ιούνιο του 2017 
προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι πτυχίου 
σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης, οι 
κατ’ επάγγελµα, γυναίκες και οι κάτοι-
κοι στα ορεινά και στα νησιά. Επιπλέον 
µόρια λαµβάνουν οι έχοντες ατοµικό ε-
τήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ (α-
πό κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο 
εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κά-
θε πηγή) και παραγωγική δυναµικότη-
τα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως 
αρχική τυπική απόδοση) από 6.500 έ-
ως 7.999 ευρώ. 

Τέλος, όπως και σε άλλα προγράµµα-
τα (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης) βαθ-
µούς λαµβάνουν οι δραστήριοι σε αιγο-
προβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, ζωο-
τροφές ή στην καλλιέργεια φυτών ανθε-
κτικών στην κλιµατική αλλαγή.

Μπάτζετ
Ο προϋπολογισµός 

του Μέτρου 6.3 
αυξήθηκε κατά 33,6 

εκατ. και πλέον 
φτάνει τα 70 εκατ. 

ευρώ

7.500 ΑΤΟΜΙΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
20.000 6.500 � 7.999

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΣΕ ΕΧΟΝΤΕΣ



ται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση δύναται 
να υποβάλουν αίτηµα στήριξης ό-
σοι έχουν υποβάλει αίτηµα στήρι-
ξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος του υποµέτρου 
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
κατά την περίοδο υποβολής των αι-
τήσεων στήριξης στο υποµέτρο 4.1». 
To παραπάνω αποτελεί γενίκευση 
από τα «φυσικά πρόσωπα» σε «ό-
σοι» προκειµένου να συµπεριλη-
φθούν και τυχόν νοµικά πρόσωπα 
Νέοι Γεωργοί.

4∆ιαγράφεται η προϋπόθεση 
επιλεξιµότητας που αφορά 
στον ενεργό γεωργό στα νο-

µικά πρόσωπα στο πεδίο: Επιλεξιµό-
τητα φυσικών και νοµικών προσώ-
πων. Παραµένει η άσκηση της γεωρ-
γίας ως κύρια δραστηριότητα κ.λπ.

5Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί 
και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγ-
γεγραµµένοι και ενήµεροι στο 

οικείο µητρώο. Τα λοιπά συλλογικά 
σχήµατα να είναι αναγνωρισµένα». 
Έτσι απλοποιείται η διαδικασία, κα-
θώς πλέον δεν απαιτείται από τις Ο-
µάδες και Οργανώσεις παραγωγών 
η εγγραφή στο µητρώο, αλλά αρκεί 
η απόφαση αναγνώρισης.

6Στο άρθρο 9 της ΥΑ προστί-
θεται εδάφιο 1.2.7 ως εξής: 
«1.2.7 Είναι επιλέξιµη κάθε εί-

δους οµβροδεξαµενή (πλαστική, τσι-
µεντένια, µεταλλική κ.λπ.) για την ε-
ξυπηρέτηση θερµοκηπίων ή εγκατα-
στάσεων τύπου τολ υπό την προϋπό-
θεση ότι η οµβροδεξαµενή γεµίζει α-
πό τα όµβρια ύδατα που κυρίως προ-
έρχονται από την απορροή εγκατα-
στάσεων την εκµετάλλευσης.»

7Στο άρθρο 10 της ΥΑ, α) η πα-
ράγραφος 4 αντικαθίσταται ως 
εξής: «4. Οι δαπάνες για αγο-

ρά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή 
φυτών που εγκαθίστανται µε σπορά η 
φυτειών µε παραγωγική διάρκεια κά-
τω των τεσσάρων ετών και β) διαγρά-
φεται η παράγραφος 12. Ουσιαστικά 
δεν πρόκειται για νέες διατάξεις, αλλά 
για προσαρµογή του άρθρου των µη 
επιλέξιµων δαπανών σε  προηγούµε-
νες αλλαγές (ΥΑ, πρόσκληση).

8Ειδικά για την εγκατάσταση φυ-
τειών και τις κατασκευές τύπου 
τολ ο προσδιορισµός της χωρο-

θέτησης της επένδυσης µπορεί να γί-
νεται και µε συµβολαιογραφικό ιδιω-
τικό συµφωνητικό το οποίο πρέπει να 
έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση µε εκεί-
νη που προβλέπεται στο παράρτηµα 7 
για το είδος της επένδυσης. 

9Στο άρθρο 13 της ΥΑ, στο τέλος 
του εδαφίου στ προστίθεται το 
εξής εδάφιο: «Η πρόταση επεν-

δύσεων ως καινοτόµων µε ευθύνη του 
επενδυτή µπορεί να αφορά τις επενδύ-
σεις φυσικών προσώπων, νοµικών προ-
σώπων και συλλογικών σχηµάτων.»

10 Στο άρθρο 14 της ΥΑ, στο 
τέλος της παραγράφου 6 
προστίθεται εδάφιο ως ε-

ξής: Ειδικά για τους πίνακες 4.1 και 4.2 
του παραρτήµατος 4 στις γραµµικές α-
µελκτικές µηχανές είναι επιλέξιµοι ό-
λοι οι τύποι παγίδευσης και εντός κά-
θε κατηγορίας δυναµικότητας αιγο-
προβάτων είναι επιλέξιµες όλες οι εν-
διάµεσες δυναµικότητες.

11 Στο παράρτηµα 11 της ΥΑ, 
στην παράγραφο 3 η πε-
ρίπτωση 3.5 αντικαθίστα-

ται ως εξής: «Βεβαίωση µεταβολών α-
πό την αρµόδια ∆ΟΥ, όπου αναφέρο-
νται οι ΚΑ∆ (κωδικοί αριθµοί δραστη-
ριότητας) για δικαιούχους της δράσης 
4.1.1 ή σχετική εκτύπωση από το ολο-
κληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορι-
ακών Συστηµάτων. Αυτό αποτελεί διευ-
κόλυνση των δικαιούχων, καθώς πλέ-
ον αρκεί να φέρνουν το δικαιολογητι-
κό µέσω της εκτύπωσης από το taxis.

Μόνο
για μυημένους
Μερικές από τις εντυπώσεις 
της παρουσίασης των 
Σχεδίων Βελτίωσης σε 
κτηνοτρόφους της Αττικής: 

 Το πλέγµα κριτηρίων είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο, και 
προφανώς δεν απευθύνεται 
σε πολίτες, αλλά µόνο σε 
«µυηµένους συµβούλους». 

 Συντηρείται έτσι ένα 
απίθανο πλέγµα διοικητικών 
υπαλλήλων, συµβούλων, 
αξιολογητών, εκτιµητών, 
επιστηµόνων.
 Οι χρόνοι εκταµιεύσεων 

ίσως δεν είναι όσο ωραία 
περιγράφονται και οι 
ευθύνες θα είναι πάρα 
πολλές και µόνο του αγρότη, 
ως µονοµερώς υπεύθυνος. 

 Μοιάζει ότι οι γενικές 
δαπάνες και η ταλαιπωρία 
της διοικητικής πρακτικής 
λειτουργούν απαγορευτικά 
για µικρά έργα (κάτω των 
20.000 ευρώ).

 Όλα εξαρτώνται από τις 
ερµηνείες κάθε 
περιστασιακού υπαλλήλου ή 
και εκλεγµένου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Ενεργητική 
προστασία
Έως τις 25 Ιουνίου καλού-
νται να κάνουν αίτηση στή-
ριξης µεµονωµένοι παραγω-
γοί και οµάδες στο Μέτρο 
5.1 «Επενδύσεις σε προλη-
πτικά µετρά που σκοπεύουν 
στη µείωση των δυσµενών ε-
πιπτώσεων πιθανών φυσικών 
φαινοµένων, δυσµενών και-
ρικών συνθηκών και κατα-
στροφικών συµβάντων» του 
ΠΑΑ 2014-2020 που κα-
λύπτει δράσεις ενεργητικής 
προστασίας όπως αντιλαζικά 
δίχτυα, αντιπαγετικούς ανεµι-
στήρες και αντιβρόχινες µεµ-
βράνες.

 
Σχέδια Βελτίωσης
Η καταληκτική ηµεροµηνία 
στα Σχέδια Βελτίωσης 
ορίζεται ως ακολούθως:
α) του πρώτου σταδίου της 
αίτησης, ορίζεται η 
05/06/2018,
β) αιτηµάτων για τη 
θεώρηση εγγράφων, τη 
χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. 
στις ∆ΑΟΚ καθορίζεται η 
18/06/2018,
γ) του δευτέρου σταδίου της 
αίτησης ορίζεται η 
05/07/2018,
δ) του φυσικού φακέλου 
ορίζεται η 20/07/2018.

 
Οµάδες παραγωγών
Μέχρι τις 7 Ιουλίου έχουν 
περιθώριο τα νέα συλλογικά 
σχήµατα να κάνουν αιτήσεις 
ενίσχυσης για το Μέτρο 9  
του ΠΑΑ 2014-2020 
«Σύσταση Οµάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών».



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Μπορεί στον τοµέα της ευρωπαϊκής αυτοκί-
νησης να ξεκίνησε ήδη η σταδιακή διακο-
πή της δραστηριότητας στα ντιζελοκίνητα 
οχήµατα από ηχηρά ονόµατα όπως Toyota 
και Nissan, ωστόσο στον τοµέα των αγροτι-
κών µηχανηµάτων, παρά τις φιλότιµες προ-
σπάθειες πολλών εταιρειών, µία εναλλακτι-
κή του ντίζελ φαντάζει ακόµα ένας σχετικά 
µακρύς δρόµος. Ανάλυση του ιρλανδικού 
ιστότοπου Independent, αναφέρει πως το 

µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν 
αυτή τη στιγµή οι κατασκευαστές αγροτικών 
µηχανηµάτων που εστιάζουν στο κοµµάτι 
των βιοκαυσίµων και της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας είναι η αυτονοµία. ∆ηλαδή η εξεύ-
ρεση εναλλακτικής του πετρελαίου ντίζελ 
που µπορεί να παράσχει ρεαλιστικά τις ώ-
ρες που απαιτούν οι εργασίες στο χωράφι. 

 Η New Holland είναι ο κατασκευαστής 
τρακτέρ, ο οποίος βρίσκεται µέχρι στιγµής 
στο προσκήνιο µε τα τρακτέρ βιοκαυσίµων. 
Άλλοι όπως η John Deere και η JCB έχουν 
κάνει κάποια δουλειά για την ηλεκτρική 

Το ντίζελ δύσκολα 
θα εκθρονιστεί στον 
αγροτικό εξοπλισμό  
Η σταδιακή διακοπή παραγωγής οχημάτων ντίζελ στην 
Ευρώπη δεν αγγίζει άμεσα τα τρακτέρ λόγω αυτονομίας

Σε Ford αντίκα 
108.000 ευρώ

Από την τσέπη του 
108.000 ευρώ (94.500 
λίρες) έβγαλε Ιρλανδός 
συλλέκτης για ένα τρακτέρ 
αντίκα, θέτοντας νέο ρε-
κόρ στις δηµοπρασίες αυ-
τού του τύπου. Το τρακτέρ 
είναι ένα Ford County 
1474 Long Nose του 1981 
και αποτελεί µέρος µίας 
συλλογής 38 µηχανηµά-
των µάρκας Ford.

Για ανοιξιάτικα 
περάσµατα

Με στόχο να τραβήξει την 
προσοχή αγροτών που ζη-
τούν µεγάλες αποδόσεις 
αργά την άνοιξη βγάζει 
στην αγορά η Amazone, 
την ανανεωµένη έκδοση 
των συρόµενων καλλιεργη-
τών Citan-C. ∆ιαθέσιµες εί-
ναι εκδόσεις 12 έως 15 µέ-
τρων και στα νέα τους χα-
ρακτηριστικά περιλαµβάνε-
ται µία χοάνη σπόρων χω-
ρητικότητας 8.000 λίτρων.

Ντεµπούτο στην 
Cereals 2018

Εξοπλισµένο µε το νέο σύ-
στηµα διαλύµατος 
«PowrSpray», µία µεγαλύ-
τερη δεξαµενή 5.000 λί-
τρων και µία «υπέρ-ελα-
φριά αλλά πολύ στιβαρή» 
βέργα ψεκασµού από αν-
θρακονήµατα, θα παρουσι-
αστεί το αυτοκινούµενο 
ψεκαστικό John Deere 
R4050i στην έκθεση 
Cereals 2018 που διεξά-
γεται 13-14 Ιουνίου στη 
Μεγάλη Βρετανία.

Νέο bodykit για το 
Mercedes X-Class

Ο φηµισµένος γερµανικός 
βελτιωτικός οίκος Brabus
ανέλαβε να αναβαθµίσει 
το Mercedes X-Class προ-

Τα 1 εκατ. µπλοκ 
γιορτάζει η AGCO 

Το τµήµα κατασκευής κινη-
τήρων της AGCO δεν γιορ-
τάζει φέτος µόνο τα 75α 
του γενέθλια, αλλά και την 
παραγωγή του εκατοµµυρι-
οστού µπλοκ, το οποίο εξήλ-
θε από την παραγωγική 
γραµµή του φιλανδικού ερ-
γοστασίου στο Linnavuori. 
Σηµειώνεται εδώ ότι η 
AGCO παράγει πλέον 
100.000 κινητήρες ετησί-
ως, δυναµοδοτώντας έτσι το 
70% των µηχανηµάτων της.

σθέτοντας ένα νέο bodykit 
που αναδεικνύει τον δυνα-
µισµό του οχήµατος και το 
οποίο περιλαµβάνει απο-
κλειστικές ζάντες 20 
ιντσών, τέσσερις επιχρωµι-
ωµένες απολήξεις της εξά-
τµισης, ανασχεδιασµένη 
γρίλια στη µάσκα, επιπλέον 
προβολείς LED σε προφυ-
λακτήρα και οροφή, καθώς 
και διακριτικές χρωµιωµέ-
νες λεπτοµέρειες περιµε-
τρικά του αµαξώµατος.
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Η New Holland είναι 
ο κατασκευαστής, ο 
οποίος βρίσκεται µέχρι 
στιγµής στο προσκήνιο 
µε τα τρακτέρ 
βιοκαυσίµων, τα οποία 
φιλοδοξεί να βγάλει 
επίσηµα στο εµπόριο 
µέσα στην 3ετία.



Η Agrotech S.A. 
παρουσιάζει το νέο 
κλαμπ AgroKids
Το νέο κλαµπ για τους µικρούς της φίλους από 0-12 ε-
τών, παρουσίασε η Agrotech, µέσω του οποίου η εταιρεία 
θα προσπαθήσει να ενισχύει το δεσµό που αναπτύσ-
σουνε τα παιδιά, µε την γη στα πρώτα χρόνια της ζω-
ής τους. Με το AgroKids, η ελπίδα είναι ότι οι ιστορί-
ες που θα λαµβάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
και οι διάφορες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν 
θα διασκεδάσουν αλλά και θα εµπνεύσουν τα παιδιά, 
ώστε κάποια µέρα να καλλιεργούν, να εµπλουτίζουν 
και να θερίζουν την γη που µαθαίνουν να αγαπούν. 
Επιπροσθέτως, το AgroKids είναι ένας τρόπος ενηµέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, για ορ-
γανώσεις που υποστηρίζουν δράσεις για την βελτίω-
ση του τρόπου ζωής των µικρών παιδιών. Χαρακτηρι-
στική είναι η υποστήριξη του οργανισµού «Το Χαµό-
γελο του Παιδιού». 

Το πρώτο τεύχος του AgroKids για το «Το Χαµόγελο 
του Παιδιού», έχει στόχο να ενηµερώσει γονείς και παι-
διά για τις δράσεις που πραγµατοποιεί ο Οργανισµός 
πανελλαδικά για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από εθνι-
κότητα και θρήσκευµα, 365 ηµέρες το χρόνο και 24 ώ-
ρες την ηµέρα, ακολουθώντας την προτροπή του ιδρυτή 
του Οργανισµού, του 10χρονου Ανδρέα «Ελάτε λοιπόν 
να βοηθήσουµε, αν ενωθούµε όλοι θα τα καταφέρου-
µε». Οι ενέργειες που υλοποιεί ο οργανισµός απευθύ-
νονται σε όλα τα παιδιά θύµατα βίας, θύµατα εξαφάνι-
σης, παιδιά µε προβλήµατα υγείας και παιδιά που βρί-
σκονται σε κατάσταση φτώχειας.
Η Agrotech περιµένει να µεγαλώσει ακόµα περισσό-
τερο η παρέα των µικρών φίλων του AgroKids ενώ ό-
λοι είναι ευπρόσδεκτοι και µπορούν να γίνουν µέλη ε-
πικοινωνώντας µε το τµήµα µάρκετινγκ της εταιρείας.

ενέργεια. Πέρυσι, η New Holland παρου-
σίασε την ιδέα του τρακτέρ µε µεθάνιο. Η 
ιδέα είναι να καταστούν οι αγρότες ανε-
ξάρτητοι όσον αφορά την προσφορά καυ-
σίµων, χρησιµοποιώντας αγροτικές καλ-
λιέργειες, υπολείµµατα καλλιεργειών και 
άλλα απορρίµµατα για την παραγωγή του 
βιοµεθανίου που απαιτείται για την τρο-
φοδοσία του τρακτέρ. 

Η JCB παρουσίασε νωρίτερα αυτό το έτος 
τον πρώτο ηλεκτρικό εκσκαφέα της. Ο µί-
νι-εκσκαφέας είναι επίσης το πιο αθόρυ-
βο µηχάνηµα στην κατηγορία του και προ-
σφέρει µηδενικές εκποµπές ρύπων. Ο κι-
νητήρας περιλαµβάνει ένα ηλεκτρικό τρο-
φοδοτικό 48V µε τρία πακέτα µπαταριών ι-
όντων λιθίου που παρέχουν χωρητικότητα 

αποθήκευσης 15kWh και δυνατότητα επα-
ναφόρτισης έξι ωρών. Αλλά µπορούµε ρε-
αλιστικά να αναµένουµε µηχανήµατα µε 
µπαταρίες να κάνουν τη δουλειά ενός τρα-
κτέρ 250 ίππων σύντοµα;

 Ο Darragh Mullin, marketing specialist 
για τρακτέρ 110-620 ίππων της New Holland, 
πιστεύει ότι εξακολουθούµε να είµαστε µα-
κριά, αλλά ότι οι αυστηρότεροι κανονισµοί 
για τις εκποµπές θα συνεχίσουν να βρίσκο-
νται στο πίσω µέρος του µυαλού των κα-
τασκευαστών. «Το ζήτηµα µε µερικές από 
τις προτάσεις που βλέπουµε σήµερα είναι 
η αυτονοµία, πράγµα που ουσιαστικά ση-
µαίνει το ποσό των ωρών που µπορούµε να 
πάρουµε από ένα ντεπόζιτο ή µια µπαταρία 
προτού χρειαστεί αναπλήρωση», ανέφερε. 

«Υπάρχουν πολύ λίγα πράγµατα εκεί έξω 
που µπορούν να αντικαταστήσουν το ντί-
ζελ για την ποσότητα ενέργειας που µπο-
ρεί να απελευθερώσει και ταυτόχρονα δεν 
απαιτεί µια πλήρη επανεξέταση της τρέ-
χουσας αρχιτεκτονικής µηχανών των τρα-
κτέρ». Οπότε λοιπόν φαίνεται, πως ο Ρού-
ντολφ Ντίζελ θα συνεχίζει να είναι ακλό-
νητος και στο άµεσο µέλλον, όσον αφορά 
τουλάχιστον την τεχνολογία των αγροτι-
κών µηχανηµάτων.

Μελλοντική τεχνολογία
Μπορούµε ρεαλιστικά να αναµένουµε 
µηχανήµατα µε µπαταρίες να κάνουν 
τη δουλειά ενός τρακτέρ 250 ίππων 

σύντοµα; Η απάντηση είναι προς 
το παρόν αρνητική
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Το κλαµπ AgroKids 
παρουσιάστηκε 
πρώτη φορά στην 
περασµένη έκθεση 
Agrotica.
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«Υπάρχουν μοναχά 
άνθρωποι που 
κουβαλούν ιδέες»

 ∆ιαχρονικό: ∆εν υπάρχουν ιδέες 
– υπάρχουν µονάχα άνθρωποι που 
κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές 
παίρνουν το µπόι του ανθρώπου που 
τις κουβαλάει. Ν. Καζαντζάκης.

 ΚΓΠ & κανόνες: Ο Επίτροπος 
Γεωργίας της ΕΕ, Phil Hogan, 
επιβεβαίωσε ότι θα συµφωνήσει ότι 
τα αιτήµατα του Ην. Βασιλείου για 
κανόνες της ΕΕ για τη διαφοροποίηση 
των καλλιεργειών, θα χαλαρώσουν 
µετά από υπερβολική βροχή που 
καθυστέρησε την καλλιέργεια, 
neapaseges.gr, 4/5/2018.

 Συνεταιρισµοί: Έργα για τον 
Πύργο Σαντορίνης µε την ενίσχυση 
του τοπικού αγροτικού συνεταιρισµού, 
ύψους 15.000 ευρώ συµφωνήθηκαν 

στις 3/5/2018 
µε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της 
«Εστίας 
Πύργου». Επίσης 
αποφάσισαν 
οµόφωνα την 
ενοικίαση µέρους 
οικοπέδου του 

τοπικού συνεταιρισµού για δηµιουργία 
χώρου στάθµευσης στον Πύργο, 
κατόπιν τοποθέτησης του προέδρου 
της Ένωσης Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων Μ. Καφούρου. 
Η Εστία εκφράζει την ικανοποίησή της 
για την καλή συνεργασία µε τον 
τοπικό αγροτικό συνεταιρισµό, 
atlantea.news, 6/5/2018.

 Οµάδες Παραγωγών: Εύσηµα 
στους παραγωγούς κάστανου στην 
περιοχή της Ποταµιάς και της Σκήτης, 
στην Αγιά Λάρισας απένειµε ο 
Κόκκαλης, λέγοντας: «η καλύτερη 
κίνηση για την προστασία και ανάδειξη 
του εξαιρετικού κάστανου και των 
κόπων σας, είναι η δηµιουργία της 
Οργάνωσης Παραγωγών. Η 
επιχειρηµατική ιδέα απαιτεί τη 
συµµετοχή σε οργανώσεις, που 
λαµβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά 
και τις αδυναµίες της γεωργίας, αλλά 
και τα πλεονεκτήµατα της ποιότητας 
των πρώτων υλών και της ταυτότητας 
του τελικού προϊόντος. Το νέο 
µοντέλο αγρότη µετατρέπει τον 
παραγωγό από εργάτη γης σε 
σύγχρονο επιχειρηµατία οργανωµένο 
σε οµάδες µε µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό. Β. Κόκκαλης, larissanet.gr, 
4/5/2018.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ασφάλιση της αγροτικής παραγω-
γής ανά αγροτεµάχιο και όχι στο 
σύνολο της έκτασης της ∆ήλωσης 
Καλλιέργειας ζητούν οι αγρότες 
του Αµυνταίου, προκειµένου ούτε 
ο παραγωγός να επιβαρύνεται µε 
επιπλέον ασφάλιστρα αλλά ούτε 
και ο οργανισµός να χάνει έσοδα, 
όταν ο καλλιεργητής αναγκάζεται 
να δηλώσει όλα τα αγροτεµάχιά του 
µε ± 20%. Το πρόβληµα ανακινεί 
µε επιστολή του ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Αµυνταίου, καθώς φέτος εµ-
φανίζεται πιο έντονο, καθώς υπάρ-
χει διαπιστωµένη έντονη ακαρπία 
σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες ο-
πωροφόρων δέντρων.

Το θέµα το γνωρίζουν καλά στον 
ΕΛΓΑ, µε τον πρόεδρο του Οργανι-
σµού Φάνη Κουρεµπέ να τάσσεται 
στο πλευρό των παραγωγών και 
να δηλώνει πως έχουν δίκιο. Ω-
στόσο, όπως εξηγεί στην εφηµερί-
δα Αgrenda «όσον αφορά το θέµα 
που θέτουν από το Αµύνταιο σχε-
τικά µε το δικαίωµα ασφάλισης α-
νά αγροτεµάχιο και όχι σε όλη την 
έκταση της ∆ήλωσης Καλλιέργειας 
και το ± 20% κατά τη γνώµη µου 
-και τη γνώµη του ΕΛΓΑ- έχουν δί-
κιο. Επειδή όµως όλο αυτό το αρ-

χείο µε τη δήλωση καλλιέργειας 
δεν το φτιάχνουµε εµείς αλλά µας 
παραχωρήθηκε µέσω του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και του συµβούλου του, υπάρ-
χει ένα πρόβληµα. Μας έχουν πει 
παλιότερα ότι για να αλλάξει αυτό 
είναι πολύ δύσκολο, εξαιτίας µιας 
σειράς τεχνικών ζητηµάτων. Επει-
δή όµως είµαστε σε συνεννόηση 
µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το νέο - µετα-
ξύ µας- µνηµόνιο συνεργασίας έ-
χουµε θέσει εκ νέου το θέµα διότι 
όντως υπάρχουν αδικίες. Αν λυθεί 
αυτό θα διευκολύνει τόσο εµάς ό-
σο και τους παραγωγούς. Ελπίζου-
µε ότι θα τα καταφέρουµε».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, 

που υπογράφει η πρόεδρος του Α-
γροτικού Συλλόγου ∆ήµου Αµυνταί-
ου, ∆ιαµάντω Κρητικού, βάσει κανο-
νισµού ο παραγωγός είναι υποχρε-
ωµένος να ασφαλίσει όλα τα αγρο-
τεµάχιά του µε παραγωγή είτε 100% 
είτε (-)20% επί της παραγωγής ή (+) 
20%. Ωστόσο, αν για παράδειγµα, έ-
νας παραγωγός που έχει διαπιστω-
µένη ακαρπία σ’ ένα αγροτεµάχιο µε 
κεράσια και ενώ οι υπόλοιπες καλ-
λιέργειες του δεν αντιµετωπίζουν α-
καρπία είναι αναγκασµένος να δη-
λώσει και τα κεράσια του µε συντελε-
στή (+)20% ή τις υπόλοιπες καλλιέρ-
γειές του µε συντελεστή (-)20% για να 
µη πληρώσει αυξηµένα ασφάλιστρα.

Στο μηχανογραφικό κολλά 
η επιλογή για ασφάλιση 
ανά αγροτεμάχιο και όχι ανά 
εκμετάλλευση Τεχνικές αλλαγές περιμένει ο ΕΛΓΑ 

για να γίνει πράξη το αίτημα των 
καλλιεργητών του Αμυνταίου 

Η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
∆ήµου Αµυνταίου, ∆ιαµάντω Κρητικού.

Αυξάνει πολύ το κόστος ασφάλισης στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες όταν δηλώνονται όλα τα χωράφια  

Στην επιστολή, αναφέρονται τα εξής: «Ο κανονισµός του ΕΛΓΑ (υπ’ αριθ 
απόφαση 157462/31-05-2011 τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθ 
309891/14-12-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «∆ιαδικασία υποβολής 
της Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Νόµου 3877/2010 (ΦΕΚ 
Α’ 160)») δηµιουργεί προβλήµατα όταν ένας παραγωγός έχει διάφορες 
καλλιέργειες και ειδικότερα δενδρώδεις που το κόστος ασφάλισης είναι 
µεγάλο και το (-) 20% ή (+) 20% επηρεάζει πάρα πολύ το τελικό ποσό 
ασφάλισης. Ζητάµε από εσάς να λύσετε άµεσα το παραπάνω πρόβληµα που 
δηµιουργεί ο συγκεκριµένος κανονισµός, ειδικότερα τη φετινή χρονιά και 
γενικότερα για την ορθή ασφάλιση της ποσότητας της αγροτικής παραγωγής 
έτσι ώστε ούτε ο παραγωγός να επιβαρύνεται µε επιπλέον ασφάλιστρα αλλά 
ούτε και ο οργανισµός να χάνει χρήµατα, όταν ο παραγωγός αναγκάζεται να 
δηλώσει όλα τα αγροτεµάχιά του µε (-)20%». 

Επιλογές
∆ήλωση 
(-)20% ή 

(+)20% για 
ποσότητα της 
παραγωγής 

προς ασφάλιση

Τεχνικά 
Προβλήµατα
στη µηχανο-
γράφιση δεν 
επιτρέπουν 

αλλαγές 
άµεσα

Κουρεµπές
Σε λύση 

ελπίζει και ο 
πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ, στη νέα 
συνεργασία µε 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ  
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
   
 ∆ιατροφή και υγεία ήταν το κεντρικό 
σύνθηµα της 3ης Οικογιορτής που έ-
λαβε χώρα το διήµερο 12-13 Μαΐου 
στο Αισθητικό Άλσος της Λάρισας, ό-
που εκατοντάδες επισκέπτες απόλαυ-
σαν µεθυστικές και γαστρονοµικές 
γεύσεις από όλη την Ελλάδα, µε τους 
θεσσαλικούς οίνους και τα παραδο-
σιακά εδέσµατα να πρωταγωνιστούν. 
    Με ανταλλαγές σπόρων, διάθεση 
φυτών και βιωµατικά εργαστήρια για 
παιδιά στα δεκάδες περίπτερα που εί-
χαν στηθεί στο καταπράσινο Άλσος,  
ξεκίνησε η πρώτη µέρα της 3ης Οι-
κογιορτής Λάρισας που συνδιοργά-
νωσαν ο ∆ήµος Λάρισας, το Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
οι Ενεργοί Πολίτες και ο Γεωπονικός 
Σύλλογος Λάρισας και συνεχίστηκε 
µε βραδιά τοπικής γαστρονοµίας.
    Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πα-
ρουσιάστηκαν σε βίντεο τα προτει-
νόµενα τοπικά πιάτα που δηµιούρ-
γησαν διακεκριµένοι σεφ και Συνε-
ταιρισµοί Γυναικών της περιοχής. Οι 
επισκέπτες είχαν, επίσης, τη δυνα-
τότητα να δοκιµάσουν γεύσεις από 
χορηγούς τοπικούς παραγωγούς, α-
πό τους Συνεταιρισµούς «Αντιγονί-
δες»και «Καλλίγευσις» και το Τµή-
µα Μαγειρικής Τέχνης της ΕΠΑΣ Μα-
θητείας του ΟΑΕ∆ Λάρισας. Τοπικά 
κρασιά είχαν την δυνατότητα να δο-
κιµάσουν οι επισκέπτες της δεύτερης 
µέρας, παράλληλα µε τα βιωµατικά 
εργαστήρια, τις αφηγήσεις παραµυ-
θιών και τις οµιλίες για υγιεινή δι-
ατροφή. Ανάµεσα τους γνωστές ε-
τικέτες του Αγροτικού Οινοποιητι-
κού Συνεταιρισµού Τυρνάβου, των 
οινοποιείων Αθανάσιου Μηνά, Αλα-

τά, Βιολογικών Αµπελώνων Γιάτσα, 
Βασδαβάνου, Νικολούλη, Ελασσό-
νας, Χρυσοχόου, Κτήµατος Παπρά 
και Πουλτσίδη. Στο πλαίσιο των εκ-
δήλωσης και ανάλυση των αντιο-
ξειδωτικών στο κρασί µε την χρή-
ση µιας συσκευής από το τµήµα Βι-
οχηµείας- Βιοτεχνολογίας του Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας µε εισηγη-
τή τον καθηγητή ∆ηµήτρη Κουρέτα. 
    Οι «θησαυροί της θεσσαλικής γης: 
ποικιλίες και αµπελοτόπια στον πιο 
άγνωστο και ανερχόµενο ελληνικό 
αµπελώνα» είχαν και αυτοί την τι-
µητική τους στην γιορτή, µε «ξενα-
γό» τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλή-
νων Οινολόγων, Θάνο Καραθάνο.        

Οι θησαυροί της θεσσαλικής
γης πρωταγωνίστησαν στην
3η Οικογιορτή στη Λάρισα

Τιμή και τεχνογνωσία δίνει στους 
παραγωγούς η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
Η καλύτερη τιµή σε σχέση µε το 
ζωοτροφικό, καθώς η Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία φέτος θα προχω-
ρήσει σε αγορές κριθαριού µε 
τιµή τα 172 ευρώ ο τόνος, από 
κοινού µε την παροχή τεχνο-
γνωσίας που µειώνει τις ανά-
γκες για ψεκασµούς και αυξά-
νει την απόδοση ανά στρέµµα, 
είναι οι κύριοι λόγοι για να ε-
πιλέξει κάποιος παραγωγός να 
συνεργαστεί µε την Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία. Αυτό ανέφερε ο γε-
ωπόνος, ειδικός συνεργάτης της 
εταιρείας Βασίλης Κοτούλας στο  
πλαίσιο της εκδήλωσής µε τίτ-
λο: « Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 10 
χρόνια ελληνικό κριθάρι» την 
Πέµπτη 17 Μαΐου, στο πρότυπο 
µικροζυθοποιείο ΑΘΗΝΕΟ που 
έχει δηµιουργήσει. 

«Μέχρι στιγµής τα πάµε πο-
λύ καλά αυξάνοντας τις αποδό-
σεις και µειώνοντας όσο µπο-
ρούµε το κόστος της καλλιέρ-
γειας. Στα 172 ευρώ τον τόνο 
θα πληρωθούν φέτος οι παρα-
γωγοί από εµάς. Η τιµή του ζω-
οτροφικού κριθαριού στην Ελ-
λάδα είναι 25 µε 30 ευρώ ο τό-
νος παρακάτω .Όταν εµείς πλη-

ρώνουµε 172 ευρώ, µπορεί α-
κόµα να µην έχει ανοίξει η α-
γορά του ζωοτροφικού αλλά τα 
τελευταία χρόνια κινείται γύρω 
στα 145 µε 150 ευρώ, εποµένως 
υπάρχει άµεσο όφελος για τον 
παραγωγό», όπως ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 

Από την άλλη πλευρά, η συ-
νεργασία της Αθηναϊκής Ζυθο-
ποιίας µε το Γεωπονικό Πανεπι-
στήµιο ανεβάζει τις στρεµµατι-
κές αποδόσεις, µειώνοντας πα-
ράλληλα την ανάγκη για ψεκα-
σµούς, καθώς χρησιµοποιού-
νται ανθεκτικότερες ποικιλίες 
και σπόροι που έχουν ήδη µπο-
λιαστεί µε µυκητοκτόνα. 

Όσον αφορά το πρόγραµµα, 
τα στοιχεία που παρουσίασε ο 
διευθύνων σύµβουλος της Α-
θηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξαν-
δρος ∆ανιηλίδης, κάνουν λόγο 
για συµµετοχή 2.500 Ελλήνων 
παραγωγών από 19 νοµούς. Η 
εταιρεία έχει προµηθευτεί πάνω 
από 327.000 τόνους βυνοποι-
ήσιµου ελληνικού κριθαριού, 
ενώ για φέτος ο αριθµός ανα-
µένεται να φτάσει τους 50.000 
τόνους. 

Αυξηµένη 
στρεµµατική 
απόδοση

Η ανάπτυξη ποικιλιών 
που προσφέρουν 
αυξηµένη στρεµµατική 
απόδοση, από κοινού 
µε την παροχή στους 
παραγωγούς, έναντι 
µικρής επιβάρυνσης, 
ανθεκτικότερων 
σπόρων είναι οι στόχοι 
της συνεργασίας που 
έχουν αναπτύξει από 
το 2011 η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία µε το 
Γεωπονικό  
Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Η καθηγήτρια του 
Πανεπιστηµίου, 
Γαρυφαλλιά 
Οικονόµου, ανέφερε 
πως στα εφτά χρόνια 
της συνεργασίας 
έχουν δοκιµαστεί 54 
ποικιλίες, από τις 
οποίες οι 17 έχουν 
ενταχθεί ήδη στην 
ελληνική παραγωγή 
κριθαριού.

Τα κρασιά του θεσσαλικού 
αµπελώνα είχαν την τιµητική τους 
στο 3µερο Οικογιορτής στη Λάρισα.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία στο πλούσιο διήµερο να δοκιµάσουν 
ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και να γνωριστούν µε τους παραγωγούς.

Οικονοµία
Οι ανθεκτικότερες 

ποικιλίες και οι σπόροι 
µειώνουν την ανάγκη 

για ψεκασµούς και 
εξοικονοµούν χρήµατα 

στους παραγωγούς   
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
 kontonis@agronews.gr

Μόνο σε «Αυθεντικούς Αγρότες» θα 
δίνονται άµεσες ενισχύσεις, πριµ α-
πό το Εθνικό Απόθεµα και θα πραγ-
µατοποιούνται µεταβιβάσεις δικαιω-
µάτων, σύµφωνα µε τα νοµικά κεί-
µενα για την ΚΑΠ µετά το 2020, που 
ανοίγουν παράθυρο προς την κατα-
βολή επιδοτήσεων µόνο στους κατ’ 
επάγγελµα αγρότες.

Ο ολοκαίνουργιος αυτός όρος («Genuine 
Farmer» στα νοµικά κείµενα) έρχεται 
να αντικαταστήσει τον «ενεργό αγρό-
τη» και σύµφωνα µε το διαρρέον έγ-
γραφο της Κοµισιόν για τις άµεσες ε-
νισχύσεις πρέπει να εξασφαλίζει πως 
δεν θα δίνεται καµία ενίσχυση σε:

 όσους η αγροτική δραστηριότη-
τα καλύπτει ένα ασήµαντο µέρος των 
συνολικών οικονοµικών τους δρα-
στηριοτήτων ή,

 η κύρια δραστηριότητά τους δεν 
είναι αγροτική.

Τώρα, είναι δουλειά των κρατών-
µελών να ορίσουν ποιοι θα είναι οι 
«Genuine Farmers» βάσει εισοδη-
µατικών κριτηρίων, την καταχώρι-
ση σε µητρώα, τις ώρες εργασίας 
κ.λπ. Ό,τι δηλαδή γίνεται και τώ-
ρα µε τους κατ’ επάγγελµα.

Εντούτοις, τα παραπάνω σύµφωνα 

πάντα µε τα νοµικά κείµενα, δεν α-
ποκλείουν την ενίσχυση στους «πο-
λύ-ενεργούς» αγρότες (νέος όρος και 
αυτός), όπως τους χαρακτηρίζει η Κο-
µισιόν, θέλοντας να τονίσει πως δεν 
κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις όσων έ-
χουν και µία δεύτερη δραστηριότητα 
εξωγεωργική. Φυσικά λαµβάνοντας 
υπόψη τους δύο παραπάνω όρους. 

Προϋπόθεση για τις άµεσες 
ενισχύσεις η εκπαίδευση νέων

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, άµε-
σες ενισχύσεις, µεταβιβάσεις δικαιω-
µάτων και πριµ από το Εθνικό Από-
θεµα θα επιτρέπονται στους νέους α-
γρότες, όπως αυτοί ορίζονται από το 
νέο κανονισµό. ∆ηλαδή όσους, πρώ-

τον δεν ξεπερνούν σε ηλικία τα 40 έτη, 
δεύτερον είναι αρχηγοί εκµεταλλεύσε-
ων και τρίτον έχουν εκπαιδευτεί ή δια-
θέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Το 
τελευταίο αυτό κριτήριο από προαιρε-
τικό στο τρέχον πρόγραµµα, γίνεται υ-
ποχρεωτικό. Εδώ, πιθανώς, θα εµπλέ-
κονται τα µαθήµατα από τον ΕΛΓΟ-∆ή-
µητρα για όσους δεν κατέχουν πτυχίο 
γεωτεχνικής κατεύθυνσης. 

