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Με µαγιά182της ΕΖΑ,
η µπύρα 84,76
ελληνική
2,93

Με πίστη στην ελληνική µπύρα,
οι ιθύνοντες της ΕΖΑ βλέπουν
τώρα και παγκόσµιο χάρτη. σελ. 32

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

04/10

11/10

Σιτάρι σκληρό
230
Καλαµπόκι
179
Βαµβάκι
76,46
Ελαιόλαδο
2,70

222
179
76,80
2,67

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

Το πλοίο των Βίκινγκ
229
235
235
έριξε
άγκυρα
στο Βόλο
179
177
177
Έπεισε
της Yara
80,74 τους
77,50Νορβηγούς
78,95
3,01
3,63 για
3,64
ο Κυριακίδης
το τέρµιναλ
στο Βόλο και δικαιώνεται. σελ. 50

Προπωλήσεις
αλά ελληνικά
τρώνε ρευστό
μιας χρονιάς

Με Deutz
και αλέτρι
της ER.MO
Με κόσµο στο χωράφι
έγινε η πρώτη παρουσίαση
της Θεοχαράκης ΑΕ στα
παρελκόµενα ER.MO. σελ. 20

Είδαν κιλά κόβουν τάλιρο οι εκκοκκιστές
Άλλοθι στην κακή χρηµατιστηριακή συγκυρία και στις καλές στρεµµατικές αποδόσεις των βαµβακιών,
βρίσκουν απ’ ό,τι φαίνεται οι εκκοκκιστές για να κρατήσουν το σύσπορο κάτω από τα 55 λεπτά το κιλό.
Αυτό όµως που προκαλεί οργή στους
παραγωγούς είναι η συστηµατική
προσπάθεια µετακίνησης των εκκαθαρίσεων σχεδόν ένα χρόνο πίσω.
Έτσι, αντί για προπωλήσεις που γίνονται σε προηγµένες χώρες και α-

Ένας γάµος για τον ηλίανθο
Την παγκόσµια εµπορική άδεια για την ανάπτυξη υβριδίων ηλίανθου, που
θα είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα Clearfield Plus, έδωσε η BASF για όλα τα
εµπορικά σήµατα σπόρων της Corteva Agriscience. Τα προϊόντα Pioneer και
Brevant της Corteva, που αναπτύσσονται µε το σύστηµα παραγωγής Clearfield
Plus, θα είναι διαθέσιµα και για τους καλλιεργητές ηλίανθου της χώρας µας,
µε το ξεκίνηµα της νέας καλλιεργητικής περιόδου την άνοιξη. σελ. 15
ΣABBATO: Κάρπου, Παπύλου, Αγαθονίκης

Μήνας 10ος, Εβδ. 41η

γορές, εδώ έχουµε µεταχρονολογηµένες εκκαθαρίσεις, δηλαδή µεταπωλήσεις. Αν δούλευε στοιχειωδώς το
σύστηµα, οι βαµβακοκαλλιεργητές
θα µπορούσαν να προπωλούν την
παραγωγή τους τον Απρίλιο και να
απαιτούν εκκαθάριση στην πλάστιγγα. Τώρα, παίρνουν ό,τι παίρνουν
ένα µε δύο µήνες µετά τις παραδόσεις και περιµένουν για το φιξάρισµα και την εξόφληση έως και τον
επόµενο Μάιο. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Η λίµνη Κάρλα
Η πρώτη εξάσειρη
ξανά στα νερά της έπιασε Θεσσαλία
Κόπηκαν οι κορδέλες στις όχθες της
Κάρλας, σε µια τελετή που εξελίχθηκε
σε εγκαίνια και της προεκλογικής
περιόδου. Αυτό που µένει, βέβαια,
είναι η διαχείριση των υδάτων. σελ. 46

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:32 - ∆ύση 18:51

Ντεµπούτο για την πρώτη εξάσειρη
βαµβακοσυλλεκτική 7760 της John
Deere στα αυλαγάδια της Φαλάνης και
στον δοκιµαστικό αγρό του Παύλου
Παπακωσταντίνου. σελ. 12-13

ΣΕΛΗΝΗ: 5 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Η Yara, η ΕΖΑ
και το κράτος

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,15610
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790,05

794,56

TΖΙΡΟΣ
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780,5
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΣΕΛ.
ΑΓΡΟΤΩΝ
2 - KAIΡOΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 13-10-2018
Στα ανατολικά και νότια
νεφώσεις µε τοπικές βροχές στην
ανατολική Θεσσαλία, την
Ανατολική Στερεά, την Εύβοια,
την ανατολική Πελοπόννησο, τις
Κυκλάδες, την Κρήτη και τα
∆ωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη
χώρα, λίγες νεφώσεις κατά
τόπους αυξηµένες. Οι άνεµοι θα
πνέουν ασθενείς. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

180C

∆ευτέρα 15-10-2018
και Τρίτη 16-10-2018
Στα ανατολικά και στα νότια θα
εκδηλωθούν νεφώσεις κατά
διαστήµατα αυξηµένες µε τοπικές
βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα,
λίγες νεφώσεις, στα δυτικά κατά
τόπους αυξηµένες όπου θα
σηµειωθούν σποραδικές βροχές

Μύγα Μεσογείου
στα εσπεριδοειδή

180C

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

KABΑΛΑ

160C
210C

5B

ΛΑΡΙΣΑ

2B
170C

ΠΑΤΡΑ

270C

ΑΘΗΝΑ

4-5 B

2-3 B
4B
160C

Καλλιεργητικά µέτρα

HΡΑΚΛΕΙΟ

και στο Ιόνιο, πιθανώς,
µεµονωµένες καταιγίδες. Οι
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή.

Τετάρτη 17-10-2018 έως
Παρασκευή 19-10-2018
Λίγες νεφώσεις κατά διαστήµατα
αυξηµένες µε τοπικές βροχές και
πιθανότητα εκδήλωσης
σποραδικών καταιγίδων στα
δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν
ασθενείς µεταβλητοί στα δυτικά,
ενώ στα ανατολικά από βόρειες
διευθύνσεις. Θερµοκρασία σε
µικρή άνοδο.

4-6Bf

4-5 B

Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται
20 0 Cακόµη
οι πληθυσµοί της µύγας Μεσογείου,
προσβάλλοντας τα εσπεριδοειδή στις
καλλιέργειες της περιοχής του
Ναυπλίου, σύµφωνα µε τους γεωπόνους.
Όπως αναφέρεται από τις διευκρινίσεις
που δίνονται, το έντοµο στους 16ο C
σταµατά να ωοτοκεί (µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις ηλιοφάνειας για αρκετές
ώρες), ενώ στους 10ο C σταµατά η
εξέλιξη αυγών προνυµφών και νυµφών.

ΦΛΩΡΙΝΑ

Κυριακή 14-10-2018
Στα ανατολικά και νότια νεφώσεις
µε τοπικές βροχές στα ανατολικά
ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις
Κυκλάδες, την Κρήτη και
πρόσκαιρα τα ∆ωδεκάνησα. Στην
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Οι
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς από
βόρειες διευθύνσεις και τοπικά
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,14600

Η καλή ποιοτικά παραγωγή κάστανου φέτος σε συνδυασµό µε τα
προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι Ιταλοί, είχε σαν αποτέλεσµα οι
παραγωγοί να πληρωθούν µε 3,40 ευρώ σε αρκετά ικανοποιητικά
επίπεδα. Την ίδια στιγµή, η αυλαία µιας περίεργης χρονιάς για την
ελιά Χαλκιδικής έκλεισε µε ανάµεικτα συναισθήµατα. Στην αγορά
ελαιολάδου, οι εκτιµήσεις για µια αύξηση της παραγωγής στην
Ισπανία, πιέζουν τις τιµές για τα περσινά ελαιόλαδα..

790,8

790
785

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
129,84100

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

780

Οι εξελίξεις στην πραγµατική αγορά επιβεβαιώνουν κάθε φορά ότι έχουµε να κάνουµε µε δύο Ελλάδες.
Μία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
και της παραγωγής που πετυχαίνει κάθε τόσο µικρά θαύµατα και
µια αυτή του «βαθέως κράτους»
που βασανίζει και βασανίζεται µε
άγοντες πολιτικές και ιδεοληψίες.
Το ολοκαίνουγιο εργοστάσιο λιπασµάτων της Yara Ελλάς στο Βόλο, όπως
και η αναγεννηµένη από τις στάχτες
προσπάθεια της ζυθοποιίας EZA
στην Αταλάντη, είναι δύο λαµπρά
παραδείγµατα για το πώς, όταν υπάρχει σχέδιο και επιµονή στον στόχο, όλα βρίσκουν το δρόµο τους.
Αντίστοιχα, η περίπτωση των περιβόητων Σχεδίων Βελτίωσης, οι συνεχείς αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο
για τη διαµόρφωση των φακέλων
και οι διαδοχικές παρατάσεις στις
προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων, αντιπροσωπεύουν το δύσκαµπτο κράτος και τις µικροπολιτικές αγωνίες του κάθε κοµµατάρχη.
Η τελευταία προγραµµατική περίοδος
άρχισε το 2014, σήµερα οδεύουµε στο 2018 και οι ίδιοι οι ιθύνοντες δεν είναι σίγουροι αν µέχρι το
καλοκαίρι του 2019, δηλαδή έναν
χρόνο πριν από την λήξη του τρέχοντος προγράµµατος, θα έχουν γίνει
οι αξιολογήσεις των φακέλων που
µε χίλια βάσανα έγιναν αποδεκτοί
την περασµένη εβδοµάδα.
Υπέβαλαν αίτηµα χρηµατοδοδότησης
από το πρόγραµµα 15.000 αγρότες και θα «περάσουν», βάσει του
σχεδιασµού, όχι περισσότεροι από
5.000 υποψήφιοι. Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία παραµένουν γράµµα
κενό, η εκχώρηση της ενίσχυσης,
ως µέσο διευκόλυνσης των επενδυτών, πηγαίνει... περίπατο, το µόνο που µένει, είναι επί πλέον κονδύλι για υπερωρίες στους αξιολογητές, µήπως και καταφέρουν να
δώσουν τα πορίσµατά τους µέχρι
τα µέσα του επόµενου έτους.
Συνέπεια όλων αυτών βέβαια, είναι, η αγορά αγροτικών µηχανηµάτων να παραµένει καθηλωµένη, ο αναπτυξιακός
σχεδιασµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων να καρκινοβατεί και το κράτος να ψάχνει για έσοδα.
Agrenda

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87646

779,45

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
805
800

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,50779

Λίγες νεφώσεις µε
τοπικές βροχές στα
ανατολικά. Οι άνεµοι
θα πνέουν από
βόρειες διευθύνσεις
4 µε 6 µποφόρ και
στο Αιγαίο τοπικά 7
µποφόρ.