Νέο τοπίο και στο «πρασίνισµα»
Μία γεύση για την αρχιτεκτονική των 

άµεσων ενισχύσεων επιχείρησε να δώ-
σει ο διευθυντής της ∆ιεύθυνσης Στρα-
τηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσε-
ων Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Γεωργίας της ΕΕ, Τάσος Χανιώτης, σε 
εισήγησή του στο ΓΠΑ την περασµέ-
νη εβδοµάδα. Ο κ. Χανιώτης, στάθη-
κε στον περιβαλλοντικό προσανατολι-
σµό της ΚΑΠ και ανέλυσε τις αλλαγές 
στον τοµέα του «πρασινίσµατος». Ό-
πως είπε, οι Κανόνες Πολλαπλής Συµ-
µόρφωσης που είναι απαραίτητοι για 
να λάβει ο αγρότης άµεσες ενισχύσεις 
διευρύνονται και θα γίνουν πιο περι-
βαλλοντικά αυστηροί. Το καινούργιο 
εδώ είναι, επίσης, ότι θα προτείνεται 
να δίνεται πριµ σε οικολογικά σχήµατα 
που µπορεί να περιλαµβάνουν τη µε-
τάβαση σε πιο περιβαλλοντικά ορθές 
πρακτικές διαχείρισης λιπασµάτων. 

Άμεσες ενισχύσεις 
μόνο σε «Αυθεντικούς 
Αγρότες» ορίζει ο νέος 
κανονισμός

Αύξηση πριμ βάμβακος 

Καθηγητές του ΓΠΑ, φοιτητές και υπάλληλοι των διαχειριστικών αρχών των 
Προγραµµάτων ήταν οι κυρίως παρευρισκόµενοι στην παρουσίαση της νέας ΚΑΠ.
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Ο όρος του «Genuine Farmer»
στη νέα ΚΑΠ φτιάχνει σενάρια για 
τσεκ μόνο στους κατ’ επάγγελμα 

Η αρχιτεκτονική 
των ενισχύσεων 
Η νέα δοµή των άµεσων 
ενισχύσεων µετά το 2020 
έχει ως εξής:
 Βασική ενίσχυση (BISS)
 Συµπληρωµατική 

αναδιανεµητική ενίσχυση 
εισοδήµατος για λόγους 
βιωσιµότητας (CRISS)
 Συµπληρωµατική 

ενίσχυση για τη στήριξη 
εισοδήµατος νεαρών 
γεωργών (CISYF)
 Εθελοντικό πρόγραµµα 

για το κλίµα και το 
περιβάλλον («Eco-
scheme»).
 Συνδεδεµένες 

ενισχύσεις (CIS)
 Συνδεδεµένη ενίσχυση 

για το βαµβάκι.
Η παραπάνω αρχιτεκτονική 
φαίνεται πως κρατάει µία 
παρόµοια µορφή µε την 
ισχύουσα, ωστόσο 
αναµένονται σε όλα τα 
πεδιά αλλαγές ως προς τον 
τρόπο που θα κατανέµονται 
οι ενισχύσεις.

Αυξηµένη κατά ένα φιξ ποσό 
προβλέπεται να είναι µετά το 
2020 η συνδεδεµένη ενίσχυση 
στο βαµβάκι για µέλη διεπαγγελ-
µατικών οργανώσεων, σύµφω-
να µε τα νοµικά κείµενα που ε-
πεξεργάζεται η Κοµισιόν. Η συ-
γκεκριµένη πρόβλεψη µπορεί 
να ήταν αποτυπωµένη και στον 
κανονισµό της τρέχουσας προ-
γραµµατικής περιόδου, ωστόσο 
δεν εφαρµόστηκε. 

Παράλληλα, από το προσχέδιο 
του νέου κανονισµού διαγράφε-
ται η αίρεση ότι στο βαµβάκι η συ-
γκοµιδή πρέπει να γίνεται «υπό 
κανονικές συνθήκες ανάπτυξης 
των φυτών», µε ό,τι και να σηµαί-
νει αυτό για το πλαίσιο πάνω στο 
οποίο θα δίνεται η συνδεδεµένη.

Από την άλλη ο κ. Χανιώτης, 
τόνισε πως το γεγονός ότι δίνε-
ται το 10% περίπου των άµεσων 
ενισχύσεων της χώρας µας στο 
βαµβάκι, πρέπει να δηµιουργή-
σει πρόσθετες υποχρεώσεις ως 
προς την ποιότητά του και τα κα-
νάλια διανοµής του, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο µπο-
ρεί να συνδεθεί µε τυχόν δείκτες 
αποτελεσµάτων για τη σηµασία 
που έχει η ενίσχυση. Σηµειώνε-
ται πως όλες οι ενισχύσεις, όπως 
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Ο επίτροπος Χόγκαν επιβεβαίωσε σε συ-
νέντευξη τύπου τη δηµοσίευση της πρό-
τασης της Επιτροπής για το επόµενο πο-
λυετές οικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο η 
Επιτροπή σκοπεύει να εισάγει ανώτατο 
όριο 60.000 ευρώ για τις άµεσες ενισχύ-
σεις, που µπορεί να λάβει κάθε αγροτι-
κή επιχείρηση στην επόµενη νοµοθε-
τική περίοδο της ΚΑΠ. [...] Αυτές οι δη-
λώσεις είναι παραπλανητικές και ανει-
λικρινείς, λόγω του ότι αγνοούν το πώς 
θα διαµορφωθεί η τελική διατύπωση 
της πρότασης της Επιτροπής. 

Το πρόβληµα είναι ότι αυτή η πρόταση 
είναι απίθανο να επιτύχει τον αντικειµε-
νικό της στόχο. Έγγραφο που διέρευσε 
και αφορά τις νοµικές προτάσεις της Ε-
πιτροπής αναφέρει ότι τα κράτη µέλη θα 
πρέπει πρώτα να αφαιρούν (χρησιµο-
ποιείται η έκφραση «θα αφαιρούν») την 
αξία των µισθών που έχουν καταβληθεί 
από τις άµεσες ενισχύσεις που ελήφθη-
σαν πριν την εφαρµογή της ΚΑΠ. [...]

Στην πραγµατικότητα, το έγγραφο 
που διέρευσε προτείνει την επέκταση 
σε αυτό το παραθυράκι, έτσι ώστε να 
συµπεριλαµβάνει την τεκµαρτή αξία 
της εργασίας που διενεργείται από την 
ίδια την οικογένεια σε µία εκµετάλλευ-
ση. Συγκεκριµένα, το έγγραφο αναφέ-
ρει ότι τα κράτη-µέλη θα αφαιρούν, επί-
σης, «το ισοδύναµο κόστος της σταθερής 
και µη πληρωµένης εργασίας η οποία 
συνδέεται µε µία αγροτική δραστηριότη-
τα που διενεργείται από άτοµα που δου-
λεύουν στην εκµετάλλευση και αφορά 
όσους δεν λαµβάνουν µισθό (η αυτούς 
που λαµβάνουν µικρότερη αποζηµίω-
ση από αυτή που κανονικά πληρώνεται 
για τις υπηρεσίες που παρέχουν), αλλά 
επωφελούνται από το οικονοµικό απο-
τέλεσµα της εκµετάλλευσης».

Το αποτέλεσµα των ρυθµίσεων αυτού 
του είδους καθιστούν τον περιορισµό α-
νούσιο. [...] Η παρακάτω ανάλυση κα-
ταδεικνύει την σηµαντικότητα που έχει 
το παραθυράκι σχετικά µε το κόστος ερ-
γασίας στο να καταστήσει τον περιορι-
σµό ανούσιο. [..]

Ο περιορισµός των άµεσων ενισχύ-
σεων στα 60.000 ευρώ θα σηµαίνει ότι 
η ΚΑΠ θα γίνεται δεσµευτική για µία έ-
κταση µεγέθους 240 εκταρίων. 

[...] Γενικά, για τις περισσότερες χώ-
ρες η µέση αφαίρεση κόστους εργασί-
ας είναι πολύ µεγαλύτερη από τα 250 
ευρώ ανά εκτάριο, πράγµα που σηµαί-
νει ότι οι καθαρές άµεσες πληρωµές 
για τις οποίες ισχύει ο περιορισµός θα 
είναι συνήθως µηδενικές.  Υπάρχουν 
µόλις τέσσερις εξαιρέσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση η Βουλγαρία, η Ρουµανία 
και η Λιθουανία θα έχουν αφαίρεση 
κόστους εργασίας τις πολύ µεγάλες εκ-
µεταλλεύσεις γύρων στα 95-115 ευρώ 
ανά εκτάριο. Στην Εσθονία η αφαίρε-
ση του κόστους εργασίας υπερβαίνει 
τα 250 ευρώ ανά εκτάριο για τις πολύ 
µεγάλες εκµεταλλεύσεις, αλλά είναι κά-
πως µικρότερη όσον αφορά το σύνο-
λο των εκµεταλλεύσεων. [...]

Η παραπάνω ανάλυση στηρίζεται σε 
µέσους όρους. Είναι πάντα πιθανό να 
υπάρχουν στην Ευρώπη εκµεταλλεύ-
σεις ,που να διαθέτουν πολύ µεγάλες 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις αλλά µικρό α-
ριθµό εργαζόµενου προσωπικού.[...] 
Αλλά αυτές οι περιπτώσεις θα είναι ε-
ξαιρέσεις και δεν θα διαφοροποιήσουν 
το γενικό συµπέρασµα. 

* ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

TRINITY COLLEGE ∆ΟΥΒΛΙΝΟ

Οφθαλμαπάτη το όριο
των 60.000 ευρώ 
στις άμεσες ενισχύσεις

Οικοδεσπότης της εκδήλωσης για την νέα ΚΑΠ, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδηµίας, Γιώργος Ζέρβας.

σε μέλη διεπαγγελματικών

και οι συνδεδεµένες, θα αποτε-
λέσουν αντικείµενο αξιολόγη-
σης µετά την εφαρµογή τους. 
«Αν δίνουµε συνδεδεµένη ενί-

σχυση σε προϊον που µολύνει 
το περιβάλλον µήπως κάνουµε 
λάθος;» αναρωτήθηκε ο έµπει-
ρος τεχνοκράτης.

Υποχρεωτική η συµβουλευτική 
για καταβολή ενισχύσεων;

Την ίδια ώρα στον κανονισµό 
της νέας ΚΑΠ προβλέπεται η υ-
ποχρέωση των κρατών-µελών να 
διατηρούν ένα σύστηµα γεωργι-
κών συµβουλών, στο οποίο θα έ-
χουν πρόσβαση όλοι οι αγρότες 
δικαιούχοι της ΚΑΠ. Άγνωστο, ω-
στόσο, είναι αν η «υποχρέωση» 
αυτή µπορεί να συνδέεται µε τυ-
χόν προϋποθέσεις για την κατα-
βολή των άµεσων ή άλλων ενι-

σχύσεων στους παραγωγούς-δι-
καιούχους.

Αυτό το σύστηµα πρέπει να εί-
ναι ανοιχτό προς όλους και µα-
κριά από συντεχνιακά συµφέ-
ροντα, σχολίασε µε νόηµα ο ι-
σχυρός άντρας των Βρυξελλών. 

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο 
κ. Χανιώτης, η µεγαλύτερη απο-

γοήτευση που είχε όταν βρισκό-
ταν στο γραφείο του τότε επίτρο-
που Γεωργίας Φράντς Φίσλερ και 
εν µέσω της ιστορίας των «τρε-
λών αγελάδων», ήταν ότι τότε 
δεν συνδέθηκε το σύστηµα πολ-
λαπλής συµµόρφωσης των άµε-
σων ενισχύσεων µε το σύστηµα 
παροχής συµβούλων.
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Εποχή Φίσλερ  
Χαµένη ευκαιρία η µη σύν-

δεση της συµβουλευτικής µε 
τους κανόνες συµµόρφωσης 

για καταβολή ενισχύσεων 
κατά  τον κ. Χανιώτη

ΤOY ΑΛΑΝ ΜΑΘΙΟΥΣ*ΑΡΘΡΟ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΕΣΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Πλαφόν 60.000 ευρώ και 250 ευρώ 
κόστος εργασίας ανά εκτάριο

250 ευρώ άµεσες
ενισχύσεις ανά εκτάριο

Έσοδα από το πλαφόνΠΛΑΦΟΝ
60.000

ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΡΙΑ240 ΕΚΤΑΡΙΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΗ

Κύριε, Γεωργιάδη ποια είναι 
η γνώµη σας για τα δυνατά 
στοιχεία της επιτραπέζιας ελιάς 
και πως βλέπετε την εξέλιξή της 
στην παγκόσµια κατανάλωση;

Η επιτραπέζια ελιά η ελληνική, 
ξεκινώντας απ’ την Καλαµών, και 
πηγαίνοντας τώρα και στις ελιές 
Χαλκιδικής, οι οποίες έχουν µε-
γάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια, 
δεν παύει να έχει µια πολύ ισχυρή 
παρουσία σε όλες τις αγορές. Θε-

ωρείται δηλαδή η ελιά Καλαµών 
αυτή τη στιγµή νούµερο 1 βρώσι-
µη ελιά στον κόσµο. Εποµένως, α-
πό πλευράς προϊόντος βρίσκεται 
σε µια δεσπόζουσα θέση και σε έ-
να πολύ καλό επίπεδο.

Μιλήσατε για τις ελιές Καλαµών 
και αναφέρατε ότι 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 
των αγορών και κινούνται σε 
πάρα πολύ καλό επίπεδο, 
βλέπετε να αλλάζει κάτι πάνω 
σε αυτό ή η κατάσταση θα 
παραµείνει όπως την ξέρουµε 
και τα επόµενα χρόνια; 

Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι για 
το µέλλον. Βλέποντας κανείς ότι πα-
ράγονται ελιές «τύπου Καλαµών» 
και σε άλλες χώρες, όπως είναι η 
Αίγυπτος και η Τουρκία, σίγουρα 
υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν δηµι-
ουργήσουµε µια σωστή στρατηγι-
κή για το προϊόν, να πάθουµε αυ-
τό το οποίο έχει συµβεί µε το ελ-
ληνικό ελαιόλαδο.

Ασφαλώς αυτές οι ποικιλίες µπο-
ρούν να κερδίσουν ένα σηµαντι-
κό µερίδιο της αγοράς και να αρ-
χίσει πλέον το ξένο προϊόν να α-
νταγωνίζεται το ελληνικό µε βάση 
την τιµή.  Οι ελιές Καλαµών να α-

νταγωνίζονται ας πούµε τις αιγυ-
πτιακές ελιές, οι οποίες θα έχουν 
καλύτερη τιµή. Για αυτό χρειάζε-
ται η ανάπτυξη σωστής στρατηγι-
κής, έτσι ώστε να µην καταλήξου-
µε να υποβιβάσουµε ένα προϊόν 
το οποίο πάει παρά πολύ καλά.

Μιλώντας για τις διεθνείς 
αγορές, πόσο σας ανησυχεί εσάς 
προσωπικά το ενδεχόµενο ενός 
διεθνoύς εµπορικού πολέµου, 
βλέποντας και την κατάσταση 
µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας; Θα 
µπορούσε να επηρεάσει µια 
τέτοια αναταραχή την αγορά 
της επιτραπέζιας ελιάς;

∆εν υπάρχει αυτή τη στιγµή κά-
ποιο τέτοιο σχέδιο. Βεβαίως υπήρ-
ξαν ορισµένες συζητήσεις για τις 
ισπανικές ελιές, σε σχέση µε τις 
ελιές που υπάρχουν στην Αµερι-
κή και συγκεκριµένα στην Καλι-
φόρνια. Το να γίνει ένας εµπορι-
κός πόλεµος και να µπει κάποιος 
έκτακτος δασµός στις ελληνικές 
ελιές; Ελπίζω να µην το δούµε και 
αυτό. Εάν τώρα επιβληθεί δασµός 
στις ευρωπαϊκές ελιές, γιατί δεν 
θα επιβληθεί στις ελληνικές µό-
νο, χωρίς ωστόσο να επιβληθεί α-
ντίστοιχος στις τούρκικες ή τις αι-
γυπτιακές, θα δηµιουργήσει µεγά-
λο πρόβληµα γιατί θα ανοίξει ακό-
µα πιο πολύ η ψαλίδα της τιµής. 

Θεωρείτε ότι είναι η ποικιλία που 
σηµατοδοτεί την ποιότητα της 
ελιάς, είναι η περιοχή στην οποία 
το προϊόν παράγεται ή έχει 
τελικά µεγαλύτερη σηµασία η 
επεξεργασία που γίνεται στο 
τελικό στάδιο της παραγωγής;

Πάντα ξεκινάει κανείς από ένα 
καλό προϊόν. Ένα κακό προϊόν 
θέλει τεράστια προσπάθεια για 
να γίνει µέτριο, καλό δεν θα γί-
νει ποτέ. Άρα ξεκινάµε απ’ το ότι 
έχουµε ένα πολύ καλό προϊόν, έ-
ναν πολύ καλό καρπό, που µε τη 
σωστή επεξεργασία µπορεί να γί-
νει ακόµα καλύτερος. Αυτό ισχύει 
σε όλα, ακόµα και στη δική µας τη 
δουλειά που είναι το εµπόριο. Ό-
λα ξεκινάνε από το εάν κάνει κα-
νείς µία καλή αγορά. Μετά µπο-
ρεί να έχει και καλές πωλήσεις, 
να έχει το κέρδος του και να προ-
ωθήσει στους πελάτες του ένα κα-
λό προϊόν. Αν ξεκινήσεις µε µία 
κακή αγορά δύσκολα διορθώνε-
ται στην πορεία.

Τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν 
στις ποσότητες που εσείς 
διακινείτε διεθνώς οι ελιές της 
εγχώριας παραγωγής και τι 

«Πάντα ξεκινάει κανείς από ένα καλό προϊόν. Ένα κακό προϊόν θέλει 
τεράστια προσπάθεια για να γίνει µέτριο, καλό δεν θα γίνει ποτέ» µε 
αυτά τα λόγια ο κ. Αλέξανδρος Γεωργιάδης προτάσσει το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα της ελληνικής ελιάς έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού.  
Το γεγονός ότι η Καλαµών είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, είναι σύµφω-
να µε τον κ. Γεωργιάδη η αιτία που οι εξαγωγές κινούνται µε θετικό 
ρυθµό, καθιστώντας την τη νούµερο 1 βρώσιµη ελιά στον κόσµο αυ-
τή τη στιγµή, παρά τις απότοµες αυξοµειώσεις στις τιµές και την έλλει-
ψη σταθερότητας. Όσον αφορά το µέλλον της χώρας µας στην καλλι-
έργεια της ελιάς, ο Πρόεδρος της KRINOS Foods εµφανίζεται αισιόδο-
ξος, καθώς θεωρεί ιδιαίτερα θετικό το γεγονός πως, ελέω της κρίσης, 
όλο και περισσότεροι νέοι, µορφωµένοι άνθρωποι ασχολούνται επαγ-
γελµατικά µε την καλλιέργεια ελαιόδεντρων. Κατά τον έµπειρο επιχει-
ρηµατία αυτό µπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρος όχι 
µόνο από πλευράς κιλών αλλά και στον τοµέα της εξέλιξης του καρπού.

Η ασύγκριτη ποιότητα 
διατηρεί την Καλαμών 
στην κορυφή   
Διευρύνεται η παγκόσμια ζήτηση και για την ελιά Χαλκιδικής 

Αλέξανδρος Γεωργιάδης
Πρόεδρος της KRINOS Foods
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αντιπροσωπεύει η ελληνική ελιά 
στην παγκόσµια κατανάλωση; 

Νούµερα δεν ξέρω ακριβώς. Μπο-
ρώ να σας πω όµως ότι η δική µας 
εταιρεία, του Καναδά και των Ηνω-
µένων Πολιτειών, πρέπει να είναι 
αυτή τη στιγµή µέσα στους τρεις, 
τέσσερις µεγαλύτερους αγοραστές 
ελληνικών ελιών. Από εκεί και πέ-
ρα, ειδικά στις Η.Π.Α, οι ποσότητες 
ελιάς τις οποίες εισάγουµε και δι-
ανέµουµε είναι πολύ σηµαντικές . 
Όχι µόνο στις Καλαµών αλλά και 
στις ελιές Χαλκιδικής, οι οποίες έ-
χουν αρχίσει και κατακτούν την α-
γορά λόγω της ποιότητας και του 
µεγέθους τους. Είναι ιδιαίτερα µε-
γάλες σε σχέση µε τις ισπανικές , 
τις οποίες ανταγωνιζόµαστε. 

Μιλήσατε και πριν για τις ελιές 
Χαλκιδικής, είναι µόνο η 
ποιότητα και το µέγεθος που 
τις κάνουν να ξεχωρίζουν ή 
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες; 

Ναι, είναι η ποιότητα και το µέ-
γεθος, αλλά υπάρχει και ένας δεύ-
τερος παράγοντας που έχουµε δει 
τα τελευταία χρόνια, που δυστυ-
χώς δεν υπάρχει στην Καλαµών. 
Η ύπαρξη µιας σχετικής σταθερό-
τητας στις τιµές. ∆υστυχώς στις ε-
λιές Καλαµών οι τιµές δεν είναι 
σταθερές. Στις Χαλκιδικής το έχου-
µε πετύχει αυτό και µας βοηθάει 
πάρα πολύ. Οι τιµές είναι παράλ-
ληλα και πολύ ανταγωνιστικές. 

Η Καλαµών από την άλλη, ενώ 
είναι ένα εξαιρετικό προϊόν  σί-
γουρα επηρεάζεται από απότο-
µες αυξοµειώσεις στις τιµές. Κυ-
ρίως, έχω την εντύπωση ότι οφεί-
λεται στο σύστηµα που έχουµε 
στην Ελλάδα µε τους µεσίτες, οι 
οποίοι προσπαθούνε να χαλινα-
γωγήσουνε τις τιµές, πολλές φο-
ρές στοκάρουνε οι ίδιοι και τις α-
νεβάζουν τεχνητά, για να µπορέ-
σουν αργότερα να πουλήσουν και 
να βγάλουν µεγαλύτερο κέρδος.

Πιστεύετε ότι θα µπορούσε να 
υπάρξει µία αλλαγή στον τρόπο 
που διακινούνται οι ελιές; 

∆ηµιουργούνται προβλήµατα 
στην αγορά και χάνουµε πωλή-
σεις, λόγω του συστήµατος µε τους 
µεσίτες που υπάρχει σήµερα, οι ο-
ποίοι πολλές φορές επιλέγουν να 
µην πουλήσουν, περιµένοντας να 
ανέβουν οι τιµές. Για παράδειγµα, 
όταν θέλεις εκπυρηνωµένη ελιά και 
δεν υπάρχει διαθέσιµη στην Ελλά-
δα, πολλοί πελάτες του εξωτερικού 
θα στραφούν σε εκπυρηνωµένες 
ελιές, «τύπου Καλαµών», που ποι-
οτικά δεν είναι το ίδιο πράγµα σε 

καµία περίπτωση, από την Τουρκία. 
Έχουν φύγει πάρα πολλά φορτία 
από την Τουρκία σε εκπυρηνωµέ-
νες ελιές. Μου έρχονται συχνά e-
mail από εταιρείες της Αιγύπτου, 
οι οποίες µου προσφέρουν αιγυ-
πτιακές, σε πολύ χαµηλότερες τι-
µές. Αυτή είναι η πραγµατικότη-
τα και αυτό έχει χειροτερέψει λό-
γω του ότι δεν υπάρχει µια σταθε-
ρή ροή ώστε να µπορούν να προ-
ωθήσουν και οι Έλληνες εξαγω-
γείς το ελληνικό προϊόν σωστά. 

Ποιες είναι οι ποικιλίες στις 
οποίες θα πρέπει να δώσει η 
χώρα µας µεγάλη βαρύτητα;

Η ποικιλία Χαλκιδικής και η Κα-
λαµών βέβαια. Πιστεύω όµως ότι 
µε την κατάλληλη καλλιέργεια και 
την βελτίωση του καρπού έχει µε-
γάλες δυνατότητες και η χονδρο-
ελιά Αµφίσσης. Είναι ένας καρπός 
µε αρκετές δυνατότητες.

Σχετικά µε τις τεχνολογικές 
εξελίξεις, στον τοµέα της ελιάς, 
θα µπορούσαµε να έχουµε 
κάποια σηµαντική αλλαγή τα 
επόµενα χρόνια; 

Έχουµε σηµαντικές αλλαγές, 
αλλά θα έλεγα, χώρια από τις τε-
χνολογικές εξελίξεις, η πιο σηµα-
ντική αλλαγή είναι, ας µου επι-
τραπεί η έκφραση, το θετικό κοµ-
µάτι της κρίσης. Αυτό που έχουµε 
δει είναι ότι πάρα πολύς νέος κό-
σµος, µορφωµένος, έχει επιστρέ-
ψει πίσω στην επαρχία και ασχο-
λείται µε τον αγροτικό τοµέα, ο ο-

ποίος είναι και πολύ επικερδής, αν 
ασχοληθεί κάποιος σωστά. Πλέον 
έχουµε πολύ καλούς αγρότες, ο ο-
ποίοι και καλλιεργούν µεγαλύτε-
ρες εκτάσεις, κάνοντάς το µάλιστα 
πολύ πιο επαγγελµατικά. 

Τεχνολογικά, έχουν γίνει ση-
µαντικά πράγµατα, όπως η απο-
κωδικοποίηση του DNA της ελιάς. 
Μπορούµε πλέον να έχουµε ένα ε-
πίπεδο ιχνηλασιµότητας το οποίο 
µας επιτρέπει να γνωρίζουµε για 
µια ελιά, όχι µόνο αν έχει παρα-
χθεί στην Ελλάδα ή στην Αίγυπτο, 
αλλά και σε ποιο µέρος της Ελλά-
δας έχει παραχθεί, µε πολύ µεγά-
λη ακρίβεια. Επίσης οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις επιτρέπουν στον α-
γρότη να έχει πολύ µεγαλύτερες 
αποδόσεις ανά στρέµµα.

Ερχόµαστε λίγο στα της εταιρείας 
σας τώρα, στηρίξατε εξ αρχής 
το εργαστήριο ΚΡΙΝΟΣ της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
και σήµερα το 1ο Παγκόσµιο 
Συνέδριο για την επιτραπέζια 
ελιά. Που αποβλέπουν αυτές οι 
πρωτοβουλίες της εταιρείας σας; 

Θέλουµε µέσω του Συνεδρίου 
να κάνουµε βήµατα για να αντι-
µετωπίσουµε τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν. Η Ελλάδα, όντας έ-
νας από τους πιο σηµαντικούς ε-
ξαγωγείς βρωσίµων ελαιών, οφεί-
λει να είναι πρωτοπόρος όχι µό-
νο από πλευράς κιλών αλλά και 
στον τοµέα της εξέλιξης. Θέλουµε 
να επικεντρωθούµε δηλαδή στην 
εξέλιξη αυτού του καρπού και να 
γίνουµε εµείς πρωταγωνιστές των 
εξελίξεων του αύριο στον τοµέα 
της βρώσιµης ελιάς.

Τι πιστεύετε ότι θα µπορούσε 
να προσθέσει το Συνέδριο στη 
γνώση µας γύρω από την 
επιτραπέζια ελιά;    

 Πρώτον σχετικά µε την κλιµατι-
κή αλλαγή. Πως επηρεάζει ας πού-
µε τον καρπό της ελιάς; ∆εύτερο 
θέµα που  περιµένω να ακούσω µε 
µεγάλο ενδιαφέρον είναι η ιχνη-
λασιµότητα, που ανέφερα πριν.

Πως ξεκινάει η σχέση σας µε την 
επιτραπέζια ελιά και που φθάνει 
σήµερα η δραστηριότητά σας 
γύρω από το προϊόν;

Για την εταιρεία µας, η επιτρα-
πέζια ελιά αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της ιστορίας µας. Από εκεί 
ξεκινήσαµε. Μπορεί άλλα προϊόντα 
να έχουν πολύ µεγαλύτερη κερδο-
φορία, αλλά η εταιρεία Κρίνος χω-
ρίς ελιά δεν νοείται, δεν υφίστα-
ται και δεν πρόκειται να υπάρξει.

Ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης είναι 
πρόεδρος της Krinos Foods 
Canada. Έχει γεννηθεί στην 
Αθήνα και σπούδασε στο 
πανεπιστήµιο Κολούµπια της 
Νέας Υόρκης. Επέστρεψε στην 
Ελλάδα για ένα σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, µέχρι να τελειώσει τη 
στρατιωτική του θητεία και 
κατόπιν ανέλαβε τις 
δραστηριότητες του οµίλου στον 
Καναδά. Είναι παντρεµένος και 
έχει 4 παιδιά.  Ο κ. Γεωργιάδης 
χρηµατοδοτεί τη λειτουργία του 
Ινστιτούτου Ελιάς της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
το οποίο φέρει το όνοµα της 
εταιρείας του, «KRINOS».  

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Πάρα πολύς νέος κόσµος, µορφωµένος, έχει 
επιστρέψει πίσω στην επαρχία και ασχολείται µε τον 
αγροτικό τοµέα. Πλέον έχουµε πολύ καλούς αγρότες, 
ο οποίοι και καλλιεργούν µεγαλύτερες εκτάσεις, 
κάνοντάς το µάλιστα πολύ πιο επαγγελµατικά. 

Νέοι αγρότες

Υπάρχει ο κίνδυνος αν δεν δηµιουργήσουµε µια 
σωστή στρατηγική για το προϊόν να υποβαθµιστεί, ενώ 
πηγαίνει πολύ καλά, χάνοντας έδαφος από Αίγυπτο και 
Τουρκία, οι οποίες πουλάνε σε χαµηλότερες τιµές.

Η ύπαρξη αστάθειας στην τιµή της ποικιλίας ελιάς 
Καλαµών δεν βοηθάει την προώθηση του προϊόντος. 
Αν υπάρχει σταθερή τιµή και σταθερή ροή στην 
αγορά, τότε οι Έλληνες εξαγωγείς θα µπορέσουν να 
πουλήσουν καλύτερα το προϊόν.

Φόβοι υποβάθμισης

Αστάθεια της τιμής
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Την έστω και όψιµη ανησυχία του 
για την ιδιαιτέρως άσχηµη κατάστα-
ση στην οποία έχει περιέλθει ο τοµέ-
ας του αιγοπρόβειου γάλακτος εξέ-
φρασε για πρώτη φορά, µετά από 3,5 
χρόνια στην ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο υπουργός 
Βαγγέλης Αποστόλου. Σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στους δηµοσιο-
γράφους το µεσηµέρι της Τετάρτης 
16 Μαΐου – µετά και τις τελευταίες ε-
ξελίξεις - αυτό που διαφάνηκε ξεκά-
θαρα ήταν πως τα θραύσµατα του πο-
λέµου δείχνουν να πλησιάζουν απει-
λητικά και στην πλατεία Βάθη και κά-
ποιος θα πρέπει να τα αποκρούσει.

Ως πρώτη κίνηση ο υπουργός ανα-
κοίνωσε εσπευσµένα µια αµφιβόλου 
αποτελεσµατικότητας δέσµη µέτρων, 
µε στόχο, όπως είπε, τη βελτίωση των 
συνθηκών στο αιγοπρόβειο γάλα και 
στη φέτα, όπως και την υποβοήθηση 
του εισοδήµατος των παραγωγών. Για 
το εισόδηµα, προτάχθηκε η αύξηση 
των διαθέσιµων πόρων για συνδεδε-
µένες ενισχύσεις σε αιγοπροβατοτρό-
φους και αγελαδοτρόφους, όπως η 
έµµεση βοήθεια που παρέχεται από 
τα αναπτυξιακά προγράµµατα του α-
γροτικού χώρου.

Για τη βελτίωση των συνθηκών α-
γοράς τονίσθηκε µια σειρά διαδικα-
σιών που, όπως είπε, στόχο έχουν 
τον καλύτερο έλεγχο των διαδικα-
σιών παρασκευής και διάθεσης της 
φέτας (ισοζύγια κ.α.), για να καταλή-
ξει βέβαια στην πρόθεση πρόσληψης 
υπαλλήλων – ελεγκτών µε χρήµα-
τα από τις εισφορές του ΕΛΓO (πρό-
γραµµα ΑΡΤΕΜΙΣ)  το οποίο δεν αξι-
οποιείται επαρκώς. Ειδικότερα ανέ-
φερε ότι ήδη έχει δώσει εντολή για:

 Άµεση τροποποίηση της Υπουρ-
γικής απόφασης του 2011, για το ΑΡ-
ΤΕΜΙΣ, ώστε να γίνεται άµεση κα-
ταγραφή και διασύνδεση µε το ΟΣ-
∆Ε  και να δηλώνεται ο αριθµός των 
προβάτων, του κωδικού των ενωτίων 

των ζώων και η θέση του στάβλου. 
 Τα µητρώα κτηνιατρικής να  επι-

καιροποιηθούν άµεσα. Το γάλα,που 
παρέδωσε ο κτηνοτρόφος, θα είναι 
σε αντιστοιχία µε το γάλα που παρά-
γουν τα ζώα του. 

 Το ΣΥΚΑΠ (Συντονιστικό Κέντρο 
Καταπολέµησης της Απάτης) να δια-
συνδεθεί µε το Άρτεµις. Θα γίνουν 
στοχευµένοι έλεγχοι σε όλη την α-
λυσίδα παραγωγής γάλακτος και στο 
γάλα που εισάγεται από γειτονικές 
χώρες της Βαλκανικής. 

 Να γίνεται διασταύρωση µε πα-
ραστατικά ΑΦΜ, καταγραφή εισαγω-

γέων εµπόρων χονδρικής µε µικτά 
κλιµάκια ΕΦΕΤ-ΕΛΓΟ, Ορκωτούς λο-
γιστές, Σ∆ΟΕ. 

 Να ελέγχονται οι κινήσεις λογα-
ριασµών σχετικά µε αγορές-πωλήσεις 
γάλακτος και προϊόντων γάλακτος. 

 Να γίνονται αυστηρότεροι έλεγ-
χοι στην ιχνηλασιµότητα στα τυρο-
κοµεία. 

Επιπλέον ανέφερε πως θα ενεργο-
ποιηθεί άµεσα το Π.∆. 420 του 1993 
από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των 
περιφερειών που ορίζει την υποχρε-
ωτική δήλωση όλων των τροφίµων 
ζωικής προέλευσης από τα κράτη µέ-

λη αλλά φαίνεται ότι δεν τηρείται. 
Στις πύλες εισόδου, στα τελωνεία, 
να καταγράφεται όλη η ποσότητα γά-
λακτος και γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων. Επανέλαβε, ακόµα, ότι δεν ε-
παρκεί το προσωπικό στον ΕΛΓΟ, Ε-
ΦΕΤ και στις Περιφέρειες. Θα γίνει 
συνεννόηση µε το Υπ. Οικονοµικών  
για να εξαιρεθεί άµεσα το 60ηµερο 
για εκτός έδρας, ανά έτος για τους 
ελέγχους για το γάλα και γαλακτο-
κοµικά προϊόντα. Θα γίνουν προ-
σλήψεις προσωπικού ελέγχου από 
τις εισφορές του ΑΡΤΕΜΙΣ που συ-
γκεντρώνει ο ΕΛΓΟ.

Όλη την ευθύνη για την 
κατάσταση στην αγορά του 
αιγοπρόβειου γάλακτος στους 
κτηνοτρόφους και τις 
διχογνωµίες τους για τη 
∆ιεπαγγελµατική της φέτας 
επέρριψε στη συνέντευξη Τύπου 
της Τετάρτης ο Βαγγέλης 
Αποστόλου. «Έχουµε 
συναντηθεί πολλές φορές… 
εξακολουθώ να έχω µπροστά 
µου δύο αντικρουόµενες 
αιτήσεις αναγνώρισης 
διεπαγγελµατικών οργανώσεων 
για τη ΦΕΤΑ, για ένα  θεσµό, 
που έπρεπε  να έχει 
δηµιουργηθεί εδώ και δεκαετίες, 
ώστε να έχει χαράξει και 
υλοποιήσει στρατηγική 
ανάπτυξης  και αυτοκάθαρσης 
του χώρου  και  ένα εξώδικο,  
επειδή  προσπαθώ να  επιτευχθεί  
εθνική συνεννόηση», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 
Και πρόσθεσε: «∆εν µπορεί  να 
δίνουµε µάχες στα πλαίσια των 
διεθνών συµφωνιών της ΕΕ 
µε τις Τρίτες χώρες, µέσα σε 
δύσκολες συνθήκες και 
προδιαγεγραµµένες αποφάσεις  
για την υπεράσπιση της φέτας 
και να µην µπορούµε να 
συνεννοηθούµε. Όπως, επίσης, 
δεν µπορεί να διαθέτουµε 
περισσότερα από 160 εκατ. 
ευρώ το χρόνο για τη στήριξη 
των ποιοτικών µας προϊόντων 
στις διεθνείς αγορές µε σηµαία 
µάλιστα τη φέτα  και να 
λειτουργούµε διασπαστικά».

∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

Όλη η ευθύνη 
πάει στους
κτηνοτρόφους

Όψιμη ανησυχία 
την ώρα που τα σκάγια 
φτάνουν στη Βάθη 
Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο αιγοπρόβειο γάλα με τον Αποστόλου να 
εξαγγέλλει πλειάδα μέτρων και προσλήψεις ελεγκτών από εισφορές ΕΛΓΟ

Οι αποφάσεις των 
συνεδριάσεων του ΕΛΓΟ για 

τη διαγωνιστική διαδικασία 
της Φετας κοινοποιούνταν 

και στο γραφείο του γενικού 
γραµµατέα, Ν. Αντώνογλου.
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Νερό στη «φωτιά» που έχει ανάψει 
στον ΕΛΓO -µετά την απώλεια της 
προθεσµίας για τα προγράµµατα προ-
βολής της φέτας και τις παραιτήσεις 
στις οποίες υποχρεώθηκαν οι διοι-
κούντες του οργανισµού – επιχείρη-
σε να ρίξει ο υπουργός, Βαγγέλης Α-
ποστόλου. Σηµειωτέον ότι κατόπιν 
απαιτήσεώς του, οι παραιτήσεις υ-
ποβλήθηκαν, έγιναν αποδεκτές και 
τώρα ξεκινάει νέα προσπάθεια, προ-
κειµένου να δοθεί νέα προθεσµία (η 
5η κατά σειρά) από τις Βρυξέλλες για 
την εκπλήρωση των όρων του δια-
γωνισµού για τα δύο προγράµµατα 
προβολής της φέτας. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα υποσχέθηκε 
πάντως ότι τα προγράµµατα θα σω-
θούν, µε τους εκπροσώπους της γα-
λακτοβιοµηχανίας (ΣΕΒΓΑΠ) να αµ-
φιβάλλουν και να λένε σε σκληρό 
ύφος ότι «πέταξαν στο καλάθι των α-
χρήστων» 6,5 εκατ. που είχαν δοθεί 
στη χώρα ως αντιστάθµισµα για την 
ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων 
στο...ξεπούληµα της ταυτότητας της 
φέτας λόγω των συµφωνιών της ΕΕ 
µε τρίτες χώρες. Η υπόθεση πάντως 
έχει πολύ παρασκήνιο και δεν αρ-
κεί µόνο η αναγνώριση εκ µέρους 

του υπουργού της ακεραιότητας στα 
πρόσωπα των διοικούντων (Καρέτσος 
και Βλάχος) του ΕΛΓΟ, τους οποίους 
υποχρεώθηκε να… παραιτήσει για-
τί δεν πρόλαβαν τις προθεσµίες. Α-
ναπάντητο µένει, γιατί επέστρεψε 
ως απαράδεκτη την επικύρωση (εκ 
µέρους τους) του πρώτου µειοδότη 
(SOPEXA) και γιατί οι προθεσµίες χά-
θηκαν µόλις ο ίδιος ο υπουργός επέ-
λεξε τον δεύτερο (Novacert). 