Οι γεωπόνοι συστήνουν την τήρηση των
παρακάτω καλλιεργητικών µέτρων για
όσο ο πληθυσµός της µύγας Μεσογείου
επικρατεί στα εσπεριδοειδή:
1. Όσοι επιλέξουν τις παγίδες ως µέσο
καταπολέµησης του εντόµου, να κάνουν
άµεσα την ανάρτηση στις όψιµες ποικιλίες
των εσπεριδοειδών και στην πυκνότητα
που προβλέπει ο κατασκευαστής.
2. Όσοι επιλέξουν ψεκασµούς κάλυψης,
αυτοί να ξεκινήσουν µετά από το
δεκαήµερο µε γνώµονα πάντα τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες
(θερµοκρασία, υγρασία).
3. Στις πρώιµες ποικιλίες και στις
ασυγκόµιστες όψιµες ποικιλίες
πορτοκαλιών και µανταρινιών να
συνεχιστεί η προστασία.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Άστραφτε το νέο εργοστάσιο της Yara
Ελλάς στο Βιοµηχανική Βόλου σελ. 26, 31
• Στις εφορίες τα χρέη άρδευσης των
αγροτών µε 36 δόσεις σελ. 8-9

• Στο σκοτάδι η ηµεροµηνία εγκρίσεων για
φακέλους Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 19
• Τις 526 αιτήσεις έφτασε το Μέτρο
ενίσχυσης για τα αντιχαλαζικά σελ. 18

• Με 3,40 ευρώ το κιλό πλήρωσαν φέτος οι
Ιταλοί το ελληνικό κάστανο σελ. 21
• Με άνοδο 45 λεπτά έκλεισε η µειωµένη
πράσινη ελιά Χαλκιδικής σελ.35

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

4

Agrenda

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Παραχωρήσεις εκτάσεων
σε Νέους και σε Ομάδες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ

300
ΒΑΘΜΟI

Ακόμα και με 50 μόρια στο νέο καθεστώς που μυρίζει εκλογές
ΤOY Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Προβάδισµα στους νέους ηλικίας
έως 35 ετών µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), τους επαγγελµατίες αγρότες, τους ανέργους
(εγγεγραµµένους στα αρχεία του
ΟΑΕ∆), αλλά και στις οµάδες παραγωγών που καλλιεργούν για
παραγωγή τροφίµων ενταγµένων
στο στρατηγικό σχεδιασµό της εκάστοτε Περιφέρειας, δίνει το νέο
καθεστώς παραχώρησης εκτάσεων
ιδιοκτησίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Οι αλλαγές στο καθεστώς, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σταύρος Αραχωβίτης πρόκειται να
τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεµβρίου, ηµέρα που όπως τονίζεται
στη σχετική υπουργική απόφαση
λήγουν όλα τα καθεστώτα παραχώρησης που ίσχυαν µέχρι τώρα
για τις συγκεκριµένες εκτάσεις. Όσες είναι καλλιεργήσιµες ή είναι
βοσκότοποι θα παραχωρηθούν µε
ένα ελάχιστο συµβολικό τίµηµα σε
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και
σε ανέργους, µε βάση τα κριτήρια
και τη µοριοδότηση που ορίζει ο
νόµος 4061/2012 ή µε διαγωνι-

Από 1η Νοεµβρίου
Οι αλλαγές στο καθεστώς
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ
σε τρεις εβδοµάδες,
από την 1η Νοεµβρίου

σµό. Αν το σύνολο µίας έκτασης
δεν υπερβαίνει τα 100 στρέµµατα,
τότε τη διαχείριση των παραχωρήσεων αναλαµβάνουν οι Περιφέρειες. Για εκτάσεις άνω των 100
στρεµµάτων αρµόδιο είναι το ΥΠΑΑΤ. «Η πλήρης ενεργοποίηση
του νόµου 4061/2012 δίνει τέλος
σε ένα καθεστώς που µέχρι πρότινος ενίσχυε την αδιαφάνεια, κυρίως στην επιλογή των παραχωρησιούχων, ενώ παράλληλα βοηθά
τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση σε φθηνή γη και στους ανέργους να κά-

Οι χαµηλοί
στην κλίµακα

Τις µικρότερες βαθµολογίες (50,
60 βαθµούς) – σύµφωνα µε το
νόµο – θα συγκεντρώνουν οι
υποψήφιοι αγρότες µε όµορη
προς το παραχωρούµενο
αγροτικό ακίνητο αγροτική
εκµετάλλευση και µε την
προϋπόθεση ότι το σύνολο των
ήδη καλλιεργούµενων ιδιόκτητων
ή µισθωµένων αγροτεµαχίων του
και του υπό παραχώρηση
αγροτεµαχίου δεν υπερβαίνει τα
100 στρέµµατα. Επίσης χαµηλά
βαθµολογούνται οι νέοι αγρότες
ηλικίας έως 35 ετών που έχουν
δηλώσει στο Μ.Α.Α.Ε. και στο
ΟΣ∆Ε συνολικά (ιδιόκτητο ή
µισθωµένο) καλλιεργούµενο ή
αλλιώς εκµεταλλευόµενο
αγροτικό ακίνητο έως 100 στρµ.

ΑΣ ή ΟΠ µε δέσµευση
καλλιέργειας για
παραγωγή τροφίµων
ενταγµένων στο
στρατηγικό σχεδιασµό
της Περιφέρειας

νουν µία νέα αρχή ενισχύοντας
την τοπική οικονοµική ανάπτυξη», τονίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το νόµο
4061/2012, που τίθεται σε πλήρη ισχύ η επιλογή του φυσικού ή νοµικού προσώπου µεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου ενδιαφεροµένου για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθµών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόµενος. Συγκεκριµένα 300 βαθµούς παίρνουν
οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί ή Οµάδες Παραγωγών µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµων
ενταγµένων στο στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας, για παραγωγή
χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα 100 στρεµµάτων.
Με 180 βαθµούς προκρίνονται οι
άνεργοι εγγεγραµµένοι στα αρχεία
του µητρώου του ΟΑΕ∆.
Τέλος 100 βαθµούς λαµβάνουν
οι: α) αγρότες στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια µε απόφαση Νοµάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, για 2 χρόνια τουλάχιστον, β) νέοι αγρότες ηλικίας
έως 35 ετών ή νέοι αγρότες σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συµβουλίου της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277) και γ) νέοι ηλικίας έως 35 ετών µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ).

180

Άνεργοι
εγγεγραµµένοι στα
αρχεία του ΟΑΕ∆

ΒΑΘΜΟI

α) Aγρότες µε
ακίνητο που δόθηκε
µε απόφαση Νοµάρχη

100

β) Nέοι ηλικίας έως
35 ετών µε πτυχίο
Γεωτεχνικής Σχολής

ΒΑΘΜΟI

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

50  60
ΒΑΘΜΟI

Α
Αγρότες µε
όµορη προς το
παραχωρούµενο
αγροτικό ακίνητο
αγροτική
εκµετάλλευση

Β
Νέοι αγρότες
ηλικίας έως 35
ετών που έχουν
δηλώσει στο
Μ.Α.Α.Ε. και στο
ΟΣ∆Ε 100 στρµ.

Για την παραχώρηση της χρήσης
του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται
ο αιτών που αθροίζει τη µεγαλύτερη
βαθµολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθµολογίας µεταξύ
περισσότερων φυσικών προσώπων
επιλέγεται κατά σειρά προτίµησης:
α) ο µόνιµος κάτοικος και β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος.
Μεταξύ περισσότερων νοµικών
προσώπων µε ίδια βαθµολογία, επιλέγεται αυτό µε το µεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθµολογίας φυσικού και νοµι-

κού προσώπου επιλέγεται το νοµικό
πρόσωπο. Επίσης σύµφωνα µε τον
νόµου 4061/2012 που τίθεται από
1ης Νοεµβρίου – όπως έκανε γνωστό
η Βάθη – σε πλήρης ενεργοποίηση,
ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την
αίτησή του είτε µέσω του διαδικτύου είτε στην Επιτροπή Θεµάτων Γης
της οικείας Περιφέρειας. Τα στοιχεία
του ενδιαφερόµενου εισάγονται σε
σχετική εφαρµογή στο διαδίκτυο, η
οποία εµφανίζει τη βαθµολογία που
συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω
κριτηρίων. Το τίµηµα της παραχώ-

ρησης της χρήσης ορίζεται µε απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Από 01-11-2018, τα επίµαχα αγροτικά ακίνητα, εφόσον ανήκουν σε αυτά που διαχειρίζεται το υπουργείο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 1 του νόµου 4061/2012,
παραχωρούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 11. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας οφείλουν να ενηµερώσουν, άµεσα,
τους ενδιαφερόµενους παραχωρησιούχους των αγροτικών ακινήτων
της ανωτέρω κατηγορίας.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Προτίμηση στους μόνιμους κατοίκους

Η αναµόρφωση του πλαισίου παραχώρησης εκτάσεων ιδιοκτησίας του
υπουργείου φέρει την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη.
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Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα
η προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης
Υπεγράφη και η σύμβαση με την τράπεζα Πειραιώς, που ανοίγει το δρόμο για τη διαδικασία των πιστώσεων
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Αντιχαλαζικά
Μέχρι τις 24
Οκτωβρίου
οι φυσικοί
φάκελοι των 516
δικαιούχων του
µέτρου 5.1 για
τα αντιχαλαζικά,
συνολικής
ενίσχυσης 20,9
εκατ. ευρώ

Ασφάλιστρα
Από 1η
Ιανουαρίου 2019,
η εισφορά για
κύρια σύνταξη από
το 20% που είναι
σήµερα θα µειωθεί
στο 13,3%, δηλαδή
το ασφάλιστρο
µειώνεται κατά
περίπου 35%,
σύµφωνα µε
το υπουργείο
Εργασίας

Ενίσχυση
ρητινεργατών
Στα 0,395 ευρώ
ανά κιλό ρητίνης
καθορίζεται το
ύψος ενίσχυσης
ανά ρητινεργάτη
για τον καθαρισµό
των δασών έτους
2017

Μετά και την υπογραφή της σύµβασης µε την τράπεζα
Πειραιώς, όλα είναι έτοιµα για την πληρωµή της προκαταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης του 2018, ύψους περί τα 700 εκατ. ευρώ, µε τη διαδικασία να δροµολογείται για το τέλος της επόµενης εβδοµάδας. Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες από υψηλά ιστάµενα
στελέχη του υπουργείου, ο προγραµµατισµός δείχνει τις
πιστώσεις να ξεκινούν το βράδυ της Πέµπτης 18 Οκτωβρίου, προκειµένου τα χρήµατα να αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασµούς των παραγωγών από την Παρασκευή, ώστε να ξεκινήσουν οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ
και από τα γκισέ της τράπεζας τη ∆ευτέρα 22 του µήνα.
Έφτασε η ώρα για την πολυπόθητη πληρωµή του τσεκ,
µε τους αγρότες και κτηνοτρόφους να καλούνται να είναι
προετοιµασµένοι για τους συµψηφισµούς µε χρέη προς
το δηµόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ) που θα «τρέξουν»
ταυτόχρονα µε τις πιστώσεις. Το µεγαλύτερο κοµµάτι δικαιούχων που θα µείνει εκτός πληρωµής είναι όσοι γεωργοί δικαιούνται ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο
των 250 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι στις πιστώσεις αυτές
δεν θα περιλαµβάνεται το πρασίνισµα και κατά πάσα πιθανότητα τα επιπλέον δικαιώµατα σε νέους αγρότες κάτω των 40 ετών, οι οποίοι ξεκίνησαν τη δραστηριότητά
τους από το 2013 και µετά, καθώς ακόµα δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη απόφαση µε το ποσοστό της ενίσχυσης.
Εν τω µεταξύ, όπως είχε πρώτη αναγγείλει η Agrenda,
στις 12 Οκτωβρίου έγινε πληρωµή περί τα 16 εκατ. ευρώ
για την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του
περασµένου χρόνου, σε περίπου 240.000 δικαιούχους,
σύµφωνα µε τις κανονιστικές αποφάσεις, προκειµένου
να «κλείσει» το σύστηµα της ενιαίας ενίσχυσης του 2017
για να ανοίξει η διαδικασία του επόµενου έτους.