Βέβαια, στη µακροσκελή απάντη-
ση που εξέδωσε λίγες ώρες µετά η...
παραιτηθείσα διοίκηση, παρουσιά-
ζει όλο το χρονικό της εξέλιξης του 
διαγωνισµού και της συνεχούς επι-
κοινωνίας που είχε µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου, δείχνο-
ντας προς την πλευρά της Βάθη την 
αιτία για το «βατερλώ» που ένεσκυψε.

Η αγωνία πάντως του υπουργού να 
πείσει ότι δεν...χάθηκε και στα προ-

γράµµατα η υπόθεση Φέτα φάνηκε 
και από τις δηλώσεις του στην συνέ-
ντευξη τύπου την περασµένη Τετάρ-
τη: «Ειδικά για τη φέτα έχουµε δώσει 
πολλές µάχες, µέσα από τις οποίες πε-
ρισώθηκαν πολλά, µε χαρακτηριστι-
κότερο την κατοχύρωση της φέτας εί-
τε µε µεταβατική περίοδο στις παλιό-
τερες συµφωνίες (Καναδάς) είτε χω-
ρίς µεταβατική περίοδο στις νεότερες 
(Αυστραλία). Στη µάχη αυτή κερδίσα-

µε, επιπλέον, προγράµµατα προώθη-
σης της φέτας, παράλληλα βέβαια µε 
το ισχύον πρόγραµµα των 160 εκατ. 
που αφορά όλα τα προϊόντα. Τέτοια 
περίπτωση είναι τα δύο προγράµµατα 
που πήρε ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.», ανέφε-
ρε και πρόσθεσε: «Κατ’ αρχήν να σας 
διαβεβαιώσω ότι δεν χάθηκε κανένα 
πρόγραµµα. Παρήλθε, όµως πράγµα-
τι και η 4η κατά σειρά παράταση που 
είχαµε εξασφαλίσει από την Ε.Ε.».

Στις πόσες παρατάσεις καίγονται;
Δεν χάθηκαν τα προγράμματα στη Φέτα που πάνε για 5η παράταση διατείνεται ο υπουργός παρά το βατερλώ στον ΕΛΓΟ 

Ο µέχρι τώρα πρόεδρος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα  
Γιώργος Καρέτσος έχει άλλη άποψη.

 «Είχα ενηµερώσει το 
∆Σ του ΕΛΓΟ ότι αυτή 
η 4η παράταση θα ήταν 
η τελευταία γι αυτούς», 
υποστηρίζει ο Αποστόλου 
προκειµένου να πάει 
παραπέρα το θέµα του 
διαγωνισµού για τη Φέτα.

Ετεροχρονισµένη απάντηση για το ζήτηµα της απώλει-
ας της 4ης παράτασης στα προγράµµατα της Φέτας έδω-
σε λίγο µετά τη συνέντευξη Τύπου στην πλατεία Βάθη 
το απελθών ∆.Σ. του ΕΛΓΟ. Σε αυτή αναφέρουν τα εξής: 

Θα σταθούµε µόνο στην ουσία των ζητηµάτων τα οποία 
έχουν τεθεί, σύµφωνα µε αυτά που καταθέσαµε δηµόσια 
στις 21/3/2018 όπως επίσης και πρόσφατα στην Αρχή Ε-
ξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και προς το ΥΠΑΑΤ.

Τα δυο προγράµµατα προώθησης της φέτας, σε ΗΠΑ-
ΚΑΝΑ∆Α (3,5 εκατ. ευρώ) και σε Γαλλία-Ηνωµένο Βασίλειο 
– Γερµανία (3 εκατ. ευρώ), υποβλήθηκαν πέρυσι τη Μεγά-
λη Πέµπτη 20/4/2017, ηµέρα λήξης των προθεσµιών. Τις 
εν λόγω προτάσεις εισηγήθηκαν στη διοίκηση του ΕΛΓΟ, 
περίπου ένα µήνα πριν τη λήξη της προθεσµίας, ο Σύνδε-
σµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 
(ΣΕΒΓΑΠ) και στελέχη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγρο-
τικών Προϊόντων καθώς και της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ια-
σφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ. Ο ΣΕΒΓΑΠ πρότεινε να υ-
ποβληθούν από κοινού µε τον ΕΛΓΟ οι προτάσεις, τις οποί-
ες είχε προετοιµάσει µαζί του η εταιρεία SOPEXA. Επειδή 
χρονικά περιθώρια για διενέργεια διαγωνισµού για την 
επιλογή εταιρείας που θα συνέγραφε τις προτάσεις δεν υ-
πήρχαν, η υποβολή µε αυτόν τον τρόπο ήταν µονόδροµος. 
Ο ΕΛΓΟ επίσης θα έπρεπε να αναλάβει και το κόστος της Ε-
θνικής Συµµετοχής (1.270.385,75 ευρώ), διότι η προώθη-
ση και προβολή της φέτας συµπεριλαµβάνεται από το νόµο 
στους σκοπούς του. Απαντήσαµε καταφατικά.
Συγκαλέσαµε ευρεία σύσκεψη στην οποία συµµετείχαν:
1. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών 
Προϊόντων (ΣΕΒ-ΓΑΠ)

2. Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
3. Οικολογική ∆ιαχείριση Προϊόντων, Παραπροϊόντων-Υ-
ποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ (Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ.)
4. Σύλλογος Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας
5. Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ)
6. Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας
7. Εταιρεία Πωλήσεων, ∆ιανοµής Γαλακτοκοµικών Θεσσαλίας.

Στις συσκέψεις που έγιναν συµφωνήθηκε να υποβλη-
θούν οι προτάσεις από τον ΕΛΓΟ µαζί µε όλους τους φο-
ρείς. Όµως λόγω έλλειψης χρόνου για τη συγκέντρωση 
των απαραίτητων εγγράφων καταλήξαµε να υποβάλλει τις 
προτάσεις ο ΕΛΓΟ και οι φορείς να είναι υποστηρικτές και 
συµµετέχοντες (τις προτάσεις συνυπέγραψαν και οι 7 φο-
ρείς). Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δόθηκαν στους φο-
ρείς για να γνωστοποιηθούν ευρύτερα ώστε να είναι εύ-
κολη και ισότιµη η συµµετοχή εταιρειών που θα ήθελαν να 
πάρουν µέρος στους διαγωνισµούς για εκτελεστικό φορέα.

Οι προτάσεις εγκρίθηκαν στις 22/10/2017, µε τη δια-
δικασία της ΕΕ, µε βαθµολογία 92% και 93%, σχεδόν άρι-
στα. Ήταν τα 2 από τα 4 όλα κι όλα προγράµµατα που πήρε 
η χώρα µας στον αγροδιατροφικό τοµέα. Η ανακοίνωση 
της έγκρισης µας κοινοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2017 
και η τελική ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης ήταν 
η 22/01/2018. Στο διάστηµα αυτό έπρεπε να γίνουν οι δι-
αγωνισµοί για την ανάδειξη Εκτελεστικών Φορέων και Φο-
ρέων Αξιολόγησης κι ακόµη κι αν δεν υπήρχαν ενστάσεις ή 
άλλες εµπλοκές ήταν σχεδόν αδύνατο να προλάβουµε την 
ηµεροµηνία. Γι’ αυτό, το ∆Σ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο 
και τον ∆ιευθύνοντα να χειριστούν από κοινού όλα τα ζη-
τήµατα που θα προκύψουν εκτός από την τελική έγκριση.

Με τη σύνταξη των τευχών των διακηρύξεων και όλων 
των προδιαγραφών ασχολήθηκε και τα προσυπέγραψε ε-
πιτροπή από 5 στελέχη του Οργανισµού συνεπικουρούµε-
νη από την αρµόδια Γενική ∆ιευθύντρια, το Νοµικό Σύµ-
βουλο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τον Πρόεδρο. Η ε-
πιτροπή κατέληξε σε ένα κείµενο, το οποίο στάλθηκε στην 
αρµόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, στην Enterprise Greece και 
αναρτήθηκε για µια εβδοµάδα σε διαβούλευση µετά την 
οποία ενσωµατώθηκαν παρατηρήσεις ή διορθώσεις. Στα 
τεύχη των διακηρύξεων τα οποία µετά την έγκρισή τους α-
ναρτήθηκαν σύµφωνα µε το νόµο συµπεριλαµβάνονταν 
οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για λόγους περιφρούρη-
σης της ισοτιµίας στη συµµετοχή των υποψηφίων εταιρι-
ών. Γι’ αυτό δεν υποβλήθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις 
γιατί δεν υπήρξαν ασάφειες και οι προτάσεις των εταιρει-
ών ήταν πλήρεις. Με δεδοµένη την πίεση χρόνου προχω-
ρήσαµε στους διαγωνισµούς µε αυστηρό χρονοδιάγραµ-
µα το οποίο προέβλεπε ότι 22 ∆εκεµβρίου 2017 έπρεπε 
να ανοίξουν και να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις των 
τεχνικών προσφορών για να αξιοποιήσουµε ηµερολογι-
ακά τις αργίες των εορτών, ώστε να προλάβουµε τις ηµε-
ροµηνίες. Αν συνυπολογστούν οι προθεσµίες διευκρινιστι-
κών απαντήσεων (8 ηµέρες), τα 3 επάλληλα δεκαήµερα α-
ναµονής για ενστάσεις και οι προθεσµίες (ως 40 ηµέρες) ε-
ξέτασής τους από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών, την έγκρισή τους από το ∆Σ και το να δοθεί 10 µέ-
ρες πριν για τελική έγκριση στο υπουργείο και υπογραφή 
της σύµβασης, δεν προλαβαίναµε. Η επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού που είχε ορισθεί από το ∆Σ ήταν ενήµερη 
για τις ασφυκτικές ηµεροµηνίες. Συνέχεια στη σελίδα 54
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Λόγω ατυχών γεγονότων (ασθένειες µελών 
της) άλλαξε η σύνθεσή της και υπήρξαν κάποιες 
καθυστερήσεις. Είχαµε δε συγκαλέσει ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο στις 9.1.2018 για να εγκρίνουµε, 
να τροποποιήσουµε ή να απορρίψουµε το πρα-
κτικό της επιτροπής και να πάρουµε αποφάσεις. 
∆υστυχώς η επιτροπή, λόγω αναµονής διευκρι-
νίσεων από τις εταιρείες, καθυστέρησε να πα-
ραδώσει το πόρισµα, που παρέδωσε τελικά στις 
12/1/2018 και έκρινε ότι οι τεχνικές προσφο-
ρές των εταιρειών (SOPEXA και NOVACERT) ι-
σοβαθµούν σε όλα τα κριτήρια. Η ισοψηφία και 
στα τρία κριτήρια και στους δυο διαγωνισµούς, 
τους µετέτρεπε ουσιαστικά σε Μειοδοτικούς, ό-
πως συνήθως τους ονοµάζουµε. Ακόµη, σκε-
πτόµενοι ότι αν κάποια από τις υποψήφιες εται-
ρείες προέβαινε σε ενστάσεις όλος ο προγραµ-
µατισµός θα κατέρρεε γιατί θα καθυστερούσε 
ο διαγωνισµός έως 40 µέρες, αναγκαστήκαµε 
να ζητήσουµε παράταση της ηµεροµηνίας υ-
πογραφής από την ΕΕ µέσω του ΥΠΑΑΤ. Η κα-
ταληκτική ηµεροµηνία 22α Ιανουαρίου 2018 
εξέπνευσε και η έγγραφη παράταση, έως τις 
26/3/2018, µας κοινοποιήθηκε στις 8.2.2018. 

Αντιλαµβανόµενοι, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευ-
θύνων, µε βάση την εµπειρία άλλων διαγωνι-
σµών ότι µε τη δεδοµένη αναιτιολόγητη αξιολό-
γηση και βαθµολογία των εταιρειών λόγω ενστά-
σεων τα προγράµµατα κινδύνευαν να χαθούν, 
αναγκαστήκαµε να προβούµε σε αιτιολογηµέ-
νη ειδικά αναβαθµολόγηση συνεπικουρούµε-
νοι και από άλλα µέλη του ∆Σ για να µη χάσει 
η χώρα το πλεονέκτηµα προώθησης ενός ση-
µαντικού εθνικού προϊόντος. Σε περίπτωση α-
πώλειας των προγραµµάτων την αποτυχία θα 
χρεωνόταν ο Οργανισµός και όχι η επιτροπή η 
οποία σύµφωνα µε το νόµο εισηγείται στο ∆Σ 
το οποίο λαµβάνει και τις τελικές αποφάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, αναγκα-
στήκαµε να προβούµε σε εκ νέου αξιολόγηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν 
2690/1999, που αναφέρει ότι  «Το όργανο που 
έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα δεν µπορεί 
να εκδώσει πράξη µε περιεχόµενο διαφορετι-
κό από αυτό της σύµφωνης γνώµης ή της πρό-
τασης. Η µη αποδοχή της θετικής σύµφωνης 
γνώµης ή πρότασης και η απόκλιση από την α-
πλή γνώµη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».  

Το τελικό πρακτικό αξιολόγησης αναρτήθη-
κε στη ∆ιαύγεια στις 26/1/2018 µε τη βαθµο-
λογία της επιτροπής καθώς και τη δική µας δι-
αφοροποιηµένη βαθµολόγηση, αιτιολογηµένη 
ειδικώς και µε τη σύµφωνη γνώµη της πλειο-
ψηφίας των µελών του ∆Σ. Αν δεν είχαµε την ε-
ξουσιοδότηση και τη βεβαίωση γι’ αυτό του Νο-
µικού Συµβούλου και τη σύµφωνη γνώµη των 
5 από τα 7 µέλη του ∆Σ, θα καλούσαµε έκτακτη 
συνεδρίαση και δεν θα έπαιρνε το θέµα τις δια-
στάσεις που κάποιοι θέλουν να δώσουν. Το ∆Σ , 
που είναι και το µόνο αρµόδιο, στην 102η/7-2- 
2018 συνεδρίασή του επιβεβαίωσε την εξουσιο-
δότηση που το ίδιο είχε δώσει για τους διαγωνι-
σµούς αυτούς στον Πρόεδρο και στον ∆ιευθύνο-
ντα κατά την 98η/17-11-2017 συνεδρίαση και 
τη συµφωνία του µε την ειδικά αιτιολογηµέ-
νη αξιολόγηση των προτάσεων των εταιρειών.  

Στις 5/2/2018 έληξε η προθεσµία υποβολής 
ενστάσεων από τις διαγωνιζόµενες εταιρείες. Α-
πό τις υποψήφιες εταιρείες δεν υποβλήθηκαν εν-
στάσεις. Στη συνεδρίαση του ∆Σ στις 7/2/2018, 
η πλειοψηφία των µελών του ενέκρινε τις ενέρ-
γειες Προέδρου και ∆ιευθύνοντος µειοψηφού-
ντων του εκπροσώπου του ΣΥΛΕΕΓΟ και του προ-
έδρου ΓΕΩΤΕΕ, για διαφορετικούς λόγους ο κα-
θένας. Η διαφοροποίηση εστιαζόταν στην αντί-
ληψη ότι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων δεν είχαν 
την εξουσιοδότηση να προβούν στην επαναξι-
ολόγηση, στην πραγµατικότητα αιτιολογηµένη 
αξιολόγηση, και αναβαθµολόγηση.

Εκφράζοντας την ευαισθησία µας ως ∆Σ για 
το θέµα αυτό ζητήσαµε και πήραµε εκτός από 
τη γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του Οργανι-
σµού και την έγγραφη γνωµάτευση της Μονά-
δας Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών & Συµβά-

σεων , του Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου, η οποία τεκµηρίωσε µε επιπλέον νο-
µικά επιχειρήµατα και νοµολογία τις ενέργειές 
µας. Απευθυνθήκαµε επίσης στην Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατ’ εξοχήν αρ-
µόδια, για να µας συµβουλεύσει και προφορι-
κά και µε γραπτή απάντησή της. Στην επόµενη 
συνεδρίασή του στις 22/2/2018 το ∆Σ του ΕΛ-
ΓΟ επαναβεβαίωσε την προηγούµενη απόφασή 
του (µε ψήφους 6 προς 1) µειοψηφούντος µό-
νο του εκπροσώπου του ΣΥΛΕΕΓΟ. Τέλος έληξε 
στις 5/3/2018 και το δεύτερο διάστηµα υποβο-
λής ενστάσεων χωρίς να υποβληθεί ένσταση από 
τις εταιρείες που συµµετέχουν στο διαγωνισµό

Στη Συνεδρίαση του ∆Σ του ΕΛΓΟ στις 
15-16/3/2018 το ∆Σ αποφάσισε:

1. Την επικύρωση των 15/03/2018, 16/03/2018 
Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

2. Την αποδοχή των δικαιολογητικών προ-
σωρινού αναδόχου της εταιρείας SOPEXA S.A.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφα-
σης στη ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής, ∆ιεθνών 
Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων και στη ∆/
νση Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού και Υπο-
δοµών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
για τον έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας ε-
πιλογής του εκτελεστικού οργανισµού, προκει-
µένου να εκδοθεί πρακτικό ελέγχου νοµιµότη-
τας και στην έκδοση έγκρισης για τη σύναψη 
της σύµβασης µε τον εκτελεστικό οργανισµό.

Στη συνέχεια:
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 691/48509/29-03-2018 

έγγραφό περιλάµβανε κατεπείγουσες υποδεί-
ξεις των αρµοδίων αρχών του ΥΠΑΑΤ προς τον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Με το έγγραφο αυτό υπέδειξε 
στην αναθέτουσα αρχή τον αποκλεισµό της εται-
ρείας SOPEXA και από τους 2 διαγωνισµούς και 
την εξέταση της δυνατότητας κατακύρωσης στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµε-
νη πλέον συµφερότερη προσφορά, µε δεδοµέ-
νο ότι η καταληκτική ηµεροµηνία υπογραφής 
συµβάσεων εξέπνεε στις 13/4/2018.

Κατόπιν αυτού του εγγράφου ορίστηκε άµε-
σα συνεδρίαση του ∆Σ του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για 
τη Μ.∆ευτέρα 2/4/2018 και αποφασίστηκε να 
ζητηθούν διευκρινίσεις από τη SOPEXA ως προς 
τους λόγους που την οδήγησαν στη συµπλήρω-
ση των ΕΕΕΣ που κατέθεσε, καθώς επίκειτο απο-
κλεισµός της για τους λόγους που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις ζ και η της παρ. 4 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016 τηρώντας τις Κατευθυντή-
ριες Οδηγίες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για το ν. 4412/2016, 
και τη σχετική Οδηγία 23 που αφορά ειδικά θέ-
µατα συµπλήρωσης του ΤΕΥ∆ και του ΕΕΕΣ.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 16138/03-04-2018 
κοινοποιήθηκαν (στο γραφείο του Γενικού 
Γραµµατέα Ν. Αντώνογλου) οι αποφάσεις της 
109ης/2.4.2018 συνεδρίασης του ∆Σ του ΕΛΓΟ 
και ορίστηκε νέα συνεδρίαση στις 05/04/2018. 
Στις 04/04/2018 ελήφθησαν οι διευκρινίσεις 
της εταιρείας SOPEXA καθώς και το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 907/04-04-2018 έγγραφο του Γ.Γ. του 
ΥΠΑΑΤ το οποίο επεσήµαινε πως είναι άκαιρη 
η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 48 του ν. 
4412/2018 σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Τη Μ.Πέµπτη 05/04/2018 µε αποφάσεις του 
∆.Σ. του ΕΛΓΟ  απορρίφθηκαν οι προσφορές 
της SOPEXA, οι οποίες είχαν κατατεθεί στους δι-
αγωνισµούς επιλογής εκτελεστικών οργανι-
σµών και κοινοποιήθηκαν αυθηµερόν,στους 
συµµετέχοντες (για να εφαρµοστούν οι προθε-
σµίες-10 ηµέρες κατά το νόµο). Καθώς η προ-
θεσµία για την κατάθεση προδικαστικών προ-
σφυγών κατά των ανωτέρω αποφάσεων του 
∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα εξέπνεε µετά την ορι-
σθείσα προθεσµία για την υπογραφή συµβά-
σεων, κρίθηκε σκόπιµο να κληθεί ο νέος προ-
σωρινός ανάδοχος αµέσως µετά την παρέλευ-
ση της προθεσµίας άσκησης µέσων προστασί-
ας και εφόσον έχει ληφθεί παράταση για τις 
συµβάσεις. Η SOPEXA κατέθεσε προδικαστικές 
προσφυγές κατά των 2 αποφάσεων της αναθέ-
τουσας αρχής στις 13/04/2018. Με το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 979/16-04-2018 έγγραφο του ΓΓ του Υ-

ΠΑΑΤ χορηγήθηκε παράταση της προθεσµίας 
υπογραφής των συµβάσεων ως τις 13/5/2018. 
Την ίδια µέρα, ορίστηκε από την ΑΕΠΠ ως χρό-
νος εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών 
η 3/5/2018. Κατόπιν τούτων, απεστάλησαν στις 
17/4/2018 στη NOVACERT έγγραφα για την υ-
ποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδό-
χου. Η NOVACERT ολοκλήρωσε την υποβολή 
των δικαιολογητικών στις 23/4/2018, πράγµα 
το οποίο γνωστοποιήθηκε άµεσα στην Επιτρο-
πή ∆ιαγωνισµο. Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 
25/4/2018 και κοινοποίησε το πρακτικό της στις 
27/4/2018 µε σκοπό να το λάβει υπ’ όψιν του 
το προσεχές ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για την Α-
πόφαση Κατακύρωσης.

Στο µεταξύ, µε τα από 18-04-2018 έγγραφα 
υποβλήθηκαν από τον ΕΛΓΟ προς την ΑΕΠΠ αι-
τήµατα µη λήψης προσωρινών µέτρων αναστο-
λής των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων για 
τους υπόψιν διαγωνισµούς. Στις 23/4/2018 α-
πεστάλησαν οι απόψεις της αναθέτουσας αρ-
χής ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας, 
οι οποίες συµπληρώθηκαν µε νεότερο έγγρα-
φο µε ηµεροµηνία αποστολής την 24/4/2018.
Στις 2/5/2018 η Πρόεδρος του 1ου Κλιµακίου 
της ΑΕΠΠ απευθύνθηκε µε ηλεκτρονική της ε-
πιστολή στην αναθέτουσα αρχή για την παροχή 
διευκρινίσεων, ενώ µετατέθηκε η ηµεροµηνία 
εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών για 
την 7/5/2018. Στις 4/5/2018 υποβλήθηκαν για 
λογαριασµό του ΕΛΓΟ οι αναζητούµενες διευ-
κρινίσεις. Σηµειώνεται ότι ως και την ορισθείσα 
ηµέρα εξέτασης των προδικαστικών προσφυ-
γών (7/5/2018) ο ΕΛΓΟ  ανταποκρινόταν και 
παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία προς την ΑΕΠΠ.

Λόγω του όγκου των στοιχείων των αποφά-
σεων (περίπου 120 σελίδες κάθε µία), για να 
καθαρογραφούν και να αποσταλούν παρήλ-
θαν τρεις ηµέρες και κοινοποιήθηκαν στην α-
ναθέτουσα αρχή ΕΛΓΟ το µεσηµέρι της Πέµπτης 
10/5/2018. Η ∆ιοίκηση του ΕΛΓΟ είχε συγκαλέ-
σει συνεδρίαση ∆.Σ. στις 10/5/2018 και αποφά-
σισε την εφαρµογή των Αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

[...].Από την ανάδοχο ζητήθηκε να εκδώσει ά-
µεσα εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης.

Αργά το απόγευµα στις 10/05/2018, λίγη ώ-
ρα µετά την έκδοση των νεώτερων αποφάσε-
ων του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ , η SOPEXA κατέθεσε νέ-
ες προσφυγές κατά των νέων αποφάσεων, οι 
οποίες κοινοποιήθηκαν εκ µέρους της αναθέ-
τουσας αρχής την επόµενη ηµέρα το πρωί στην 
ΑΕΠΠ, στον ανάδοχο και στο ΥΠΑΑΤ. Με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 21608/11-5-2018 επιστολή του ΕΛ-
ΓΟ  προς το ΥΠΑΑΤ ζητήθηκε η έγκριση του Υ-
ΠΑΑΤ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
σύναψης σύµβασης µε τον ανάδοχο ακόλου-
θο µε την υφιστάµενη δέσµια αρµοδιότητα. Με 
το υπ’ αριθ. πρωτ. 21678/11-05-2018 έγγρα-
φο της αναθέτουσας αρχής ζητείται επιπροσθέ-
τως να χορηγηθεί παράταση για την υπογρα-
φή των συµβάσεων µε το ΥΠΑΑΤ. Ο ανάδοχος 
εξέδωσε στις 11/5/2018 τις προβλεπόµενες εγ-
γυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και απέστει-
λε τα υπογεγραµµένα σχέδια των συµβάσεων 
µε εταιρεία ταχυµεταφορών. Τα έγγραφα αυ-
τά παραλήφθηκαν την επόµενη εργάσιµη ηµέ-
ρα 14/5/2018. Στις 15/5/2018 προσκοµίσα-
µε τις συµβάσεις υπογεγραµµένες στο ΥΠΑΑΤ.

Επειδή το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης 
των προγραµµάτων προώθησης των αγροτικών 
προϊόντων προβλέπει πως για την υπογραφή 
των συµβάσεων µε τον Ανάδοχο θα έπρεπε να 
προηγηθεί έγκριση των διαδικασιών ανάθεσης 
από τις αρµόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ, και παρά το 
γεγονός ότι µε τις από 10/5/2018 κατατεθείσες 
προδικαστικές προσφυγές εκκρεµούσε η εξέτα-
σή τους, οι ενέργειες του ΕΛΓΟ έγιναν µε τη δέ-
ουσα προσοχή και ευθύνη. Ο στόχος ήταν να α-
νταποκριθεί ο ΕΛΓΟ στις προθεσµίες που τίθενται 
για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών.

 Ο πρόεδρος Γεώργιος Καρέτσος
 Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

Αθανάσιος Βλάχος       
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Επίθεση στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και στον εποπτευόµενο 
οργανισµό ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για την 
απώλεια κονδυλίων 6,5 εκατ. ευρώ 
µέσω δυο προγραµµάτων προώθη-
σης της ελληνικής φέτας στο εξω-
τερικό εξαπολύει ο Σύνδεσµος Ελ-
ληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκο-
µικών Προϊόντων, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι τα «πέταξε στον κά-
λαθο των αχρήστων».

Ειδικότερα, σχετικά µε τα προ-
γράµµατα προώθησης της φέτας 
που ενέκρινε η ΕΕ ο ΣΕΒΓΑΠ, δια 
του πρόεδρου του Χρήστου Αποστο-
λόπουλου, δηλώνει τα εξής: «Είναι 
στην κυριολεξία αδιανόητο να συλ-
λάβει οποιοσδήποτε εχέφρων νους 
τον τρόπο µε τον οποίο φαίνεται να 
χάσαµε αυτά τα χρήµατα και µαζί 
τους µια µεγάλη ευκαιρία να ανα-
δείξουµε την αξία του εθνικού µας 
προϊόντος σε όλο τον κόσµο! 

Αυτά τα προγράµµατα µας δοθή-
καν από την ΕΕ ως αντιστάθµισµα 
της ανοχής των ελληνικών κυβερ-
νήσεων στο ξεπούληµα της ταυτότη-
τας της φέτας σε όλες τις συµφωνί-
ες που σύνηψε η ΕΕ µε τρίτες χώρες 
(π.χ. µε τον Καναδά, τη Ν. Αφρική, 
τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάµ, κτλ.). Για 
να γίνει κατανοητό το τι είχαµε πετύ-
χει αρχικά, αρκεί να αναφέρουµε 
ότι από τα 4 συνολικά προγράµµα-
τα αυτού του τοµέα για όλες τις χώ-
ρες της Ευρώπης τα δυο τα πήρε η 
Ελλάδα (µε ύψος 6,5 εκατ. ευρώ) 
για ένα µόνο προϊόν της, τη φέτα.

Η έγκριση των προγραµµάτων 
από την ΕΕ έγινε στις 19-10-2017 
και ο χρόνος για την προκήρυξη 
και ανάδειξη του εκτελεστικού φο-
ρέα του έργου ήταν υπεραρκετός 
(3 ολόκληροι µήνες). ∆υστυχώς ό-
µως, του ΕΛΓΟ δεν του έφτασε αυ-
τός ο χρόνος και για να µη χαθούν 
τα κονδύλια, το υπουργείο ζήτησε 
από την ΕΕ παράταση της προθε-
σµίας σύναψης σύµβασης (µέχρι 
26-3-2018). Αλλά και πάλι η θλιβε-
ρή διοίκηση του ΕΛΓΟ δεν ανταπο-

κρίθηκε! Το υπουργείο ζήτησε και 
δεύτερη παράταση µέχρι τις 13-4-
2018 αλλά και πάλι ο ΕΛΓΟ δεν α-
νταποκρίθηκε. Το υπουργείο ζήτη-
σε και πάλι 3η παράταση (µέχρι τις 
13-5-2018). Είναι απίστευτο ότι ού-
τε και η τρίτη παράταση ήταν αρ-
κετή για τον παντελώς ανίκανο και 
ανεύθυνο µηχανισµό του ΕΛΓΟ να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία του δι-
αγωνισµού, δηµιουργώντας σενά-
ρια και συµβάντα που θα τα ζήλευε 
ο καλύτερος σκηνοθέτης!

Έτσι φτάσαµε σήµερα στο σηµείο 

να έχει παρέλθει η προθεσµία και της 
τρίτης παράτασης που λάβαµε από 
την ΕΕ και να φαίνεται ότι χάνουµε 
τελικά και τα δυο τα προγράµµατα 
και φυσικά και τα 6,5 εκατ. ευρώ. 
Κι εδώ αρχίζει ξαφνικά το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης το θέατρο 
σκιών! Ο υπουργός για τη δηµιουρ-
γία εντυπώσεων ζητά την παραίτηση 
όλων των µελών του ∆Σ του ΕΛΓΟ 
για να δείξει δήθεν την αγανάκτη-
ση του για τη συγκεκριµένη έκβαση.

Που ήταν όµως το υπουργείο ό-
λον αυτόν τον καιρό που ο ΕΛΓΟ α-
διαφορούσε για τις καταληκτικές 
ηµεροµηνίες της ΕΕ; Γιατί περίµενε 
ο υπουργός, να φθάσει η κατάστα-
ση σε µη αναστρέψιµο σηµείο για 
να ενεργήσει; Γιατί δυστυχώς το υ-
πουργείο είναι το ίδιο ανεύθυνο ό-
πως ο εποπτευόµενος από αυτό Ορ-
γανισµός του, ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα».

Για τις εντυπώσεις
Γιατί περίµενε ο υπουρ-
γός, να φθάσει η κατά-

σταση σε µη αναστρέψιµο 
σηµείο για να ενεργήσει, 
αναρωτιέται ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Βιοµηχανιών 

Γαλακτοκοµικών 
Προϊόντων

Στο «καλάθι των αχρήστων»
πέταξαν τα 6,5 εκατ. ευρώ 
της φέτας, λέει ο ΣΕΒΓΑΠ
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∆εν έχει κατανοήσει καθόλου το 
πρόβληµα της αιγοπροβατοτροφίας 
ο υπουργός, σχολιάζει ο Μ. Τζελέπης

Σε βάθος
χρόνου κι 
αν τα µέτρα 
Αποστόλου
Άσχετα και αµφιβόλου 
αποτελεσµατικότητας χαρακτήρισε τα 
µέτρα για την αιγοπροβατοτροφία, που 
εξήγγειλε ο υπουργός Βαγγέλης 
Αποστόλου σε πρόσφατη συνέντευξη 
τύπου, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής 
Ανάπτυξης της ∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης και βουλευτής Σερρών 
Μιχάλης Τζελέπης.
«Έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν έχει 
κατανοήσει καθόλου ούτε το µέγεθος 
του προβλήµατος στην 
αιγοπροβατοτροφία, ούτε ότι το 
πρόβληµα είναι φλέγον και πρέπει να 
λυθεί άµεσα», αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωσή  και προσθέτει: «Η τιµή 
του πρόβειου γάλακτος έχει µέσα σε 
λίγους µήνες κατρακυλήσει από 1,10 
ευρώ στα 70 λεπτά το κιλό κι αυτό για 
τους κτηνοτρόφους είναι θέµα 
επιβίωσης, δεν µπορούν να περιµένουν 
λύσεις απο µέτρα που θα αποδώσουν, 
αν αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Αλλά 
η έλλειψη κατανόησης φαίνεται και 
από το ότι ο υπουργός δεν έκανε καµία 
αναφορά στις εναρµονισµένες 
πρακτικές των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων που είναι και ο 
κυριότερος λόγος της πτώσης 
των τιµών του γάλακτος».
Σχολιάζοντας τις αναφορές του 
υπουργού για τους «ελέγχους στην 
αγορά», ο κ. Τζελέπης διερωτάται: 
«Αλήθεια, ποιος θα τους κάνει; Ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα που χάνει τα προγράµµατα 
επειδή δεν ήταν ικανός να συνάψει µία 
σύµβαση; Και µε τι προσωπικό;».

Μετά τη φέτα, σε κίνδυνο 
τα επιχειρησιακά των ΟΕΦ 
Υπό εξέταση η «μεταφορά» πόρων από τους ελαιοπαραγωγούς σε ανυπόστατους φορείς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Μετά την οριστική απώλεια πόρων ύψους 
6,5 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση δύο ση-
µαντικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων προ-
βολής και προώθησης της Φέτας σε Ευρώ-
πη και Αµερική, σε άµεσο κίνδυνο τίθε-
ται µέρα µε τη µέρα και το κονδύλι ύψους 
33 εκατ. ευρώ που αφορά τα γνωστά προ-
γράµµατα των ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιοκο-
µικών Φορέων) για την περίοδο 2018-2021.

Κι αν για τα προγράµµατα της φέτας οι ευ-
θύνες έχουν γίνει «µπαλάκι» ανάµεσα στον 
ΕΛΓΟ και την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα προγράµµα-
τα των ΟΕΦ, εάν τα πράγµατα βαλτώσουν, η 
ευθύνη θα ανήκει εξ ολοκλήρου στην πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου, η οποία ενδίδει 
απ’ ότι φαίνεται στον πειρασµό να δικαιώσει 
τους ανερµάτιστους φακέλους µιας σειράς ε-
λαιοκοµικών φορέων της Κρήτης, µέσω των 
οποίων επιδιώκει να εξασφαλίσει την προµή-
θειά της η γνωστή µηχανοπαρέα του ΟΣ∆Ε.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να α-
σκείται εντονότατη πολιτική πίεση στην υπό 
τον γενικό γραµµατέα Νίκο Αντώνογλου, Επι-
τροπή Αξιολόγησης των επιχειρησιακών προ-
γραµµάτων των ΟΕΦ, προκειµένου να «εξοι-
κονοµηθούν» πόροι ώστε να δουν το χρώµα 
του χρήµατος ακόµα και παρείσακτοι ελαιο-
κοµικοί φορείς της Κρήτης, η παραγωγική ο-

ντότητα των οποίων ελέγχεται ποικιλοτρόπως.
Παρέµβαση επί του θέµατος, έχει γίνει τα τε-

λευταία 24ωρα από τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, ο πρόε-
δρος της οποίας, Παύλος Σατολιάς, µε έγγρα-
φο προς τον γενικό γραµµατέα του υπουργεί-
ου και πρόεδρο της Επιτροπής Νίκο Αντώνο-
γλου, επισηµαίνει τους κινδύνους που γεννώ-
νται από µια επιπόλαιη διαχείριση του θέµα-
τος, σε µια εποχή που αξιόλογες οργανώσεις 
και οργανωµένοι ελαιοπαραγωγοί, έχουν α-
νάγκη τη χρηµατοδότηση των ΟΕΦ για να υ-
ποστηρίξουν αξιόλογα και χειροπιαστά ανα-
πτυξιακά πλάνα. Σηµειωτέον ότι µε βάση τις 
τελευταίες συζητήσεις στην Επιτροπή, εξετά-
ζεται το ενδεχόµενο να «κοπούν» πόροι από 
την εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών για 
να δοθούν «δώρα» σε ανυπόστατους ΟΕΦ.

Η επιστολή Σατολιά
έχει ως εξής:

Θέµα: Αξιολόγηση των νέων προγραµµάτων 
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) 
για την περίοδο 04/2018 - 03/2021

Κύριε Γενικέ,    
Αναφερόµενοι στην από την 15η Μαρτίου 

2018 και µε Αρ. Πρ. 145 επιστολή µας µε θέ-
µα: «Αξιολόγηση των νέων προγραµµάτων 
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) 
για την περίοδο 04/2018-03/2021», φαίνε-
ται ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες που και 
τότε είχαµε επισηµάνει .

Σύµφωνα µε πληροφορίες των µελών µας 

που έχουν υποβάλει Προγράµµατα Εργασίας 
για ένταξη στα εν λόγω Προγράµµατα  φαί-
νεται να καταστρατηγείται η Υπουργική Από-
φαση της 31ης Ιανουαρίου 2018 µε Αρ. Πρ. 
61/16616, η οποία αναφέρεται στην εγκα-
θίδρυση και αξιολόγηση των ανωτέρω Προ-
γραµµάτων, από εκείνους που την συνέταξαν.

Συγκεκριµένα, αφαιρούνται  πόροι 400 
ευρώ/ελαιοπαραγωγό στην τριετία από τις α-
παραίτητες και προβλεπόµενες εκπαιδεύσεις 
στον αγρό των 13.000 ελαιοπαραγωγών που 
συµµετέχουν στα Προγράµµατα Εργασίας, 
προκειµένου να αγοραστούν διάφορα πά-
για –«δώρα» σε µη δικαιούχες Οργανώσεις 
Παραγωγών, κατά παρέκκλιση της αναλογί-
ας  των ∆ράσεων Β-Γ-∆, 30-25-30 που προ-
βλέπεται µε σαφήνεια στο Αρ.3 παρ.1 της 
προαναφερόµενης Υπουργικής Απόφασης.

Κύριε Γενικέ,
Σας υπενθυµίζουµε ότι παραµένουµε συ-

µπαραστάτες, ώστε να διασφαλίσουµε ότι θα 
εφαρµοσθούν στο ακέραιο οι αποφάσεις του 
Υπουργείου. Είµαστε σταθερά βέβαιοι ότι µοι-
ραζόµαστε την ίδια αγωνία και πως σε αυτόν 
τον αγώνα θα σας έχουµε συµπαραστάτη, ως 
καθ’ ύλη αρµόδιο.

Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας, έτοιµοι να 
υιοθετήσουµε οποιαδήποτε προσπάθεια σας 
που βασίζεται στις αρχές της εντιµότητας, της 
διαφάνειας και τήρησης των νόµων.

Για τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ
Ο πρόεδρος Παύλος Σατολιάς
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
«Σε µία εποχή που η 
δηµοκρατία περνά κρίση 
είναι σηµαντικό να 
µπορείς να βρεις τρόπους 
ώστε να φέρνεις τους 
ανθρώπους στα κοινά και 
νοµίζω ότι οι πόλεις είναι 
το ιδανικό µέσο για να 
µπορέσει να γίνει και πάλι 
η δηµοκρατία µας πιο 
ελκυστική».

ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πιστεύω και στη λεγοµένη 
«θεία δίκη», όταν δεν 
υπάρχει η δικαιοσύνη. Ναι, 
νοµίζω πως, στο τέλος, θα 
αναλάβει η φύση, ο φυσικός 
νόµος, και κατά κάποιον, 
τρόπο όλοι θα πληρώσουµε 
ή θα πληρωθούµε, θα τον 
πάρουµε τον µισθό µας 
ή θα δώσουµε πίσω όσα 
χρωστάµε….».

ΠΟΟΥΛ ΤΟΜΣΕΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ∆ΝΤ
«Ο χρόνος περνάει αλλά αν 
υπάρξει µια απόφαση στο 
Eurogroup του Μαΐου, τότε 
θα έχουµε αρκετό χρόνο για 
να ενεργοποιήσουµε το 
πρόγραµµα µας και να 
ενταχθούµε στο πρόγραµµα 
του ESM που τελειώνει τον 
Αύγουστο. Χρειαζόµαστε 
συµφωνία στο Eurogroup 
την εποµένη εβδοµάδα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΚΟΝΙΟΡ∆ΟΥ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τα φιλαράκια
Όλα κι όλα, φίλοι φίλοι, αλλά 
ο υπουργός της πλατείας είχε 
ενηµερώσει τις κεφαλές της 
οδού Νιρβάνας ότι στην 4η 
κατά σειρά πάραταση θα ήταν 
και η τελευταία γι’ αυτούς. 
Όπερ και εγένετο. Οι 
διοικούντες πάντως µε δελτίο 
τύπου έδωσαν πληρωµένη 
απάντηση δείχνοντας προς τη 
Βάθη ποιος φταίει για τις 
καθυστερήσεις. 

 

Χρέος τατού
Η κυβέρνηση όχι µόνο δεν 
σβήνει το αγροτικό χρέος των 
«κόκκινων δανείων» της 
πρώην ΑΤΕ, λέει ανακοίνωση 
της πανελλαδικής Μπλόκων, 
αλλά τουναντίον τώρα πιέζει 
µέσω...ρύθµισης να 
πληρώσουν και άλλα. Για 
80.000 ΑΦΜ κοµπάζει ο 
Βαγγέλης της πλατείας, µε την 
πολυθρύλητη πλατφόρµα να 
µην έχει ακόµη ανοίξει...

 

Μεσιτικό η Βάθη
Μετά την πρωτοµαγιά άλλη 
µια Οµάδα... Εργασίας, 
συγκροτήθηκε στην πλατεία 
Βάθη, εξαµελής αυτή τη φορά. 
Στόχος της, σύµφωνα µε τη 
σχετική απόφαση, να αναλάβει 
να καθορίσει τις 
προδιαγραφές του κτηρίου 
που θα στεγάσει τις υπηρεσίες 
του υπουργείου. Στις 30 
Ιούνη θα βγάλει το πόρισµα 
για να βρεθεί το Μέγαρο!

Μιζαµπλί και αµέµπτου ηθικής στη φέτα

Τι έγινε και δεν πέτυχε το µιζα..µπλί µε τα προγράµµατα στην 
φέτα και είχαµε ανατροπές. Τα ‘χουµε πει από καιρό εκεί στην 
Νιρβάνας πρέπει να φτιαχτεί µια σειρά παραγωγής Netflix, που 
θα σαρώσει καθώς τα κακώς κείµενα αρκούν για να τροφοδο-
τήσουν πολλές σεζόν. Όσο για τις καρατοµήσεις του Βαγγέλη 
στον ΕΛΓΟ, τι να λέµε, αφού τους έβγαλε όλους αµέµπτου η-
θικής δεν εξήγησε γιατί το έργο της προώθησης πάει τώρα α-
βασάνιστα στον δεύτερο µειοδότη του διαγωνισµού, ούτε γιατί 
δεν επαναπροκηρύσσεται, ούτε πως θα κερδηθεί η προθεσµία 
που έληξε, χωρίς να χαθούν τα 6 εκατ. ευρώ, που όλοι ρωτάνε!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τα πάντα όλα 
περιελάµβανε το 
tour του οικοδεσπότη 
Αχιλλέα στους 
συνεταιριστές που 
βρέθηκαν επ’αφορµή 
της συνάντησης του 
∆Σ του ΣΑΣΟΕΕ, που 
καταευχαριστήθηκαν 
λέει από τη φιλοξενία 
και τα πρότζεκτ του!

Είπαµε για πρότζεκτ, 
και αναρωτιόµαστε 
τι απέγινε αυτό µε τα 
αρωµατικά φυτά του 
Νικήτα και του Αλέκου 
µε τους επενδυτές 
στην Τουρκία. Επί του 
παρόντος, έχουµε 
µείνει µόνο στα 
πήγαινε-έλα, και 
στις επαφές...

Υβρίδια
 Αλήθεια, ο Βαγγέλης τι 

περίµενε τόσο καιρό, αφού 
έχει όπως ισχυρίζεται έτοιµη 
αποτελεσµατική λύση για 
ελέγχους στο γάλα και για την 
αποφυγή αισχροκέρδειας σε 
βάρος των παραγωγών. 

 Στην συνέντευξη τύπου της 
Τετάρτης, πάντως τα...δώσε 
όλα για να πείσει ότι οι 
κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που 
δεν µπορούν να 
συνεννοηθούν (βλέπε δύο 
∆ιεπαγγελµατικές), για να 
προασπίσουν τον χώρο τους.

 Αυτός λέει µέχρι και τα 
κλειδιά του ΕΛΟΓΑΚ τους 
δίνει, αλλά ποια οντότητα θα 
αναλάβει διερωτάται, χωρίς 
να έχει αντίλογο. Τώρα, για 
τα περί ενεργοποίησης του 
Άρτεµις, ΣΥΚΑΠ, ελέγχους 
ιχνηλασιµότητας στα 
τυροκοµία, κλπ, κλπ, 
κρατάµε χρόνο!

;

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Είκοσι χρόνια µετά είµαι 
παραπάνω από «γεµάτος». 
Μετά από µια καταπληκτική 
χρονιά µε την Κύµη, οι 
αγώνες µας στα play offs 
θα είναι οι τελευταίοι µου 
ως επαγγελµατίας αθλητής! 
Θέλω να ευχαριστήσω τους 
ανθρώπους µε τους οποίους 
συνεργάστηκα τα 20 αυτά 
χρόνια στα γήπεδα».

Λέω στον Αλέκο, 
ευτυχώς που δεν 
βρίσκεται σήµερα 
στη θέση του 
Βαγγέλη!

Την ικανοποίησή του για την αύξηση κατά 50% 
των δικαιούχων που έχουν λαµβάνειν 
συνδεδεµένη κτηνοτροφίας εξέφρασε περιχαρής 
ο υπουργός σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου, 
τονίζοντας την «ανακούφιση» που φέρνει στους 
παραγωγούς. Ξέχασε, βέβαια, να σχολιάσει την 
τιµή των 9,7 ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα, 
παρά τις εξαγγελίες του πέρυσι το καλοκαίρι για 11 
ευρώ… Αρκεί, σου λέει, που αυξήθηκαν τα 
συνολικά ποσά…     

Έγινε κι αυτή η περιβόητη πληρωµή για την 
εξόφληση του Κοµφούζιο, ούτε 1 εκατ. ευρώ δεν 
ήταν, κι όµως καθυστέρησε ένα µήνα από τα 
λεγόµενα των αρµοδίων! Όσο για τους Νέους 
Αγρότες, τα σχόλια άπειρα… Νέοι άνθρωποι, που 
περιµένουν κάτι από τους κόπους τους, αλλά µόνο 
στα λόγια οι δεσµεύσεις του υπουργού, λένε 
αγανακτισµένοι φίλοι της Agrenda! 

Όσο για τους Νέους του 2009, έµειναν έξω 
τελικά από το Εθνικό Απόθεµα του 2017. Ούτε 
στα υπόλοιπα, που ανακοίνωσε ο Οργανισµός 
Πληρωµών, περιλαµβάνονται, αφού εκεί είναι 
µόνο συγκεκριµένες περιπτώσεις από το 2012 
και µετά και βέβαια δεν είναι ούτε αυτοί µε τη 
χαµένη αξία της Φόρµας 6.

Ήταν «γλυκά» τα 70 ευρώ το στρέµµα για τη 
συνδεδεµένη στους σπόρους σποράς και την 
περσινή χρονιά δήλωσαν ακόµα και όσοι δεν 
είχαν φυτική παραγωγή, λέει φίλος αγρότης. 
Κάπως έτσι, όπως άλλωστε ήταν και αναµενόµενο, 
έπεσε για το 2017 η ενίσχυση στα 31,3 ευρώ, 
κάτω κι από το µισό! Την ίδια ώρα, η ευχάριστη 
είδηση έρχεται από τα θηλυκά βοοειδή, µε την 
ενίσχυση να εκτοξεύεται στα 192,5 ευρώ από την 
ενδεικτική των 149 ευρώ… Χαράς ευαγγέλια! 

Μετά τη λήξη της καταληκτικής προθεσµίας 
ανακοινώνουν, σου λέει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την 
παράταση για τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, έτσι 
για να µην παίρνουν αέρα οι παραγωγοί και 
χάνουν το χρόνο τους! Ότι δεν ξέρουν τι θα γίνουν 
και τελευταία στιγµή την Τρίτη 15 Μαΐου έτρεχαν 
µη χάσουν ενισχύσεις και δικαιώµατα, µάλλον δεν 
απασχολεί αυτούς που σκέφτηκαν την τακτική 
αυτή…  Η ουσία είναι να γίνει η δουλειά, το τσάτρα 
πάτρα πάνω στη βιασύνη, δεν το µετρά κανείς….  

Μια µέρα µετά την κατάθεση της επερώτησης 
του βουλευτή της Ν∆ Μηταράκη κατέθεσε ο 
υπουργός Αποστόλου αίτηµα προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για διεύρυνση της βάσης υπολογισµού 
των δικαιούχων µαστιχοπαραγωγών της Χίου για 
αποζηµιώσεις από τις φωτιές του 2016. Αν 
δηλαδή δεν είχε κάνει την ερώτηση ο βουλευτής, 
δεν θα το θυµόταν ο υπουργός, τονίζει ο πρώτος. 
Άσε που –όπως λέει ο ίδιος- ξεχάστηκαν και οι 
δεσµεύσεις για ειδικές ρυθµίσεις στη µαστίχα, 
αλλά και οι διαβεβαιώσεις ότι από το Γενάρη του 
2018 υπήρχε ήδη διαδικασία διαπραγµάτευσης 
µε τους αρµόδιους….       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
πό κάπου να ξεκινήσουµε! Θέλουµε α-
γροτικά προϊόντα µε σύγχρονο παρα-
γωγικό προφίλ, τα οποία θα υποστηρί-
ζονται από πραγµατικούς παραγωγούς 

και θα απευθύνονται στις διεθνείς αγορές ή συνεχί-
ζουµε να χρηµατοδοτούµε αεριτζήδες και σατράπη-
δες κάθε είδους, που ενώ αποµυζούν τους αγρότες 
και συντηρούν την καθυστέρηση των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής, την ίδια στιγµή, υπόσχο-
νται αορίστως project και υποδοµές «ευφυούς γε-
ωργίας», ξέροντας ότι σ’ αυτή τη χώρα το µόνο ανα-
πτυξιακό εργαλείο που αποδίδει, είναι το λάδωµα!

 Επαίτες του φθηνού
ΠΟΛΛΟΙ ΜΙΛΟΥΝ τον τελευταίο καιρό εξ ονόµα-
τος των αγροτών, όµως η απάντηση στο ερώτηµα τι 
είδους γεωργία θέλουµε, σηµατοδοτεί, πρώτα απ’ 
όλα, ποιους από τους εµπλεκόµενους στην παρα-
γωγική αλυσίδα καλούµαστε να διευκολύνουµε. 
Αν για παράδειγµα, η µετα-
ποιητική βιοµηχανία κον-
σέρβας ροδάκινου, συµβι-

βάζεται µε τη φασόν παραγωγή για προϊόντα κο-
µπόστας µε ιδιωτική ετικέτα των µεγάλων διεθνών 
αλυσίδων λιανικής, τότε µάλλον εξυπηρετείται α-
πό το να υπάρχουν πολλά συµπύρηνα ροδάκινα, 
όχι καλά και σώνει σπουδαίας ποιότητας. Αρκεί 
να βγαίνουν οι παραγγελίες και να αφήνουν κά-
τι λίγο σαν ποσοστό κέρδους και στους µεταποι-
ητές. Έτσι πάντως, ποτέ, κανένας παραγωγός δεν 
θα µπορέσει να σηκώσει κεφάλι! Θα παραµένει 
δούλος του φθηνού και του τζάµπα!

 Τα εμποράκια ροδακίνων
ΜΗ ΓΕΛΙΕΣΤΕ, το ίδιο ισχύει και για τα επιτρα-
πέζια ροδάκινα. Τα εµποράκια κάθε είδους, όπως 
και οι υπεύθυνοι προµηθειών των σούπερ µάρκετ, 
πολύ λίγο ενδιαφέρονται γι’ αυτό που λέµε προ-
φίλ των αγροτικών προϊόντων που εµπορεύονται. 

Το κέρδος τους είναι στον όγκο που διακινούν. 
Για τους ελεύθερους εµπόρους δεν τίθεται ζήτη-
µα, όµως και τα σούπερ µάρκετ, αυτό που κοιτά-
ζουν, είναι η άµυνα, δηλαδή, αρκεί να µη φύγει 
ο καταναλωτής από το µαγαζί. Ξέρουν ότι η αντα-
γωνιστικότητά τους κρίνεται από πολλά άλλα και 
ελάχιστα από το αν έχουν να διαθέσουν τα καλύ-
τερα ποιοτικά ροδάκινα στα ράφια της µαναβικής! 

 Στην απέξω ο παραγωγός
ΝΑ ΓΙΑΤΙ, ο σχεδιασµός της παραγωγής, δηλα-
δή τι παραγωγή θέλουµε, από ποιες ποικιλίες θα 
προέλθει, µε ποιο τρόπο θα υποστηριχθεί καλύ-
τερα και σε τι όγκο αυτή µπορεί να ανέλθει, είναι 
µια υπόθεση που αφορά εξόχως τους καλλιεργη-
τές. Όλοι οι άλλοι κρίκοι της αλυσίδας θα βρουν 
τον τρόπο να βγάλουν το µερτικό τους, όποια κι 
αν είναι τα χαρακτηριστικά της παραγωγής, ειδι-
κά από τη στιγµή που υπάρχει ικανοποιητικός ό-

γκος. Ο µόνιµα αδικηµένος 
από την ανεξέλεγκτη κατά-
σταση είναι ο παραγωγός. 
Να γιατί τον προτιµούν α-
νοργάνωτο! 

  Εκτός ελέγχου
ΙΣΩΣ ΟΛΑ τα παραπάνω σας 
διευκολύνουν να αντιληφθεί-
τε τους λόγους για τους οποί-
ους και στην υπόθεση του αι-
γοπρόβειου γάλακτος και της 
κατοχυρωµένης διεθνώς ως 
Φέτας ΠΟΠ, δεν χρειάζεται 
να πούµε τι σηµαίνει Προϊόν 

Ονοµασίας Προέλευσης- υπάρχει αυτό τον καιρό 
µια εικόνα κατάρρευσης. Τρέχαµε να σώσουµε τη 
νοµική κατοχύρωση στον Καναδά και στη Νότια Α-
φρική και αφήσαµε την εδώ διαδικασία παρασκευ-
ής του προϊόντος… ξέφραγο αµπέλι. 

  Διαταραγμένο υπογάστριο
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ µεσοβδόµαδα, στη συνέντευξη τύπου, 
ο υπουργός Ευάγγελος, άφησε να αιωρείται γενικώς, 
άρα και να αλληλεπιδρά, ένα θέµα δυσκολίας ελέγ-
χου των εισαγωγών γάλακτος (το καταλαβαίνουµε) 
µε µια αδυναµία ελέγχου και πιστοποίησης της φέ-
τας (απαράδεκτο). Σηµειωτέον ό,τι είναι Φέτα, είναι 
ΠΟΠ, άρα ακολουθεί συγκεκριµένη διαδικασία πι-
στοποίησης. Αν τα υπαλληλάκια του ΕΛΓΟ δεν είναι 
σε θέση να βεβαιώσουν ούτε αυτό, τότε δεν φτάνει 
η παραίτηση των δύο (προέδρου και διευθύνοντος 
συµβούλου του οργανισµού). Το ζήτηµα αγγίζει το 
λεπτό υπογάστριο της πλατείας Βάθη.   

Λάδωµα
Σε αυτή τη χώρα το µόνο 

αναπτυξιακό εργαλείο που αποδίδει 
είναι το λάδωµα, κάτι που ξέρουν 
καλά αερητζήδες και σατράπηδες 
κάθε είδους που συντηρούν την 

καθυστέρηση των συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής

Σ
τις 5 Μαΐου, οι θαυµαστές του Καρλ 
Μαρξ γιόρτασαν τα 200ά γενέθλιά του. 
Ο Μαρξ δεν κατάφερε µεν να ζήσει ως 
τα 200, αλλά οι ιδέες που κατάφερε να 

εντάξει στην παγκόσµια συζήτηση και οι ιδεολο-
γίες που φέρουν το όνοµά του ξεπέρασαν σε δι-
άρκεια ζωής τον ίδιο τον Γερµανό οικονοµολό-
γο και φιλόσοφο.Καθώς οι σοσιαλιστικές ιδέες 
κερδίζουν σε δηµοτικότητα στις ΗΠΑ και καθώς 
οι µνήµες του Ψυχρού Πολέµου ξεθωριάζουν, 
ο σεβασµός προς τον Μαρξ έχει ελαφρώς ανα-
ζωπυρωθεί. [...].Εν τω µεταξύ, γράφοντας στo 
Week, ο Ράιαν Κούπερ είπε ότι ήρθε η ώρα να 
«κανονικοποιήσει» τον άνθρωπο που πολλοί 
θεωρούν ως τον ιδρυτή του κοµµουνισµού. Αλ-
λά κάτι προκαλεί αµηχανία σε σχέση µε αυτή 
τη γιορτή για τον Μαρξ. Για όσους έχουν διαβά-
σει ιστορία ή έζησαν κατά τον 20ό αιώνα, είναι 
δύσκολο να ξεχάσουν τους δεκάδες εκατοµµύ-
ρια ανθρώπους που πέθαναν από την πείνα υ-
πό την ηγεσία του Μάο Τσετούνγκ, τους δεκά-
δες εκατοµµύρια ανθρώπους που εκδιώχτηκαν, 
λιµοκτόνησαν ή στάλθηκαν στα γκουλάγκ υπό 
τον Ιωσήφ Στάλιν ή τα εκατοµµύρια που σφα-
γιάστηκαν στα πεδία θανάτου της Καµπότζης. 
Ακόµη και αν ο ίδιος ο Μαρξ δεν υπήρξε ποτέ 
υπέρµαχος της γενοκτονίας, αυτές οι φρικα-

λεότητες και οι κα-
ταστροφικές οικο-
νοµικές αδικίες έ-
γιναν στο όνοµα 
του µαρξισµού. Α-
πό τη Βόρειο Κορέα 
µέχρι το Βιετνάµ, ο 
κοµµουνισµός του 
20ου αιώνα φαίνε-

ται να έχει ως αποτέλεσµα ή εγκλήµατα κατά 
της ανθρωπότητας ή εξουθενωτική φτώχεια ή 
και τα δύο. Εν τω µεταξύ, η Βενεζουέλα, το πιο 
δραµατικό σοσιαλιστικό πείραµα του 21ου αι-
ώνα σε ένα έθνος µε τα µεγαλύτερα αποθέµα-
τα πετρελαίου στον κόσµο, βρίσκεται σε πλήρη 
οικονοµική κατάρρευση. Αυτό το δραµατικό ι-
στορικό αποτυχίας θα πρέπει να µας κάνει να 
αναρωτηθούµε αν πήγαινε κάτι πολύ στραβά 
µε τις βασικές ιδέες του Γερµανού στοχαστή [...]. 
Ο Μαρξ, γράφει ο Ντε Λονγκ, δεν κατάφερε να 
εκτιµήσει τον βαθµό στον οποίο οι επενδύσεις 
κεφαλαίου αυξάνουν την παραγωγικότητα και 
το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων, δεν πρό-
βλεψε τη µετάβαση από τη βιοµηχανία στις υ-
πηρεσίες, υποτίµησε τη δύναµη και τη χρησι-
µότητα των σηµάτων και των κινήτρων που δη-
µιουργούνται από το σύστηµα τιµών [...]. Η κο-
λεκτιβοποίηση της γεωργίας φαίνεται να ήταν 
ιδιαίτερα καταστροφική για τις αγροτικές κοι-
νωνίες όπως η Κίνα και η Ρωσία του 20ού αιώ-
να [...].Παρόλο που ο Μαρξ έβλεπε πολύ µπρο-
στά και µπορούσε να ταυτοποιήσει ορισµένα 
από τα προβλήµατα του καπιταλισµού, έκανε 
λάθος ως προς τις λύσεις. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ BLOOMBERG

Ο Μαρξ και οι 
λάθος λύσεις

ΤOY ΝΩΕ ΣΜΙΘ*
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∆εν υπάρχει Θεσσαλός που να α-
κούσει το όνοµα Βασίλης Μάρκου 
και να µην έχει κάτι να πει! Γνωστός 
σε όλους για τη δραστηριότητά του 
στο εµπόριο βάµβακος αλλά και σι-
τηρών, όλο το χρόνο βρίσκεται στα 
χείλη των παραγωγών. Άλλωστε, α-
φοί Μάρκου και αφοί Καραγιώργου 
είναι τα δύο µεγάλα «σπίτια» που δί-
νουν τον τόνο στην εγχώρια αγορά 
αγροτικών εµπορευµάτων. Οι βαµ-
βακοπαραγωγοί βολιδοσκοπούν α-
πό την έναρξη της καλλιεργητικής 
σεζόν τις προθέσεις του, ωστόσο, α-
νοίγει πάντα σχεδόν τελευταία στιγ-
µή τα χαρτιά του, ανακοινώνοντας 
τιµές, αφού βάλει κάτω τα στοιχεία 
της παραγωγής τόσο στη χώρα µας 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συν-
δυασµό µε τα χρηµατιστήρια, αλλά 
και τις προβλέψεις µεγάλων οίκων 
και αναλυτών σχετικά µε την πορεία 
του προϊόντος µέσο-µακροπρόθε-

σµα. Επιχειρηµατίας από τα γεννο-
φάσκια του, κουβαλά την εµπειρία 
της προηγούµενης γενιάς της οικο-
γένειας Μάρκου που έστησε το 1955 
την πρώτη επιχείρηση στη Λειβαδιά. 

Το «πονάει» το βαµβάκι, λένε οι 
Θεσσαλοί, ωστόσο έχει να διαχειρι-
στεί και µια επιχείρηση, από την ο-
ποία ζει αυτός και η οικογένειά του, 
οπότε λάθη και επιπολαιότητες δεν 
επιτρέπονται. Αυτοί που τον γνωρί-
ζουν καλά, λένε πως είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός στα επιχειρηµατικά του 
ανοίγµατα και φροντίζει να κάνει 
πάντα ασφαλείς τοποθετήσεις, χω-
ρίς οικονοµικό ρίσκο. Ίσως γι’ αυτό 
και το ταµείο της επιχείρησης είναι 
πάντα γεµάτο, µε τους παραγωγούς 
να τονίζουν ότι δε φηµίζεται για την 
«απλοχεριά» του! Άλλωστε και οι τι-
µές που ανακοινώνει είναι τόσο ό-
σο… χωρίς κάτι παραπάνω για την 
ποιότητα, που ο ίδιος έχει κάνει «ση-
µαία», λόγω και του θεσµικού του 
ρόλου στη ∆ιεπαγγελµατική.

Ως πρόεδρος της οργάνωσης, α-
ναµένεται να κερδίσει «έξτρα πό-
ντους», αλλά και παραγωγούς µε 
την πρόταση που επεξεργάζεται η 
Κοµισιόν για επιπλέον πριµ στη συν-
δεδεµένη ενίσχυση βάµβακος για 
όσους βαµβακοκαλλιεργητές είναι 
µέλη διεπαγγελµατικών. 

Από την άλλη, βέβαια, οι συνά-
δερφοί του εκκοκκιστές φαίνεται 
να πιστεύουν στις ικανότητές του, 
καθώς δεν είναι λίγοι που του πι-
στώνουν το «σουλούπωµα» της ∆ι-
επαγγελµατικής, το τελευταίο δι-
άστηµα. Κάπως έτσι αναδείχτηκε 
µάλλον εύκολα για δεύτερη διετία 
και πρόεδρος της Πανελλήνιας Έ-
νωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέ-
ων Βάµβακος στις εκλογές της Πέ-
µπτης 10ης Μαΐου.

Πάντως, ο ίδιος δείχνει να έχει 
πάρει πολύ ζεστά το θέµα της ∆ι-
επαγγελµατικής Βάµβακος, τονί-
ζοντας ότι πρόκειται για µία ένω-
ση, έναν συνεταιρισµό βαµβακο-
παραγωγών από όλη τη χώρα (α-
πό τον Έβρο έως το Μεσολόγγι) 
και όλων των Ελλήνων εκκοκκι-
στών, µε τα µέλη της να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί και 
τις αποφάσεις να λαµβάνονται µό-
νο οµόφωνα και όχι πλειοψηφικά. 
Χαρακτηριστικό το µότο του «το βαµ-
βάκι είναι ο βασιλιάς του κάµπου 
και έχει πολλά να προσφέρει σε ό-
ποιον µας ακολουθήσει». 

Σε σφάζει με το βαμβάκι
Όταν δίνει τιμή δείχνει να ξεχνά την εμμονή του για ποιότητα, λένε οι Θεσσαλοί 

Ο Βασίλης Μάρκου γεννήθηκε 
στη Λάρισα το 1970 και σπούδασε 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στην 
ΑΣΟΕΕ. Είναι πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. και µιλάει 
αγγλικά και γαλλικά. Είναι 
παντρεµένος και πατέρας τριών 
παιδιών. Τη διετία 2014-2016 
ήταν αντιπρόεδρος της Ένωσης. 
Από το 2016 είναι πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Πανελλήνιας Ένωσης 
Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων 
Βάµβακος (ΠΕΕΕΒ), θέση στην 
οποία επανεξελέγη και για τη 
διετία 2018-2020.

Το 1955, τα τέσσερα αδέλφια, Αναστάσιος, ∆ηµήτριος, Ηλίας 
και Κωνσταντίνος Μάρκου, ξεκίνησαν εκκόκκιση βάµβακος 
σε εκκοκκιστήρια στη Λιβαδειά. Το 1969 εγκαινιάστηκε το 
σπορελαιουργείο και το 1978, ακολούθησε το εκκοκκιστήριο 
βάµβακος, κι αυτό µε έδρα στη Λιβαδειά. Το 1994 ένα δεύτερο 
εκκοκκιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Αχίλλειο Λάρισας. 

Βασίλης Μάρκου 

Απογοήτευσε 
Η φράση του «αν κλεί-
ναµε το προϊόν σήµερα 

θα πληρώναµε µέχρι και 
60 λεπτά», πυροδότησε 

έντονες αντιδράσεις των 
παραγωγών, που έλαβαν 

47 και 48 λεπτά τον 
περσινό χειµώνα

Πρόεδρος 
Σκοπός του ως πρόεδρος 
των εκκοκκιστών, µέχρι 
τέλη Ιουνίου να έχουν 
ολοκληρωθεί οι ενέρ-

γειες για τη δηµιουργία 
Εµπορικού Σήµατος 

Ευρωπαϊκού Βάµβακος 
και την ανάδειξη του

ΒΙΟΛΑΡ
Εκτός από τις εγκατα-

στάσεις της ΒΙΟΛΑΡ στο 
Βελεστίνο, κοντά στο 
λιµάνι του Βόλου και 

σχεδόν πάνω στην εθνική 
οδό Αθηνών-Θεσσαλο-

νίκης, υπάρχει άλλο ένα 
εργοστάσιο στο Αχίλλειο, 
επί της παλαιάς εθνικής 

µεταξύ Λάρισας και Βόλου

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Ηµερίδα για την 
Αγροτική Ανάπτυξη 
της Θεσσαλίας

Το Τµήµα Μηχανικής 
Βιοσυστηµάτων (Πρώην 
Γεωργικών Μηχανών και 
Αρδεύσεων), της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και 
Τεχνολογίας τροφίµων και 
∆ιατροφής του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας διοργανώνει 
Ηµερίδα µε θέµα: «Όραµα 
Χατζηλάκου για την Αγροτική 
Ανάπτυξη της Θεσσαλίας». Η 
Ηµερίδα θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 
στο Συνεδριακό Κέντρο του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην πόλη 
της Λάρισας. Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση την Ηµερίδα θα 
στηρίξουν το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, το  ΓΕΩΤΕΕ 
Κεντρικής Ελλάδας και ο 
Γεωπονικός Σύλλογος 
Λάρισας.

 Παρατείνεται έως τις 21 
Μαΐου η υποβολή αιτήσεων 
στον δεύτερο κύκλο του 
Αναπτυξιακού 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα».
 Μέχρι τις 25 Μαΐου οι 

αιτήσεις για αναδιάρθρωση 
αµπελώνων της περιόδου 
2018-2019.
 Παρατείνεται η υποβολή 

αντιρρήσεων για τους δασικούς 
χάρτες µέχρι τις 30 Μαΐου.
 Σε περιπτώσεις αιτήσεων 

µεταβίβασης πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης 
έχει τη γη στην κατοχή του στις 
31 Μαΐου 2018. 
 Παράταση µέχρι τις 5 Ιουνίου 

για αιτήσεις στα Σχέδια 
Βελτίωσης και µέχρι 5 Ιουλίου οι 
αιτήσεις για το δεύτερο στάδιο.
 Έως τις 15 Ιουνίου οι 

αιτήσεις µεταβίβασης και 
οριστικοποίησης δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης για το έτος 
ενίσχυσης 2018.
 Μέχρι τις 15 Ιουνίου πήραν 

παράταση οι διαδικασίες 
µεταβίβασης και τροποποίησης 
στο Κοµφούζιο.
 Έως τις 25 Ιουνίου η αίτηση 

στήριξης µεµονωµένων 
παραγωγών και οµάδων στο 
Μέτρο 5.1 για αντιλαζικά δίχτυα, 
αντιπαγετικούς ανεµιστήρες και 
αντιβρόχινες µεµβράνες.

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Συνέδριο για την
επιτραπέζια ελιά από
το Perrotis College
Σηµαντικοί οµιλητές από όλο τον κόσµο και 
ειδικοί στον κλάδο της ελιάς τόσο από τον 
ακαδηµαϊκό, όσο κι από τον επιχειρηµατικό τοµέα, 
θα συµµετάσχουν στο 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο του 
Κέντρου Ελιάς «Κρίνος» - Perrotis College.
Το θέµα του συνεδρίου είναι «Επιτραπέζια ελιά: 
αναζητώντας την καινοτοµία – ανακαλύπτοντας 
νέες τάσεις» και θα πραγµατοποιηθεί 24 – 26 
Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του Perrotis 
College, στο campus της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. Οι 
εισηγητές θα προχωρήσουν σε σηµαντικές 
ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες 
καινοτοµίες και τις µελλοντικές τάσεις για την 
επιτραπέζια ελιά σε παγκόσµιο επίπεδο. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Σεµινάριο στο οποίο για 

πρώτη φορά θα παρουσιαστεί 
λεπτοµερώς και αναλυτικά η 
σηµαντική για την οργανοληπτική 
αξιολόγηση των εξαιρετικών 
παρθένων ελαιολάδων, 
παράµετρος της Αρµονίας / 
Ισορροπίας, πραγµατοποιείται το 
Σάββατο 19 Μαΐου από την 
Ακαδηµία Ελαιολάδου του 
ΣΕΒΙΤΕΛ. Πληροφορίες στο 
evoocademy@gmail.com.

 Την 3η γιορτή 
γεωργοκτηνοτροφίας στο 
Αργυροπούλι διοργανώνουν στις 
19 και 20 Μαΐου ο ∆ήµος 
Τυρνάβου, η ΚΕ∆ΗΤ και η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 Εξαιρετικά κρασιά που 
συνθέτουν την γαστρονοµική 
ταυτότητα της πόλης θα έχουν 
την ευκαιρία να γευτούν οι 
επισκέπτες της ∆ραµοινογνωσίας 
2018, που θα διεξαχθεί 20 µε 
27 Μαΐου. Για πληροφορίες 
http://dramania.gr/
dramoinognosia

 ∆ιήµερο εκδηλώσεων 
διοργανώνει στις 23-24 Μαΐου ο 
Μελισσοκοµικός 
Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
Σαρωνικού «Το Κεντρί», από 
κοινού µε τα ΕΛΤΑ, 
παρουσιάζοντας τη σειρά 
τεσσάρων γραµµατοσήµων που 
θα απεικονίζουν τη µέλισσα.

 Ηµερίδα µε τίτλο: «Όσπρια: ο 
κρυµµένος θησαυρός της 
Λήµνου» διοργανώνει την 
Τετάρτη 23 Μαΐου στις 6:00 στο 
κινηµατοθέατρο Μαρούλα,  το 
Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και 
∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. 

 Στις 24 Μαΐου ο Ελληνικός 
Γεωργικός Οργανισµός 
∆ΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία µε 
τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το 
Ελληνικό Φόρουµ Βιοοικονοµίας 
και τη Μόνιµη Επιτροπή 
Αγροτικής Έρευνας (SCAR), 
διοργανώνει ηµερίδα για τη 
βιοοικονοµία. 

 Στις 25-27 Μαΐου 2018 θα 
πραγµατοποιηθούν στην Aθήνα 
τα Olymp Awards 2018: 

 Το 13ο Παγκόσµιο Συνέδριο 
Βιοµηχανικής Ντοµάτας 
«σαλπάρει» από τις 13 µέχρι τις 
15 Ιουνίου, µε πορεία την 
Μύκονο, τη Σαντορίνη αλλά και 
την Έφεσο στην Τουρκία.

 Το 33ο ετήσιο επιστηµονικό 
της συνέδριο οργανώνει η ΕΖΕ 
στην Πρέβεζα 3 µε 5 
Οκτωβρίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες: www.eze.gr, τηλ. 
210 5294411, 210 5294412, 
Fax: 210 5294413, E-mail: 
eze@aua.gr.

Ελληνογερµανικό
Φόρουµ Τροφίµων &
Β2Β Συναντήσεων
Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τις 
ελληνογερµανικές εµπορικές σχέσεις και 
προωθεί τις πρωτοβουλίες και δράσεις των 

εταιριών-µελών 
του, 
διοργανώνει, σε 
συνεργασία µε 
την εταιρία-
µέλος του, 
BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ και µε 
την Περιφέρεια 
Στερεάς 
Ελλάδας, ένα 
διήµερο 
προώθησης των 
ελληνικών 
παραδοσιακών 
προïόντων (24-
25 Μαΐου 
2018). Στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης θα λάβουν χώρα 
συναντήσεις B2B µεταξύ ελληνικών και 
γερµανικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού 
τοµέα.

ΛΑΜΙΑ

Αγροτικό 
Συνέδριο της 
Ναυτεµπορικής

Συνέδριο µε θέµα «Ο ρόλος 
της Ελληνικής Γεωργίας στην 
ανασυγκρότηση της χώρας» 
διοργανώνει η εφηµερίδα 
Ναυτεµπορική την Τετάρτη 23 
Μαΐου 2018 στο Divani 
Caravel Hotel. Το 3ο 
Αγροτικό Συνέδριο θα 
προσεγγίσει µε σφαιρική 
οπτική τα θεσµικά, 
οργανωτικά, διαχειριστικά 
και στρατηγικά θέµατα του 
αγροτικού κλάδου στις νέες 
συνθήκες µε εκπροσώπους 
της πολιτικής ηγεσίας, 
θεσµικών και ακαδηµαϊκών 
φορέων, στελεχών του 
δευτερογενούς τοµέα, 
συνεταιριστικών 
οργανώσεων, πιστωτικών 
ιδρυµάτων που θα 
διαβλέψουν ευκαιρίες ή 
δυσκολίες και θα υποδείξουν 
προτάσεις.
Πληροφορίες: Μάρθα 
Κοµποτού, τηλ.: 210-
5198280, email: komp@
naftemporiki.gr

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκδήλωση για τη 
διάβρωση των εδαφών 
στη Λάρισα
Το Ίδρυµα «Συνέλευση των Πολιτών 
της Μεσογείου» Κύκλος Θεσσαλίας 
και οι «Θεσσαλοί πολίτες του κόσµου» 
διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα: 
«Η απειλή της διάβρωσης των εδαφών 
και τρόποι αντιµετώπισής της». Η 
εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό 
και θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 23 
Μαΐου (20:00) στην αίθουσα του 
Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Λάρισας 
(Παπακυριαζή 
44 ,2ος  όροφος). 
Οµιλητής θα είναι ο 
Πάνος Πανάγος, 
Στέλεχος 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 
υπεύθυνος 
επιστηµονικής 
έρευνας µε 
ειδίκευση σε 

περιβαλλοντολογικά µοντέλα διάβρωσης 
και το θέµα που θα αναπτύξει είναι: «Η 
διάβρωση των εδαφών, τρόποι και 
πρακτικές που µπορούν να συµβάλουν 
στην αντιµετώπισή της. Η Ευρωπαϊκή 
εµπειρία».

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

∆ιαγωνισµός 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας 
OLIVE CHALLENGE
Την Τρίτη 22 Μαΐου, στις 18:00, στην 
αίθουσα της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 
46, Αθήνα) θα λάβει χώρα ο 
∆ιαγωνισµός. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, θα γίνει παρουσίαση της 
πορείας του ∆ιαγωνισµού, των 
αποτελεσµάτων, καθώς και της 

Μεθόδου 
Αξιολόγησης. Θα 
ακολουθήσουν 
εισηγήσεις από δύο 
Μέλη του ∆.Σ. της 
ΦΙΛΑΙΟΣ,  τον 
κύριο Γιώργο 
Οικονόµου, Γενικό 
∆ιευθυντή του ΣΕΒ 
ΙΤΕΛ και τον κύριο 
Βασίλη Καµβύση, 
Πρόεδρο της 
Συµβουλευτικής 

Επιτροπής Χηµικών 
Εµπειρογνωµόνων του Συνδέσµου 
Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Τυποποιήσεως Ελαιολάδου. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο τηλ: 210-3238315.
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ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 70 πρόβατα ντόπια, διασταυρω-
µένα µε ΑΣΑΦ. Τα 65 είναι θηλυκά και 5 αρσε-
νικά. Περιοχή Γρεβενών. Τηλ. 6972/255325.