Κατά τα λοιπά, µετά το τσεκ,
ακολουθούν οι εξής πληρωµές:
Παλιά αγροπεριβαλλοντικά: Ετοιµάζονται πιστώσεις
ύψους 9 εκατ. ευρώ που αφορούν εξόφληση υπολοίπων
για γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα προηγουµένων ετών
(όπως νιτρικά, αυτόχθονες φυλές, διατήρηση του αµπελώνα Θήρας, αµειψισπορά και ολοκληρωµένη καπνού
και τεύτλων). Πρόκειται ουσιαστικά για ένας µέρος του
κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ, το οποίο δεσµεύτηκε µε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Γιώργου
Χουλιαράκη, για να κλείσει τρύπες παλιών προγραµµάτων. Σηµειωτέον ότι από τις 18 Ιουλίου, που υπεγράφη το
σχετικό ΦΕΚ, πραγµατοποιούνται τµηµατικά πληρωµές.
Νέοι Αγρότες: Μετά την κατανοµή πίστωσης ποσού 1,1
εκατ. ευρώ, θα ακολουθήσουν πληρωµές για ανειληµµένες υποχρεώσεις που αφορούν το παλιό πρόγραµµα
(προγραµµατική περίοδο 2007- 2013) των Νέων Αγροτών.
Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία: Μέσα στον
Οκτώβριο και ενδεχοµένως την επόµενη εβδοµάδα τοποθετεί ο Οργανισµός Πληρωµών την εκκαθάριση του
πρώτου έτους της Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου
αµέσως µετά και µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου να δροµολογηθεί η προκαταβολή του δεύτερου έτους της Βιολογικής Γεωργίας και η αντίστοιχη προκαταβολή του πρώ-

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΩΣ

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2018

43

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2018

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

700

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΗ

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

240

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Δεσμεύσεις Αραχωβίτη ότι δεν θα χαθεί η συνδεδεμένη για τα
βαμβακοχώραφα του Έβρου με ζημιά από το πράσινο σκουλήκι
Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χαθεί η συνδεδεµένη ενίσχυση για τους βαµβακοπαραγωγούς του νοµού
Έβρου που έχουν πληγεί από το πράσινο σκουλήκι έδωσε ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, σε
πρόσφατη σύσκεψη στο υπουργείο µε τη συµµετοχή βουλευτών, αυτοδιοικητικών και συνεταιριστών από
τον Έβρο και τη Ροδόπη. Πρόκειται για ζηµιά που εκτιµάται ότι αφορά περί τα 242.000 στρέµµατα από
τα συνολικά 345.000 στρέµµατα του νοµού, µε τους παραγωγούς να κρατούν µικρό καλάθι, µέχρι να
δουν τις ενέργειες των αρµοδίων. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά στη σύσκεψη,
θα δοθεί εντολή στον ΕΛΓΑ να προχωρήσει σε εκτιµήσεις ζηµιών, χωρίς να γίνει εξατοµικευµένη
πραγµατογνωµοσύνη στα βαµβακοχώραφα, καθώς αυτό θα είχε ως συνέπεια τη µεγάλη καθυστέρηση,
αλλά θα γίνει δειγµατοληπτική εξέταση στις καλλιέργειες ανά Τοπική Κοινότητα. Κατόπιν τα στοιχεία
θα «περάσουν» στο σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να ακολουθήσει µείωση του πλαφόν, ανάλογα
µε το µέγεθος της ζηµιάς και µε τον όρο ότι οι καλλιεργητές θα παραδώσουν όλη την παραγωγή τους.
Την ίδια ώρα εξετάζεται και η δυνατότητα καταβολής ενισχύσεων στους πληγέντες παραγωγούς
βάµβακος, σιτηρών και καπνού των νοµών Έβρου και Ροδόπης, ανάλογα µε τα περιθώρια που θα αφήνει
ο κρατικός προϋπολογισµός, ενώ προετοιµάζεται και φάκελος που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων και κλιµατικής
αλλαγής. Το παρόν στην σύσκεψη έδωσε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεµπές, ο οποίος
γνωστοποίησε την πρόθεση του Οργανισµού, στα πλαίσια της αναπροσαρµογής του κανονισµού
λειτουργίας του, να θεσπίσει µία προαιρετική εισφορά που θα καλύπτει αντίστοιχες ειδικές ζηµίες,
ωστόσο κάτι τέτοιο θα προκύψει αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αναλογιστικές µελέτες που
θα καθορίζουν το ύψος της. Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός δεσµεύτηκε ότι η απόφαση για τις
αποζηµιώσεις θα ληφθεί πριν την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισµού του έτους 2019.

του έτους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
Απονιτροποίηση: Μετά την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, λογικά µέσα στον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία
της προκαταβολής της Απονιτροποίησης, στο πλαίσιο
της «τακτοποίησης» των πληρωµών του Β’ Πυλώνα, σύµφωνα µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις. Μάλιστα, το δρόµο άνοιξε η απόφαση Κασίµη, µε την οποία εγκρίθηκε
η ένταξη 4.169 δικαιούχων στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»,
των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν κρί-

θηκαν ως παραδεκτές, µε συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη
254.627.063,52 ευρώ.
Εξισωτική αποζηµίωση: Στα µέσα ∆εκεµβρίου, και
µέχρι τις 14 ∆εκέµβρη, αναµένεται να πιστωθούν στους
λογαριασµούς των δικαιούχων η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για
τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, ενώ αµέσως µετά –όπως
πέρυσι- δροµολογείται αρµοδίως η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2018. Σηµειωτέον ότι µέχρι το τέλος του έτους, στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να έχουν κλείσει και όλες οι εκκρεµότητες από τα προηγούµενα έτη.
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Κάτι δεν πήγε καλά µε τη µελέτη
για τις εξισωτικές λέει η ΠΟΓΕ∆Υ

Agrenda

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την µελέτη για τις µειονεκτικές περιοχές πάνω στην οποία βασίζεται ο
σχεδιασµός του νέου χάρτη για την εξισωτική αποζηµίωση «δείχνει» ως
υπεύθυνη για τις αντιδράσεις των αγροτών η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕ∆Υ).
Ειδικότερα, σε επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρο Αραχωβίτη η ΠΟΓΕ∆Υ αναφέρει µεταξύ άλλων ότι: Με την
οριοθέτηση η οποία προτείνεται, ουσιαστικά απεντάσσεται πλήθος
περιοχών από το καθεστώς των µειονεκτικών, µε ότι αυτό συνεπάγεται.

για τους καλλιεργητές
αµπέλων επιτραπέζιων σταφυλιών
Λόγω της συγκοµιδής της φετινής
παραγωγής της ποικιλίας επιτραπέζιου σταφυλιού BLANC SEEDLESS (η
οποία επίσης διατίθεται υπό τα εµπορι-

Έγκυρη η μελέτη,
άκυρη η χάραξη για τις
μειονεκτικές περιοχές
Μετά το Βατερλώ με τις εξισωτικές η Βάθη υπόσχεται νέα κριτήρια

κά σήµατα SWEETA® και PRISTINE®),
η εταιρεία Luribay Business Inc, ως
αποκλειστικός κάτοχος και δικαιούχος του Κοινοτικού ∆ικαιώµατος
επί της Φυτικής Ποικιλίας µε αριθµό
35570/2013 για την ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού ACS V 01, υπό την εµπορική ονοµασία BLANC SEEDLESS
(λευκό άσπερµο), µε ηµεροµηνία καταχώρησης τις 03/06/2013 και ηµεροµηνία λήξης της προστασίας τις 31/12/2043, καθώς και του σήµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό 011257441, “SWEETA®”, µαζί µε τον κύριο
Caratan, Anton George, κάτοικο Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, ο οποί-

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Έγκυρη µεν, η µελέτη του Γεωπονικού... άκυρη δε η οριοθέτηση, όπως προκύπτει από τις τελευταίες αναφορές της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
µετά τον ξεσηκωµό που προκάλεσαν τα νέα κριτήρια, που τέθηκαν
σε fast track διαβούλευση (µόλις
ένα 15νθήµερο), σβήνοντας από
το χάρτη των εξισωτικών ολόκληρες κοινότητες ακυρώνοντας και
τα βοσκοτόπια που είχαν κατανεµηθεί µε «τεχνητή λύση».
Μετά την αφωνία των προηγούµενων ηµερών ο ένας µετά τον άλλο των επικεφαλής της Βάθη, και
τα απανωτά τηλέφωνα των αυτοδιοικητικών άρχισαν να µιλούν για
«συνδιαµόρφωση του χάρτη» και
διορθώσεις µέχρι το τέλους του έτους προκειµένου να υπάρξει µια
δίκαιη και αντικειµενική οριοθέτηση των µειονεκτικών περιοχών.
Εξάλλου, όπως αποκάλυπταν οι
περιφερειάρχες από την Πελοπόννησο µέχρι την Ήπειρο και αλλού,
ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης είχε ήδη δεσµευτεί για αλλαγές στα
κριτήρια, κάτι βέβαια που είχε προαναγγείλει από µέρες ο βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, Νίκος Παπαδόπουλος. Μάλιστα, από το βήµα
της Βουλής τόσο ο υπουργός όσο
και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κκ. Αραχωβίτης και Τελιγιορίδου, αντίστοιχα, καλούσαν τους
βουλευτές σε τεκµηριωµένες προτάσεις για να µην µείνει καµία µειονεκτική περιοχή έξω από τον κατάλογο, λέγοντας πως έχουν λάβει
υπόψη ήδη τα σχόλια που αναρτήθηκαν στη διαβούλευση.
Στην λύση που εξετάζεται τώρα

Επαφές
Μετά την «τηλεφωνική διευθέτηση»
για τις µειονεκτικές
περιοχές της Πελοποννήσου ο υπουργός
έκανε το ίδιο και για
την Ήπειρο σε επαφή
του µε τον Καχριµάνη

βάσει των αναφορών Αραχωβίτη
είναι η ενσωµάτωση των βοσκοτόπων όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων που έχουν βοσκοτόπους µε βάση ένα κριτήριο που επιτρέπει την ένταξή τους στις ειδικές περιοχές, προκειµένου να αρθεί
η σκόπελος των επενδύσεων που
δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας φυσικών περιορισµών ή κακών κλιµατολογικές συνθηκών.
Βέβαια, το παράδοξο της υπόθεσης, αναφορικά µε την εγκυρότητα
της µελέτης, η οποία δεν προσκοµίστηκε στα συνοδευτικά έγγραφα
της διαβούλευσης, βάσει της οποίας έγινε η επαναχάραξη των µειονεκτικών περιοχών που προκάλεσε
και τις αντιδράσεις είναι, ότι τώρα
θα περιληφθούν αλλαγές στα κριτήρια. Τώρα, από ποια νέα βάση
θα γίνουν οι διορθώσεις παραµένει ζητούµενο. Πάντως ο υπουργός
υπεραµυνόµενος της µελέτης που
«ξαναγράφεται» είπε ότι «η µελέτη εγκρίθηκε από το κοινό Κέντρο
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, ο χάρτης που βγήκε και
τα κριτήρια που τέθηκαν βασίζονται
σε µια εγκεκριµένη µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου». Ο ίδιος,
απαντώντας την Πέµπτη σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, κ. Νίκου
Μωραΐτη, ανέφερε µεταξύ άλλων,
«θα προχωρήσουµε µέχρι το τέλος
του έτους στη δίκαιη και αντικειµενική οριοθέτηση των µειονεκτικών
περιοχών, προκειµένου να διασφαλίσουµε τις επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι
διατεθειµένη να ρισκάρει τις επιδοτήσεις για την στήριξη των Ελλήνων αγροτών», ενώ στην αρχή της
τοποθέτησής του διαβεβαίωσε τον
βουλευτή ότι «δεν πρόκειται να υπάρξουν αδικίες σε καµία περιοχή».

ος είναι αποκλειστικός κάτοχος και δικαιούχος του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό 006380935 “PRISTINE®” επιθυµούν να επισηµάνουν
στους Έλληνες παραγωγούς/καλλιεργητές αµπέλου ότι έχουν τα αποκλειστικά δικαιώµατα στο να εισάγουν, να εξάγουν, να παράγουν και να αναπαράγουν, να καλλιεργούν, να προσφέρουν προς πώληση, να πωλούν την
συγκεκριµένη ποικιλία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό δικαίωµα, που αφορούν στο φυτικό υλικό, τα φυτά και τα προϊόντα συγκοµιδής (όπως τα σταφύλια) της προαναφερόµενης ποικιλίας, τα οποία διατίθενται και υπό τα ως άνω εµπορικά σήµατα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα.
Οι δικαιούχοι της συγκεκριµένης ποικιλίας µε την εµπορική ονοµασία BLANC
SEEDLESS ρητά δηλώνουν ότι δεν έχουν προβεί για την Ελλάδα στην παραχώρηση καµιάς άδειας χρήσης και εκµετάλλευσης ως προς την συγκεκριµένη ποικιλία και το ίδιο ισχύει και ως προς την χρήση των Κοινοτικών
σήµατος SWEETA® και PRISTINE®. Συνεπώς, οποιαδήποτε άνευ εξουσιοδοτήσεως εισαγωγή, εξαγωγή, πολλαπλασιασµός, αναπαραγωγή, επεξεργασία µε σκοπό την αναπαραγωγή, χρήση, πώληση, προσφορά προς πώληση ή άλλου είδους διάθεση φυτών, φυτικού υλικού και συγκοµισθέντων
καρπών της φυτικής ποικιλίας “ACS V 01” υπό την εµπορική ονοµασία Blanc
Seedless, η οποία επίσης διατίθεται και υπό τα εµπορικά σήµατα SWEETA®
και PRISTINE®, συνιστά παραβίαση των νοµίµως καταχωρηµένων δικαιωµάτων τους και αντιβαίνει τις σχετικές διατάξεις τόσο της εθνικής όσο και
της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των δικαιωµάτων των φυτικών ποικιλιών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του Νόµου 1564/1985, του
Νόµου 1733/1987 και του Κανονισµού (ΕΚ) 2100/1994 και ως εκ τούτου
προτίθενται να διεκδικήσουν και διασφαλίσουν την προστασία για τα αντίστοιχα δικαιώµατα τους στην Ελλάδα χρησιµοποιώντας κάθε νόµιµο µέσο
ενώπιον κάθε αρµόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής, συνεχίζοντας παράλληλα να ερευνούν τις τοπικές αγορές και να κινούνται νοµικά κατά οιουδήποτε προσβάλλει τα δικαιώµατα τους.
Οιοσδήποτε παραγωγός/καλλιεργητής έχει στην κατοχή του φυτά της ποικιλίας “ACS V 01” BLANC SEEDLESS, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσει µε
τη δικηγορική εταιρία µε την επωνυµία «Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου και Συνεργατες», Κουµπάρη 2, 10674, Αθήνα (υπ’όψιν αρµόδιων δικηγόρων Φωτεινής Καρδιοπούλη, f_kardiopoulis@hplaw.biz και ∆ηµήτριου Κουρκούτα, d_
kourkoutas@hplaw.biz και τηλεφωνικώς στα 210 3625757 και 210 3626624)
προκειµένου να αποφύγει απρόοπτες νοµικές διαδικασίες, κατάσχεση και καταστροφή των φυτών καθώς κι ενδεχόµενες αντίστοιχες δαπάνες.
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Πιέσεις για να μπουν λεφτά στα ταμεία