Πωλούνται πρόβατα Γερµνοχιώτικα. Τιµή 
90€ έκαστο. Τηλ. 6983/717473.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 
20 έως 100 κιλά. Τηλ. 6984/480055. Τηλ. 
6977/771358.

Πωλούνται 45 γίδια πάνω στην παραγωγή ή 
ανταλάσσονται µε τριφύλλι. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ. 6972/102664.

Πωλούνται γνήσια κατσικάκια Αλπίν θηλυκά 
και αρσενικά, 60 ηµερών. Περιοχή Θεσπρω-
τίας. Τηλ. 6973/046067.

Πωλούνται 250 γίδια βελτιωµένα µαζί µε 
τα κατσίκια τους και τα δικαιώµατα. Τηλ. 
6984/769008.

Πωλούνται κριάρια Λακόν σε καλή τιµή. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6988/279441.

Πωλούνται 16 µοσχάρια Limousine, Ελληνι-
κά, για σφαγή. Τηλ. 6976/141565.

Πωλούνται 8 κατσίκες µε ή χωρίς τα κατσί-
κια τους, βελτιωµένες και 1 τράγος. Περιοχή 
Παρνασσός. Τηλ. 6972/590644.

Πωλούνται γίδες Αγγλονούµπια. Τιµή 200€ 
έκαστη. Περιοχή Αττικής. Τηλ. 6976/433978. 

Πωλούνται αίγες φυλής Alpine διασταυρω-
µένες µε ντόπια, σε γαλακτοπαραγωγή και 
κατσικάδες της ίδιας φυλής ηλικίας 4 µη-
νών σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αττική. Τηλ. 
6922/257310.

Πωλούνται τράγοι Alpine και Ζάανεν για βελ-
τίωση κοπαδιών. Τηλ. 6974/566785.

Πωλούνται 50 πρόβατα σε κατάσταση εγκυ-
µοσύνης και 10 γεννηµένα Λακόν, Γερ-
µανικά και Ασάφ. Περιοχή Εύβοια. Τηλ. 
6985/747840.

Πωλούνται 50 πρόβατα Σεγερµανικά. Τι-
µή 90€ έκαστο. Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ. 
6937/510240.

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακόν και 50 αρ-
νάκια θηλυκά. Πληροφορίες κ. Θανάσης. Τηλ. 
6908/385524.

Πωλούνται 45 πρόβατα Φριζάρτα µε 2κιλά 
γάλα το καθένα και 3 αρσενικά Φριζάρτα ενός 
έτους. Τηλ. 6940/151407.

Πωλούνται 300 γίδια από κτηνοτρόφο λό-
γω συνταξιοδότησης. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
6977/864149.

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε 
χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαί-
ας. Τηλ. 6938/081272.

Πωλούνται 20 µοσχαράκια αρσενικά 1 έτους 
– 3 µηνών από αγελάδες Holstein γαλακτοπα-
ραγωγής. Τηλ. 6972/852025.

Πωλούνται 500 γίδια ή και τα µισά, άγρια του 
βουνού. Τηλ. 6987/236109.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν Γαλλικά γαλα-
κτοπαραγωγής και αρνιά 4 µηνών. Περιοχή 
∆ράµας. Τηλ. 6979/073269.

Πωλούνται 50 πρόβατα αρµεγόµενα Λακόν. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6988/279441.

Πωλείται τράγος ∆αµασκού σούτος, 2 ετών. 
Τηλ. 6930/448503.

Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά Ασάφ. Τηλ. 
6906/512460.

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν για σφαγή, 
βάρος ζώων 300-400 κιλά. Τιµή 2,50 βάρος 
ζώου. Τηλ. 6944/340117.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάφ, Αβάσι, 
Γερµανοχιώτικα, αγελάδες Λιµουζίν γαλα-
κτοπαραγωγής, ελευθέρας βοσκής, γίδια Ζα-
νέ, Αλπίν, Μούρθια, Τόκεµπουρκ καθώς και τα 
δικαιώµατά τους. Τηλ. 6974/916517.

Πωλούνται 200 γίδια. Περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανία. Τηλ. 6974/668863.

Πωλούνται 50 πρόβατα και 17 γίδες. Τηλ. 
6978/097309.

Πωλούνται 3 αρσενικά Αγγλονούµπια και 2 
Αλπίν. Τηλ. 6937/786409.

Πωλούνται 100 πρόβατα Λακόν που θα επι-
λεγούν από κοπάδι 300 προβάτων, βγάζουν 
1,5 κιλό ηµερησίως. Τιµή 150€ έκαστο. Τηλ. 
6940/700974.

Πωλούνται αρνιά αρσενικά καθαρόαιµα Κα-
ραγκούνικα. Τηλ. 6970/982676.

Πωλούνται 100 γίδια βελτιωµένα γεννη-
µένα µε τα κατσικάκια 2,5-3 µηνών. Πε-
ριοχή Γιαννιτσά. Πληροφορίες κ. Γιώρ-
γος. Τηλ. 2382/026090, 6945/871123, 
6940/914011.

Πωλούνται γουρουνάκια µαύρης ελληνικής 
φυλής, καπράκια και ετοιµόγεννες µάνες της 
ίδιας φυλής. Τηλ. 6936/496890.

Πωλούνται 3 κριάρια από 2 ως 5 ετών, 1 
Χιώτικο, 1 Γερµανοχιώτικο και 1 Ισραηλινό. 
Τιµή 150€ έκαστο. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ. 6944/550823.

Πωλούνται 13 αγελάδες µε τα µικρά τους 
και τα δικαιώµατα, ελευθέρας βοσκής. Περιο-
χή Βυτίνα Αρκαδίας. Τηλ. 6971/876072.

Πωλούνται γίδια Μούρθια από κτηνοτρόφο. 
Τηλ. 6942/572629.

Πωλούνται 30 πρόβατα βελτιωµένα σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης. Τιµή 70€ έκαστο. Περιο-
χή Μεγάρων. Τηλ. 6939/525056.

Πωλούνται πρόβατα Lacaune και αρνάδες 7 
µηνών λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Αχα-
ΐας. Τηλ. 2693/072210.

Πωλούνται 200 πρόβατα Ασάφ, όλα µα-
ζί ή µεµονωµένα, υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής µε απόδοση 700 κιλά γάλα τη σεζόν. Τηλ. 
6906/512460.

Πωλούνται 55 γίδια, διάφορα διασταυρωµέ-
να.  Τιµή 65€ έκαστο. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6986/264388. 

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής, 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ. 6948/447046.

Πωλούνται αγελάδες Λιµουζίν από 5-10 
κοµµάτια. Περιοχή Πέντε Όρια Φωκίδος. Τηλ. 
6974/901669.

Πωλούνται 10 αγελάδες σε κατάσταση εγκυ-
µοσύνης. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6907/291446.

Πωλούνται 100 πρόβατα µε τα δικαιώµατα 
τους, µεµονωµένα ή χωριστά. Περιοχή Βοιω-
τία. Τηλ. 6946/124109.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κιλό και βι-
ολογικό προς 0.20€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ. 6987/310440. 

Πωλούνται οριστικά δικαιώµατα για δενδρώ-
δης καλλιέργειες. Τηλ. 6976/413663.

Πωλούνται δικαιώµατα σιτηρών 90 στρέµµα-
τα. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται τριφύλλι 1ο χέρι, Α ποιότητας, σε 
µικρές µπάλες. Τηλ. 6982/551234.

Πωλούνται δικαιώµατα 150 στρεµµά-
των. Περιοχή Πελασγία Φθιώτιδας. Τηλ. 
6974/385709. 

Πωλούνται χορτοδέµατα βιολογικής βρώµης. 
Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 6978/004097. 

Πωλούνται 800 µπάλες άχυρο. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ. 6972/352978.

Πωλούνται µπάλες σανό και τριφύλλι νέ-
ας σοδειάς, εξαιρετικής ποιότητας, µε δυ-
νατότητα µεταφοράς. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 
6982/485793.

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης ποιό-
τητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση και σε µι-
κρές ποσότητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και 
στους γύρω νοµούς. Τηλ. 6944/411107.

Πωλούνται δικαιώµατα 39 στρεµµάτων. Πε-
ριοχή Αιτωλοακαρνανία. Τηλ. 6973/052394.

Πωλείται βρώµη σανό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ. 6944/340117.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται-ενοικιάζεται σταβλική εγκατάστα-
ση 350τ.µ. για εκτροφή αιγοπροβάτων. Τηλ. 
6972/632799.

Πωλούνται 350 στρέµµατα δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης. Τηλ. 6985/579812.

Πωλείται κτήµα ποτιστικό 54 στρεµµά-
των. Περιοχή ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τηλ. 
6978/229651.

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από κοινού 
εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14 
στρέµµατα προς καλλιέργεια και έχει επιπλέ-
ον σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, οικία, 
φως και νερό. Περιοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ 
από τη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευ-
τικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. 
Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα. Τηλ. 6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να, υψηλών αποδόσεων. Τηλ. 6945/934725.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται καινούργια ράουλα ερπιστιριο-
φόρων διαφόρων διαστάσεων, Ιταλικής κατα-
σκευής 1970 προς 100€ έκαστο. Επίσης αντί-
στοιχα πέδιλα προς 3€ έκαστο και χειριστήρια. 
Τηλ. 2109820024, 6972/951763.

Πωλούνται µπουκάλια για κρασί, µέλι, λά-
δι και πετρέλαιο, µικρά και µεγάλα σε προσι-
τές τιµές. Τηλ. 2310/684438, 6981/533172.

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

 Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6936/988485. 

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

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί, χορ-
τοκοπτικό Κρόνε µε πλάτος κοπής 2,80 αναρ-
τώµενο. Τηλ. 6982/551234.

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκα-
στο, 4.000 µέτρα σταγονίδια 75άρια, µια 
φρέζα Agria 12 ίππων πετρελαίου. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων, 
4Χ4, full extra. Τηλ. 6945/373163.

Πωλείται κτίριο σιδηροκατασκευής 1.200τ.µ. 
ανοξείδωτο, κατάλληλο για χρήση στάβλου, 
αποθήκης, µονάδα µεταποίησης. Περιοχή 
Χαλκιδικής. Τηλ. 6946/375242.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επι-
σκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευα-
σµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 
λίτρων. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται κλούβα ψυγείου µε το ψυκτικό µη-
χανισµό αµερικανικής προέλευσης. Λειτουρ-
γεί µε τριφασικό ρεύµα, κατάλληλο για συντή-
ρηση και ψύξη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
λαχανικά, φρούτα και κρέας. Περιοχή Χαλκι-
δική. Τηλ. 6946/375242.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δεν-
δροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 
2007, full extra. Τηλ. 6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδροκοµικό 4Χ4, 
60-86 µε καµπίνα. Τηλ. 6945/373163.

Πωλείται αερολέβητας και καυστήρας πετρε-
λαίου  35.000 θερµίδων. Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ. 6997/283980.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6997/283980.

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

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα για αιγο-
πρόβατα, πλήρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτή-
ριο, σπαστήρα ζωοτροφών, 2 µεγάλες αποθή-
κες ζωοτροφών και στέγαστρα. Περιοχή Ξάν-
θη. Τηλ. 6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ Massey Ferguson 92 ίπ-
πων, 4Χ4 και καινούργια πλατφόρµα ανατρε-
πόµενη µε διπλές ρόδες. Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως εξο-
πλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, µε 
φορτωτή Bobcat, µε πέντε στρέµµατα γη, σπα-
στήρα ζωοτροφών, τρακτέρ Massey Ferguson 
95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργασί-
ας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κατοι-
κία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ. 6938/665074.

Πωλούνται δισκοσβάρνα 32 δίσκων Ζορµπά 
υδραυλική, καλλιεργητής 325 Ζαµίδη και άρο-
τρο Τσάνιο 4υνο. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται χορτοκοπτικό Κρόνε αναρτώµενο, 
πλάτος κοπής 2,80. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται άροτρο µάρκας Κverneland 
ΑΒ85 σε καλή κατάσταση. Tηλ.6972/821398.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσε-
ως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. 
Τηλ. 6979/291468.

Πωλείται γεννήτρια 40 kwa ελαφρώς 
µεταχειρισµένη. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 
6972/892028.

Πωλείται µια αρµεκτική µε 2 κάδους Inox, µε 
4 χειριστήρια και µια ηλεκτρογεννήτρια πε-
τρελαίου, 15 καβιά τριφασικό, µε ειδικό αυτο-
µατισµό για παγολεκάνη. Τηλ. 6972/632799.

Πωλούνται τρακτέρ John Deer 30-40, 92 ίπ-
ποι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα, ρίπερ 7 νύ-
χια Ζορµπά και ένα µηχανάκι Μαλκότση σε 
καλή κατάσταση, µια κεντρόφυγα πολυβάθµια 
Ποσειδώνας και δύο κεντρόφυγες διβάθµιες 
Χρυσάφη. Τηλ. 2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται φρέζα Queen 2,3 µέτρα σε καλή κα-
τάσταση. Τηλ. 6940/151407.

Πωλούνται καλλιεργητής, ρίπερ, εδαφοσχί-
στης µοντέλο 4.000, καρούλι αρδεύσεως, 
άροτρο τρίγωνο, σωλήνες αρδεύσεως 3αρια. 
Τηλ. 2310/711456, 6980/729409.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Πληρο-
φορίες κ. Κυριακίδης Χαράλαµπος. Τηλ. 
6944/200211.

Πωλείται παγίδα 6 θέσεων αιγοπροβάτων και 
αρµεκτική µηχανή για 2 αιγοπρόβατα. περιοχή 
∆ράµα-Ξάνθη. Τηλ. 6936/569870.

Πωλούνται σπιράλ πλαστικά για νερό, αέρα 
και λάδι από 1 – 10 ίντσες. Τηλ. 6944/722686.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 44 µέτρα για 
αιγοπρόβατα. Τιµή 8.000€. Περιοχή Αριδαί-
ας. Τηλ. 6938/081272.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβάτων 
Westfalia 24Χ24. Τηλ. 6985/732845.

Πωλούνται τρακτέρ 48 ίππων µαζί µε φρέζα, 
ραντιστικό, φρεζάκι µικρό και θιαφιστικό. Τιµή 
5.000€. Τηλ. 6944/624443.

Πωλείται καινούριο µεταλλικό κτίριο 1.550 
τετραγωνικά 7,5 µέτρα  ύψος, µε ενσωµατω-
µένη οικία, χωρίς κολώνες, πολύ κεντρικό, κα-
τάλληλο για ποιµνιοστάσιο αποθήκη ή ότι άλ-
λο θέλετε, µέσα σε κτήµα 35 ή 100 στρέµµα-
τα σε απολύτως λογική τιµή. Περιοχή Μαγνη-
σίας. Τηλ. 6971/825207.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος ανοξείδω-
τες αχρησιµοποίητες και πλατφόρµα δίτροχη 
µε 2 έξτρα λάστιχα σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 
6971/825207.

Πωλούνται συγκρότηµα αραβοσίτου δυναµι-
κότητας 30 τόνων /ώρα, σιλό αποθήκευσης 
καλαµποκιού 1.200 τόνων και σιλό αποθήκευ-
σης 1.890 τόνων. Τηλ. 6978/229651.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµετα-
χείριστος.  Τιµή 1.500€. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6942/505876.

Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες τις 
χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6942/505876.

Πωλούνται 1 σκαλιστήρι 5σειρο σπαστό, 1 
λιπασµατοδιανοµέας µικρός και 1 ραντιστικό 
1.000 κιλών. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται τρακτέρ Deutz agrotron120 ίππων, 
µοντέλο ’98, πετρελαίου, 7.500 ώρες χρήσης. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6977/051672.

Πωλούνται τρακτέρ Steyr 110 ίππων σε καλή 
κατάσταση, 4υνο άροτρο Κλάβαν, δισκοσβάρ-
να του Ζορµπά υδραυλικιά, 28άρα ρίπελ, λιπα-
σµατοδιανοµέας και ραντιστικό 600άρι. Τηλ. 
2310/715037.

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

Πωλούνται τρακτέρ Fiat 766 µε διπλό δια-
φορικό, άροτρο 3υνο υψηλοστάβαρο, καλλιερ-
γητής 2,5 µέτρων Ζαµπίδης και δισκοσβάρνα 
28 Παπαδόπουλος. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6978/322933. 

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

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

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 µι-
κρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. 
Φανή. Τηλ.23310/20152, 6972/139823.
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ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗ 
  karamali@agronews.gr

Αµέτρητους γευστικούς συνδυα-
σµούς ακόµη και για τους πιο α-
παιτητικούς ουρανίσκους δηµιουρ-
γούν τα αλλαντικά του Αγροτικού 
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιω-
αννίνων «Η Πίνδος», τα οποία µπο-
ρεί κυριολεκτικά να απογειωθούν 
αν συνοδευτούν µε την κατάλλη-
λη επιλογή κρασιού.

Μάλιστα, αυτό κατέστη σαφές, σε 
όσους είχαν την ευκαιρία να βρεθούν 
την Πέµπτη 10 Μαΐου στην ζεστή εκ-
δήλωση σε γνωστό wine restaurant 
στο κέντρο της Αθήνας όπου παρουσι-
άστηκε η νέα σειρά αλλαντικών ΠΙΝ-
∆ΟΣ από ορεινό κοτόπουλο ελευθέρας 
βοσκής, 100% φρέσκο, χωρίς γλου-
τένη και καµία απολύτως πρόσµει-
ξη µε άλλα κρέατα, τα οποία συνδυ-
άστηκαν άψογα µε κρασιά της συνε-
ταιριστικής οινοποιίας Ηπείρου, Ζοί-
νος ΑΕ. Μάλιστα, την εκδήλωση τί-
µησε και ο επικεφαλής της Ζοίνος 
και πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής 
οίνου (Ε∆ΟΑΟ), Βαγγέλης Αργύρης.
Την παρουσίαση των νέων προϊό-
ντων έκανε ο Ανδρέας ∆ηµητρίου, 
πρόεδρος του ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ, ο οποί-
ος υπογράµµισε ως βασικό «συστα-
τικό» της εν λόγω σειράς την ποιό-
τητα. Η νέα σειρά περιλαµβάνει πι-

κάντικο σαλάµι, hot dog, λουκάνικο 
Φρανκφούρτης, λουκάνικα κοκτέιλ, 
παριζάκι, ρολό καπνιστό και φιλέτο 
καπνιστό και συµπληρώνει επάξια 
το κυρίαρχο προϊόν του ΑΠΣΙ ΠΙΝ-
∆ΟΣ στην κατηγορία των αλλαντι-
κών: το µοναδικό χωριάτικο λουκά-
νικο ΠΙΝ∆ΟΣ, ήδη βραβευµένο µε 
δύο χρυσά αστέρια στον διεθνή δι-
αγωνισµό του iTQi στις Βρυξέλλες.

Τα εν λόγω αλλαντικά συνδυάστη-
καν άψογα µε κρασιά όπως η λευκή 
Ντεµπίνα Ζοίνος, Ζοίνος Αφρώδες, 

Γαία 4-6h 2016, L’ Esprit du Lac, Bλά-
χικο,  Οrange Wine Zoinos, Bλάχικο 
υπό την καθοδήγηση της οινολόγου-
οινοχόου Βασιλικής Κουτσοβούλου.

Πάντρεµα και µε µπύρα
Να σηµειωθεί ότι στα πρότζεκτ της 

Πίνδος περιλαµβάνεται και το πάντρε-
µα της εν λόγω σειράς αλλαντικών 
µε µπύρα, εξ ου και στην εκδήλω-
ση έδωσε το παρόν και ο επικεφα-
λής της Ελληνικής Ζυθοποιίας Ατα-
λάντης-ΕΖΑ, Αθανάσιος Συριανός. 

Μοναδικοί συνδυασµοί
Η οινολόγος Βάσω Κουτσο-
βούλου είχε την επιµέλεια 

του µοναδικού αυτού 
γευστικού ταξιδιού

«Μια νύχτα στο Μουσείο
Αργυροτεχνίας»
Στο πλαίσιο του εορτασµού της 
Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων, το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία 
µε το Κέντρο ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών «Ρόδα» του 
∆ήµου Ιωαννιτών, διοργανώνει το 
Σάββατο 19 Μαΐου,  δράση µε 
τίτλο «Μια νύχτα στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας». Η δράση, 
απευθύνεται σε παιδιά ∆’-Ε’-ΣΤ’ 
∆ηµοτικού. Κράτηση θέσης στο 
τηλέφωνο 26510 64065.

Τάσος Χαλκιάς: 
«Το φύσηµα του Θεού»   
Oι Ηπειρώτες αγκάλιασαν το  
βιβλίο της Άννας Στεργίου  µε 
θέµα την ζωή του Τάσου Χαλκιά.
Η παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε 
στις 11 Μαΐου µε συνδιοργανωτές 
τον σύλλογο Ηπειρωτών «Τιτάνη», 
τις εκδόσεις Σιδέρη και το 
βιβλιοπωλείο «Εµποροσχολική 
Αγορά». Στη κατάµεστη αίθουσα 
του Ψηφιακού Μουσείου Σµύρνης 
µίλησαν για το βιβλίο βουλευτές 
απο όλο το πολιτικό φάσµα που 
σχετίζονται µε τον αγροτικό κόσµο.

«Μεγάλη Γιορτή» για 
τα παιδιά στη Θεσσαλία 
Για δεύτερη χρονιά, «Το Χαµόγελο 
του Παιδιού» διοργανώνει στη 
Λάρισα τη Μεγάλη Γιορτή για τα 
παιδιά. Με πρωταγωνιστές τους 
SMILERS, τους ήρωες για όλα τα 
παιδιά, «Το Χαµόγελο του 
Παιδιού» πραγµατοποιεί τη 2η 
Μεγάλη Γιορτή για τα παιδιά στη 
Λάρισα, στις 19 και 20 Μαΐου και 
ώρες 11:00 – 21:00 και στον 
προαύλιο χώρο του Μύλου του 
Παππά, µε ελεύθερη είσοδο για 
µικρούς και µεγάλους.

Εκδηλώσεις Μνήµης των
Ποντίων στη Σαντορίνη
O ∆ήµος Θήρας και φέτος όπως 
κάθε χρόνο πραγµατοποιεί 
εκδηλώσεις, τιµώντας την ηµέρα 
µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 2193/1994 
(ΦΕΚ.32/Α/94) η 19η Μαΐου 
καθιερώθηκε ως ηµέρα µνήµης 
της γενοκτονίας του Ελληνισµού 
του Πόντου. Οι φετινές 
εκδηλώσεις για την ηµέρα µνήµης 
θα πραγµατοποιηθούν την 20η 
Μαΐου 2018, ηµέρα Κυριακή.

Βασικό συστατικό η ποιότητα τόνισε ο επικεφαλής της Πίνδος, Α. ∆ηµητρίου µιλώντας για τη νέα σειρά αλλαντικών.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Γευστικό ταίριασμα 
αλλαντικών με κρασί 
Τη νέα σειρά προϊόντων της από ορεινό κοτόπουλο παρουσίασε 
ο Πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Πίνδος στο Mono wine restaurant 

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµε-
νο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 25.000€. Τηλ. 
6972/173482.

Πωλούνται πατατοφυτευτής 2 σειρών αυτό-
µατος, πατατοφυτευτής 2 σειρών ηµιαυτόµα-
τος, πατατοεξαγωγέας µονόσειρος, αχρησι-
µοποίητα. Τιµή 3.000€. Τηλ. 2761/025806, 
6937/312260.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κατα-
σκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ. 
6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για ζώα, αυ-
τόµατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχεδόν καινούρ-
γιες µε ένα µίξερ 15 κυβικών σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Τηλ. 6972/173482.

Πωλείται άροτρο 4υνο  Pietro Moro ανοιγο-
κλειόµενο,  αζώτου, µε δυνατότητα 5υνο. Τηλ. 
6977/524520. 

Πωλείται σύστηµα άρδευσης αποτελούµενο 
από υδροκυκλώνα, φίλτρο µε δισκάκια, αυτο-
καθαριζόµενο και λιπαντήρα. Τιµή 700€. Τηλ. 
6987/368681.

Πωλείται αχυρόµυλος µε κίνηση από τρακτέρ, 
δυνατότητα άλεσης 40-50 µπάλες την ώρα. Τι-
µή 800€. Τηλ. 6987/368681.

Πωλείται χορτοκοπτικό ψαλίδι µε κόγχες 
υδραυλικό, πλάτος εργασίας 2 µέτρων, ιδανι-
κό για θερισµό δηµητριακών και καλαµποκιού. 
Τιµή 1.000€. Τηλ. 6987/368681.

Πωλείται ξυλολέβητας 45.000 θερµίδες 
καινούργιος, καλύπτει κατοικία 150τ.µ. Τιµή 
1.000€. Τηλ. 6987/368681.

Πωλείται ρίπερ 7 ποδιών µεσαίου τύπου, 
καινούργιο, πλάτος εργασίας 220cm, σα-
σί κοιλοδοκός 80Χ80Χ5. Τιµή 800€. Τηλ. 
6987/368681.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5, πλήρες, κρεατο-
µηχανή ψυχώµενη, 3φασική και λοιπός εξο-
πλισµός κρεοπωλείου. Περιοχή Εύβοια. Τηλ. 
6944/696387.

Πωλείται Nissan Vanete κλούβα επαγγελµατι-
κή, 2.300 κυβικά, πετρέλαιο, µοντέλο 2007, µε 
πινακίδες, κτεο και πληρωµένα τέλη 2018. Τιµή 
4.000€. Τηλ. 2761/025806, 6987/368681.

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200 µα-
νοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν καινούρ-
για. Τηλ. 6971/675531.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή κα-
µπίνα. Τηλ. 6972/307674.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63, F75. 
Τηλ. 6972/307674.

Πωλείται Ποµόνα 4άρα 90 µέτρα. Τηλ. 
6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. Τηλ. 
6972/307674.

Πωλούνται αλέτρια 1υνο, 2υνο, 3υνο, 4υνο, 
7υνο και 8υνο. Τηλ. 6972/307674.

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. Τηλ. 
6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. Τηλ. 6972/307674.

Πωλείται  κτηνοτροφική µονάδα, αποτελούµε-
νη από 60 στρέµµατα, 12.000 τ.µ. στεγασµέ-
νοι χώροι, πλήρης µηχανολογικός εξοπλισµός, 
µε άδεια λειτουργίας 900 ισοδυνάµων. Περι-
οχή NATURA 2000, Κάστρο Βοιωτίας. Τηλ. 
6947/849680. 

Πωλείται αυτόµατο  αρµεκτικό Milkplan. Πλή-
ρες συγκρότηµα, περιλαµβάνει όλους τους αυ-
τοµατισµούς,   πλην της παγίδευσης. Περιοχή 
Πέλλας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944/873112.

Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µηχανή 
Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε µοτέρ. Τηλ. 
6972/687368.

Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλάτος 2,85. 
Τηλ. 6972/687368.

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος, πλή-
ρως εξοπλισµένο για παραγωγή σποροφύτων 
και λουλουδιών µε αυτόµατες τράµπες ποτί-
σµατος, ανοιγόµενα παράθυρα οροφής και πλα-
ϊνά και πάγκους εργασίας. Τηλ. 6974/034757.
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Ο θρόνος είναι 
για γενναίους  
Τελικός Ευρωλίγκα αυτό το Σάββατο 

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΗ
 nanis@agronews.gr

Ο νέος βασιλιάς της µπασκετικής 
Ευρώπης θα αναδειχθεί την Κυρια-
κή 20 Μαΐου στο Βελιγράδι, πό-
λη που φέτος φιλοξενεί το Final 
4 της Euroleague.  Οι τέσσερις ο-
µάδες που διεκδικούν την άνοδό 
τους στον θρόνο είναι η Ζαλγκί-
ρις Κάουνας (Λιθουανία), η Φενερ-
µπαχτσέ (Τουρκία), η Ρεάλ Μαδρί-
της (Ισπανία) και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
(Ρωσία). Μεγάλα φαβορί θεωρού-
νται η κάτοχος του τροπαίου Φε-
νέρ, του πολυνίκη προπονητή του 
θεσµού Ζέλικο Οµπράντοβιτς και 
η νικήτρια του 2016 ΤΣΣΚΑ του 
Έλληνα κόουτς ∆ηµήτρη Ιτούδη. 

Για να βρεθούν εκεί, στις προη-
µιτελικές σειρές η Φενέρµπαχτσε 
επικράτησε της Μπασκόνια, ενώ 
η ΤΣΣΚΑ ξεπέρασε δύσκολα το ε-
µπόδιο της συµπατριώτισσάς της 
Κίµκι του Γιώργου Μπαρτζώκα. 

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ 
Μαδρίτης και η ευχάριστη έκπληξη 
της φετινής διοργάνωσης Ζαλγκί-
ρις Κάουνας µόνο αµελητέες δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται. Η επι-
στροφή του ηγέτη της Ρεάλ Σέρχιο 
Γιουλ και η εξαιρετική δουλειά του 
γνώριµου µας από το πέρασµά του 
σαν παίκτης από τον Παναθηναϊ-
κό, προπονητή της Ζαλγκίρις Σα-
ρούνας Γιασικεβίτσιους γεµίζουν 
µε αισιοδοξία για πιθανή έκπλη-
ξη τους οπαδούς των δύο οµάδων. 

Tην αποχώρησή του από τη Γιουβέντους, αλλά όχι από 
την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Τζανλουίτζι Μπουφόν, 
οπότε η εντός έδρας αναµέτρηση κόντρα στην Βερόνα 
το Σάββατο θα είναι η τελευταία του µε τη Γιουβέντους. 
Σηµειώνεται ότι ο Μπουφόν φέρεται να έχει δεχθεί 
πρόταση από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οµάδες 
εκτός Ευρώπης. Μάλιστα πολλά ακούγονται και για άλλα 
µεγάλα κλαµπ, όπως η Λίβερπουλ.

Aντίο από Γιούβε
όχι από την μπάλα

Moto GP 

Γαλλία, Κατατακτήριες δοκιµές 15.05 COSMOTE SPORT 5 

Μπάσκετ (Basket League)

Κολοσσός – Παναθηναϊκός 16.00 ΕΡΤ1

AEK-ΠΑΟΚ 16.00 COSMOTE SPORT 4 

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)

Τελικός, Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.15 Novasports 

3

Moto GP 

Γαλλία, Αγώνας 14.30 COSMOTE SPORT 5

Μπάσκετ (Euroleague)

Τελικός 21.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Λάτσιο – Ίντερ 21.45 COSMOTE SPORT 1 

Ποδόσφαιρο (Primera Division)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοθιεδάδ 21.45 COSMOTE SPORT 2 

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 19 Μαΐου  

Κυριακή 20 Μαΐου  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
To πρόγραµµα 
 για τη συνεργασία 
έρχεται οι αεριτζήδες 
βέβαια καραδοκούν

Εβδοµάδα    
αγροτικών events  
με Ναυτεμπορική 
και Αμερικανική ΓΣ

Ελπίδες φέρνει
 στην αγορά του 
γάλακτος ο κλαδικός
αιγοπροβατοτρόφων

Τελικός στο Γουέµπλεϊ
∆ύο από τις καλύτερες οµάδες του 
αγγλικού ποδοσφαίρου και τη 
φετινή χρονιά, Τσέλσι και 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα 
διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον 
τελικό του κυπέλλου Αγγλίας που 
θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Μαΐου, 
στις 7.15 µ.µ. στο Γουέµπλεϊ. Μετά 
την απώλεια του πρωταθλήµατος 
από τη Μάντσεστερ Σίτι και οι δύο 
ελπίζουν πως η κατάκτηση του 
κυπέλλου θα κλείσει επιτυχηµένα 
τη χρονιά.

Πρόβα για Ρολάν Γκαρός
Την Κυριακή 20 Μαΐου 
ολοκληρώνεται το διεθνές 
τουρνουά BNL d’ Italia της 
Ρώµης, µε τους τελικού στο µονό 
των ανδρών και σε εκείνο των 
γυναικών. Στους άνδρες το 
µεγάλο φαβορί ακούει στο όνοµα 
Ραφαέλ Ναδάλ. Ο Ισπανός θέλει 
να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του 
στο χώµα για ακόµη µια χρονιά. 
Όλα αυτά φυσικά είναι µία πρόβα 
για το µεγάλο γκραν σλαµ Γαλλίας.

Πάει και για τον Κάσσο
Η επιστροφή του Νίκου Καρανίκα 
στην ΑΕΛ είναι γεγονός. Ο 
26χρονος δεξιός µπακ-χαφ 
υπέγραψε συµβόλαιο τριετούς 
διάρκειας στους «βυσσινί», στους 
οποίους πρωτοπήγε σε ηλικία 13 
ετών. Την τελευταία τριετία ο 
Θεσσαλός αµυντικός έπαιζε στον 
ΠΑΣ Γιάννινα. Άλλα ονόµατα που 
συζητιούνται έντονα αφορούν 
στον Παναγιώτη Κάσσο και τον 
Μάρκ Ασίγκµπα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σταδιακή µείωση καταγράφει την τε-
λευταία τριετία η τιµή της ρίγανης γε-
γονός που αποδίδεται στη σηµαντική 
αύξηση της παραγωγής που έχει σαν 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία αποθεµά-
των. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του 
προέδρου του ΑΣ Κιλελέρ, Απόστολου 
Μούσιου στην Agrenda, ο οποίος τονί-
ζει ότι: «συµβουλεύουµε τους παραγω-
γούς να είναι συγκρατηµένοι στην αύ-
ξηση των στρεµµάτων ώστε να σταθε-
ροποιηθεί η αγορά, η οποία χρειάζε-

ται χρόνο έως ότου βρει τους ρυθµούς 
της». Με τη νέα συγκοµιδή να ξεκινάει 
τον Ιούνιο, οι πρώτες προσφορές που 
συζητούνται αυτές τις µέρες κινούται 
περί το 1,20 ευρώ/κιλό από το χωρά-
φι. Σηµειωτέον ότι πέρσι η αγορά ξεκι-
νούσε από τα 1,60 ευρώ. Επιπλέον, ο 
κ. Μούσιος υπογραµµίζει ότι το προϊόν 
α΄ ποιότητας που πωλείται σαν άρτυµα 
πιάνει καλύτερη τιµή σε σχέση µε αυτό 
που πάει στη µεταποίηση και συγκεκρι-
µένα για την παραγωγή ριγανέλαιου.

Θολώνει το success story στη ρίγανη   
Με προσφορές στο 1,20 ευρώ το κιλό φτάχνουν κλίµα οι αγοραστές  
Εικάζεται ότι η σεζόν ξεκινάει µε αποθέµατα 250 τόνων από πέρυσι 
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A 
κόµα δεν έχει ανοίξει η αγορά 
για τη νέα σοδειά στο σκλη-
ρό σιτάρι, κάτι που θεωρείται 
λογικό από τους αναλυτές, 

καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για 
τους Ιταλούς εµπόρους να µπουν δυναµι-
κά τώρα σε αγορές, δεδοµένου ότι τα στοκ 
περισσεύουν, ενώ πλησιάζει και η νέα σο-
δειά. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για υ-
ποτονικότητα στην αγορά του σκληρού, µέ-
χρι να δείξουν ποιότητα και τα νέα αλώνια.

 Χρηµατιστηριακά, έγινε ένα µικρό γύ-
ρισµα για το βαµβάκι προς τα 83 σεντς και 
η αγορά αµέσως αντέδρασε ανοδικά πλησι-
άζοντας τα 85 σεντς, ενώ γενικότερα η τά-
ση παραµένει ανοδική. Στην ελληνική αγο-
ρά, υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον πλέον 
στα 6 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘18, όταν πριν λίγες εβδοµά-
δες οι τελευταίες δουλειές είχαν σηµειω-
θεί στα 7 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµ-
βρίου. Είναι λογικό οι εµπορικοί οίκοι να 
διστάζουν για υψηλότερη βάση, καθώς οι 
πωλήσεις τους έχουν µείνει πίσω, ενώ πα-
ράλληλα το χρηµατιστήριο δείχνει ανοδικό.  

 Η οριακή αύξηση της παραγωγής στα 
περισσότερα γεωργικά προϊόντα σε συν-
δυασµό µε την σταθερή αυξητική τάση της 
κατανάλωσης ρίχνει τα τελικά αποθέµατα, 
στηρίζοντας τις τιµές σε σιτάρι, βαµβάκι και 
ρύζι, όπως υποστηρίζει πρόσφατη έκθεση 
µε τις εκτιµήσεις του υπουργείου Γεωργί-
ας των ΗΠΑ για την περίοδο 2018-2019.

 Με 3.637 δολάρια ανά τόνο στη µέση 
τιµή πώλησης, ο ∆είκτης Τιµών του Παγκό-
σµιου Γαλακτοκοµικού Εµπορίου σκαρφά-
λωσε κατά 1,9% στα µέσα της περασµένης 
εβδοµάδας, αγγίζοντας την υψηλότερη τι-
µή των τελευταίων εννιά µηνών.

Αποστάσεις κρατούν 
οι Ιταλοί στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

11/05 14/05 15/05 16/05 17/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

306,46
305,90

299,78

305,32
305,94

Παραγωγή 
Η µέση ελληνική παραγωγή 

ήταν περίπου 300 τόνοι. Σήµερα η 
µέση ελληνική παραγωγή αγγίζει 

τους 1.000 τόνους 

Αύξηση
Από το 2015 ως και 

φέτος µόνο στο νοµό της 
Θεσσαλίας έχουν φυτευτεί 

επιπλέον 10.000 στρέµµατα  

Πρωίμιση 
Η καλλιέργεια έχει πρωιµήσει 

και η συγκοµιδή αναµένεται να 
ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου και 

να ολοκληρωθεί στα µέσα Ιουλίου 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

227

195

83,83

3,12

337,0

1.057,6

14,43

53,7

114,8

108,74

227

197

82,74

2,98

335,0

1.041,6

14,49

69,8

119,0

108,34

225

199

84,76

2,93

315,4

1.033,0

14,53

68,4

121,9

108,75

225

199

85,01

2,89

323,6

1.033,0

15,22

66,9

104,85

109,06

224

199

85,86

2,81

318,3

1.012,0

16,00

65,9

105,68

113,96

222

199

84,35

2,76

322,1

1.006,4

15,25

75,8

101,75

116,42

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

182

180

182 182

183
185

161,7 160,5 161,4
163,5162,5

160,5

Ρίγανη 
(ευρώ/κιλό)
2016  1,80

2017 1,60

2018  1,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2016  1,80
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Πίεση στις τιµές της νέας σοδειάς για το βαµβάκι 

250

240

230

220

210

200

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
84,35

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

185

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

161,4

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,76

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ

Μικρή πίεση, αν και 
µε σταθερά ανοδική τάση, για 
τα προθεσµιακά συµβολαίων 
στο βαµβάκι.

Νέα µικρή πίεση στην τιµή του 
σκληρού σίτου για δεύτερη 
εβδοµάδα στα ιταλικά 
χρηµατιστήρια. 

Σε ανοδική τροχιά 
για δεύτερη εβδοµάδα 
το καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.  

Επανακάµπτουν, µετά 
τις πιέσεις, οι χρηµατιστηριακές 
τιµές για το κριθάρι 
βυνοποίησης. 

∆εν σταµατούν οι πιέσεις 
για το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο στην Ευρώπη
και στη χώρα µας.

17
∆ΕΚ

17
IAN

17
ΦΕΒ

17
ΜΑΡ

17
ΑΠΡ

17
ΜΑΙ

17
∆ΕΚ

17
IAN

17
ΦΕΒ

17
ΜΑΡ

17
ΑΠΡ

17
ΜΑΙ

17
IAN

17
ΦΕΒ

17
ΜΑΡ

17
ΑΠΡ

17
ΜΑΙ

16
ΑΠΡ

23
ΑΠΡ

30
ΑΠΡ

7
MAI

14
MAI

222

180

170

160

150

140

130

¤/τόνος ¤/τόνος

86.00

84.00

82.00

81.00

80.00

79.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η Ιταλία, στην οποία έχουν εναπο-
θέσει τώρα τις ελπίδες τους ορισµέ-
νοι παραγωγοί, έχει κλείσει για την 
ώρα την πόρτα στο ελληνικό ελαι-
όλαδο, γεγονός που πιέζει την τι-
µή, η οποία βρίσκεται ήδη κάτω α-
πό τα 3 ευρώ στις περισσότερες πε-
ριοχές της χώρας. Σηµαντικό πρό-
βληµα προκαλεί η κατάσταση αυ-
τή στον Νοµό Λακωνίας, αφού η 
συγκεκριµένη χώρα απορροφά το 
95% της παραγωγής της περιοχής. 

Όπως ανέφερε στην Agrenda ο 
διευθυντής του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Μολάων-Πακίων, Παναγιώ-
της Ντανάκας, η εµπορική δραστη-
ριότητα της φετινής χρονιάς ήταν η 
χαµηλότερη των τελευταίων ετών, 
ενώ αποδίδει το γεγονός αυτό στις 
αυξηµένες εισαγωγές της ΕΕ από την 
Τυνησία. Σηµειωτέον, η παραγωγή 
της Τυνησίας άγγιξε τους 280.000 
τόνους για την περίοδο 2017/18 ε-

νώ από αυτούς, περίπου 56.700 έ-
φτασαν στην ΕΕ το 2018, σύµφωνα 
µε στοιχεία της Κοµισιόν.

Άλλοι παράγοντες που σπρώχνουν 
τις τιµές προς τα κάτω αφορούν στην 
αυξηµένη παραγωγή αλλά και τις 
λάθος εκτιµήσεις µερικών παραγω-
γών. Συγκεκριµένα, η φετινή παρα-
γωγή ήταν µεγαλύτερη από το ανα-
µενόµενο, 64,1% πάνω σε σχέση µε 
πέρυσι για την Ελλάδα, ενώ µερικές 
πρόχειρες εκτιµήσεις για την επόµε-
νη χρονιά δείχνουν πως η παραγω-
γή θα κινηθεί στα ίδια, αν όχι παρα-
πάνω, επίπεδα. 

Αυτό ισχύει ειδικά για την Ισπανία, 
η οποία βέβαια φέτος γνώρισε µια 
µείωση της τάξης του 1%, όµως αρκε-
τοί µιλούν για µια πολύ καλή παρα-
γωγή την επόµενη χρονιά, στηριζό-
µενοι στις µέχρι τώρα ενδείξεις. Το 
τοπίο εκεί θα ξεκαθαρίσει µέχρι τον 
Αύγουστο, όταν οι εκτιµήσεις για την 
παραγωγή στην Ιβηρική χερσόνησο 
γίνουν πιο συγκεκριµένες. 

Μέχρι τότε το ελαιόλαδο του νο-

µού Ηλείας, που αυτήν την στιγµή 
κινείται γύρω στα 2,80 ευρώ το κι-
λό, ενδέχεται να παραµείνει στα ε-
λαιοτριβεία και τις αποθήκες, σύµ-
φωνα µε τον Γεράσιµο Καλλιµώρο, 
πρόεδρο της ΕΑΣ Ηλείας – Ολυµπίας. 

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «ο Μάιος εί-
ναι πάντα ένας νεκρός µήνας», βέβαια 
τις περισσότερες χρονιές οι αγρότες 
έχουν ήδη πουλήσει µέχρι τώρα το 
µεγαλύτερο κοµµάτι της παραγωγής 
τους, και εδώ έγκειται το στοιχείο των 
λάθος εκτιµήσεων από πλευράς τους, 
κάτι που τους υποχρεώνει να περι-
µένουν. Παρόµοια είναι η κατάστα-
ση και στην Κρήτη, όπου η τιµή κυ-
µαίνεται στα 2,90 ευρώ, µε το βλέµ-
µα στραµµένο σε Ιταλία και Ισπανία.

Νεκρή περίοδος ο Μάιος για την αγορά ελαιολάδου
Έως τα 3,11 ευρώ το κιλό η τιµή στη Λακωνία µε µηδενικό ενδιαφέρον από τις ξένες αγορές
Τα µεγάλα αποθέµατα δίνουν αποθαρρυντικά µηνύµατα για τους Έλληνες παραγωγούς 

Για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά σαν χώρα δεν έχουµε 
αυτή την εποχή κινητικότητα 
στις προπωλήσεις της νέας 
σοδειάς σκληρού σίτου στην 
Ιταλία. Παραδοσιακά αυτήν την 
εποχή και λίγο νωρίτερα οι 
µεγάλοι Ιταλοί έµποροι 
αγόραζαν κάποιες ποσότητες 
µε αργότερες φορτώσεις. 
Ωστόσο, όπως και πέρυσι, για 
την ώρα απέχουν, που δεν 
αποτελεί καλό σηµάδι για τις 
τιµές. Η ψυχολογία της αγοράς 
είναι υποτονική τουλάχιστον 
µέχρι να δούµε τη νέα σοδειά 
στα αλώνια. Στα σκληρά 
στάρια, οι τιµές της Φότζια 
παρέµειναν σταθερές σε 
χαµηλά επίπεδα. Για την καλή 
ποιότητα (ειδικό βάρος 80 kg/
hl, πρωτεΐνη 12,5%, υαλώδη 
80%) βρίσκονται στα 207-212 
ευρώ ο τόνος στην αποθήκη 
του παραγωγού, ενώ η αµέσως 
επόµενη ποιότητα στα 197-
202 ευρώ ο τόνος. Στην 
ιταλική αγορά επικρατεί 
«αδιαφορία» για τα σιτάρια του 
Καναδά και του Καζακστάν. 

ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ

Η αγορά έκανε µια αναµενόµενη διόρθωση προς τα 
83 σεντς ανά λίµπρα και αντέδρασε ανοδικά 
πλησιάζοντας τα 85 σεντς. Πολλά θα εξαρτηθούν 
από την ξηρασία στο Τέξας και την πορεία των 
αµερικανικών πωλήσεων. Γενικότερα, η τάση 
παραµένει ανοδική, και µε την προϋπόθεση ότι θα 
βρει στήριξη στα 84-85 σεντς, οι αναλυτές 
θεωρούν πως µπορούµε να κοιτάµε για ακόµα 
υψηλότερα. Να σηµειωθεί ότι τα αφιξάριστα 
συµβόλαια των κλωστηρίων πάνω στον Ιούλιο είναι 
ακόµα πολλά κι αυτό αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα στήριξης της αγοράς στη διόρθωση.

ΝEA ΥOΡKH
Η ανοδική πορεία του χρηµατιστηρίου σε 
συνδυασµό µε τις λιγοστές πωλήσεις νέας σοδειάς 
των εµπορικών οίκων προς τα κλωστήρια, δείχνει 
µια πιεστική τάση για την αποκαλούµενη βάση (το 
πριµ επί της σοδειάς µας). Πλέον υπάρχει 
αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως στα 6 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου 
‘18, εντούτοις οι εκκοκκιστές έχοντας ήδη πουλήσει 
σε υψηλότερα επίπεδα προτιµούν να περιµένουν. 
Ωστόσο, η χρηµατιστηριακή άνοδος έχει περάσει 
στις τιµές µας µόνο θεωρητικά και όχι πρακτικά, 
δεδοµένου ότι δεν σηµειώνονται νέες πωλήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Το καλοκαίρι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, 
υπολογίζουν οι παραγωγοί. 

IOC
   Η παγκόσµια αύξηση της 

παραγωγής πιέζει την τιµή 

του ελαιολάδου και σε 

Ιταλία, Ισπανία, Τυνησία

Συνεδρίαση 16/05/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '18 84,35 +0,59

Δεκέμβριος '18 80,69 +0,58

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

∆ευτέρα
14/05

Τρίτη
15/05

Πέµπτη
10/05

Τετάρτη
16/05

Παρασκευή
11/05

85.00

84.50

84.00

83.50

83.00

05/10/2018 84.56
05/11/2018 84.62
05/14/2018 83.7
05/15/2018 83.76
05/16/2018 84.35
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Η παραγωγή, η ζήτηση και τα τελικά αποθέµατα αβαντάρουν τις τιµές στα αγροτικά προϊόντα για το 2018-2019 και όχι η απότοµη αύξηση της τιµής 
του πετρελαίου, λένε αναλυτές των εµπορευµάτων υποστηρίζοντας πως ένα σοκ στις αγοραπωλησίες του brent, µπορεί για παράδειγµα να αυξήσει 
τη µεταβλητότητα του σίτου για δύο εβδοµάδες το πολύ ένα µήνα, µε την αγορά να αναλαµβάνει στη συνέχεια ρόλο ρυθµιστή.

Στις αρχές του έτους το ∆ΝΤ µιλούσε για την ευρύτερα συγ-
χρονισµένη ραγδαία αύξηση της παγκόσµιας ανάπτυξης. Τό-
τε οι τιµές του χαλκού βρίσκονταν στα υψηλότερά τους από 
το 2013 και το πετρέλαιο είχε σηµειώσει αύξηση στην τιµή 
του 20% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ενώ υπήρ-
χαν αρκετές «κερδοσκοπικές» βλέψεις για τα δυο προϊόντα 
που θα µπορούσαν να σπρώξουν και άλλο προς τα πάνω τις 
τιµές. Όσον αφορά στο πετρέλαιο, οι πρόσφατες εξελίξεις 
δείχνουν πως πραγµατώνουν τις βλέψεις αυτές και αρκετοί 
πλέον συζητούν για το ξεκίνηµα ενός νέου ανοδικού σού-
περ κύκλου των εµπορευµάτων. Άλλωστε το τέλος της περι-

όδου ποσοτικής χαλάρωσης σε συνδυασµό µε την χαλάρω-
ση των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, λειτουργούν 
θετικά στις τιµές των προϊόντων. 

Υπάρχουν ωστόσο και οι συγκρατηµένοι, οι οποίοι θεω-
ρούν πως κάτι τέτοιο αργεί. Ο Πολ Τζάκσον, αναλυτής της 
PowerShare, υποστηρίζει πως δεν βρισκόµαστε σε περίοδο 
ευδαιµονίας. Σηµαντικότεροι παράγοντες ευθύνονται για έ-
να τέτοιο γεγονός, όπως είναι η αύξηση του πληθυσµού που 
στις µέρες µας δεν υφίσταταιστην ∆ύση. «Η παγκόσµια ανά-
πτυξη µπορεί να προσφέρει νέα εργαλεία όµως αργότερα. Σε 
δυο, τρεις δεκαετίες η ανάπτυξη της Ινδίας µπορεί να τροφο-
δοτήσει έναν τέτοιο κύκλο, µαζί µε την Αφρική, µε µεγαλύ-
τερη επιτυχία από ότι τώρα η Κίνα. Η Αφρική όπου βρίσκεται 
τώρα το 13% των εργατών παγκοσµίως, θα γίνει το καλάθι 
τροφίµων και το εργαστήριο της ανθρωπότητας όταν το 2100 
το ποσοστό αυτό φτάσει στο 41%», είπε. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Η ΑΥΞΗΤΙΚΗ τάση των τιµών στο αρ-
γό ενισχύεται από τις πρόσφατες 
γεωπολιτικές εξελίξεις µε την τιµή 
να εκτοξεύεται κοντά στα 80 δολά-
ρια για το brent, και τους «τζογα-
δόρους» να τρίβουν τα χέρια τους 
για το υψηλό τριετίας. Οι επενδυ-
τές ελπίζουν πως θα φτάσει τα 90 
δολάρια, ωστόσο σύµφωνα µε ρε-

πορτάζ του Reuters, η ιστορία είναι 
διαφορετική στις πραγµατικές αγο-
ρές, που παραδοσιακά βάζουν τα 
θεµέλια στην βραχυπρόθεσµη οι-
κονοµία, αφού εξαιτίας της χαµη-
λής ζήτησης από διυλιστήρια της 
Κίνας και ανεκτέλεστων φορτίων 
στην Ευρώπη, οι πωλητές ζορίζο-
νται και κάνουν µεγάλες εκπτώσεις.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ των αγροτικών εµπορευ-
µάτων, όπως και του συνόλου των 
εµπορευµάτων, είναι «δεµένες» µε 
εκείνες του πετρελαίου µε αποτέ-
λεσµα να πιέζονται όταν το τελευ-
ταίο καταγράφει απώλειες και το 
αντίστροφο όταν η τιµή του εκτι-
νάζεται προς τα πάνω. Άλλοι ερευ-

νητές ωστόσο ισχυρίζονται πως έ-
να σοκ στην τιµή του πετρελαίου 
µπορεί να αυξήσει την µεταβλητό-
τητα στην τιµή του σίτου για δυο 
εβδοµάδες, το πολύ ένα µήνα, α-
φού στη συνέχεια η παραγωγή και 
η ζήτηση θα ρυθµίσουν την αγο-
ρά και όχι η τιµή του πετρελαίου.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ εκτιµά ότι ο 
∆είκτης Τιµών Γεωργίας, αναµένε-
ται να αυξηθεί κατά 2,2% µέσα στο 
2018 και επιπλέον 1,3% το 2019, ε-
ξαιτίας κυρίως της µειωµένης παρα-
γωγής καλαµποκιού την τρέχουσα 
περίοδο, καθώς και της µειωµένης 

απόδοσης σόγιας στην Λατινική Α-
µερική. Οι τιµές των σιτηρών ανα-
µένεται να αυξηθούν κατά 7,5% το 
2018 και επιπλέον 1,8% µέσα στο 
2019. Ως εκ τούτου, προβλέπει οτι 
οι τιµές των τροφίµων θα αυξηθούν 
κατά 5,5% µέχρι το 2019.

ΣΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ µελέτη του USDA α-
ναφέρεται ότι ο διπλασιασµός της 
τιµής του πετρελαίου µπορεί να ο-
δηγήσει σε αύξηση 20-28% του κό-
στους παραγωγής. Αναλυτικότερα, 
το κόστος οδικής µεταφοράς, που 
παρασύρεται από την τιµή των καυ-
σίµων, είναι ο πιο προφανής παρά-
γοντας που επηρεάζει την τιµή των 

προϊόντων. Κατά κανόνα, το κόστος 
µεταφοράς στην τιµή του πετρελαί-
ου, αυξάνεται γραµµικά σε σχέση µε 
την απόσταση που διανύεται. Ωστό-
σο το ποσοστό αυτό εξαρτάται από το 
είδος του προϊόντος τον τρόπο µετα-
φοράς του, αφού η θαλάσσια µετα-
φορά απαιτεί, συγκριτικά µε την οδι-
κή, χαµηλότερο ενεργειακό κόστος.

Η SAXO BANK εκτιµά ότι οι τιµές στα 
σιτηρά, που έχουν φτάσει στα υψη-
λότερα επίπεδα από τον προηγού-
µενο Αύγουστο, είναι ενδεικτικές 
του πόσο σταθερές είναι την δεδο-
µένη στιγµή οι βάσεις αυτής της α-
γοράς. Ενισχυτικά σε αυτήν την το-
ποθέτηση, λειτουργεί η πρόσφατη 

έκθεση του USDA για την περίοδο 
2018-2019, που βλέπει οριακή αύ-
ξηση της παραγωγής στα περισσό-
τερα γεωργικά προϊόντα, η οποία σε 
συνδυασµό µε την σταθερή αυξητι-
κή τάση της κατανάλωσης ρίχνει τα 
τελικά αποθέµατα, στηρίζοντας τις 
τιµές σε σιτάρι, βαµβάκι και ρύζι. 

Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Λιπασµάτων της 
Παγκόσµιας Τράπεζας αυξήθηκε 
οριακά κατά το πρώτο τετράµηνο, 
στην ουρά µιας αύξησης της τάξης 
του 8% το 2017. Η µέτρια ζήτηση αυ-
τής της περιόδου διατήρησε υπέρ-
πλεονασµατικά τα αποθέµατα λιπα-

σµάτων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται 
η δυνατότητα αποθήκευσης. Ενδει-
κτικά, οι τιµές στα λιπάσµατα ουρίας 
έπεσαν κατά 6% λόγω της χαµηλής 
ζήτησης εισαγωγέων. Αυτό βέβαια 
ακολούθησε µια σηµαντική αύξη-
ση των τιµών στο  τέλος του 2017.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
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Iνδία και Αφρική οι οδηγοί ενός νέου  
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

PowerShare

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Ρυθµιστής αγροτικών εµπορευµάτων η αγορά όχι το brent

Ο Πολ Τζάκσον, επικεφαλής της έρευνας 
για πολλαπλές επενδύσεις της PowerShare.



Με απώλειες έκλεισε το ΧA την 
Πέµπτη κάτω από τις 790 µονάδες
Με µικρές απώλειες έκλεισε την Πέµπτη 17/5 
το χρηµατιστήριο Αθηνών απογοητεύοντας 
τους επενδυτές που ανέµεναν µια πιο πειστική 
κίνηση µετά από ένα διήµερο ισχυρών πιέσεων 
και προσέγγισης κρίσιµων τεχνικών επιπέδων 
σε αρκετούς τίτλους. Ειδικότερα, ο Γενικός 
∆είκτης έκλεισε µε πτώση 0,22% στις 786,20 
µονάδες. Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 53,3 
εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 40,8 εκατ. 
τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων 
πράξεων διακινήθηκαν 2 εκατ. τεµάχια. 

Top Movers
 Ευρώ  Μεταβολή %
ΣΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2000 24,22%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,5150 20,33%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 2,9600 8,82%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.  0,1670 7,74%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,0845 7,64%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,2160 - 29,87%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,2000 - 25,37% 

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.Α.Ε 0,0180 - 20,00%

ΕK∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0390 - 19,59%

ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,3000 - 18,03%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
WW. Street D. JONES-30 24.743,17 - 0,10%
 NASDAQ Comp 7.402,77 + 0,06 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.592,18 + 0,82%
Λονδίνο FTSE 100 7.782,16 + 0,62%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.114,61 + 0,91%
Παρίσι CAC-40 5.621,92 + 0,98%
Ζυρίχη SMI 8.988,33 + 0,16 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.838,37 + 0,53%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 02.05.2018 
EKT Βασικό 0,00 26.04.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 25.01.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,5 01.04.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.05.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,73 10.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,18 09.05.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  09.05.2018

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Τη 
διανοµή συνολικού µερίσµατος 
2.058.217,79 ευρώ (µικτό ποσό) 

προς τους µετόχους της εταιρείας 
στις 18 Μαΐου από τα κέρδη της 
χρήσεως 2017 και από προηγούµενων 
χρήσεων ενέκρινε, µεταξύ άλλων, η 
τακτική γενική συνέλευση των 
µετόχων της Πλαστικά Θράκης.

NESTLÉ: Την παγκόσµια πρωτοβουλία της, 
µε τον κωδικό Nestlé for Healthier Kids, 
που περιλαµβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη 
ακόµη πιο υγιεινών προϊόντων και τη 
συµβουλευτική υποστήριξη στις 
οικογένειες για θέµατα διατροφής και 
φυσικής δραστηριότητας, µε στόχο να 
βοηθήσει 50 εκατοµµύρια παιδιά ως το 
2030 παρουσίασε η Nestlé, στις 15 Μαΐου.

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ: Η 
Ποτοποιία Πλωµαρίου Ισίδωρος 
Αρβανίτης, µε συνεχή παρουσία στην 
ελληνική αγορά για 124 έτη, ενώνει 
δυνάµεις µε την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
∆ΙΚΑ ΜΑΣ και στηρίζει την αποστολή 
της ένωσης ελληνικών επιχειρήσεων 
για την ανάδειξη και προώθηση της 
ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

FOODRINCO: Σε επαφές µε επιχειρήσεις 
παραγωγής ροφηµάτων, οίνων και 
αποσταγµάτων, για να ενισχύσει το 
πορτφόλιο προϊόντων που διανέµει, είναι 
η διοίκηση της Foodrinco, του οµίλου 
Βυτόγιαννη, η οποία πρόσφατα ανέλαβε 
τη διάθεση του Nestea στην Ελλάδα, 
µετά από σχετική συµφωνία µε τη Nestle.

COMMERZBANK: Αυξήθηκαν 9,2% 
τα καθαρά κέρδη της Commerzbank 
το α’ τρίµηνο, φτάνοντας τα 250 εκατ. 
ευρώ σε σχέση µε τα 229 εκατ. ευρώ 
πριν από ένα χρόνο, ενώ υποχώρησαν 
τα λειτουργικά κέρδη και οι πωλήσεις.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ξεχάστε το Ιράν, τον σχιστόλιθο και τον 
ΟΠΕΚ. Η πραγµατική δράση στην αγορά πε-
τρελαίου λαµβάνει χώρα στην άλλη πλευ-
ρά του πλανήτη, την Κίνα, η οποία ξεπέρα-
σε τις ΗΠΑ ως ο µεγαλύτερος εισαγωγέ-
ας αργού πετρελαίου παγκοσµίως πέρυ-
σι, και για το 2018 ελπίζει να υπερβεί και 
αυτό το κατόρθωµα, γράφει το Βloomberg. 
Tην ίδια ώρα, αναφορικά µε την άνοδο  το 
τελευταίο διάστηµα στην τιµή του πετρελαί-
ου οι αναλυτές της Morgan Stanley, βλέ-
πουν πίσω από αυτή την αλλαγή των κα-
νονισµών για τα καύσιµα που χρησιµοποι-
ούν τα πλοία που τα αναγκάζει να κατανα-
λώνουν από τον Ιανουάριο του 2020 καύ-
σιµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο και 
να οδηγήσουν σε µια έκρηξη της ζήτησης 
για ντίζελ, ενισχύοντας τη ζήτηση αργού. 
Ο οίκος αναθεωρεί προς τα επάνω τις προ-
βλέψεις του εκτιµώντας ότι η µέση τιµή του 

αργού τύπου µπρεντ το 2020 θα είναι στα 
90 δολάρια το βαρέλι. Στον απόηχο όλων 
αυτών, µε αποχώρηση από το Ιράν προει-
δοποίησε η γαλλική Total, θέτοντας, έτσι, 
υπό αµφισβήτηση την προσπάθεια της ΕΕ 
να διασώσει τη διεθνή συµφωνία για το 
πυρηνικό πρόγραµµα και να προστατεύ-
σει τις εµπορικές της σχέσεις µε το Ιράν.

Στο µεταξύ, στην Ιταλία, το προσχέδιο της 
συµφωνίας µεταξύ της Λέγκας του Βορρά 
και του Κινήµατος Πέντε Αστέρων για τον 
σχηµατισµό κυβέρνησης, που διέρρευσε, 
προκάλεσε έντονες ανησυχίες στους επεν-
δυτές και βύθισε την αγορά. Το έγγραφο 
περιλαµβάνει πληροφορίες για τις θέσεις 
των δύο κοµµάτων στα πιο κρίσιµα σηµεία 
που απασχολούν τις χρηµαταγορές, µε τις 
εκτιµήσεις να σηµειώνουν ότι το «Italexit» 
επιστρέφει και η έννοια της δηµοσιονοµι-
κής πειθαρχίας «εξαφανίζεται».

Vintage οίνοι
Τέσσερα vintage κρασιά, Cheval 
Blanc 2004, Haut-Brion 2004. 
Mouton Rothschild 2001 και 
Margaux 1998 είναι στη λίστα των 
80 επιλεγµένων οίνων, που σερβίρει 
στους επιβάτες της η αεροπορική 
εταιρεία Gulf Emirates. Τα εν λόγω 
κρασιά σερβίρονται στην α’ θέση σε 
επιλεγµένες διαδροµές και για 
περιορισµένες περιόδους.

ΒΙΚΗ
Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η 
αλλαντοβιοµηχανία BIKH, µετά την 
αποτυχία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή 
και λίγα 24ωρα µετά την παραίτησή της 
από το δικόγραφο για υπαγωγή της στον 
πτωχευτικό κώδικα. Οι συνολικές 
υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο 
ποσό των 44,658 εκατ. ευρώ ενώ οι 
απαιτήσεις µε ηµεροµηνία υπολογισµού 
31/12/2017 στα 9,9 εκατ. ευρώ.

H Kίνα φουλάρει
τα ρεζερβουάρ

 Ακόμη και στα 90 δολάρια το μπρεντ το 2020 
 Επιστρέφει «Italexit» και sell off ομολόγων
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Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό 
εισόδημα δικαιούνται το αφορολόγητο

Ο
νόµος 4172/23.07.13 προσδιορίζει µεταξύ 
άλλων το φορολογικό συντελεστή µε τον ο-
ποίο οι αγρότες φορολογούνται. Στο άρθρο 
15 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρ-

θρο 112 §1 του νόµου 4387/16, ορίζεται ότι οι συντε-
λεστές φορολογίας για τα εισοδήµατα που αποκτώνται 
από την 01.01.16 και µετά είναι οι εξής.

Αυτό σε απλά ελληνικά µεταφράζεται: εάν έχω κα-
θαρό αγροτικό εισόδηµα 10.000 ευρώ, θα πληρώσω 
κύριο φόρο 10.000 ευρώ Χ 22% = 2.200 ευρώ πλέον 
προκαταβολή 100%. 

Σε περίπτωση που έχω αφο-
ρολόγητο, τότε θα αφαιρεθεί ο 
φόρος που αντιστοιχεί στο α-
φορολόγητο µου και στη συ-
νέχεια το υπόλοιπο ποσό θα εί-
ναι ο τελικός κύριος φόρος που 
θα καταβάλλω. Στο παράδειγµά 
µας, ένας έγγαµος αγρότης εφό-
σον δικαιούται το αφορολόγη-
το, χωρίς παιδιά, θα του αφαι-
ρεθεί το ποσό των 1.900 ευρώ 
και θα πληρώσει: 2.200 ευρώ - 

1.900 ευρώ = 300 ευρώ + 300 ευρώ (100% προκαταβο-
λή) = 600 ευρώ τελικό καταβλητέο ποσό.

ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε-1 των φορολογικών δηλώσεων, έχει προ-
στεθεί από το φορολογικό έτος 2016 ο κωδικός 037/038, 
ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότης και ποιος όχι. Ανάλογα µε το ποιος είναι ή όχι 

κατ’ επάγγελµα αγρότης, ο κωδι-
κός αυτός είναι τσεκαρισµένος 
αυτόµατα από το taxis, προσδι-

ορίζοντας έτσι το τελικό ποσό φόρου προς καταβολή.

ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΥΤΟ δεν µπορεί κανείς να τον «πειράξει»,  
γιατί έρχεται προσυµπληρωµένος απευθείας από το 
σύστηµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το taxis, τα έ-
χει αντλήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆οκιµάζοντας τις πρώτες υποβολές διαπιστώσαµε ό-
τι υπάρχουν διαφορές µε τα δεδοµένα του σήµερα. Και 
είναι λογικό να συµβαίνει αυτό, αφού κρίνεται κάθε 
χρόνο αν κάποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Π.χ. συνταξιούχος του ΙΚΑ µε εισόδηµα από συντά-
ξεις 5.000 ευρώ και καθαρό εισόδηµα από αγροτική 
δραστηριότητα 6.000 ευρώ, θα περίµενε ενδεχοµένως 
να έχει αφορολόγητο και για το αγροτικό του εισόδη-
µα. ∆υστυχώς δεν έχει το αφορολόγητο διότι δεν είναι 
ασφαλισµένος στον ΟΓΑ (κανείς συνταξιούχος, σε κα-
νένα ασφαλιστικό φορέα, δεν είναι ασφαλισµένος). Έ-
τσι, ο άνθρωπος αυτός στο παράδειγµά µας, θα έχει α-
φορολόγητο µόνο για το ποσό από τις συντάξεις, ενώ 
για το αγροτικό του εισόδηµα θα φορολογηθεί από το 
πρώτο ευρώ µε συντελεστή 22%.

Έστω ότι τα ίδια εισοδήµατα τα έχει ένας συνταξιού-
χος του ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταξιούχος του 
ΟΓΑ θα τύχει του αφορολόγητου, καθώς οι συνταξιούχοι 
του ΟΓΑ κατ’ εξαίρεση θεωρούνται εν δυνάµει ασφαλι-
σµένοι στον ΟΓΑ, εποµένως θα τύχει του αφορολογή-
του και θα πληρώσει λιγότερο φόρο.

Παρατηρούµε ότι δεν παίζει τελικά κανέναν ρόλο, εάν 
κάποιος έχει αγροτικό εισόδηµα µεγαλύτερο από το 50%, 
γιατί θα πρέπει να είναι ασφαλισµένος και στον ΟΓΑ.

Τα στοιχεία αυτά ανανεώνονται µία φορά κάθε χρό-
νο. Έτσι, αν κάποιος δεν ήταν κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότης του 2015 και έγινε το 2016, αυτό δεν έχει εµ-
φανιστεί ακόµη στο σύστηµα µε αποτέλεσµα, ενώ είναι 
επαγγελµατίας αγρότης, να εµφανίζεται χωρίς να δικαι-
ούται το αφορολόγητο.

ΑΥΤΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ µεγάλα προβλήµατα κατά τη σύντα-
ξη των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Π.χ., έρχεσαι 
το γραφείο µου να κάνουµε τη φορολογική σου δήλω-
ση. Έστω ότι έχεις 10.000 ευρώ καθαρό αγροτικό εισό-
δηµα και τίποτε άλλο. Αφού οριστικοποιήσουµε τα πά-
ντα ετοιµάζοµαι να κάνω υποβολή. 

 ∆ιαπιστώνω ότι δεν είναι τσεκαρισµένος ο κωδικός 
037. Το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι 2.200 ευρώ + 
2.200 ευρώ προκαταβολή. 

 Σε ενηµερώνω ότι ο φόρος που θα καταβάλλεις εί-
ναι 4.400 ευρώ.

 Παθαίνεις κάτι, το µάτι αρχίζει και τρεµοπαίζει, το 
µάγουλο έχει κρεµάσει λίγο και είσαι στα όρια του ε-
γκεφαλικού, αλλά το αποφεύγουµε.

 Μου λες ότι δεν είναι δυνατόν διότι είσαι επαγγελ-
µατίας αγρότης και δεν έχεις κανένα άλλο εισόδηµα, ά-
ρα γιατί να µην έχεις το αφορολόγητο;

 «Ο κωδικός 037 που προσδιορίζει την ύπαρξη του 
αφορολόγητου, δεν είναι τσεκαρισµένος. 

 «Να τον τσεκάρουµε» µου λες. 
 «Άµε στο ΚΕΠΠΥΕΛ» σου λέω. 

Κάπως έτσι το κόβω φέτος να εξελίσσονται και οι διά-
λογοι στα λογιστικά γραφεία. Οι αγρότες θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι οι κωδικοί 037-038 που προσδιορίζουν 
το αφορολόγητο, είναι κλειδωµένοι. 

Κρίνεται
Λογικό να υπάρχουν 

διαφορές αφού κρίνεται 
κάθε χρόνο αν κάποιος 
είναι κατ’ επάγγελµα 

αγροτης

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Αφορολογήτου… συνέχεια
Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει 

να απευθυνθεί στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής του 
και να αναζητήσει τους λόγους που ενώ 

δικαιούται, δεν εµφανίζεται ως κατ’ επάγγελµα 
αγρότης και να πάρει τη σχετική βεβαίωση.

Oι κωδικοί 037/038 δεν 
συµπληρώνονται από το λογιστή
Θέλω να γίνει απόλυτα κατανοητό το εξής: εάν 
διαπιστωθεί ότι ένας κατ’ επάγγελµα αγρότης δεν 
είναι στη δήλωσή του τσεκαρισµένος ο ανωτέρω 
κωδικός που προσδιορίζει την ύπαρξη του 
αφορολόγητου, οι επιλογές είναι οι εξής: ή να 
ελέγξει πρώτα τα προηγούµενα στοιχεία, ή να 
εκκαθαριστεί µε τα όποια ποσά φόρου προκύπτουν 
και στη συνέχεια, αφού επισκεφθεί το ΚΕΠΠΥΕΛ, 
να υποβληθεί τροποποιητική και να γίνει νέα 
εκκαθάριση µε υπολογισµό του αφορολόγητου. 

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, 
Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, 
Αγροτική δραστηριότητα) σε ευρώ

Φορολογικός 
Συντελεστής

0 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
40.001 - 45%





Φορολογικά 
κίνητρα για 
ταχύτερη 
εκμηχάνιση 
της γεωργίας

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Να είναι αφορολόγητο το έσοδο από την αντικατάστα-
ση του µεταχειρισµένου µηχανήµατος και την αύξηση 
της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων 
από 10% σε 20% µε εφαρµογή το τρέχον οικονοµικό 
έτος, εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών, σε συνερ-
γασία µε τον ΣΕΑΜ. Ειδικότερα η αύξηση του συντελε-
στή απόσβεσης που σηµαίνει µείωση των ετών από-
σβεσης από τα 10 στα 5 χρόνια ναι µεν είναι ένα µε-
γάλο επενδυτικό κίνητρο, θεωρείται εφικτή από τους 
αρµόδιους, ωστόσο είναι και δύσκολο να προχωρή-
σει. Απεναντίας, περισσότερες πιθανότητες υλοποίη-
σης συγκεντρώνει το κίνητρο πώλησης µεταχειρισµέ-
νου µηχανήµατος για αγορά καινούργιου. Όπως εξη-
γεί στην Agrenda, ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπα-
λουκτσής, που συναντήθηκε µε την υφυπουργό Οι-
κονοµίας, Κατερίνα Παπανάτσιου, για τα παραπάνω 
ζητήµατα, η πρόβλεψη αυτή θα λειτουργήσει ως εξής:

Ένας αγρότης πουλάει το τρακτέρ του για 20.000 
ευρώ. Τα χρήµατα αυτά θα θεωρούνται αφορολόγητο 
αποθεµατικό για τον επενδυτή, το οποίο θα συµψηφί-
ζεται µε τις µελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου 
µηχανήµατος. ∆ηλαδή, αν η αξία του νέου τρακτέρ 
είναι 100.000 ευρώ και αποσβένεται στη 10ετία, τότε 
κάθε χρόνο θα καταχωρεί στα έξοδά του ο επενδυτής 
10.000 ευρώ (απόσβεση), µείον 2.000 ευρώ που εί-
ναι η αξία του αφορολόγητου αποθεµατικού ετησίως. 

Από την άλλη µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, η πώ-
ληση ενός µεταχειρισµένου µηχανήµατος προσαυ-
ξάνει το αγροτικό εισόδηµα, δηµιουργώντας πρό-
σθετο φόρο που µε τη σειρά του επηρεάζει αυξητι-
κά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σύµφωνα µε τον 
κ. Μπαλουκτσή, µε βάση πραγµατικά παράδειγµα-
τα, ένας αγρότης µε καθαρό εισόδηµα 20.000 ευρώ 
αν εισπράξει 20.000 ευρώ από την πώληση µεταχει-
ρισµένου, τότε ο πρόσθετος φόρος θα είναι 19.500 
ευρώ. Αν το καθαρό του εισόδηµα ήταν 40.000 ευ-
ρώ, τότε ο πρόσθετος φόρος ανεβαίνει στα 24.000 

ευρώ, δηλαδή πάνω και από την αξία του µεταχειρι-
σµένου. Ως εκ τούτου φαίνονται εδώ οι στρεβλώσεις 
που δηµιουργεί το ισχύον καθεστώς, κάτι που φαίνε-
ται να αντιλήφθηκε και το υπουργείο Οικονοµικών, 
γι’ αυτό και προωθείται η σχετική ρύθµιση. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΑΜ
Πραγµατοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2018 στο γρα-

φείο της υφυπουργού Οικονοµικών Κατερίνας Παπα-
νάτσιου, προγραµµατισµένη συνάντηση µεταξύ συ-
νεργατών της υφυπουργού και αντιπροσωπείας του 
Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανηµά-
των (ΣΕΑΜ). Θέµα συζήτησης η φορολόγηση της αξί-
ας της πώλησης µεταχειρισµένου µηχανήµατος και η 
απόσβεση της αγοράς καινούργιου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του 
ΣΕΑΜ κ. Σάββας Μπαλουκτσής, ανέλυσε εµπεριστατω-
µένα πως η φορολόγηση ως πρόσθετο έσοδο, της αξί-
ας πώλησης ενός πλήρως αποσβεσµένου µεταχειρισµέ-
νου γεωργικού ελκυστήρα, επιβαρύνει απαγορευτικά 
τον υποψήφιο επενδυτή, τόσο µε την κατακόρυφη αύ-
ξηση του φόρου εισοδήµατος όσο και των ασφαλιστικών 
εισφορών.  Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωτογε-
νής τοµέας στη χώρα µας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντι-
κίνητρα προκειµένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της 
εκµηχάνισης. Πρόσθεσε δε ότι «…η παροχή κινήτρων 
για ανανέωση του στόλου των γεωργικών µηχανηµά-

Αφορολόγητο το έσοδο από πώληση μεταχειρισμένου μηχανήματος με αγορά 
καινούργιου και αποσβέσεις στο 20%, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών

Άστοχα 
αποδείχθηκαν τα 
χρονοδιαγράµµατα 
προκηρύξεων 
που δόθηκαν 
στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης 
του Ιουνίου 2017.
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των, θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, που τό-
σο πολύ χρειάζεται η χώρα µας, θα  δηµιουργήσει πρό-
σθετα δηµόσια έσοδα από την αύξηση της φορολογη-
τέας ύλης των επιχειρήσεων και την αύξηση του ΦΠΑ 
και βεβαίως θα βελτιώσει τον βαθµό ανταγωνιστικότη-
τας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων στην διεθνή 
αγορά». Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστι-
κές χώρες, όχι µόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους α-
ντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό της ε-
τήσιας απόσβεσης µέχρι και του ποσοστού του 100%!

Οι υπηρεσιακοί που εκπροσωπούσαν την κα Πα-
πανάτσιου είδαν θετικά το αίτηµα του Συνδέσµου και 
προσανατολίζονται να προβούν στις αναγκαίες τρο-
ποποιήσεις της φορολογικής νοµοθεσίας, ούτως ώ-
στε, το έσοδο από την πώληση του µεταχειρισµένου 
µηχανήµατος, να θεωρείται ως αφορολόγητο αποθε-
µατικό για τον επενδυτή, το οποίο θα συµψηφίζεται 
µε τις µελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου µη-
χανήµατος. Παράλληλα βλέπουν ως εφικτή την αύ-
ξηση της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών µηχα-
νηµάτων από 10% σε 20%. Στόχος είναι η εφαρµογή 
των παραπάνω από το τρέχον έτος 2018.