Στo Δημόσιο Ταμείο χρέη
των αγροτών για άρδευση
με όριο τις 36 δόσεις
Πρώτα θα συντάξουν τις λίστες οφειλετών οι κατά τόπους
ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ και μετά θα σταλούν στις ΔΟΥ τα ονόματα
Μέχρι και 24 μήνες μετά από την οριστικοποίηση των ετήσιων
πινάκων οφειλών θα αρχίσουν να καταφθάνουν τα ραβασάκια
ΤOY Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Κριτήρια
Η ρύθµιση της καταβολής των
βεβαιωµένων οφειλών σε
δόσεις µπορεί να γίνει µε
απόφαση των αρµοδίων
οργάνων κάθε Οργανισµού,
θέτοντας κριτήρια (οικονοµικά,
κοινωνικά, κ.λπ.)

Διαδικασία
Για τις οφειλές που έχουν
αποσταλεί ήδη στις κατά
τόπους ∆ΟΥ, ακολουθούνται οι
διατάξεις περί είσπραξης
δηµοσίων εσόδων

Δόσεις
Υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης
των χρεών σε 36 µηνιαίες
δόσεις. Όµως οι αγρότες
ζητούν 100 δόσεις.

Συνεχίζεται το στενό µαρκάρισµα
στους Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ), προκειµένου να εισπράξουν τις οφειλές των
αγροτών για το νερό άρδευσης.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον οι οργανισµοί «καταρτίσουν τους ετήσιους πίνακες
οφειλών υποχρεούνται εντός διαστήµατος από 3 έως 24 µήνες να
βεβαιώσουν τα χρέη στις τοπικές
∆ΟΥ. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης των χρεών σε 36
µηνιαίες δόσεις. Υπενθυµίζουµε
ωστόσο ότι οι αγρότες ζητούσαν
έως και 100 δόσεις.
Πιο αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει ότι: «Ο πίνακας µε το σύνολο των υπερήµερων οφειλετών
που συντάσσεται προκειµένου να
αποσταλεί στην οικεία ∆ΟΥ για είσπραξη, αφορά τις ετήσιες οφειλές του εκάστοτε έτους αναφοράς.
Οι πίνακες πρέπει να αποσταλούν
στην οικεία ∆ΟΥ υποχρεωτικά εντός του προβλεπόµενου διαστήµατος (3 έως 24 µήνες από την οριστικοποίηση των ετήσιων πινάκων οφειλών). Σηµειώνεται ότι το
διάστηµα αυτό δίνεται προκειµένου κάθε Οργανισµός να έχει τη
δυνατότητα να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών µε τον καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο,
ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού.
Η ρύθµιση της καταβολής των
βεβαιωµένων οφειλών σε δόσεις
µπορεί να γίνει µε απόφαση των
αρµοδίων οργάνων κάθε Οργανισµού, θέτοντας κριτήρια (οικονοµικά, κοινωνικά, κ.λπ.) και ό-

ρους που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των µελών που αντιµετωπίζουν αντικειµενικές δυσκολίες στην
καταβολή των οφειλών τους, χωρίς όµως να προκαλείται πρόβληµα
στην εύρυθµη λειτουργία και τη βιωσιµότητα του Οργανισµού. Επισηµαίνεται ότι η λήψη απόφασης για
τη ρύθµιση της καταβολής των βεβαιωµένων οφειλών σε δόσεις δεν
είναι υποχρεωτική για τον Οργανισµό και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση τα µέλη πρέπει να εξοφλούν
κανονικά της οφειλές τους».

Ταβάνι δόσεων στους 36 µήνες
Η διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
36 µήνες (ο Οργανισµός µπορεί
να θέτει διάρκεια καταβολής µικρότερη των 36 µηνών) και ο χρόνος καταβολής σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
χρόνο παραγραφής των οφειλών
βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν.δ. 1277/1972. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι «βεβαιωµένες οφειλές» αφορούν στο σύνολο των οφειλών κάθε µέλους προς τον Οργανισµό, οι οποίες δεν έχουν ήδη
αποσταλεί στην οικεία ∆ΟΥ. Για τις
οφειλές που έχουν αποσταλεί στη
∆ΟΥ, ακολουθούνται οι διατάξεις
περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων.

Εγκύκλιος
Για το θέµα που απασχολεί
χιλιάδες αγρότες δηµοσιεύθηκε
εγκύκλιος από τη διεύθυνση
Γεωργίας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι αγρότες εκτός
από τα χαράτσια για
το αγροτικό ρεύµα
και τη ∆ΕΗ έρχονται
τώρα αντιµέτωποι
µε τις εφορίες.

Αύξηση 5% στις συναλλαγές
Κάθε κατ’ επάγγελµα αγρότης για να
δικαιούται έκπτωση φόρου έως 1.9002.100 ευρώ θα πρέπει να έχει εξοφλήσει µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής
(µε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες
ή µέσω e-banking) δαπάνες για τις αγορές αγαθών (ή την παροχή υπηρεσιών), ανάλογα µε το εισόδηµα του.
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες (από το οικονοµικό επιτελείο
της κυβέρνησης) από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να
συγκεντρώσουν οι φορολογούµενοι µε ηλεκτρονική αποδείξεις θα
διαµορφωθεί:
15% για εισόδηµα έως 10.000
ευρώ (από 10% σήµερα).
20% για εισόδηµα από 10.000,01
έως 30.000 ευρώ (από 15% σήµερα).
25% για εισόδηµα από 30.000,01
και άνω µε το ανώτατο ποσό που θα
πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούµενος να ανέρχεται στις 30.000
ευρώ (από 20%).
Μάλιστα, κύκλοι του υπουργείου Οικονοµικών δεν αποκλείουν τα ποσοστά να κυµανθούν από20% έως 30%.
Τα παραπάνω έγιναν γνωστά τις τε-

λευταίες ώρες από πηγές του Υπουργείου Οικονοµικών που επεξεργάζονται σχέδιο αύξησης των ποσών που
πρέπει να συγκεντρώνουν οι φορολογούµενοι µε αποδείξεις µέσω πλαστικού χρήµατος ή πληρωµές µέσω
e-banking προκειµένου να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο.
Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή e-banking) τις δαπάνες που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου, ε-
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΥΜΩΣΗΣ ΕΩΣ

ΠΡΩΤΗ
ΑΠΟΣΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Παίρνουµε σούµα
που αποτελεί το
15 - 20% του
αρχικού όγκου

ΚΑΛΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

30

Γεµίζουµε
τον άµβυκα
κατά 80-90%
µε σούµα

38-45%

ΚΑΤ' ΟΓΚΟ

Με φόντο εκλογές
οι διευθετήσεις για
αποσταγματοποιούς

με κάρτες
ξαιρούνται οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελµα αγρότες φορολογούµενοι 70 ετών και
άνω, τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται
σε δικαστική συµπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή
δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται µε την κλίµακα από µισθωτή εργασία και συντάξεις. Οι φορολογούµενοι που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις «εξαιρέσεων».

Μείωση ασφαλιστικών
εισφορών 15% από Ν∆
Ολοµέτωπη επίθεση κατά της
κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος
της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης από
την Πρέβεζα, Αναφερόµενος στον
πρωτογενή κλάδο σηµείωσε ότι
είναι σηµαντικός είναι για την
ανασυγκρότηση της οικονοµίας και
της ανάπτυξης. Και «κλειδί» για την
επιτυχία στον πρωτογενή τοµέα
είναι η καινοτοµία, η ποιότητα και
η ταύτιση των προϊόντων µε τον
τόπο παραγωγής τους. Επιπλέον,
επανέλαβε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία
θα θεσµοθετήσει τη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών από το
20% που είναι σήµερα για την
κύρια σύνταξη στο 15% εντός µιας
τετραετίας. Υποσχέθηκε επίσης
µειωµένη φορολογία της τάξης
του 10% για συνεργατικά αγροτικά
σχήµατα. «Θέλουµε να
ενθαρρύνουµε τη συνεργασία στον
πρωτογενή τοµέα. ∆εν µπορούµε
σήµερα, την εποχή του
ανταγωνισµού, να µην έχουµε
µέγεθος. Και το µέγεθος σηµαίνει
περισσότερη συνεργασία», όπως
ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας.

Καινούργια «µερεµέτια» στο θεσµικό
πλαίσιο για τους µικρούς αποσταγµατοποιούς, επεξεργάζεται το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Πρόκειται επί της ουσίας για µια
προσπάθεια συγκερασµού των υποχρεώσεων που πηγάζουν από
την τελευταία κοινοτική οδηγία
(Άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 2017/273)
και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στον τρόπο που γίνονται εδώ και χρόνια οι αποστάξεις των
αµπελουργών είτε αφορούν σε ιδιοκατανάλωση είτε και περιορισµένη εµπορική διακίνηση.
Οι λύσεις ανάγκης στα προβλήµατα που απασχολούν τους διήµερους αποσταγµατοποιούς εξετάσθηκαν σε ειδική σύσκεψη αρµόδιων κυβερνητικών στελεχών
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του
Agronews το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ζήτησε από το υπουργείο Οικονοµικών απαντήσεις σχετικά µε την απεµπλοκή των µικρών
(διήµερων) αποσταγµατοποιών από
την οινοποίηση. Ειδικότερα τέθηκε
θέµα να σταµατήσουν τα τελωνεία

Ιδιαιτερότητες
Προσπάθεια συγκερασµού
των υποχρεώσεων που
πηγάζουν από την τελευταία κοινοτική οδηγία και
των ιδιαιτεροτήτων στον
τρόπο των αποστάξεων

να απαιτούν από αυτούς βεβαιώσεις τέτοιοι τύπου, µιας και οι µικρές ποσότητες που παράγουν οδηγούνται µόνο για απόσταξη και
όχι για την παραγωγή οίνου.
Ειδικότερα τα θέµατα που έθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Οικονοµικών, το οποίο
το αρµόδιο υπουργείο για την διευθέτηση των θεµάτων που άπτονται της απόσταξης είναι:
Α) Τι ακριβώς απαιτεί το τελωνείο για να εκδώσει στον παραγωγό βεβαίωση απόσταξης.
Β) πως θα µπορέσει να πάρει
ο παραγωγός πίσω – σε περίπτωση που έχει δώσει συνεταιριστικό οινοποιείο – τα στέµφυλά του.

Συντονισµός των αρχών
Για τα προβλήµατα που έχουν
προκύψει λίγο πριν την επίσηµη
έναρξη της νέας αποστακτικής περιόδου – όπως ενηµέρωσε η Βάθη –
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη (στην
Αχαρνών 2) για τον συντονισµό των
αρχών. Στη σύσκεψη συµµετείχαν
ο υπουργός, Σταύρος Αραχωβίτης,
η υφυπουργός Οικονοµικών, Κατερίνα Παπανάτσιου και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), Γιώργος Πιτσιλής, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο υπουργείων. Ωστόσο στην σχετική ανακοίνωση δεν
δόθηκαν περεταίρω διευκρινήσεις
σηµειώνοντας µόνο ότι «συζητήθηκαν αρχικά τρόποι υπέρβασης των
φετινών προβληµάτων.

Λύσεις που
δεν καλύπτουν
όλο το φάσµα
προβληµάτων
Σε επικοινωνία της
εφηµερίδας Agrenda µε
στελέχη του υπουργείου
ενηµερωθήκαµε πως «λύση
στο 100% των προβληµάτων
είναι δύσκολο να υπάρξει.
Αφού όταν επιµένει το
τελωνείο ότι ένας παραγωγός
πρέπει να έχει παραστατικά
για την οινοποίηση ή την
εµπορία. Αυτά που ζητούνται
µπορούν να γίνουν µέχρι ενός
σηµείου». Και προσθέτουν:
«για παράδειγµα αν ένας
παραγωγός έχει 30 τόνους
σταφύλι και το οδηγεί στην
απόσταξη, τι παραστατικά θα
έχει για τον µούστο; Που θα
τα βρει; Εµείς ρωτάµε ποια
παραστατικά ζητούνται και πως
αυτοί που δεν παράγουν οίνο
µπορούν να απεµπλακούν από
τον οίνο οπότε να είναι εντάξει
για το τελωνείο και να µην
έχουν πρόβληµα στο κοµµάτι
της οινοποίησης.

∆εν φεύγουν οι «κόφτες»
Εν τω µεταξύ το θέµα του
«κόφτη» στις ώρες βρασίµατος
που ανέδειξε η Agrenda
παραµένει αφού ορίζεται από
την εφαρµογή της σχετικής
κοινοτικής οδηγίας. Αυτό που
ανησυχεί τους αµβυκούχους,
είναι το γεγονός ότι µέσα στο
12ωρο που τους επιτρέπεται
πλέον να βράσουν, θα
βγάζουν λιγότερες «καζανιές»
µε αποτέλεσµα την φετινή
σεζόν οι ποσότητες χύµα
τσίπουρου θα περιοριστούν
σηµαντικά στην αγορά!
Το µπαλάκι στα τελωνεία
«Η βεβαίωση για το βράσιµο
είναι δουλειά του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και των
∆ΑΟΚ, αλλά του τελωνείου.
Από την υπηρεσία αυτή θα
πρέπει να µπει λοιπόν ο
κόφτης», µας αναφέρουν
πηγές από τη Βάθη που έχουν
ασχοληθεί µε το θέµα.
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Αντίδραση στα 75
σεντς για το βαμβάκι

Χ

ρηµατιστηριακά, ήρθε µια πρώτη
αντίδραση για το βαµβάκι στα 75
σεντς αλλά ακόµα δεν έχει δώσει
η αγορά µια δυναµική ανάκαµψη,
καθώς αναµένεται να φανεί αν θα βοηθήσει
στις τιµές ο νέος τυφώνας στις ΗΠΑ. Στη χώρα µας, η Κίνα αγόρασε κάποια εγχώρια βαµβάκια και είναι εν δυνάµει αγοραστής και για
άλλα, αποκλειστικά προβροχικά και λευκά. Οι
δουλειές βγήκαν στα 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18, δηλαδή σχεδόν 80 σεντς ανά λίµπρα (1,53 ευρώ το κιλό).
Παράλληλα η Τουρκία παραµένει ήσυχη, ενώ
η Αίγυπτος έβγαλε έναν διαγωνισµό για 1.000
τόνους, που θα γίνει την Κυριακή.
Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου οι τιµές πιέζονται προς τα 19 λεπτά για τα ποιοτικά
σιτάρια που βρίσκονται στις αποθήκες. Η εξαγωγή εξακολουθεί να µη λέει τίποτα για τα καλά σιτάρια και µόνο κουβέντες γίνονται για τα
µέτρια σε τιµές προς τα 200 ευρώ ο τόνος FOB.
Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο,
τα µαλακά σιτάρια διόρθωσαν κυρίως λόγω της
καλής σποράς στις χειµερινές ποικιλίες και διότι η Ρωσία αύξησε την εκτίµηση παραγωγής.
Μειωµένη αναµένεται η παγκόσµια παραγωγή ζάχαρης τη σεζόν 2018-2019, σύµφωνα
µε την Κοµισιόν, κάτι που µπορεί να περιορίσει την πίεση στις διεθνείς τιµές, αν και τα παγκόσµια αποθέµατα παραµένουν περί τους 6,7
εκατ. τόνους, σε υψηλά επίπεδα, σύµφωνα µε
τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ζάχαρης (ISO). Στην Ευρώπη, η µείωση στις τιµές παραγωγού το 20172018 εκτιµάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις
καλλιεργούµενες µε ζαχαρότευτλα εκτάσεις,
ενώ ήδη στις Κάτω Χώρες σχεδιάζεται µείωση της συγκοµιδής 10-15%, για το 2019-2020.

06/09

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

13/09

215

215

20/09

27/09

04/10

215

215

215

82,64

81,71

11/10

218

76,80

78,72
78,55

76,46

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

230

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

191

184

181

179

179

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

193,6

192,2

192,2

189,9

189,9

189,9

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,78

2,76

2,73

2,74

2,70

2,67

332,8

332,5

334,2

311,40

340,60

364,60
849,2

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ(∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

230

222

230

826,6

831,6

826,2

853,4

861,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,49

16,30

16,11

15,98

15,77

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

52,25

55,85

60,20

61,85

67,50

68,60

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,25

110,62

113,40

113,15

113,37

116,55

82,57

82,81

83,08

84,10

82,59

80,56

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,80

Χάρη των Ιταλών 3,40 το κάστανο
Η µειωµένη παραγωγή στη γειτονική χώρα αύξησε τη ζήτηση στο ελληνικό
Πέρυσι η τιµή ήταν στα 2,40 ευρώ, αφού δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον
Με καλύτερες τιµές σε σχέση µε πέρυσι
και αυξηµένη ζήτηση από τους Ιταλούς
εµπόρους ολοκληρώνεται αυτό το διάστηµα η συγκοµιδή στο κάστανο. Αν και
η παραγωγή εκτιµάται µειωµένη περίπου 10%, η άνοδος της τιµής, που έφτασε και τα 3,40 ευρώ το κιλό (2,50 ευρώ
το 2017) αποζηµίωσε τους παραγωγούς.
Χαρακτηριστικό της ζήτησης είναι, σύµφωνα µε όσα αναφέρουν στην Agrenda
παραγωγοί από το Πήλιο, ότι ακόµα και

Τιμή παραγωγού
(ευρώ το κιλό)
2018

3,40

2017

2,20 – 2,50

το γεγονός πως σε κάποια καστανοχώραφα παρατηρήθηκε σκίσιµο των καρπών
αυτό δεν έκαψε τη ζήτηση από τους Ιταλούς εµπόρους, µιας και τα προβλήµατα
που δηµιούργησε φέτος στην καλλιέργεια της γειτονικής χώρας η «σφήκα της
καστανιάς» ήταν πολύ µεγάλα µε αποτέλεσµα να ευνοείται, η σαφώς καλύτερη παραγωγή της χώρας µας. Να σηµειωθεί ότι η συγκοµιδή κάστανου ξεκίνησε φέτος στις 15 Σεπτεµβρίου περίπου.

Φυτείες καφέ
και μπανάνας
ίσως δει η Ελλάδα

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προετοιμάζεται σε
καλλιέργειες που αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες

Η Ισπανία
πιέζει την τιμή
για το περσινό
ελαιόλαδo

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
359,59

359,39

05/10

09/10

355,60

351,83

347,26

Ζήτηση

28/09

01/10

03/10
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Φέτος έχουµε µείωση της παραγωγής. Αυτό σε συνδυασµό µε την
αυξηµένη ζήτηση από τους Ιταλούς
εµπόρους, ανέβασε την τιµή

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ακαρπία

Σε περιοχές, όπως η Μελιβοία,
παρατηρήθηκε ακαρπία
µε αποτέλεσµα ποσότητες να
«φεύγουν» µε µειωµένες τιµές

Αγιά

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Στην περιοχή της Αγιάς η παραγωγή κάστανου φτάνει τους 3.000
τόνους, τα µισά από τα οποία παράγονται στην περιοχή Μελιβοίας

liamis@agronews.gr

Αν το µέλλον ανήκει σε αυτούς που
ξέρουν να το προετοιµάζουν, τότε η
Ελλάδα δεν αποκλείεται, κάποια στιγµή, µέσα στις επόµενες δεκαετίες,
να έχει στην επικράτειά της εκτεταµένες φυτείες µπανάνας και καφέ.
Το σενάριο, που µοιάζει βγαλµένο
από ταινία επιστηµονικής φαντασίας, δεν θα ήταν παρά µια απόπειρα
κακόγουστης φάρσας, εάν πίσω από τη σύλληψή του δεν ήταν η Αµε-

Τιμές παραγωγού
Λακωνία (ευρώ/κιλό)
2,85 – 3,00 περσινό
4,30 φρέσκο
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αποζημιώνει τους
παραγωγούς η τιμή
στο λιγοστό κάστανο
Κάλμα στην αγορά
με τον Λούλη να δίνει
225 ευρώ στο σκληρό

Περίεργη χρονιά για
την ελιά Χαλκιδικής
Η χρονιά δυσκόλεψε καλλιεργητικά
τους παραγωγούς της πράσινης ελιάς
Χαλκιδικής, αφού παρά το ράλι τιµών,
λίγοι ήταν αυτοί που ευνοήθηκαν. Το
υψηλό κόστος συγκοµιδής, τους έβαλε
σε ορισµένες περιπτώσεις και «µέσα».

ρε, κατά την οµιλία του στα επίσηµα
εγκαίνια του νέου Ι-ΙΕΚ, αν και είναι
ακόµη σε πρώιµο στάδιο, προωθείται συνεργασία της Σχολής µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε σκοπό να διερευνηθεί αν µπορεί να ευδοκιµήσει η καλλιέργεια καφέ, κάτω από
τεχνικές συνθήκες που θα προσοµοιάζουν σε περιβάλλον ανάλογο
µε αυτό που αναµένεται στη χώρα
λόγω κλιµατικής αλλαγής. Στην ίδια
λογική, η Σχολή άρχισε να πειραµατίζεται, µαζί µε το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος
και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και µε
την αξιοποίηση της
νανοτεχνολογίας
στη γεωργία προσβλέποντας σε περιορισµό των καταναλώσεων αρδευτικού νερού δεδοµένου ότι αυτός ο
φυσικός πόρος θα
είναι από τα θύµατα των καιρικών µεταβολών.

Η επανάσταση θα
είναι στη γεωργία
O ∆ρ.
Πάνος
Κανέλλης
πρόεδρος
της ΑΓΣ,
µε τον
βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ
Τάσο Κουράκη.

ρικανική Γεωργική Σχολή, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα που έχει δώσει
πολλαπλά διαπιστευτήρια, µε την
πρωτοποριακή και καινοτόµα λειτουργία της, για πάνω από έναν αιώνα και µπροστά µας οι επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής.
«Μπορεί να τροµάζει, αλλά η ερηµοποίηση θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας µας. Μελλοντικά
θα δηµιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για άλλες καλλιέργειες όπως
της µπανάνας και του καφέ», προέβλεψε ο ∆ρ Ευάγγελος Βέργος, διευθυντής του νέου Ι-ΙΕΚ που έθεσε
σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου η Σχολή, αποκαλύπτοντας ότι ενόψει αυτής της εποχής, ήδη η Αµερικανική Γεωργική Σχολή έχει αρχίσει να προετοιµάζεται. Όπως ανέφε-

«Μπαίνουµε σε
µια πολύ δύσκολη περίοδο. Πολλοί
µιλάνε για την 4η βιοµηχανική επανάσταση, αλλά η πραγµατική επανάσταση θα είναι στη γεωπονία
και στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι κλιµατικές αλλαγές είναι
τροµακτικές και εµείς θα προσπαθήσουµε να ετοιµάσουµε τη νέα
γενιά για να τις αντιµετωπίσει», ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος
της Σχολής, ∆ρ. Πάνος Κανέλλης,
σηµειώνοντας πως «οι υδατικοί πόροι και όχι µόνο θα είναι σε έλλειψη και θα πρέπει να βρούµε τρόπους για να θρέψουµε περισσότερο πληθυσµό µε λιγότερη γη. Εξ ου
και οι εξελίξεις στην υδροπονία και
στην αεροπονία η οποία γνωρίζει
ταχεία ανάπτυξη στις ΗΠΑ και θα
έρθει και στην Ευρώπη» σηµείωσε.