Οι δύο πλευρές συµφώνησαν να επαναλάβουν την 
συνάντησή τους µε την παρουσία και της κας Yφυπουρ-
γού και να εξετάσουν και τα υπόλοιπα θέµατα αρµο-
διότητας του υπουργείου που απασχολούν τον κλάδο 
των γεωργικών µηχανηµάτων.

Ρύθµιση – κοροϊδία χαρακτηρίζει µε ανα-
κοίνωσή της η Πανελλαδική Επιτροπή των 
Μπλόκων την εξαγγελία της κυβέρνησης 
για ρύθµιση των αγροτικών χρεών σε α-
σφαλιστικούς φορείς, εφορία και τράπε-
ζες (πρώην ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, ΕΝΦΙΑ, δάνεια Α-
γροτικής Τράπεζας ή άλλες που έκλεισαν 
και είναι υπό εκκαθάριση κλπ). Όπως α-
ναφέρει µοναδικός στόχος της κυβέρνη-
σης είναι να εισπράξει ό,τι µπορεί προς ό-
φελος του κράτους και των τραπεζών. Μά-
λιστα την ίδια ώρα που ο υπουργός κάνει 
λόγω για ένταξη στη ρύθµιση 80.000 ΑΦΜ 
οι αγρότες επισηµαίνουν ότι ειδικότερα για 
τα δάνεια προς την πρώην ΑΤΕ «η πλειο-
ψηφία των αγροτών έχουν πληρώσει µια 
και δυο φορές το κεφάλαιο που δανείστη-
καν, αλλά το χρέος, λόγω των υψηλών ε-
πιτοκίων και των πανωτοκίων, αντί να µει-
ωθεί, πολλαπλασιάστηκε. Τώρα η κυβέρ-
νηση όχι µόνο δεν σβήνει αυτό το χρέος, 
όπως υποσχόταν προεκλογικά, αλλά πιέ-
ζει τους αγρότες να πληρώσουν κι άλλα». 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πανελλα-
δική Επιτροπή των Μπλόκων αναφέρει: 
«Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που 
αποτελεί συνεχεία όλων των προηγούµενων 
κυβερνήσεων, µε τη ληστρική φορολόγηση, 
την υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών 

εισφορών και κάθε είδους χαράτσια, έχει α-
ποτέλεσµα να πηγαίνει το 50% του κάθε χρό-
νο µειούµενου αγροτικού εισοδήµατος στον 
κρατικό κορβανά και να οδηγούνται στο ξε-
κλήρισµα οι µικροµεσαίοι αγρότες.  Αυτή εί-
ναι η αιτία που δηµιουργήθηκαν και αυξά-
νονται οι οφειλές επειδή οι αγρότες αδυνα-
τούν να ζήσουν τις οικογένειες τους και να 
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. 

∆εν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι 
η εγκύκλιος που θα βγει και θα διευκρι-
νίζει δήθεν τις σχετικές ρυθµίσεις, µπορεί 
να είναι υπέρ µας. Μοναδικός στόχος της 
κυβέρνησης είναι να εισπράξει ότι µπορεί 
προς όφελος του κράτους και των τραπε-
ζών και να ανοίξει διάπλατα ο δρόµος για 
πλειστηριασµούς και κατασχέσεις χωρα-
φιών, σπιτιών και ό,τι άλλο περιουσιακό 
στοιχείο υπάρχει. Γι’ αυτό ζητάει η αίτη-
ση ένταξης να γίνεται στην Ειδική Γραµ-
µατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ώ-
στε να δοθεί η δυνατότητα στο κράτος να 
έχει πλήρη εικόνα και να ελέγχει άµεσα 
την κινητή και ακίνητη περιουσία των 
αγροτών. Έτσι αναιρεί, πριν ακόµη την 
ψηφίσει, και τη δέσµευσή της για ακα-
τάσχετο όριο 15.000 ευρώ στους τραπε-
ζικούς λογαριασµούς που έγινε κάτω α-
πό την πίεση των αγροτικών µπλόκων». 

Οι ΤΟΕΒ αιτούνται πιο πολλές δόσεις προς τη ΔΕΗ 
για να μην στεγνώσουν αντλιοστάσια και χωράφια

ων, Γιώργος Κορολής. Σύµφωνα µε τον ίδιο 
«συνολικά οι ΤΟΕΒ της Αργολίδας οφείλουν 
2,8 εκατ. ευρώ. Χρηµατικό ποσό το οποίο έ-
πρεπε να πληρωθεί στη ∆ΕΗ έως τις 30 Απρι-
λίου. Μετά από αυτό µας πρότειναν να πλη-
ρώσουµε το 30% έως τις 30/5 και τα υπόλοιπα 
εντός 24 µηνιαίων δόσεων πράγµα το οποίο 
επίσης δεν είναι εφικτό λόγω του ύψους των 

οφειλών µας. Παράλληλα γνωστοποιήθηκε 
στον ΓΟΕΒ  η απόφαση της ∆ΕΗ για διακοπή 
του ρεύµατος στα αντλιοστάσια. Αυτό για την 
περίοδο που διανύουµε θα είναι καταστρο-
φικό και αφορά περίπου 50.000 στρέµµατα». 

Και προσθέτει: «αυτό που ζητάµε είναι να πά-
µε σε µια εφικτή συµφωνία 100 δόσεων περί-
που ώστε να µπορέσουµε να είµαστε βιώσιµοι. 

Παράλληλα να πληρώνουµε και τα τρέχοντα. 
Επιπλέον δύσκολο είναι και για τους αγρότες 
οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις πέρσι είχαν 
ζηµιές στις παραγωγές τους και για τις οποίες 
δεν έχουν αποζηµιωθεί ακόµα από τον ΕΛΓΑ». 

Παρόµοια είναι η κατάσταση που καταγράφε-
ται τόσο στην Ηλεία στον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων ό-
σο και στο Μάτι Τυρνάβου.  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τα µέτρηµα φαίνεται να έχουν χάσει τόσο 
οι αγρότες όσο και οι κατά τόπους Οργα-
νισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) σε σχέ-
ση µε τις οφειλές τους προς την ∆ΕΗ. Αν 
και το τελευταίο διάστηµα έχουν ξεκινή-
σει κάποιες προσπάθειες διευθέτησης του 
προβλήµατος δεν έχει βρεθεί προς ώρας 
ουσιαστική λύση αφού ακόµα και στις δό-
σεις που ζητάει η ∆ΕΗ, οι οργανισµοί αδυ-
νατούν να ανταποκριθούν. 

Το δια ταύτα είναι ότι ο κίνδυνος για διακο-
πές νερού στα αντλιοστάσια – και µάλιστα ε-
νόψει της αρδευτικής περιόδου – παραµένει 
σε πολλές περιοχές παραπάνω από υπαρκτός. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι πε-
ριοχές του Τυρνάβου, της Αργολίδας και της 
Ηλείας όπου η ∆ΕΗ έχει ήδη ειδοποιήσει για 
διακοπές αν δεν καταβληθούν τα απαραίτητα 
χρηµατικά ποσά ως προκαταβολή για τις δόσεις 
στις οποίες µπορούν να ενταχθούν οι ΤΟΕΒ. 
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία που βλέπουν το φως της δηµοσιότη-
τας, και η ∆ΕΗ αντιµετωπίζει πολλά προβλή-
µατα οδηγώντας µάλιστα στελέχη της αντιπο-
λίτευσης να αναφέρουν ότι «από αναπτυξια-
κός πυλώνας έχει µετατραπεί σε συστηµική α-
πειλή για την ελληνική οικονοµία».

Σε κίνδυνο η αγροτική παραγωγή 
από διακοπή ρεύµατος στα αντλιοστάσια

Την κατάσταση στην Αργολίδα περιέγραψε 
στην Agrenda ο αντιπρόεδρος του ΤΟΕΒ Ιρί-

Υπαρκτός ο 
κίνδυνος διακοπής 
νερού, ενόψει 
της αρδευτικής 
περιόδου.

Εισπρακτικό µέτρο η ρύθµιση για τα δάνεια λένε τα Μπλόκα 
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Οι γαμπροί της καινοτομίας
στη σειρά για τα 60 εκατ. ευρώ

 Βγήκε σε ΦΕΚ το Μέτρο 16 «Συνεργασία» που επιδοτεί αγροτικά πρότζεκτ 
 Γίνεται της μόδας ο ρόλος του Διευκολυντή με 5.000 ευρώ πριμ σύμπραξης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αρχικά 5.000 ευρώ για να στηθεί µία σύµπραξη 
που αποτελείται τουλάχιστον από έναν αγροτικό 
συντελεστή και µετά, αν αυτή κατεβάσει και τρέξει 
καλό επιχειρηµατικό σχέδιο που θεωρείται «και-
νοτόµο», θα καλυφθούν και οι δαπάνες του µέχρι 
445.000 ευρώ. Αυτό είναι σε αδρές γραµµές το Μέ-
τρο 16 «Συνεργασία» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
την περασµένη εβδοµάδα και εισάγει στην αγρο-
τική οικονοµία τον όρο του ∆ιευκολυντή (αγγλιστί 
Facilitator) ο οποίος µπορεί να αναλάβει και να ορ-
γανώσει µία Επιχειρησιακή Οµάδα, η οποία θα τρέ-
ξει το πρότζεκτ. Η προκήρυξη των 60 εκατ. ευρώ α-
ναµένεται σύντοµα για ένα πρόγραµµα που πρό-
κειται να χωριστεί ουσιαστικά σε 2 µέρη:

Το πρώτο αφορά τη σύσταση µίας Επιχειρησια-
κής Οµάδας οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε µέ-
λη αγροτικούς συντελεστές (τουλάχιστον έναν) και 
άλλους φορείς, που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν 
ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, που θα έχει να κάνει µε 
το τρέξιµο ενός πρότζεκτ, που το θεωρούν «καινο-

τόµο». Για παράδειγµα, εφόσον σε µία περιοχή υ-
πάρχει πρόβληµα µε εντοµολογικές προσβολές και 
µία εταιρεία αγροεφοδίων µπορεί να το αντιµετω-
πίσει µε µία εναλλακτική-πειραµατική µέθοδο ή έ-
να καινοτόµο προϊόν, τότε µπορεί να στηθεί µία Ε-
πιχειρησιακή Οµάδα αγροτών -εταιρείας αγροε-
φοδίων- Πανεπιστηµίου για την αντιµετώπισή του. 

Για τη σύσταση της  Επιχειρησιακής Οµάδας η ε-
νίσχυση είναι εφάπαξ και ορίζεται στα 5.000 ευρώ.

Το δεύτερο µέρος αφορά την υλοποίηση του ε-
πιχειρηµατικού σχεδίου. Εδώ,επιδοτούνται 100% α-
γροεφόδια, µεροκάµατα, αποσβέσεις παγίων κ.α α-
ναλώσιµα. Παράλληλα, προβλέπεται και ενίσχυση 
για πάγια στοιχεία όπως είναι η αγορά και εγκατά-
σταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξο-
πλισµού και ειδικότερα εξοπλισµού ζωικής και φυ-
τικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούµενων µη-
χανηµάτων, π.χ. τρακτέρ) ή η βελτίωση κτιριακών 
εγκαταστάσεων, θερµοκηπίων, δικτυοκηπίων. Εδώ, 
η ενίσχυση υπολογίζεται από τον σχετικό πίνακα 
των Σχεδίων Βελτίωσης, προσαυξηµένη κατά 20%. 
Το ίδιο ισχύει και για µερικές δαπάνες που καλύ-
πτονται από το Μέτρο της Μεταποίησης.

Με 26 ποικιλίες σκληρού σίτου άριστων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και υψηλών αποδόσεων κατέβη-
κε φέτος η Fyto-Animal Services στο καθιερωµένο 
της field day  σιτηρών  στον πειραµατικό αγρό της 
στη Γαλήνη Λάρισας. Τα παραπάνω προϊόντα έρευ-
νας, της γενετικής εταιρείας Genetic Service που 
χρηµατοδοτεί η FAS  τα τελευταία χρόνια, γνώρι-
σαν και εξέτασαν στις 17 Μαΐου, πλήθος αγροτών 
από όλη τη χώρα, δεκάδες έµποροι γεωργικών εφο-
δίων, σιτηρών, εκπρόσωποι αλευροβιοµηχανιών.

Ανάµεσα στις ποικιλίες που εντυπωσίασαν µε τα 
χαρακτηριστικά τους ήταν οι Quadrato, Vendetta, 
Gattusο, Pietrafitta, Cannavaro, Torrebianca, Alemano, 
Spartaco, Dorato και Adone. Η έρευνα της FAS εδώ 
και 20 χρόνια εξελίσσει τη γεωργία ανέφερε µετά 

το πέρας της εκδήλωσης ο αγρότης Πάτροκλος Κω-
στούλης από τη Χάλκη ∆ήµου Κιλελέρ, που χρό-
νια τώρα συνεργάζεται µε την εταιρεία για αγορά 
σπόρων και διαφυλλικών σκευασµάτων, καθώς 
όπως ο ίδιος τόνισε νιώθει σιγουριά. «Οι σπόροι 
της FAS παρά τις δύσκολες φετινές καιρικές συν-
θήκες , που έχει 80 µέρες να βρέξει ικανοποιητι-
κά στην περιοχή µου, άντεξαν και αναµένω το κα-
λύτερο δυνατό. Εγώ ήδη επέλεξα τη νέα ποικιλία 
ΑS-167 για την επόµενη καλλιεργητική µου περί-
οδο, θεωρώντας ότι το χρώµα, το στήσιµο και το 
αδέλφωµά της είναι εξαιρετικό».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙA: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Χρώμα, στήσιμο και αδέλφωμα κάνει ξεχωριστές
τις 26 ποικιλίες σκληρού σίτου της F.A.S.

Αποχωρήσεις και αλλαγές 
στο ∆Σ της Damavand ΑΕ

Σε αλλαγές στην σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου προχωράει η 

εταιρεία Damavand A.E., σύµφωνα µε 
ανακοίνωσή της, µετά τις παραιτήσεις των κ.κ. 
Νικόλαου Αλιπράντη και Κυριάκου Ριρή.
Ταυτόχρονα, σε αντικατάσταση των 
απερχοµένων µελών, εξέλεξε νέα µέλη τους κ.κ. 
∆ηµήτριο Τακά, ο οποίος και εξελέγη πρόεδρος 
και τον ∆ηµήτριο Πλουµή ως µέλος. 

Εξαγοράζει την Προµηθευτική 
και «πάει» Αθήνα ο Μασούτης
Στην εξαγορά της αλυσίδας µάρκετ 
«Προµηθευτική» µε ένα δίκτυο 57 
καταστηµάτων στην Αττική, προχωρά η 
Μασούτης, υλοποιώντας έτσι τον σχεδιασµό της 
για κάθοδο στην Αθήνα. Πρόκειται για µία 
κίνηση που αναµένεται να αλλάξει το χάρτη του 
λιανεµπορίου τροφίµων. 

Μείωση τζίρου αλλά αύξηση 
κερδών το α’ τρίµηνο για ΦΑΓΕ
Η εταιρεία ΦΑΓΕ µετά από πολλά χρόνια είδε 
τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται στην 
ελληνική αγορά -αν και χωρίς να αυξηθεί ο 
όγκος πωλήσεων- ενώ αντιθέτως υπέστη 
απώλειες στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της γαλακτοβιοµηχανίας, το α’ 
τρίµηνο του 2018 οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 
147,1 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας µείωση 
6,5% σε σχέση µε πέρυσι. Στην Ελλάδα η 
µείωση του όγκου πωλήσεων έφθασε το 6,1%.

Με 5.000 ευρώ για 
αρχή και µέχρι 445.000 
εφόσον προκύψει 
καινοτοµία, τίθεται σε 
λειτουργία το Μέτρο 16  
της Συνεργασίας, που 
«τρέχει» ο γ.γ. Κασίµης.  

O CEO της εταιρείας 
Βασίλης Μιχαήλ 

παρουσίασε το ερευνητικό 
πρόγραµµα που 

εκτελείται σε 11 νέες 
ποικιλίες κριθαριού, που 

προορίζονται αποκλειστικά 
και µόνο στη ζυθοποιεία. 

Η µία εξ αυτών είναι 
ήδη στον πρώτο χρόνο 
εγγραφής  στον εθνικό 

κατάλογο ποικιλιών µε το 
όνοµα FELIX.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με τιµές που κινούνται στα 29 λεπτά για τα 
µακρύσπερµα, και φτάνουν τα 31 λεπτά στα 
µεσόσπερµα και τα 33-35 λεπτά στις Καρολί-
νες, ετοιµάζεται να κλείσει ο εµπορικός κύ-
κλος της σεζόν 2017-2018 για το ρύζι Θεσ-
σαλονίκης παραδίδοντας τη «σκυτάλη» στη 
νέα καλλιεργητική περίοδο που άνοιξε µετ’ 
εµποδίων, εδώ και λίγες ηµέρες, λόγω των 
συχνών βροχών. Την ίδια στιγµή οι κρίκοι 
που συγκροτούν την αλυσίδα της παραγω-
γής, της µεταποίησης και της εµπορίας του 
προϊόντος τοπικά, δροµολογούν τη σύσταση 
εθνικής διεπαγγελµατικής οργάνωσης ρυ-
ζιού και εξετάζουν και την αναγνώρισή του 
ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), σε 
µια προσπάθεια να ισχυροποιήσουν τη θέ-
ση του προϊόντος και ταυτόχρονα να του 
προσδώσουν µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.

Σχετικά µε τις εξελίξεις στο εµπορικό κοµ-
µάτι του κλάδου, όπως ανέφερε στην Agrenda 
ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Α’ Χαλάστρας, 
Λεωνίδας Κουιµτζής, η χρονιά τείνει να ρίξει 
αυλαία, καθώς οι ποσότητες που δεν έχουν 
διατεθεί ακόµη δεν είναι πάνω από 15%-20% 
του συνολικού όγκου που είχε παραχθεί.

«Πουλάµε σταδιακά, γιατί έτσι είναι το σω-
στό. Να υπάρχει προϊόν όλη την εµπορική 

σεζόν και να καλύπτονται οι ανάγκες των 
πελατών µας, όποτε το ζητήσουν», εξή-
γησε ο έµπειρος συνεταιριστής, προσθέ-
τοντας ότι αυτή την περίοδο γίνονται ε-
µπορικές συναλλαγές µε 30-31 λεπτά 
στα µεσόσπερµα ρύζια, τα οποία απο-
τελούν την πλειονότητα των στρεµ-
µάτων, που καλλιεργήθηκαν πέρσι.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, Χρή-

στος Τσιχήτας, ο οποίος έκανε λόγο για 
ικανοποιητική ροή, ως προς την εµπο-

ρία των τελευταίων αποθεµάτων ρυζιού, 
που εγγυάται ότι δεν θα µείνει σπόρος ρυ-

ζιού στα σιλό και στις αποθήκες. «Τα άσπρα 
ρύζια (τα µεσόσπερµα), πωλούνται µε 31 λε-
πτά το κιλό, στα κίτρινα (τα µακρύσπερµα) οι 
τιµές παίζουν στα 28-29 λεπτά, ενώ οι Καρο-
λίνες, που αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µι-
κρό ποσοστό της παραγωγής, κυµαίνονται 
στα 33-35 λεπτά. Αυτές οι τιµές έπρεπε να 
είναι κάθε χρόνο για να µένει κάτι και στον 
παραγωγό», επεσήµανε ο ίδιος, µιλώντας 
για ικανοποιητική χρονιά.

Μέσα στο καλοκαίρι πιθανώς η ίδρυση 
της ∆ιεπαγγελµατικής Ρυζιού

Η ολοκλήρωση της σποράς, εν τω µεταξύ, 
αναµένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο 
και τις ενέργειες για τη σύσταση της εθνικής 
διεπαγγελµατικής οργάνωσης ρυζιού. Ήδη, 
όπως έχει αποκαλύψει η Agrenda από τον πε-
ρασµένο Φεβρουάριο, παραγωγοί, συνεται-
ριστές, µεταποιητές και έµποροι έχουν συµ-
φωνήσει για την αναγκαιότητα και τον τρόπο 
συµµετοχής στην εθνική διεπαγγελµατική.

«Αυτή την περίοδο βρισκόµαστε στη φά-
ση της διαβούλευσης για το καταστατικό της 
διεπαγγελµατικής. Μένει, µετά τη σπορά του 
ρυζιού, να κάνουµε µια συνάντηση στο υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συ-
νέχεια να προχωρήσουµε στη διαδικασία για 
την ίδρυση και την αναγνώρισή της», µας ε-
ξήγησε ο Χρήστος Τσιχήτας, ο οποίος πρω-
ταγωνιστεί στο εγχείρηµα. 

Σχέδια ΠΓΕ για το ρύζι Θεσσαλονίκης
Τις τελευταίες ηµέρες γύρω από το ρύζι 

της Μακεδονίας αναπτύσσεται νέα κινητι-
κότητα από την αγροδιατροφική σύµπραξη 
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ό-
πως πληροφορείται η Agrenda, την Πέµπτη 
10 Μαΐου, µε πρωτοβουλία του επικεφαλής 
της, Κώστα Κιλτίδη, συγκλήθηκε συνάντηση 
µε φορείς του χώρου του ρυζιού και υπηρε-
σιακούς παράγοντες του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, µε 
σκοπό σε πρώτη φάση να διερευνηθεί το κα-
τά πόσο υπάρχει σύµπνοια να δροµολογη-
θεί η αναγνώριση του ρυζιού της Θεσσαλο-
νίκης ως προϊόν ΠΓΕ. Η ιδέα είχε θετικό α-
ντίκτυπο και καταρχήν υπήρξε συµφωνία να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σύνταξη 
του σχετικού φακέλου, ωστόσο αναµένεται 
νέα συνάντηση µετά το πέρας της σποράς.

Με καλή ροή και 
31 λεπτά φεύγουν 
τα άσπρα ρύζια
Στα 29 λεπτά κλείνει η σεζόν για τα κίτρινα, που φαίνεται 
ότι δεν θα μείνει ούτε σπόρος φέτος σε αποθήκες και σιλό  

Οι ποσότητες που δεν έχουν διατεθεί 
ακόµη δεν είναι πάνω από 15-20% του 
συνολικού όγκου που είχε παραχθεί.

Πέφτει αυλαία

Οι βροχές δυσκολεύουν 
τη σπορά και ευνοούν 
την ανάπτυξη ζιζανίων

Η νέα καλλιεργητική σεζόν, ωστόσο, 
δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελαν 
οι παραγωγοί του κάµπου της 
δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι 
συνεχόµενες βροχοπτώσεις δεν 
έχουν επιτρέψει σε πολλούς 
ρυζοκαλλιεργητές να ετοιµάσουν 
σωστά τα χωράφια τους, µε 
συνέπεια να γίνεται η σπορά µέσα 
σε χόρτα και ζιζάνια. «Ο κόσµος 
περιµένει µπας και στρώσει ο 
καιρός και άλλοι µπαίνουν και 
σπέρνουν έτσι. Όλη αυτή η 
κατάσταση δηµιουργεί αναστάτωση 
και θα ανεβάσει το κόστος 
παραγωγής, διότι θα χρειαστούν 
περισσότερες επεµβάσεις 
ζιζανιοκτονίας», επεσήµανε ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού
Α’ Χαλάστρας. 
Ο κ. Κουιµτζής µας ανέφερε, 
επίσης, πως µέχρι στιγµής 
υπολογίζει πως η σπορά έχει 
προχωρήσει σε ένα ποσοστό 30%-
40% των εκτάσεων που θα 
καλλιεργηθούν φέτος στον κάµπο 
της Θεσσαλονίκης, ενώ εκτίµησε ότι 
σε περίπου 10 µέρες η διαδικασία 
θα έχει ολοκληρωθεί. Επεσήµανε 
ακόµη πως γενικά τα στρέµµατα θα 
είναι φέτος λιγότερα κατά περίπου 
10%-15%, λόγω του ότι κάποιοι 
παραγωγοί στράφηκαν στο βαµβάκι.
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Σηµαντικός παραγωγός ρυζιού ο Σταύρος Μπέγκας.
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Στις εαρινές μιλάει το άζωτο  
αλλά οι υπερβολές κοστίζουν   
Σε καλαµπόκι, ηλίανθο και λίγο αργότερα στο βαµβάκι επικεντρώνεται η εφαρµογή των 
επιφανειακών λιπάνσεων αυτή την εποχή, µε τους γεωπόνους να συνιστούν προσοχή στο 
τάιµινγκ και στην ποσότητα αζώτου, που µπορεί να «κοστίσουν» µία ολόκληρη χρονιά.  
Ειδικά στο καλαµπόκι κερδίζει πόντους ο υδρολιπαντήρας για στάγδην άρδευση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ  
 ΛΙΠΑΝΣΗEI∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 & KΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018
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>Υπερβολές στην επιφανειακή λίπανση αυξάνουν τη βλαστική ανάπτυξη των βαµβακόφυτων εις βάρος της καρποφορίας

ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΤΕΝΙΑ Η ΜΙΣΗ ∆ΟΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 

Τις ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την ανθοφορία, την καρπόδεση
καθώς και την ανάπτυξη των καρυδιών, καλείται να 
καλύψει η επιφανειακή λίπανση στα βαµβακοχώραφα 
πριν τα χτένια. Η πρώιµη εφαρµογή, πριν την εµφάνιση 
των χτενιών, ευνοεί την έγκαιρη είσοδο των φυτών 
στην αναπαραγωγική φάση και την ανθοφορία και 
είναι καθοριστικής σηµασίας, για τις αποδόσεις της 
καλλιέργειας και την ποιότητα της επερχόµενης 
σοδειάς.  Ο παραγωγός πρέπει να χορηγήσει τη 
µισή δόση αζώτου. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, 
το αµµωνιακό Άζωτο αυξάνει την ανθοφορία και 
µειώνει την αποκοπή χτενιών, την ανθόρροια και την 
καρπόπτωση, που προκαλεί ο ανταγωνισµός µεταξύ 
βλάστησης και καρποφορίας.

Συνιστάται, είτε η εφάπαξ εφαρµογή αζωτούχων 
λιπασµάτων µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
αµµωνιακό άζωτο ή σταθεροποιηµένο 
αµµωνιακό, τα οποία µειώνουν τις απώλειες 
του αζώτου από το έδαφος και εξασφαλίζουν 
τον επαρκή εφοδιασµό της καλλιέργειας έως 
και τα τελευταία στάδια του γεµίσµατος των 
καρυδιών, είτε η τµηµατική χορήγηση του αζώτου 
µέσω συστηµάτων υδρολίπανσης, µε τη µορφή 
νιτρικής αµµωνίας που παρέχει στην καλλιέργεια 
ισορροπηµένη αναλογία αµµωνιακού και νιτρικού 
αζώτου. Η εµπειρία των γεωπόνων από τις κατά 
τόπους ∆ιευθύνσεις λέει στους παραγωγούς ότι 
την περίοδο πριν ή κατά τα πρώτα χτένια, γίνεται 
επιφανειακή λίπανση µε άζωτο σε µία δόση για 
εγκατεστηµένες καλλιέργειες στη βόρεια Ελλάδα 
και σε δύο κυρίως δόσεις στα κεντρικά και νότια 
διαµερίσµατα της χώρας.
Σύµφωνα µε τον κύκλο ανάπτυξης του φυτού, στα 

αρχικά στάδια η ανάπτυξη των φυτών του βαµβακιού 
είναι σχετικά µικρή µέχρι το στάδιο της άνθησης 
όπου η ανάπτυξη επιταχύνεται σηµαντικά για να 
σταθεροποιηθεί κοντά στο άνοιγµα των καρυδιών.
Ως την αρχή της άνθησης ο ρυθµός πρόσληψης του 
Αζώτου είναι χαµηλός, ενώ µετά αυξάνεται σηµαντικά 
για να φθάσει στο ανώτερο σηµείο του, στο στάδιο 
γεµίσµατος των καρυδιών. 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η επιφανειακή 
λίπανση πρέπει να συνδυάζεται µε επαρκή εδαφική 
υγρασία αλλά όχι υπερβολική, για τη φυσιολογική 
ανάπτυξη της ρίζας και γερού βλαστού µε πλούσια 
διακλάδωση και πολλά χτένια. Κι αυτό γιατί η 
υπερβολική αζωτούχος λίπανση και άρδευση 
ευνοούν τη βλαστική ανάπτυξη των φυτών 
σε βάρος της ανθοφορίας και καρποφορίας, 
οψιµίζοντας την παραγωγή και ταυτόχρονα 
καθιστούν τους φυτικούς ιστούς ευαίσθητους σε 
προσβολές από έντοµα και ασθένειες.

Σηµαντική διαδικασία για µεγάλες στρεµµατικές 
αποδόσεις αποτελεί -σύµφωνα µε τους γεωπόνους- 
η επιφανειακή λίπανση στο σιτάρι. Πρόκειται 
ουσιαστικά για τη  δεύτερη ενέργεια που πρέπει να 
κάνει ο παραγωγός µετά την εφαρµογή της βασικής 
λίπανσης και της σποράς. Το θρεπτικό συστατικό που 
είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της καλλιέργειας 
είναι το άζωτο γιατί στο στάδιο του αδελφώµατος η 
χορήγηση του θα προωθήσει την ανάπτυξη πολλών 
παραγωγικών αδερφιών που θ’ αυξήσουν τη 
στρεµµατική απόδοση. Στο στάδιο του καλαµώµατος 
θα βοηθήσει στο σχηµατισµό µεγαλύτερων στάχεων, 
άρα και µεγαλύτερους κόκκους ανά στάχυ. Τέλος 
στην εποχή του ξεσταχυάσµατος η επάρκεια σε άζωτο 
βοηθάει στο να γεµίσει καλύτερα ο κόκκος, αυξάνει 

την περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνη κάτι που κάνει 
τον καρπό πιο ποιοτικό.  Η επιφανειακή λίπανση 
λοιπόν, ειδικότερα µε σταθεροποιηµένο άζωτο, στην 
περίοδο του αδελφώµατος έχει σαν αποτέλεσµα τη 
σωστή τροφοδοσία των φυτών για µεγάλη χρονική 
διάρκεια σε εποχή που είναι έντονη η ανάπτυξη 
τους. Κάτι που σηµαίνει αύξηση της στρεµµατικής 
απόδοσης αλλά παράλληλα παραγωγή ποιοτικού 
καρπού. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και πάντα 
εν αναµονή βροχής µπορούµε να χορηγήσουµε 
στην καλλιέργεια σταθεροποιηµένη Ουροθειική 
σε ποσότητα 20-25 κιλά ανά στρέµµα. Τον Μάρτιο 
µπορούµε να συµπληρώσουµε µε 10 κιλά ανά 
στρέµµα νιτρική αµµωνία. Όλες οι παραπάνω 
ποσότητες είναι ενδεικτικές.

ΣΙΤΑΡΙ

∆ΥΝΑΤΟ Α∆ΕΛΦΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΗ

Με την πλειοψηφία των καλλιεργειών καλαµποκιού 
στη χώρα µας να έχει µπει πλέον στο στάδιο των 9 
φύλλων, η νιτρική αµµωνία συνίσταται από τους ειδικούς 
ως η καταλληλότερη ουσία για να καλύψει τις ανάγκες 
του φυτού σε άζωτο.
Αυτές τις µέρες του Μαΐου, το στάδιο στο οποίο 
βρίσκονται οι πρώιµες καλλιέργειες στη χώρα µας 
χαρακτηρίζεται από τις σηµαντικές ανάγκες του φυτού 
για άζωτο σε υδατοδιαλυτή µορφή. Η νιτρική αµµωνία, 
εµπεριέχοντας άζωτο σε ποσοστό 33,5% συνίσταται από 
τους ειδικούς για την κάλυψη των αναγκών του φυτού. 
Επιπλέον, σε αντίθεση µε την ουρία, οι απώλειες κατά 

τη λίπανση µε αµµωνία είναι πολύ µικρότερες. Αυτό 
συµβαίνει διότι η ουρία τείνει να εξατµίζεται πιο εύκολα 
και να φεύγει στον αέρα. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα 
εφαρµογής ουρίας µέσω επιφανειακής λίπανσης  οι 
απώλειες µπορούν να φθάσουν µέχρι και το 80%.
Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Σίµογλου, Γεωπόνο- 
Εντοµολόγο από τη ∆ΑΟΚ ∆ράµας, το κατάλληλο στάδιο 
στο οποίο θα πρέπει να γίνεται η λίπανση αποτελεί βασικό 
παράγοντα, τον οποίο θα πρέπει να λαµβάνουν πολύ 
σοβαρά υπ’ όψιν οι παραγωγοί. Όταν τα φυτά έχουν 
ψηλώσει αρκετά, αφενός τα αποτελέσµατα της λίπανσης 
δεν θα είναι τα ίδια, αφετέρου µπορεί να προκληθεί 
µέχρι και ζηµιά στο φυτό.  Ο αποτελεσµατικότερος 
τρόπος λίπανσης βέβαια δεν είναι άλλος από εκείνον 
που χρησιµοποιεί υδρολιπαντήρα για στάγδην άρδευση.  
Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι απώλειες, ενώ 

παράλληλα µεγιστοποιείται το αποτέλεσµα. Επιπλέον, οι 
παραγωγοί µπορούν να χρησιµοποιούν πιο συχνά αυτόν 
τον τρόπο λίπανσης, όποτε δηµιουργηθούν ανάγκες 
στην καλλιέργειά τους, σε αντίθεση µε την επιφανειακή 
λίπανση κατά το σκάλισµα που µπορεί να γίνει µόνο 
µία φορά.  Σύµφωνα µε τους ειδικούς η εξοικονόµηση 
χρηµάτων από την χρήση µικρότερης ποσότητας 
νερού και λιπάσµατος για την κάλυψη των αναγκών 
της καλλιέργειας µπορεί να αντισταθµίσει το κόστος της 
συγκεκριµένης εγκατάστασης.
Σηµειώνεται ότι κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο 
υπήρξαν µέχρι στιγµής βροχοπτώσεις σε καλό στάδιο, 
οι οποίες είχαν ωφέλιµα αποτελέσµατα. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα οι καλλιέργειες να έχουν τη συνήθη 
φυσιολογική εικόνα και να µην έχουν προκύψει έκτακτες 
ανάγκες σε λίπανση. 

> Νιτρική αµµωνία για λιγότερες απώλειες στη λίπανση καλείται να επιλέξει ο καλλιεργητής

Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ   
Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΩΝ 12 ΦΥΛΛΩΝ 3�5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ  
ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΖΩΤΟ 
Προσθήκη αζώτου 6-10 µονάδες στο στρέµµα, φωσφόρου 
και καλίου 3-5 µονάδες στο στρέµµα έκαστο χρειάζεται ο 
ηλίανθος. Η εφαρµογή µπορεί να γίνει είτε όλη στη βασική 
λίπανση, είτε να δίνεται µια ποσότητα µε επιφανειακή λίπανση 
στο στάδιο των 10-12 φύλλων. Το άζωτο, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους, ενισχύει τη φυλλική επιφάνεια και αυξάνει το 
µέγεθος της κεφαλής, ενώ ο φώσφορος επηρεάζει θετικά 
την ανάπτυξη των ριζών, αυξάνει τον αριθµό ανθέων ανά 
κεφαλή καθώς και την περιεκτικότητα του σπόρου σε έλαιο. 
Κανόνας λίπανσης που ισχύει για το άζωτο, είναι 4,5 κιλά Ν 
για κάθε 100 κιλά παραγωγή ηλιόσπορου. Ωστόσο, σύµφωνα 

µε τους ειδικούς, επειδή ο ηλίανθος σαν καλλιέργεια, έχει την 
ικανότητα να απορροφά σχεδόν το 50% του αζώτου από το 
έδαφος, προσθήκη 6-10 µονάδων το στρέµµα αρκεί για µια 
ικανοποιητική απόδοση. 
Αντίστοιχα, για το φώσφορο και το Κάλιο προτείνεται λίπανση 
3-5 µονάδων ανά στρέµµα.
Οι απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάλιο, είναι σηµαντικές, 
καθώς θεωρείται στοιχείο «ποιότητας», που συνδέεται µε την 
ελαιπεριεκτικότητα. Σηµειωτέον ότι έλλειψή του αυξάνει τον 
κίνδυνο πλαγιάσµατος, µειώνει την αντοχή του φυτού στις 
υψηλές θερµοκρασίες και φυσικά µειώνη την παραγωγή.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

Ηπρώτη φάση για την καθιέρωση 
των παρεµποδισµένων λιπασµάτων 
θα είναι η ενσωµάτωσή τους στα 
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  
Η δεύτερη θα είναι η κοινοτική 
απαγόρευση χρήσης οποιουδήποτε 
µη παρεµποδισµένου. Αυτή είναι η 
πρόβλεψη του διευθύνοντα συµβούλου 
της Teofert, Κίµωνα Θεοφανόπουλου, 
ο οποίος σε συνέντευξή του στην 
Agrenda, βλέπει αύξηση της ζήτησης 
στα «έξυπνα» λιπάσµατα στη χώρα µας, 
λόγω περιβαλλοντικών και οικονοµικών 
συνθηκών, ενώ προβληµατίζεται για την 
ποιότητα των εδαφολογικών αναλύσεων 
και κάνει λόγο για «συναρµογή» των τριών 
οµάδων εισροών στο µέλλον.
Αφορµή για τη συζήτηση αυτή µε τον 
ισχυρό άντρα της εγχώριας αγοράς 

λιπασµάτων στάθηκε η κυκλοφορία 
του Alzon neo- N, το λίπασµα «παντός 
καιρού». «Πριν από 15 χρόνια, είµασταν 
οι πρώτοι που φέραµε παρεµποδιστή 
νιτροποίησης µέσα στον κόκκο και έπειτα 
οι πρώτοι µε παρεµποδιστή ουρεάσης 
µέσα στον κόκκο. 
Τώρα το Alzon neo- N είναι το µοναδικό 
προϊόν που περιέχει παρεµποδιστή 
ουρεάσης και παρεµποδιστή νιτροποίησης 
τελευταίας γενιάς, µέσα στον ίδιο κόκκο», 
εξήγησε ο συνοµιλητής µας που το 
προτείνει «όπου µπαίνει άζωτο» ενώ 
είτε βρέχει, είτε έχει ξηρασία, είτε είναι 
αµµώδες το έδαφος κ.λ.π αυτό «δουλεύει 
αποτελεσµατικά». Κάποια ενδεικτικά 
νούµερα σχετικά µε την απόδοση του 
έρχονται από τις δοκιµές στη Γερµανία 
και στην Ισπανία, όπου ανάλογα µε τις 
συνθήκες η αύξηση της παραγωγής σε 
σύγκριση µε συµβατικά λιπάσµατα ξεκινά 
από 5% και µπορεί να φτάσει 36%, ενώ 
εξασφαλίζεται και η βέλτιστη ποιότητα των 

προϊόντων.  Όσον αφορά την τεχνολογία 
παρεµποδισµένων, ο κ. Θεοφανόπουλος, 
εκτίµησε πως λόγω των περιβαλλοντικών 
ανησυχιών στην Ευρώπη, πρώτα σε 
εθνικό και ύστερα σε κοινοτικό επίπεδο 
τα παρεµποδισµένα λιπάσµατα θα είναι 
τα µόνα που θα επιτρέπονται, κάτι το 
οποίο έχει τονίσει και σε προηγούµενες 
συνεντεύξεις του. «Η συζήτηση που 
έχει ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα όσον αφορά τη προστασία 
του περιβάλλοντος και την ουρία, είναι 
το πρώτο στάδιο. Εγώ βλέπω το 2020 να 
απαγορεύεται η ουρία χωρίς παρεµπόδιση 
ουρεάσης, τουλάχιστον στη Γερµανία. 
Θα το κάνουν και άλλες χώρες και µετά 
θα γίνει κοινοτική οδηγία», ανέφερε ο 
συνοµιλητής µας προσθέτοντας πως 
σύµφωνα µε τον FAO το 2030 αναµένεται 
µέχρι 50% να έχει αυξηθεί το υποξείδιο 
του αζώτου εξαιτίας των αζωτούχων 
λιπασµάτων γι’ αυτό θα πρέπει να 
εφαρµοστούν και οι παρεµποδιστές 

νιτροποίησης «Πρώτα, φυσικά, όπως είπε 
πρέπει να το πας σταδιακά, ως σύσταση, 
σύνδεση τη χρήσης παρεµποδιστών µε 
κάποια αγροπεριβαλλοντική επιδότηση. 
Μετά φτιάχνεις το νόµο» τόνισε ο κ. 
Θεοφανόπουλος.