Ο ∆ρ Ευάγγελος
Βέργος, διευθυντής του
νέου Ι-ΙΕΚ.

Τεχνικοί
ελαιουργίας και
µικροζυθοποιίας
Ένα ακόµη «όχηµα» για την
προετοιµασία τις νέας γενιάς στα νέα
κλιµατικά και τεχνολογικά δεδοµένα,
το νέο Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (Ι-ΙΕΚ), το
οποίο έχει δροµολογήσει 15
ειδικότητες αιχµής, ωστόσο σε πλήρη
ανάπτυξη θα µπορεί να «ξεδιπλώσει»
έως 26, εκ των οποίων 17 στην
αγροδιατροφή. Σύµφωνα µε τον ∆ρ
Βέργο η αρχή έγινε µε 4 ειδικότητες
που έχουν σχέση µε τον πρωτογενή
τοµέα, τα ζώα και τα φυτά, µε την
οικολογική γεωργία, µε την τυποποίηση
και το marketing των προϊόντων, ενώ
το 2019 θα προστεθεί η ειδικότητα της
γεωργίας ακριβείας και σε συνεργασία
µε ιδιωτικό φορέα θα δίδεται και ένα
πτυχίο καθοδήγησης drone, ενώ σε
δεύτερη φάση θα υπάρξει επέκταση και
σε άλλες ειδικότητες που έχει ανάγκη
η χώρα στην κατεύθυνση της
ελαιουργίας και του µυκροζυθοποιού,
που είναι σε άνθηση.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Agrenda

11

Έπεσαν οι μάσκες, τέλος
η άλωση συνεταιρισμών
Οριστική επίλυση – µε νοµοθετική
πρωτοβουλία - στο θέµα της εκπροσώπησης των ελληνικών συνεταιρισµών στις ευρωπαϊκές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις (CopaCogeca) ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία θέτει τον κίνδυνο για τα συµφέροντα των Ελλήνων αγροτών,
από τη συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών στα εν λόγω θεσµικά όργανα. Μάλιστα η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ µιλά
για ευθυγράµµιση µε αυτά τα συµφέροντα, φορέων ή οργανώσεων
που υποτίθεται ότι θα κρατούσαν
τα συνεταιριστικά προσχήµατα δείχνοντας ανοιχτά τον ΣΑΣΟΕΕ. «Κανείς πλέον δεν µπορεί να µας αδικήσει όταν µιλούσαµε για “δούρειο
ίππο” ή όταν επισήµως και θεσµικά καταγγέλλαµε την οργανωµένη και συστηµατική προσπάθεια
απόλυτου ελέγχου του αγροτικού
χώρου από ιδιωτικά συµφέροντα.
Είναι, απογοητευτική η διαπίστωση της ευθυγράµµισης µε αυτά τα
συµφέροντα φορέων ή οργανώσεων που υποτίθεται ότι θα κρατούσαν τουλάχιστον τα συνεταιριστικά προσχήµατα. Συµφέροντα που
αποδεικνύεται πλέον ότι είναι κοινά ανάµεσα στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ
Θα επέτρεπαν οι
έχοντες θεσµική
ευθύνη ποτέ να καθίσει
στα έδρανα της Βουλής
κάποιος που δεν έχει
εκλεγεί αλλά έχει
«αγοράσει» την εκεί
παρουσία του, ρωτά η
Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ

Α.Ε. και τον ΣΑΣΟΕΕ».
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της, µετά από συνεδρίαση του ∆Σ,
που φέρει τον τίτλο «Όταν πέφτουν
οι µάσκες» είναι όνειδος για τη χώρα να την εκπροσωπεί στις κεντρικές ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις µια ιδιωτική εταιρεία, που
στην πραγµατικότητα, όπως λέει,
επιχειρεί να θέσει στο περιθώριο
τους συνεταιρισµούς και τους οργανωµένους σε αυτούς αγρότες,
προτάσσοντας ιδιοτελή συµφέροντα. Θέτει δε, το ερώτηµα στους έχοντες θεσµική ευθύνη αν: «θα επέτρεπαν ποτέ να καθίσει στα έδρανα της Βουλής κάποιος που δεν έχει εκλεγεί, αλλά έχει ουσιαστικά
“αγοράσει” την εκεί παρουσία και
συµµετοχή του; Όσο ακραίο κι αν
φαντάζει αυτό το παράδειγµα, δείχνει, σε αντιστοιχία, αυτό που συµβαίνει στις COPΑ-COGECA», αναφέρει. Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ απευθύνει
ερώτηµα και προς τους συνεταιριστές, που είτε - όπως λέει -περιπλανήθηκαν είτε «εξαπατήθηκαν» και
προσδέθηκαν στο άρµα των ιδιωτών.«Τώρα που έπεσαν οι µάσκες,
αισθάνονται δικαιωµένοι µε τις επιλογές τους; Και τι θα κάνουν για
να ανακτήσουν τη χαµένη τους συνεταιριστική αξιοπρέπεια;».

Συγκροτήθηκε σε σώµα το επταµελές
∆ιοικητικό Συµβούλιο στον Σύλλογο
Ελλήνων Σποροπαραγωγών & Σπορόφυτων (ΣΕΣΣΠ) το οποίο προέκυψε
από τις εκλογές που διενεργήθηκαν
την 28η-9-2017.
Σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το καταστατικό του συλλόγου διαδικασίες (κεφ3.αρθ3.), την Τετάρτη 4
Οκτωβρίου 2018 η σύνθεση του νέου
προεδρείου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ανατολίτης Μιχαήλ,
«ALFA SEEDS ΑΒΕΕ»
Αντιπρόεδρος: Χριστιάς Ιωακείµ,
«AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»
Γενικός Γραµµατέας:
Μπουνάνος Αθανάσιος,
«ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»
Ταµίας: Κλωναρίδης Γεώργιος,
«ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ Γ.»
Τακτικό Μέλος: Μιχαήλ Βασίλειος,
«F.A.S, FYTO - ANIMAL SERVICES»
Τακτικό Μέλος: Σερβέτας Ιωάννης,
«AGRIS ΑΕ»
Τακτικό Μέλος: Αγραφιώτης ∆ηµήτριος, «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ»

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Ο Ανατολίτης
της Alfa Seeds
πρόεδρος στο
ΔΣ του ΣΕΣΣΠ

Συγκροτήθηκε σε σώµα το
7µελές ∆Σ στο Σύλλογο Ελλήνων
Σποροπαραγωγών & Σπορόφυτων,
θέτοντας στο «τιµόνι»
τον Μιχαήλ Ανατολίτη.

Τουλάχιστον
700 τόνοι καπνών
έτοιµου προς
εξαγωγή έκαψε
η πυρκαγιά στις
αποθήκες της
Μισσιριάν στην
Καβάλα.

Κανονικά οι συναλλαγές µε παραγωγούς-προµηθευτές
διαβεβαιώνει η Μισσιριάν ΑΕ, παρά την πυρκαγιά
Άνιση αποδείχθηκε η µάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάµεις µε τη
µεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε αργά το απόγευµα της Τετάρτης 10/10,
σε αποθήκη µε καπνά της βιοµηχανίας Μισσιριάν ΑΕ στον Αµυγδαλεώνα
Καβάλας, η οποία µε βάση τα µέχρι στιγµής στοιχεία κατέκαψε περίπου
700 τόνους µεταποιηµένου καπνού, έτοιµου προς εξαγωγή.
Το πρώτο φως της ηµέρας βρήκε τον χώρο των περίπου 2.700 τµ, να
έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς κατέρρευσε και η
σκεπή του. Πιο συγκεκριµένα σε ανακοίνωση της Μισσιριάν ΑΕ,
αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «η εταιρεία επικοινωνεί στους
πελάτες, στους προµηθευτές και στους παραγωγούς, µε τους οποίους
συνεργάζεται, καθώς και στους εργαζόµενους της ότι το ατυχές
περιστατικό δεν θα επηρεάσει τις συναλλαγές της και ότι θα συνεχίσει
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της µε συνέπεια, όπως έκανε έως
σήµερα στη µακρόχρονη ιστορία της».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η βαµβακοσυλλεκτική της
επίδειξης ήταν η 7760 που
κατασκεύασε η εταιρεία John
Deere το 2009, αναφέρει στην
Αgrenda ο εµπορικός διευθυντής
της John Deere Zey Roger και ως
σήµερα έχει πωληθεί σε 12 χώρες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ποδαρικό στην Ελλάδα, µε επίσηµη
πρώτη επίδειξη στα βαµβακοχώραφα της Φαλάνης στη Λάρισα, έκανε
η εντυπωσιακή βαµβακοσυλλεκτική
µηχανή 7760 της John Deere το µεσηµέρι της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου,
κάνοντας τους παρευρισκόµενους να
µιλούν µε ενθουσιασµό για νέα εποχή στη βαµβακοκαλλιέργεια της χώρας. Η Agrenda ήταν εκεί, καταγράφοντας εικόνες και συναισθήµατα
αυτής της νέας, ελπιδοφόρας σύµφωνα µε πολλούς εποχής.
«Πρωτοπορούµε ξανά, καθώς για
πρώτη φορά συλλέγονται έξι σειρές
βαµβακιού και αµέσως συσκευάζονται
σε µπάλα», αναφέρει στην Αgrenda
ο πρόεδρος του ∆.Σ. και διευθύνων
σύµβουλος της Agrotech S.A. Μποζατζίδης-Μητσιολίδης ΑΕ, Χριστόδουλος Μποζατζίδης από τον δοκιµαστικό αγρό του βαµβακοκαλλιεργητή
Παύλου Παπακωνσταντίνου. «Στόχος της σηµερινής µας επίδειξης, υπογραµµίζει ο κ. Μποζατζίδης, είναι
να δώσουµε το στίγµα που επικρατεί
παγκοσµίως γύρω από τη συλλογή
βάµβακος και για το λόγο αυτό καλέσαµε σε πρώτη φάση τους πελά-

τες της εταιρείας µας, που τυγχάνει να είναι µεγάλοι βαµβακοπαραγωγοί περιοχών της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της
Θεσσαλονίκης».

Πρώτα στη Φαλάνη
Η Agrotech επέλεξε να αρχίσει τη σειρά επιδείξεων της βαµβακοσυλλεκτικής µηχανής 7760
της John Deere στη Φαλάνη Λάρισας, καθώς εδώ η σεζόν ξεκινά
πιο νωρίς. «Είµαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το δυνατό µηχάνηµα τελευταίας τεχνολογίας που
φέραµε, αφού τα τελευταία χρόνια έχουµε άνοδο της βαµβακοκαλλιέργειας στη χώρα µας. Κατά
γενική οµολογία, σήµερα το βαµβάκι δίνει καλύτερο εισόδηµα από τις άλλες αροτραιές καλλιέργειες», ανέφερε ο κ. Μποζατζίδης.
Στο χωράφι βρισκόταν ένα ειδικά εξειδικευµένο κλιµάκιο από την
John Deere, που αποτελούνταν α-

πό τους Maxim Zaitsev Αντιπρόσωπο Πωλήσεων στην υποστήριξη Πελατών και Προϊόντων John Deere
International, Kulkarni Amar, σχεδιαστή Προϊόντων John Deere στο
Τµήµα Specialty Harvesting Market,
Zey Roger Global Εµπορικό ∆ιευθυντή John Deere στο τµήµα Specialty
Harvesting Cotton και Hailstone David,
εκπρόσωπο Πωλήσεων John Deere
International, των οποίων η προσφορά σε εµπειρία, γνώση και τεχνική υποστήριξη είναι ανεκτίµητη.
Η βαµβακοσυλλεκτική της επίδειξης
ήταν η 7760 που κατασκεύασε η εταιρεία το 2009, αναφέρει στην Αgrenda
ο κ. Zey και ως σήµερα έχει πωληθεί
σε 12 χώρες, µε πρώτες που απόλαυ-

σαν τη νέα τεχνολογία της οι ΗΠΑ, η
Αυστραλία και η Βραζιλία.
Το µηχανήµα αυτό είναι εξοπλισµένο µε κινητήρα Power Tech Plus
Engine µε έξι κυλίνδρους, κυβισµό
13.5 λίτρων, ισχύς 500 ίππους, αριθµό σειρών έξι, δεξαµενή καυσίµου 1.098 λίτρων, δεξαµενή νερού
για καθαρισµό αδραχτιών 1.325 λίτρων, δεξαµενή λιπαντικού 288 λίτρων και τύπο συλλεκτικού PRO 16
(16 µπάρες). Η 7760 της John Deere
είναι έπισης εφοδιασµένη µε ένα εντελώς πρωτοπόρο τυλιχτικό σύστηµα το οποίο επεξεργάζεται το συλλεγόµενο βαµβάκι, το συµπιέζει και το

Η πρώτη εξάσειρη
έφτασε στον κάμπο
Η John Deere 7760 με τις στρογγυλές μπάλες δίνει το στίγμα για αλλαγή εποχής

βγάζει στο χωράφι ή σε καρότσα µε
την µορφή µπάλας. «Το αµέσως επόµενο σχέδιό µας είναι να την κατασκευάσουµε πιο µικρή και ευέλικτη στους αγροτικούς δρόµους», συµπλήρωσε ο κ. Zey.

Λύνονται προβλήµατα
Με τη µπάλα λύνονται τα προβλήµατα διαχείρισης, µεταφοράς και αποθήκευσης της παραγωγής, υπογραµµίζει ο υπεύθυνος υποκαταστήµατος Λάρισας (6ο χλµ.Λάρισας- Φαρσάλων) της Agrotech S.A. Κώστας
∆αρβούδης, ενώ παράλληλα µε την
οµάδα του µετρά την υγρασία, που
είναι στο 8 µε 9.
Ο κωδικός που είναι πάνω στη συσκευασία καταγράφει πόσες µπάλες
έχει βγάλει η βαµβακοσυλλεκτική µηχανή 7760 της John Deere από τον
συγκεκριµένο αγρό, ποιος είναι αυτός, σε ποια τοποθεσία βρίσκεται και
σε ποιόν ανήκει, το βάρος την υγρασία κάθε µπάλας. Ήδη από την αρχή
της επίδειξης δηλώνουν συνεχώς ενδιαφέρον για την αγορά του, πράγµα που µας καθιστά αισιόδοξους, τονίζει ο κ. ∆αρβούδης.
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Καλύτερη διαχείριση χρόνου
και ποιότητα συγκομιδής
Με τη βαµβακοσυλλεκτική µηχανή 7760
της John Deere δίνεται η δυνατότητα να
ελέγξει ο βαµβακοπαραγωγός καλύτερα
την ποιότητα, να κάνει ολοκληρωµένη διαχείριση και να πετύχει καλύτερη τιµή, καθώς η µπάλα µπορεί να πάει στο εκκοκκιστήριο στον χρόνο που αυτός επιθυµεί αναφέρει στην εφηµερίδα Αgrenda ο βαµβακοπαραγωγός και αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Λαρισαίων Αγροτών Γιώργος Καραΐσκος.
Εντυπωσιασµένος από την επίδειξη και
παράλληλα προβληµατισµένος για το αν
και πόσο µπορεί ο Έλληνας παραγωγός

∆ΕΜΑΤΑ 2,5 ΤΟΝΩΝ ΣΕ ΝΑΙΛΟΝ

Σε μπάλα το βαμβάκι
δεν γεμίζει ξένες ύλες
Για τη σπουδαιότητα της συσκευασίας σε µπάλα του βαµβακιού
µίλησε και ο βαµβακοπαραγωγός Παύλος Παπακωνσταντίνου, ο
οποίος προσέφερε 10 στρέµµατα από τις καλλιέργειές του στους
Μεριάδες της Φαλάνης, ώστε να λάβει µέρος η επίδειξη. «Όταν µου
έγινε η πρόταση να συµβάλω κι εγώ σε αυτή την εκδήλωση, δεν
δίστασα στιγµή, καθώς ένα από τα χρόνια ζητούµενά µας ήταν να
µην πέφτει το βαµβάκι στο χώµα και γεµίζει ξένες ύλες. Στις 15
Απριλίου ο σποροπαραγωγός αυτός αγρός των 10 στρεµµάτων
σπάρθηκε µε ST 402 της Pioneer, ποτίστηκε και στην ανάπτυξη
έριξα 150 κιλά ουρία, µε βασική λίπανση 300 κιλά και άζωτο 150 µε
υδρολίπανση. Ψέκασα για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι και για
τα µυζητικά έντοµα και τέλος έκανα αποφύλλωση, σύµφωνα πάντα
µε τις υποδείξεις των γεωπόνων της Pioneer. Συγκοµίζουµε σήµερα
µε το θεριζοαλωνιστικό συγκρότηµα του Ευάγγελου Θώδα από τον
Αµπελώνα Λάρισας και τους τεχνικούς της Agrotech µε την
επίβλεψη του εξειδικευµένου κλιµακίου της John Deere µε τις
µπάλες βάρους 2,5 τόνων να βγαίνουν στο χωράφι σε νάιλον
συσκευασία. Τεχνολογία εντυπωσιακή που λύνει βασικά προβλήµατα
χρόνου συλλογής, ποιότητας, µεταφοράς και αποθήκευσης. Και το
ποδαρικό ήταν γούρικο, καθώς το στρέµµα έβγαλε πάνω από 540
κιλά βαµβάκι σποροπαραγωγής», ανέφερε στην εφηµερίδα Agrenda
στα πλαίσια της επίδειξης ο κ. Παπακωνσταντίνου.

να ακολουθήσει νέες τεχνολογίες, ο κ.Καραΐσκος δηλώνει ότι:
«Ευτυχώς η τεχνολογία λύνει χρόνια
προβλήµατα και η 7760 είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο που απευθύνεται κυρίως
σε µεγάλους παραγωγούς και σε Οµάδες
Παραγωγών, αφού αυτοί εκµεταλλευόµενοι τις µεγάλες εκτάσεις τους µπορούν να
κάνουν απόσβεση.
Η αγροτική οικονοµία της χώρας περνά
δύσκολες συµπληγάδες. Τα προβλήµατα
γνωστά και χιλιοειπωµένα για το υψηλό
κόστος παραγωγής, τον πολύτεµαχισµέ-

νο κλήρο και τις τιµές συχνά κάτω του κόστους παραγωγής. ∆ιαφαίνεται ότι υπάρχει τάση ανόδου της βαµβακοκαλλιέργειας εδώ και δύο περίπου χρόνια, αλλά αν
την συγκρίνουµε µε την βαµβακοκαλλιέργεια της περιόδου 1990 τότε που αγγίζαµε
τα 3 ½ εκατοµµύρια στρέµµατα, τα σηµερινά στην καλύτερη πρόβλεψη 2.700.000
στρέµµατα φαντάζουν φτωχά. Και αυτό σε
συνάρτηση του ασύµφορου που έχουν καταστεί οι υπόλοιπες καλλιέργειες. Όλοι οι
παραγωγοί περιµένουµε την αναθεώρηση της ΚΑΠ 2020 για να µπορέσουµε να
κάνουµε τις ανάλογες επιχειρηµατικές κινήσεις και επενδύσεις. Η ανοιχτή τιµή στο
βαµβάκι ουσιαστικά παύει την λειτουργία
του ανταγωνισµού. Η θέση µου είναι ότι
έπρεπε να υπάρχει τιµή ηµέρας ανάλογα
µε τις χρηµατιστηριακές τιµές βάµβακος
και να πληρώνεται βάση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, δηλαδή της ποιότητας.
Έτσι θα αναβαθµίσουµε το ελληνικό
βαµβάκι στην παγκόσµια αγορά, ώστε να
βρίσκεται τουλάχιστον στις 3 πρώτες θέσεις για να έχει η χώρα µας τη δυνατότητα να πουλά επώνυµο προϊόν.
Μετά την αποβιοµηχανοποίηση της χώρας την τελευταία 20ετία, ήρθε ο καιρός
να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ξαναστήσουµε την ελληνική βιοτεχνία, βιοµηχανία, όπως και την υφαντουργία. Ώστε το ελληνικό βαµβάκι από πρώτη ύλη
να γίνεται ύφασµα και ένδυµα και έτσι να
φεύγει από την χώρα, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας, φέρνοντας συνάλλαγµα εδώ και κατ’ επέκταση άνοδο του βιοτικού
επιπέδου των παραγωγών».
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Περονόσπορος στις πατατοφυτείες
Άρχισαν οι προσβολές από τον περονόσπορο στις
καλλιέργειες πατάτας στη Μεσσηνία και συγκεκριµένα
στην πρώιµη παραλιακή ζώνη Αχαΐας και Ηλείας, µε
τους γεωπόνους της τοπικής ∆ΑΟΚ να αναφέρουν
ότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε τη
διάρκεια διύγρανσης του φυλλώµατος και τη
θερµοκρασία διύγρανσης δηµιουργούν ευνοϊκές
συνθήκες για το ξεκίνηµα προσβολών, σε όλες τις
περιοχές. Συστήνουν εβδοµαδιαία προστασία µε
επεµβάσεις στις φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο
στάδιο προσβολής από την ασθένεια (ύψος
µεγαλύτερο από 15-20 εκ.).

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Ψεκασµός µε πλήρη κάλυψη για τους ψευδόκοκκους στο αµπέλι
Εκτός από τον περονόσπορο και τις ασθένειες του ξύλου, οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου διαπίστωσαν πως τα
αµπέλια υποφέρουν και από ψευδόκοκκους, συνιστώντας ως καλλιεργητικό
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ µέτρο έναν ψεκασµό µε πλήρη κάλυψη της βλάστησης και του κοριού των
πρέµνων. Η ασθένεια των ψευδόκοκκων λέγεται και «κόλλα» ή «κάπνα».
Οι ψευδόκοκκοι την άνοιξη ανεβαίνουν στη βλάστηση και το καλοκαίρι
συγκεντρώνονται κυρίως στα σταφύλια. Στην περίπτωση που η προσβολή στον
αµπελώνα δεν είναι γενικευµένη, καλό είναι να ψεκάζονται µόνο τα προσβεβληµένα
πρέµνα, τα οποία και πρέπει να σηµαίνονται, προκειµένου να ελέγχονται επισταµένως
για την παρουσία πληθυσµών των εντόµων, από την έναρξη της νέας βλαστικής
περιόδου µετά τον τρύγο. Σκοπός της επέµβασης είναι η µείωση του πληθυσµού πριν
αποσυρθούν για διαχείµαση στο ριζικό σύστηµα ή στα ρυτιδώµατα του πρεµνού.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
Arysta: Proxanil Duo
Bayer: Consento 450SC, Volare 687,5 SC
Elanco Hellas s.a.c.i.: Electis 750WG, Sirocco M44 WP
FMC: Galben M (Benalaxyl 8 % + Mancozeb 65% ),
Zignal 50 SC (Fluazinam 50%), Vendetta (Fluazinam
37.5 % + Azoxystrobin 15%)
Hellafarm S.A.: Χελλασυµ 505 WP, Ohayo
Vioryl: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP, Mancozeb
Βιορύλ 80WP
Sipcam Hellas LtD: Vitene Triplo R, Cymonil και Lieto

Φυλλοκνίστης
στα εσπεριδοειδή
Με τις προσβολές να είναι έντονες κυρίως το
φθινόπωρο, πολλοί είναι οι οπωρώνες στο Ηράκλειο
Κρήτης, στους οποίους η ασθένεια του φυλλοκνίστη
προσβάλλει τα εσπεριοδοειδή αυτή την εποχή. O
φυλλοκνίστης πολλαπλασιάζεται γρήγορα, ειδικά σε
ζεστό και ξηρό περιβάλλον, και έχει πολλές γενιές το
χρόνο, αποτελώντας σηµαντικό κίνδυνο ειδικά για τα
νεαρά δενδρύλλια των φυτωρίων, για τα
εµβολιασµένα δέντρα καθώς και τις νέες φυτείες
εσπεριδοειδών. Για την αντιµετώπιση της ασθένειας
οι παραγωγοί συστήνεται να αφαιρούν τους
λαίµαργους βλαστούς και συνάµα να περιορίζουν τις
αρδεύσεις και τις όψιµες αζωτούχες λιπάνσεις. Όσο
οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, οι παραγωγοί
µπορούν να συνεχίσουν να προστατεύουν την
τρυφερή βλάστηση στα νεαρά αναπτυσσόµενα
δέντρα και φυτώρια. Τέλος, στα παραγωγικά δέντρα
προτείνεται η αποφυγή των επεµβάσεων για την
προστασία της ωφέλιµης πανίδας.