Συγκλιση στη σχέση των εισροών
Πως δεν θα υπάρχει λίπασµα χωρίς 
παρεµπόδιση και µεγάλες αλλαγές 
στα φυτοπροστατευτικά, προβλέπει ο 
κ. Θεοφανόπουλος σε ερώτηση για τη 
γεωργία έως το 2030. Επίσης, πιστεύει 
πως η σχέση φυτοπροστατευτικών, 
σπόρων και λιπάσµατος θα συµπορευθεί 
καθώς, για παράδειγµα, µπορεί να 
υπάρξει κάποιο λίπασµα που να 
ενσωµατώνει κάποιο φάρµακο, ή ένας 
σπόρος που θα έχει έναν µικροοργανισµό 
που θα βοηθά στη θρέψη, το οποίο ήδη 
πραγµατοποιείται στην Αµερική. «Πιστεύω 
επίσης ότι θα γίνουν σχήµατα πιο µεγάλα 
και πιο κάθετα στη γεωργία».

ΟΙ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΡΙΜ 
ΣΤΑ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
> Η νέα τεχνολογία στα λιπάσµατα βρίσκει το δρόµο της στις κοινοτικές ενισχύσεις 
> Πιθανή συναρµογή των τριών κύριων αγροτικών εισροών στο άµεσο µέλλον

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η







33ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ  
ΛΙΠΑΝΣΗ

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να λιπάνουµε, 
όχι µόνο παραπάνω, αλλά και πιο έξυπνα 
και τα βήµατα προς τα εκεί γίνονται, το 
έχω διαπιστώσει από τη συµπεριφορά 
των αγροτών» ήταν η απάντηση του κ. 
Θεοφανόπουλου όσον αφορά το αν θα 
πρέπει να µας ανησυχεί η δραµατική 
µείωση της κατανάλωσης λιπασµάτων, 
τουλάχιστον σε όγκο. Εδώ φυσικά έχει 
παίξει ρόλο και η εφαρµογή πιο πυκνών 
λιπασµάτων στη γεωργία. 

Αύξηση ζήτησης για ειδικά λιπάσµατα
«Την τελευταία χρονιά είδαµε ότι αυξήθηκε 
η ποσότητα µε βάση τα κιλά και τις 
µονάδες. Βέβαια για να βγάλεις ασφαλές 
συµπέρασµα πρέπει να παρακολουθείς 
τις αντίστοιχες καταναλώσεις για 
περισσότερες χρονιές συνεχόµενες. Οι 
αγρότες πάντως έρχονται και ρωτάνε για 
τα εξειδικευµένα λιπάσµατα. Υπάρχουν 
«ψαγµένοι» παραγωγοί και όσοι έχουν 
µείνει πίσω είναι όλο και πιο λίγοι», λέει 
ο διευθύνοντας σύµβουλος της Teofert 
και µε βάση την εµπειρία του, σηµειώνει 
πως προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά 
η ενασχόληση των νέων µε τις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις που αντιλαµβάνονται πιο 
εύκολα νέες τεχνολογίες, αλλά και φυσικά 
ο ειδικός τύπος και το internet.
«Εµείς σαν Teofert, παρατηρούµε συνέχεια 
αύξηση της ζήτησης προς τα «έξυπνα» 
λιπάσµατα. Το 80% των πωλήσεων 
µας είναι εξειδικευµένα λιπάσµατα, 
σ’ αυτά πιστεύουµε» σχολίασε ο κ. 

Θεοφανόπουλος.  Όσον αφορά τις αλλαγές 
στον καλλιεργητικό χάρτη αντιλαµβάνεται 
την εστίαση των παραγωγών στα 
κηπευτικά και τα δέντρα, η οποία θα 
συνεχίσει κατά τον ίδιο: «Οι συνθήκες της 
χώρας είναι τέτοιες που οδηγούν εκεί 
τον αγρότη, προκειµένου να αυξήσει τα 
έσοδα του. Σε αυτές τις καλλιέργειες η 
προστιθέµενη αξία των προϊόντων είναι 
µεγαλύτερη. Αυτό αλλάζει σαφώς την 
αγορά του λιπάσµατος. 
Ο αγρότης όταν εκτιµά ότι το παραγόµενο 
προϊόν του δεν θα πουληθεί σε 
ικανοποιητική τιµή µειώνει την 
κατανάλωση λιπάσµατος, αυτό είναι 
λάθος. Πρέπει να δει το χωράφι του σαν 
επιχείρηση: εισροές-εκροές. Αν µειώνει 
τις εισροές του, όπως το λίπασµα, θα 
µειωθεί και το εισόδηµα του, ενώ τα πάγια 
έξοδα του θα παραµένουν. Αντίθετα, θα 
πρέπει να καταλάβει ότι χρησιµοποιώντας 
έξυπνα λιπάσµατα αυξάνει ακόµα 
περισσότερο την παραγωγή, αλλά και 
την ποιότητα των προϊόντων, συνεπώς 
αυξάνει το εισόδηµα του». 

Η µία συνεργασία έφερε την άλλη
Η πολύ στενή συνεργασία της Teofert µε 
την γερµανική SKW- Piesteritz η οποία 
κατέχει την καινοτοµία του Alzon Neo-N 
δεν είναι η µόνη για την ελληνική εταιρεία, 
καθώς η µία συνεργασία, όπως λέει ο 
έµπειρος επιχειρηµατίας, φέρνει την 
άλλη. «Η πρώτη συνεργασία µας ήταν 
µε την GCT, τότε µόνο αυτή παρήγαγε 

φωσφορικά λιπάσµατα.  
Μετά ακολούθησε η SKW την οποία 
αντιπροσώπευα στην Γαλλία. Το πρώτο 
προϊόν που φέραµε στην Ελλάδα 
ήταν κοκκώδης ουρία, τότε ήταν η 
µοναδική εταιρεία που την παρήγαγε 
και φέραµε για το Βελεστίνο. Το 2001 
φέραµε για πρώτη φορά το Alzon 
στην Ελλάδα. Μας στέλνανε προϊόντα 
και τα δοκιµάζαµε σε καλλιέργειες 
(ελιές, συκιές κ.α), και εδάφη που δεν 
είχαν οι Γερµανοί. Σηµειώνεται πως η 
SKW δεν είναι εξαγωγική εταιρεία στα 
λιπάσµατα, η Teofert είναι η κυρίαρχη 
εταιρεία που συνεργάζεται και εξάγει 
προϊόντα. Ακολούθησε η συνεργασία 
µε την Verdesian, η οποία κατέχει την 
τεχνολογία Αvail, συµπολυµερή που 
αυξάνουν τη διαθεσιµότητα αζώτου και 
φωσφόρου.  Επίσης, συνεργαζόµαστε 
µε την SQM η οποία κατέχει το 47% 
της παγκόσµιας αγοράς σε νιτρικό 
κάλιο». Το γεγονός ότι η Teofert δεν έχει 
συνεργασία µόνο µε µία εταιρεία άλλα 
πολλές, είναι επίσης µέρος στρατηγικής, 
για την κάλυψη όλων των αναγκών της 
ελληνικής γεωργίας.

▲

Αναφορικά µε το δίκτυο των πωλήσεων, κλειδί θεωρεί 
ο κ. Θεοφανόπουλος τον συνεργάτη γεωπόνο, ο οποίος 
έχει το ρόλο να «περάσει» στον παραγωγό τη γνώση 
εξειδικευµένης τεχνολογίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός 
ότι, όπως λέει, αν εξαιρεθούν τα παρεµποδισµένα ή 
πολυµερισµένα λιπάσµατα, τα τελευταία 80 χρόνια το µόνο 
πράγµα που δεν έχει αλλάξει καθόλου είναι το λίπασµα, γι’ 
αυτό το λόγο η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην 
ελληνική αγορά είχε δυσκολίες. Οπότε ο γεωπόνος πρέπει 
να γίνει «οπαδός» και να πιστεύει την τεχνολογία πριν την 
µεταφέρει στον αγρότη. Ο συνοµιλητής µας, ανέφερε επίσης 
πως πρέπει να δοθεί προσοχή στις εδαφολογικές αναλύσεις 

όπου εντοπίζονται συχνά προβλήµατα και αρκετές 
αποκλίσεις. Σηµειώνεται ότι για τη σωστή και στοχευµένη 
εδαφολογική ανάλυση έχει ξεκινήσει σχετική καµπάνια ο 
ΣΠΕΛ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τέλος, όσον αφορά τα µαθήµατα για την επιτυχία στον 
επιχειρηµατικό στίβο ο κ. Θεοφανόπουλος είπε πως 
είναι όλα µία ισορροπία: «Πρώτον καλές συνεργασίες 
(προµηθευτές, γεωπονικά καταστήµατα συνεργατών) 
και καλά προϊόντα, δεύτερον να έχεις όρεξη, πόρους, 
χαρακτήρα, προκειµένου να µην φεύγεις από το στόχο σου. 
Μετά βοηθάει το κλίµα της εταιρείας εσωτερικά, το προφίλ 
της και η ποιότητα των ανθρώπων. Όλα παίζουν ρόλο».

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ �ΟΠΑ∆ΟΣ�

∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΟΡΑΣ

WHO IS WHO
O Κίµων Θεοφανόπουλος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1961 και από το 1964 
εγκαταστάθηκε στην Γενεύη. Είναι 
πτυχιούχος του Hochshule St-Gallen, µε 
ειδικότητα στην Τραπεζική. Από το 1983 
-1993 εργάστηκε στην ΜetallgellschaÎ AG 
(Φρανκφούρτη και Παρίσι) στη διάθεση και 
εµπορία πρώτων υλών όπως λιπάσµατα, 
θείο, φωσφορικά, οργανικά και ανόργανα 
χηµικά. Το 1993 αποφάσισε να επιστρέψει 
στην οικογενειακή επιχείρηση ΤΕΟΜΑR 
Trading Ltd αναπτύσσοντας επιτυχώς 
τον τοµέα εισαγωγών λιπασµάτων και 
τη διάθεση τους. Συµπληρώνοντας τη 
δραστηριότητα αυτή το 2000 ίδρυσε την 
εταιρεία TEOFERT AE. Το 2005 και 2009, 
αντίστοιχα θεµελίωσε την επέκταση των 
δραστηριοτήτων του στον κλάδο του 
εµπορίου και µεταφοράς πρώτων υλών 
ιδρύοντας την TEOTRADE AE και την 
ΤΕΟΜΑRE shipping. Eίναι παντρεµένος και 
έχει αποκτήσει τρία παιδιά. 

AΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Η ΤΑΣΗ ΠΡΟΣ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΝΤΡΑ
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Σε συγκριτική έρευνα του 2-ΝPT µε 
προϊόντα που περιέχουν τον ΝBPT 
προκύπτει ότι ο 2-ΝPT διατηρείται 
σταθερός ως προς την σύνθεση και 
την αποτελεσµατικότητα του ακό-
µα και µετά το πέρας 12 µηνών α-
ποθήκευσης σε σχέση µε τον NBPT, 
o oποίος αρχίζει και χάνει τη δράση 
του µε τη πάροδο του χρόνου (∆ιά-
γραµµα πάνω δεξιά).
Από την άλλη, ο παρεµποδιστής 
νιτροποίησης MPA χαρακτηρίζε-
ται από απόλυτη σταθερότητα ως 
προς την σύνθεση του και πο-
λύ µικρότερες συγκεντρώσεις για 
την αποτελεσµατική σταθεροποίη-
ση 46 µονάδων αζώτου, συγκριτι-
κά µε τους ανταγωνιστικούς παρε-
µποδιστές της αγοράς.  

∆ΙΠΛΗ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΚΟΚΚΟ ΜΕ ΤΟ ALZON 
NEO N ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ
Τo ALZON® neo-N είναι το πρώτο 
αζωτούχο λίπασµα που περιέχει 
παρεµποδιστή ουρεάσης και 
παρεµποδιστή νιτροποίησης µέσα στον 
ίδιο κόκκο παγκοσµίως. Αναπτύχθηκε 
από τη γερµανική εταιρεία SKW–
Piesteritz, για να δώσει λύση στην 
ανασφάλεια που δηµιουργείται τα 
τελευταία χρόνια στους αγρότες όσον 
αφορά τον τύπο λιπάσµατος που πρέπει 
να επιλέξουν, την ποσότητα αλλά και τον 
χρόνο που πρέπει να το εφαρµόσουν. 
Εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία 
του αζώτου και αποτελεσµατικότητα 
ακόµα και κάτω από ακραίες καιρικές 
συνθήκες, αυξάνοντας τις αποδόσεις των 
καλλιεργειών.  

Παρεµπόδιση Ουρεάσης µε 2-ΝPT
Η ουρία µόλις εφαρµοστεί στο έδαφος 
µετατρέπεται αρχικά σε ανθρακικό 
αµµώνιο µέσω του ενζύµου ουρεάσης 
και στη συνέχεια σε αµµωνιακά ιόντα 
και διοξείδιο του άνθρακα. Ένα ποσοστό 
των αµµωνιακών ιόντων θα µετατραπεί 
άµεσα σε αέρια αµµωνία και θα χαθεί 
προς την ατµόσφαιρα. H διαδικασία αυτή 
ονοµάζεται υδρόλυση της ουρίας και 
πραγµατοποιείται µέσα σε διάστηµα 1-4 
ηµερών µετά την εφαρµογή της ουρίας 
στο έδαφος.  Το ποσοστό του αζώτου που 

θα χαθεί σαν αµµωνία εξαρτάται από τη 
δραστηριότητα του ενζύµου ουρεάση η 
οποία παρουσιάζεται έντονη σε εδαφικές 
συνθήκες όπως: ● αλκαλικά pH, ● 
χαµηλή ικανότητα ανταλλαγή κατιόντων, 
● χαµηλή οργανική ουσίας, ● παρουσία 
φυτικών υπολειµµάτων. Επιπλέον σε 
θερµοκρασίες άνω των 20oC, µεγάλες 
περιόδους ξηρασίας και αυξηµένη 
ταχύτητα του ανέµου,
Ο 2-ΝPT του ALZON® neo-N 
προστατεύει την ουρία από διάσπαση 
έως και δύο εβδοµάδες εµποδίζοντας 
την απελευθέρωση της αµµωνίας στον 
αέρα. Με αυτόν τον τρόπο εκµηδενίζονται 
οι απώλειες αζώτου στον αέρα στο 
συγκεκριµένο κρίσιµο στάδιο.

Παρεµπόδιση Νιτροποίησης µε ΜPA
Στη συνέχεια, τα αµµωνιακά ιόντα που 
δεσµεύονται στα κολλοειδή του εδάφους 
µετατρέπονται στα νιτρικά µε τη βοήθεια 
βακτηρίων του εδάφους. Tα νιτρικά 
αδυνατούν να δεσµευτούν στα εδαφικά 
κολλοειδή ή στην οργανική ουσία oπότε 
αποµακρύνονται γρήγορα από τις ρίζες 
των φυτών και ξεπλένονται από το 
έδαφος µεταφερόµενα στα υπόγεια νερά.       

Ένα µέρος των νιτρικών θα µετατραπεί 
πάλι από βακτήρια του εδάφους σε αέριες 
µορφές του αζώτου (απονιτροποίηση). 
Αυτές θα διαφύγουν στην ατµόσφαιρα 
επιβαρύνοντας το περιβάλλον και 
προκαλώντας µεγάλες οικονοµικές 
απώλειες για τον παραγωγό. 
Οι συνθήκες που ευνοούν τη διαδικασία 
αυτή είναι: ● Υγρά εδάφη, ●κορεσµένα 
από νερό, ●υψηλές θερµοκρασίες 
Ο ΜPA του ALZON® neo-N παρεµποδίζει 
τη δραστηριότητα των βακτηρίων του 
εδάφους, σεβόµενο την πανίδα του. 
Το αµµωνιακό άζωτο σταθεροποιείται 
και η µικροβιακή µετατροπή του σε 
νιτρικά καθυστερείται έως 70 ηµέρες, 
µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται 
ισορροπηµένη παροχή αζώτου στα φυτά 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, βασιζόµενη 
στα οφέλη της αµµωνιακής θρέψης. 
                                                                                     

∆ρ. Χαριτίνη Κοντοπούλου
Γεωπόνος, Τεχνικό Τµήµα ΤΕΟFERT

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πειράµατα της 
SKW αποδεικνύουν 
τις αποδόσεις του 
ALZON® neo-N, οι 
οποίες παρουσιάζουν 
αύξηση έως 36% 
σε σύγκριση µε 
συµβατικά λιπάσµατα, 
σε διαφορετικές 
καλλιέργειες 
και ιδιαίτερα 
σε µεσογειακές 
συνθήκες. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εντατικοποίηση της γεωργίας µε 
στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων 
των εκτατικών καλλιεργειών, στηρίζεται 
σαφέστατα στην εντατικότερη και πιο 
αποτελεσµατική χρήση των λιπασµάτων. 
Η ανάπτυξη παραγωγικότερων 
γενοτύπων στο καλαµπόκι, το βαµβάκι, 
τα ελαιούχα φυτά και τα σιτηρά οδηγεί 
σε συγκεκριµένες πρακτικές διαχείρισης 
των επιφανειακών λιπάνσεων µε σκοπό, 
κυρίως, την κάλυψη των αυξηµένων 
αναγκών τους σε άζωτο.
Η Yara δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στο 
κοµµάτι της επιφανειακής λίπανσης 
των µεγάλων καλλιεργειών έχει 
αναπτύξει ολοκληρωµένες προτάσεις 
θρέψης, αλλά και σύγχρονα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας που επιτρέπουν 
στους παραγωγούς να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών 
τους και να βελτιώσουν την ποιότητα 
παραγωγής, µειώνοντας παράλληλα το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 

Ολοκληρωµένες προτάσεις θρέψης:
YaraVera AMIDAS (40Ν + 14SO3): Το 
αζωτούχο λίπασµα σε χηµική µορφή για 
επιφανειακές εφαρµογές στις µεγάλες 
καλλιέργειες. 
Η χρήση του είναι ιδανική όταν απαιτείται 
µεγαλύτερης διάρκειας παροχή αζώτου 
στην καλλιέργεια µε συγκεκριµένες 
εφαρµογές και ενισχυµένη παροχή 
θείου σε ισορροπηµένη αναλογία µε το 
άζωτο για ενίσχυση των αποδόσεων στα 
σιτηρά και ελαιούχα φυτά. 
Η τεχνολογία του YaraVera AMIDAS 
και η ιδιότητά του να δηµιουργεί 

όξινες συνθήκες στην περιοχή 
που εφαρµόζεται, βελτιώνει την 
αποτελεσµατικότητα του περιεχόµενου 
αζώτου, µειώνοντας τις απώλειες από 
την εξαέρωση αµµωνίας κατά 35% σε 
εδάφη µε ουδέτερο προς αλκαλικό pH. 
Μειώνοντας τις απώλειες αυξάνεται η 
αποδοτικότητα του αζώτου συντελώντας 
σε αυξηµένη απορρόφηση από τα φυτά 
και υψηλότερες τελικές αποδόσεις.

YaraBela SULFAN (24N 
+7.5CaO+15SO3): Λίπασµα νιτρικού 
αµµωνίου µε υδατοδιαλυτό ασβέστιο 
και θείο.Το YaraBela SULFAN 
είναι πρωτοποριακό λίπασµα, 
καθώς επιτρέπει τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της αζωτούχου 
λίπανσης, χάρη στην αµοιβαία 
υποστηρικτική δράση του αζώτου, 
του θείου και του ασβεστίου. Η χρήση 
του είναι ιδανική όταν απαιτείται 
άµεση υποστήριξη της καλλιέργειας 
σε άζωτο, παροχή θείου για ενίσχυση 
της πρωτεϊνης στα σιτηρά και των 
λιπαρών οξέων στα ελαιούχα 
φυτά και παροχή ασβεστίου για τη 
δηµιουργία ανθεκτικότερων φυτών 
στο πλάγιασµα και τις ασθένειες. 
To YaraBela SULFAN περιέχει 
ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτή 
µορφή και ως εκ τούτου είναι 
αφοµοιώσιµο από τις καλλιέργειες, 
σε σύγκριση µε τα κοινά λιπάσµατα 
ασβεστούχου νιτρικής αµµωνίας, 
όπου το ασβέστιο είναι πρακτικά 
αδιάλυτο στο έδαφος. Τα φυτά 
µπορούν να απορροφήσουν µόνο 

το υδατοδιαλυτό ασβέστιο από το 
έδαφος και να το χρησιµοποιήσουν 
για τις ανάγκες τους. 

YaraBela EXTRAN (33,5N): To 
YaraBela EXTRAN περιέχει άζωτο 
σε αµµωνιακή και νιτρική µορφή. 
Η εφαρµογή του είναι ιδανική σε 
καλλιέργειες µε υψηλές απαιτήσεις 
σε άζωτο, για την άµεση και 
µεσοπρόθεσµη τροφοδοσία τους στα 
κρίσιµα στάδια της καλλιέργειας.

YaraTera AMNITRA (34,2N): To 
YaraTera AMNITRA είναι ένα λίπασµα 
µε υψηλό περιεχόµενο αζώτου για 
υδρολίπανση. Χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετικά υψηλό βαθµό διαλυτότητας 
και καθαρότητας γεγονός που το 
καθιστά ιδανικό για χρήση σε πολλά 
συστήµατα υδρολίπανσης και σε 
πλήθος καλλιεργειών που απαιτούν 
υψηλή παροχή αζώτου. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε περιοχής και τις καθιερωµένες 
καλλιεργητικές πρακτικές, η Yara 
διαθέτει στην αγορά διάφορους ακόµα 
τύπους αζωτούχων λιπασµάτων όπως 
το YaraVera EURA (46N) που είναι 
υψηλής καθαρότητας και διαλυτότητας 
ουρία, το YaraVera SUPERSTART (32N 
+ 9CaO) που είναι σύνθεση ουρίας, 
νιτρικού καλίου και νιτρικού ασβεστίου, 
όπως και οι κοινοί τύποι CAN (26N), 
UREA (46N) και AS (21Ν).

Νίκος Μυτιλέκας, 
Agronomist, Yara Ελλάς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ  
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ YARA ΕΛΛΑΣ

▲

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Με πολυετή εµπειρία σε χώρες του 
εξωτερικού, η Yara Ελλάς προσαρµόζει 
την τεχνολογία της γεωργίας ακριβείας σε 
τοπικό επίπεδο µε σκοπό να διασφαλίσει 
την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη 
διαχείριση της επιφανειακής λίπανσης στα 
σιτηρά και το καλαµπόκι.
Η εφαρµογή Yara ImageIT µετράει την 
πρόσληψη του αζώτου, βασισµένη 
στον δείκτη Green Area Index (GAI) στο 
καλαµπόκι και παρέχει προτάσεις για την 
επιφανειακή εφαρµογή του αζώτου.
Η τεχνολογία πίσω από το ImageIT είναι 
µια ολοκληρωµένη ανάλυση εικόνας που 
ταξινοµεί τα εικονοστοιχεία (pixels) των 
φύλλων, φιλτράρει περιοχές µε «θόρυβο» 
και µετράει τα εικονοστοιχεία (pixels). 
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί προηγµένο 
γεωργικό εργαλείο, το ImageIT είναι φιλικό 
προς το χρήστη και ευέλικτο όσον αφορά 
τις τεχνικές απαιτήσεις. ∆εν απαιτεί κάποιον 
ιδιαίτερο τύπο κάµερας και λειτουργεί µε 
εικόνες χαµηλής ανάλυσης µε µέγεθος 
αρχείου µικρότερο από 50 - 200 KB.
Το ImageIT µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
στο καλαµπόκι, ενώ έχει προγραµµατιστεί 
η µελλοντικά η επέκτασή του στην 
ελαιοκράµβη, το σιτάρι και το κριθάρι.
Για να καταβάσει ο ενδιαφερόµενος 
την εφαρµογή, µπορεί να σκανάρει τον 
«Κωδικό QR» χρησιµοποιώντας την κινητή 
συσκευή σας ή αναζητήστε την εφαρµογή 
στο Google Playstore.
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ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΕΒΕ: ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ

ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ KEMAPCO
Ασφαλές για υδρολίπανση και διαφυλλικές εφαρμογές 
•	 Ολικό	Άζωτο	13.7%
•	 	(K2O):	46.2%
•	 100%	φυσική	προέλευση
•	 Υψηλής	καθαρότητας	και	χαμηλής	περιεκτικότητας	σε	άλατα

•	 Υψηλής	διαλυτότητας
•	 Δεν	περιέχει		χλώριο
•	 pH	6-8
•	 Υψηλή	αναλογία	N:K	και	άμεσα	αφομοιώσιμο	νιτρικό	Άζωτο
•	 Δεν	συσσωματώνεται	
•	 Δεν	περιέχει	υγρασία

Το	FITON	BIO	CROP	είναι	ένα	υγρό	σκεύασμα	αποκλειστικά	φυτικής	προέλευσης	
που	αποτελείται	από	μια	ποικιλία	βιταμινών,	αμινοξέων	και	πρωτεϊνών	,	αλγινικό	
οξύ,	κυτοκινίνες	,μπεταΐνες	και	αυξητικούς	παράγοντες.
Το	FITON	BIO	CROP	ενεργοποιεί	τις	Βιολογικές	λειτουργίες	του	φυτού,	την	
απορρόφηση,	την	αφομοίωση,τη	σύνθεση	και	τη	συσσώρευση	θρεπτικών	
συστατικών	δίνοντας	εξαιρετικά	αποτελέσματα	σε	κάθε	είδος	καλλιέργειας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

  
 
 

 
   

 

Τα	προϊόντα	αυτά	χαρακτηρίζονται	
από	πολύ	υψηλές	συγκεντρώσεις,	
συχνά	σχεδόν	ίδιες	με	αυτές	των	
στερεών	λιπασμάτων	.Όλα	τα	
προϊόντα	είναι	100%	υδροδιαλυτά	
κατάλληλα	για	υδρολίπανση	και	
διαφυλλική	εφαρμογή.
Η	σειρά	υγρών	λιπασμάτων	της	OMEX	
παράγεται	με		την	επαναστατική	
τεχνολογία	eba	με	αποτέλεσμα	την	
καλύτερη	πρόσληψη	και	αφομοίωση	
των	θρεπτικών	συστατικών	.

ΥΓΡΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

CalMax

Citromax

Foliar	Boron

Sulphomex

Foliar	Supreme

Bio	20

Garland

Kingfol	Cu

eba σημαίνει 
ενισχυμένη 
βιοδιαθεσιμότητα.

2ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τηλ.: 26410 47914, 26410 47918 - fax: 26410 55840 web site: www.karvelasavee.gr • e-mail: sales@karvelasavee.gr, info@karvelasavee.gr

Υπερέχει

ΗΛΙΟΣ, ΓΗ, ΝΕΡΟ & FITON®

FITON BIO CROP®
ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ
Φυτικά εκχυλίσματα

Οι επιφανειακές λιπάνσεις των ανοιξιάτικων 
καλλιεργειών (βαµβάκι, αραβόσιτος, κ.α.) , αφορούν, 
κατά κύριο λόγο, στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών 
των συγκεκριµένων καλλιεργειών σε άζωτο. Επαρκής 
και ισορροπηµένη τροφοδοσία των φυτών σε άζωτο θα 
έχει σαν αποτέλεσµα το µέγιστο των αποδόσεων κατά 
τη συγκοµιδή. Η διαχείριση της αζωτούχου λίπανσης, 
αυτήν την περίοδο, επηρεάζεται και εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, όπως ο τρόπος και ο χρόνος 
εφαρµογής, οι λιπαντικές ανάγκες της καλλιέργειας, οι 
συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας, η αναµενόµενη 
παραγωγή, ιδιάζοντες τοπικοί παράγοντες, οι πιθανές 
απώλειες, αλλά και το κόστος της λίπανσης, το οποίο 
είναι κρίσιµος  παράγοντας στις µέρες µας.
Τα τελευταία χρόνια η εφαρµογή πυκνών 
τύπων αζωτούχων λιπασµάτων, όπως η ουρία 
και η ουροθειική αµµωνία, έχει καθιερωθεί 
στην συνείδηση των γεωτεχνικών αλλά και 
των αγροτών. Η επιλογή συγκεκριµένου τύπου 
εξαρτάται από τον τρόπο εφαρµογής, το εδαφικό 
pH, αλλά και από την εµπειρία των τοπικών 

γεωπόνων και παραγωγών. 
Χρειάζεται  ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την εφαρµογή, έτσι ώστε 
να αποφεύγονται απώλειες 
σε µορφή αέριας Αµµωνίας 
(Εξαέρωση / επίδραση Ουρεάσης) 
αλλά και εκπλύσεις σε µορφή 
Νιτρικών. Η εφαρµογή µέσω των 
συστηµάτων άρδευσης (σταγόνες) 
ή η ενσωµάτωση αποτελούν 
δοκιµασµένες πρακτικές αποφυγής 
απωλειών. Η χρήση, επίσης, 
λιπασµάτων µε ενσωµάτωση νέων 
τεχνολογιών, όπως οι αναστολείς 
ουρεάσης και νιτροποίησης , 
αποτελούν πλέον «όπλο» στην 
µάχη της µείωσης των απωλειών 
Αζώτου, µε τελικό αποτέλεσµα την 
βελτιστοποίηση των ανοιξιάτικων 
λιπάνσεων, µε παράλληλη µείωση 
του κόστους.
Η Φυτοθρεπτική έχει αναπτύξει 

τρεις σειρές λιπασµάτων 
που καλύπτουν τις 
ανάγκες των ανοιξιάτικών 
επιφανειακών λιπάνσεων:
● Nutri Plus για εφαρµογές 
µέσω των συστηµάτων 
άρδευσης και επιφανειακές 
εφαρµογές.
● Unique µε αναστολέα 
ουρεάσης, για αποφυγή 
απωλειών αέριας 
Αµµωνίας.
● Neon µε διπλό 
αναστολέα (ουρεάσης και 
νιτροποίησης) για διπλή 
προστασία απωλειών.

Λάσκος Βαγγέλης, 
γεωπόνος 

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ   
ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
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Για την επιφανειακή λίπανση των 
ανοιξιάτικων καλλιεργειών, η εταιρεία 
Γαβριήλ προτείνει τα Nutrimore N-
PLUS 46-0-0 ή Nutrimore Winner 
40-0-0+14,5 SO3 για εγγυηµένα 
αυξηµένες αποδόσεις. Τα Nutrimore 
είναι ενισχυµένα µε το σταθεροποιητή 
ουρεάσης Agrotain γι’ αυτό και 
έχουν µηδενικές απώλειες αζώτου 
λόγω εξαέρωσης. Έτσι, επιτυγχάνεται 
αύξηση σοδειάς τουλάχιστον 10% και 
άρα µεγιστοποίηση της κερδοφορίας. 
Επίσης δεν περιέχουν καθόλου 
νιτρικό άζωτο. Αντίθετα η νιτρική 
αµµωνία µε το φαινοµενικά φθηνό 
σακί, στοιχίζει τελικά παραπάνω. Αυτό 
οφείλεται στο υψηλό ποσοστό νιτρικού 
αζώτου που περιέχει, το οποίο σε 
ποσοστό πάνω από 50% χάνεται πριν 
προλάβουν τα φυτά να απορροφήσουν. 
Τελικά λόγω της αδύναµης θρέψης 

απαιτείται επαναληπτική εφαρµογή 
µε αποτέλεσµα να εκτοξεύονται 
ασύµφορα τα κοστολόγια λιπάσµατος, 
εργατικών, καυσίµων, χρόνου κ.λ.π. 
Στην περίπτωση που κάποιος αρκεστεί 
σε µία εφαρµογή, τότε σίγουρα θα 
χάσει κιλά από την σοδειά µιας και 
αδύναµη αζωτούχος θρέψη σηµαίνει 
χαµηλή σοδειά.
Κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή (σύ-
µπλοκη ή σύµµεικτη) επίσης χάνουν 
το 30-40% του αζώτου που περιέχουν 
στον αέρα τις πρώτες ηµέρες µετά την 
εφαρµογή τους. Αυτό πρακτικά ση-
µαίνει ότι ενώ κάποιος πληρώνει θε-
ωρητικά 100 στο φυτό φθάνουν τελι-
κά 50 έως το πολύ 70. Την ίδια στιγµή 
σε αυτή την απώλεια έρχεται να προ-
στεθεί και η απώλεια εισοδήµατος από 
την µειωµένη παραγωγή που σίγου-
ρα θα οδηγήσει η αδύναµη αζωτούχος 
θρέψη, µε σίγουρη κατάληξη την ακό-

µα δυσκολότερη οικονοµική κατάστα-
ση του παραγωγού. 
Σηµειώνεται εδώ πως τα Nutrimore 
δεν είναι λιπάσµατα βραδείας αποδέ-
σµευσης. Το Agrotain απλά οµαλοποι-
εί τον ρυθµό της µεταβολής της ουρίας 
σε αµµωνία. Γι’ αυτό παρέχουν άζωτο 
από το πρώτο λεπτό χωρίς καµία απώ-
λεια και καλύπτουν πλήρως τις ανά-
γκες σε άζωτο µε µία µόνο εφαρµογή, 
δίνοντας δυνατότητα για εφαρµογή και 
σε όψιµες επιφανειακές λιπάνσεις. 
Επιπλέον τα Nutrimore είναι τα µόνα 
µε γνήσιο Agrotain. Χαρακτηριστικά α-
ναφέρετα ότι το Agrotain είναι το µό-

νο µε διάρκεια ζωής 18 µηνών από την 
στιγµή που εφαρµόζεται πάνω στην 
ουρία, όταν ανταγωνιστικά λιπάσµα-
τα αναφέρουν ότι ο σταθεροποιητής 
που περιέχουν έχει διάρκεια ζωής α-
πό 14 ηµέρες έως το πολύ 6 µήνες από 
την στιγµή που εφαρµόζεται πάνω στην 
ουρία, αυξάνοντας κατά πολύ τον κίν-
δυνο η δράση του ΝΒPT να έχει κατά 
πολύ µειωθεί εάν όχι εκµηδενιστεί την 
ώρα που θα εφαρµοστεί το λίπασµα.                          

Ιωάννα Καλκούνου, Γεωπόνος MSC-
Εδαφολόγος, Γαβριήλ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ  
ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ NUTRIMORE

Κατανοώντας την ανάγκη για αυξηµένη παραγωγή 
στις αροτραίες καλλιέργειες, η Valagro δίνει τη λύση 
µε τη σειρά Opifol, µία σειρά υδατοδιαλυτών λιπασµά-
των για διαφυλλική χρήση, ειδική για γραµµικές καλλι-
έργειες που περιέχει ένα συνδυασµό από µακροστοι-
χεία και ιχνοστοιχεία για τη βέλτιστη απόδοση και ποι-
ότητα παραγωγής. Η σειρά Opifol είναι αποτελεσµατι-
κή και εξασφαλίζει ιδανική ανάπτυξη και παραγωγή, 
εύκολη στη χρήση καθώς αναµειγνύεται και µε άλλα 
προϊόντα που χρησιµοποιούνται στις γραµµικές καλ-
λιέργειες και πλήρης παρέχοντας διαφορετικές λύσεις 
ειδικά προσαρµοσµένες για τις ανάγκες των γραµµι-
κών καλλιεργειών. Περιλαµβάνει τρεις τύπους: 
● Το Οpifol Vegetative (30.15.5.+ 0,2 Cu + 0,2 Zn) που 
χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένα επίπεδα N και P, εί-
ναι ένα δυναµικό προϊόν για τη βελτίωση της φυτικής 
ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα τις καλύτερες ιδιότητες 
κατά την άλεση των σιτηρών. Ο χαλκός και ο ψευδάρ-
γυρος παίζουν σηµαντικό ρόλο στις γραµµικές καλλι-
έργειες εξασφαλίζοντας καλό έλεγχο των σιτηρών και 
υψηλή διατροφική αξία.
● Το Opifol Reproductive (03.10.40 + 0,5 Mn + 1MgO + 
0,1 Mo) µε την υψηλή του περιεκτικότητα σε K και χά-
ρη στην παρουσία Mn, Mo και του MgO παίζει κυρί-
αρχο ρόλο στη φωτοσύνθεση και το µεταβολισµό των 

φυτών.  Είναι σηµαντικό για την αποδόµηση των υδα-
τανθράκων η οποία εξασφαλίζει ενέργεια για την ανά-
πτυξη των φυτών.
● Opifol Equilibrium (15.15.15 + 0,05 Cu + 0,1 Fe+ 0,05 
Mn+ 0,05 Zn) είναι η ισορροπηµένη σύνθεση, κατάλ-
ληλη να τροφοδοτεί το φυτό και να αυξάνει τη βλαστι-
κή ανάπτυξη σε κάθε φαινολογικό στάδιο του φυτού, 
υποστηρίζοντας τη φωτοσύνθεση και την ενεργειακή 
διαδικασία των φυτών.
Οι λύσεις που προτείνει η Valagro µέσω  της σειρά 
Opifol για τις καλλιέργειες του καλαµποκιού, του βαµ-
βακιού και του ηλίανθου είναι οι ακόλουθες: Καλα-
µπόκι: Opifol Vegetative. Βαµβάκι:  Opifol Reproductive 
και Vegetative. Ηλίανθος: Opifol Equilibrium και 
Reproductive.
Οι λόγοι που επιλέγει κάποιος τα προϊόντα Opifol 
είναι µεταξύ άλλων η ισορροπηµένη διαφυλλική 
θρέψη, η γρήγορη ανταπόκριση καλλιέργειας, ειδι-
κά κάτω από συνθήκες στρες ή σε περιπτώσεις α-
ποκατάστασης από τροφοπενίες και το γεγονός 
πως είναι συµβατό µε τα περισσότερα µυκητοκτό-
να, εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. 

Κώστας ∆ηµασής, Crop Manager EMEA, 
Valagro Hellas SA

H ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ VALAGRO

OPIFOL

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στο καλαµπόκι (διάγραµµα πάνω) προτείνεται το 
Opifol Vegetative. Στο βαµβάκι, προτείνονται τα Opifol 
Reproductive και Vegetative.