Σκευάσµατα
Arysta: Milbeknock 1EC
Bayer: Confidor 200SL (χρήση από τους επαγγελµατίες
χρήστες: µέχρι 19.12.2018)
Elanco Hellas s.a.c.i.: Onore 240SC
FMC: Zoro 1.8 EW (Abamectin 1.8%), Cal-Ex 1.8 EW
(Abamectin 1.8 EW)
Sipcam Hellas LtD: Vargas Ultra
Hellafarm S.A: Αµπατεκ 1,8 EC.

Μαύροι καρποί
στις φιστικιές
Πληγές στα δέντρα από ευρύτομο
και σκολύτη πριν τον λήθαργο
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Άµεση καταστροφή των µουµιοποιηµένων καρπών φιστικιάς
πάνω στο δέντρο ή στο έδαφος για το ευρύτοµο (Eurytoma
plotnikovi),που διαχειµάζει ως
ώριµη προνύµφη συστήνουν
οι γεωπόνοι του Βόλου. Οι ζηµιές προκαλούνται κυρίως από
τα σκουλήκια που αρχικά τρώνε τα µαλακά εσωτερικά τοιχώµατα του καρπού και έπειτα και
τον αναπτυσσόµενο σπόρο. Οι
προσβεβληµένοι καρποί φιστικιάς µαυρίζουν, παραµένοντας
επάνω στο δέντρο και µετά το
πέσιµο των φύλλων.
Οι γεωπόνοι του Περιφερεια-

κού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Βόλου τονίζουν µάλιστα στους
παραγωγούς ότι ένα ποσοστό
των προσβεβληµένων καρπών
καλό είναι να ελέγχεται για την
παρουσία προνυµφών και να
τοποθετούνται έπειτα σε πλαστικά ή γυάλινα διαφανή δοχεία την ερχόµενη άνοιξη, για
τον ακριβή προσδιορισµό της
εξόδου του εντόµου.

Ξυλοφάγο έντοµο
Ο σκολύτης προσβάλλει
κυρίως εξασθενηµένα
δέντρα, σε οφθαλµούς
και νεαρή βλάστηση

Όσο για τον σκολύτη, που
καταστρέφει τη φιστικιά την
εποχή που το φυτό εισέρχεται
σε λήθαργο, τα ακµαία του εντόµου εγκαταλείπουν τις στοές διατροφής και αναζητούν
εξασθενηµένους βλαστούς ή
κλάδους, όπου ορύσσουν στοές αναπαραγωγής, στις οποίες διαχειµάζουν. Ο σκολύτης
είναι ένα από το κυριότερα ξυλοφάγα έντοµα, που απειλούν
τις φιστικιές. Προσβάλλει κυρίως τα δέντρα στα οποία έχει επέλθει µια εξασθένηση,
προερχόµενη από διάφορες
αιτίες. Καταστρέφει τους ξυλοφόρους οφθαλµούς, καθώς και τη νεαρή βλάστηση.
Οι παραγωγοί καλούνται να

ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για τη µείωση του
πληθυσµού των εντόµων του
σκολύτη, ο οποίος διαχειµάζει. Πιο συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής:
Άµεση αφαίρεση και καύση κάθε ξερού, ηµίξηρου ή
καχεκτικού κλάδου.
Τοποθέτηση το φθινόπωρο
κοντά στα δένδρα µερικών ξερών και ηµίξηρων κλάδων, οι
οποίοι ενεργούν σαν παγίδες
για την ωοτοκία και διαχείµαση των εντόµων. Οι κλάδοι αυτοί πρέπει να συλλέγονται και
να καίγονται το Φεβρουάριο.
Χρήση εγκεκριµένων για
την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ.ΕΦΟ∆ΙΑ
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Άδεια στην Corteva για
το σύστημα παραγωγής
ηλίανθου Clearfield Plus
Η BASF παραχώρησε στην Corteva Agriscience μια παγκόσμια εμπορική άδεια
για την ανάπτυξη υβριδίων ηλίανθου, ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα Clearfield Plus
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

λεγχο των ζιζανίων και της ευρύτερης γκάµας προηγµένων σπόρων,
σε αυτή τη σηµαντική καλλιέργεια
για τους καταναλωτές».
Το σύστηµα παραγωγής ηλίανθου Clearfield Plus συνδυάζει ανθεκτικά υβρίδια, τα οποία αναπτύσσονται µέσω παραδοσιακών µεθόδων
αναπαραγωγής προηγµένης γενετικής, µε ζιζανιοκτόνα προσαρµοσµένα στις ανάγκες κάθε περιοχής. Όταν συνδυαστεί µε αξιόπιστα προγράµµατα διαχείρισης και πιστοποίησης, παρέχει έλεγχο των ζιζανίων
για όλη τη σεζόν και µεγαλύτερη αντοχή της καλλιέργειας σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις, καθώς και
δυναµικό µεγαλύτερης παραγωγής
και περιεκτικότητας σε ηλιέλαιο.

giouroukeli@agronews.gr

Τη συµφωνία παραχώρησης άδειας
για το σύστηµα παραγωγής ηλίανθου Clearfield Plus, που θα προσφέρει νέες επιλογές στους καλλιεργητές ηλίανθου παγκοσµίως, ολοκλήρωσαν η BASF και η Corteva
Agriscience, ο τοµέας Γεωργίας της
DowDuPont. Τα προϊόντα Pioneer
και Brevant της Corteva Agriscience
που αναπτύσσονται µε το σύστηµα
παραγωγής Clearfield Plus θα είναι διαθέσιµα στους καλλιεργητές
ηλίανθου µε το ξεκίνηµα αυτής της
σεζόν. Να σηµειωθεί ότι οι οικονοµικές λεπτοµέρειες της συµφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν.
Η BASF έχει παραχωρήσει στην
Corteva Agriscience µια παγκόσµια
εµπορική άδεια για την ανάπτυξη
υβριδίων ηλίανθου, ανθεκτικών
στα ζιζανιοκτόνα Clearfield Plus
της BASF σε όλα τα εµπορικά σήµατα σπόρων της Corteva Agriscience
ανά την Ευρώπη, την Αφρική, την
Ασία, τις Ηνωµένες Πολιτείες και
τη Λατινική Αµερική.

Ανταγωνιστικά ζιζάνια
«Καθώς η αγορά ηλίανθου συνεχίζει να επεκτείνεται παγκοσµίως, οι
καλλιεργητές χρειάζονται προηγµένες και βιώσιµες λύσεις για να προστατεύσουν τη σοδειά τους από τον
ανταγωνισµό των ζιζανίων», δήλωσε ο Larry Robertson, παγκόσµιος
εµπορικός διευθυντής χαρτοφυλα-

Συνδυασµός
Το σύστηµα Clearfield
Plus συνδυάζει ανθεκτικά
υβρίδια, που αναπτύσσονται
µε παραδοσιακές µεθόδους
αναπαραγωγής προηγµένης
γενετικής, µε ζιζανιοκτόνα
προσαρµοσµένα στις
ανάγκες κάθε περιοχής

κίου για τους ελαιοποιήσιµους σπόρους της Corteva Agriscience.
«Αυτή η συµφωνία δίνει τη δυνατότητα στην Corteva Agriscience να
προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωµένες λύσεις σπόρων και φυτοπροστασίας, που παρέχουν ευρύτερες επιλογές για τον έλεγχο των ζιζανίων
σε όλα τα εµπορικά µας σήµατα παγκοσµίως. Οι καλλιεργητές θα επωφεληθούν από το συνδυασµό της αποδεδειγµένης καινοτοµίας στον έ-
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Τµήµα γεωργικών
λύσεων της BASF
«Με τον παγκόσµιο πληθυσµό να αυξάνεται,
ο κόσµος εξαρτάται όλο και περισσότερο
από µια βιώσιµη γεωργία και ένα υγιές
περιβάλλον. ∆ουλεύοντας µε τους αγρότες,
τους επαγγελµατίες του τοµέα της
γεωργίας, τους εµπειρογνώµονες για τη
αντιµετώπιση των παρασίτων και άλλους
ειδικούς, έχουµε βασικό ρόλο να
βοηθήσουµε να γίνει πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό επενδύουµε σε έναν ισχυρό τοµέα
έρευνας και ανάπτυξης και σε µια µεγάλη
γκάµα προϊόντων, που περιλαµβάνει
σπόρους, χηµική και βιολογική προστασία,
διαχείριση εδάφους, φυτική υγεία, έλεγχο
των παρασίτων, καθώς και λύσεις ψηφιακής
γεωργίας. Με οµάδες εµπειρογνωµόνων
στο εργαστήριο, στον αγρό, στο γραφείο
και στην παραγωγή, συνδυάζουµε την
καινοτόµο σκέψη µε δράσεις στον αγρό,
δηµιουργώντας ρεαλιστικές ιδέες»,
αναφέρει η BASF σε δελτίο τύπου.

Βιώσιµες λύσεις από τη BASF
µε καινοτόµες τεχνολογίες

Η Corteva Αgriscience

«Η συνεργασία µας µε την Corteva
Agriscience αποτελεί παράδειγµα
για τη δέσµευση της BASF σε καινοτόµες συνεργασίες, που αυξάνουν
την παγκόσµια εµβέλεια µιας από
τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους
ζιζανιοκτονίας και διαχείρισης για
τον ηλίανθο», δήλωσε ο Jonathan
Bryant, αντιπρόεδρος παγκόσµιου
στρατηγικού µάρκετινγκ, του τµήµατος αγροτικών λύσεων της BASF.
«Είµαστε αφοσιωµένοι στη δηµιουργία βιώσιµων λύσεων που παρέχουν στους καλλιεργητές ευκαιρίες να αυξήσουν την πρόσβασή τους
σε καινοτόµες τεχνολογίες που αυξάνουν βιώσιµα την παραγωγή».

Η Corteva Agriscience, που αποτελεί τον
τοµέα Γεωργίας της DowDuPont (NYSE:
DWDP), προορίζεται να γίνει µια
ανεξάρτητη, δηµόσια εισηγµένη εταιρεία,
µέχρι τον Ιούνιο του 2019. Το τµήµα
συνδυάζει τα δυνατά σηµεία της DuPont
Pioneer, της DuPont Crop Protection και της
Dow AgroSciences. Η Corteva Agriscience
παρέχει στους καλλιεργητές σε όλο τον
κόσµο ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο συµπεριλαµβανοµένων µερικών από τις
πιο αναγνωρισµένες µάρκες στη γεωργία:
Pioneer, Encirca, τα νέα προϊόντα σπόρων
Brevant, καθώς και βραβευµένα προϊόντα
Προστασίας Καλλιεργειών - ενώ παράλληλα
εισάγει νέα προϊόντα στην αγορά µέσω του
σωστού συνδυασµού χηµείας-τεχνολογίας.
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Επενδυτικός πυρετός
στην Αφρική με
ανάπτυξη παραγωγής
λιπασμάτων

Να τετραπλασιαστεί μέχρι το
2030 αναμένεται η χρήση
λιπασμάτων από τους αγρότες

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Ρεπορτάζ του Reuters σηµειώνει ότι
«η ετήσια κατανάλωση λιπασµάτων
στην Αφρική εκτιµάται ότι θα φτάσει
τους 13.6 εκατοµµύρια τόνους θρεπτικών συστατικών µέχρι το 2030
από 7.6 εκατοµµύρια τόνους τώρα,
στις περιοχές ταχείας ανάπτυξης της
Ανατολικής και ∆υτικής Αφρικής καθώς οι αγρότες επιδιώκουν να τονώσουν τις καλλιέργειες, µετέφεραν αναλυτές της βιοµηχανίας CRU». Σε
µια ήπειρο που παραδοσιακά έµενε
πίσω σε σχέση µε άλλες περιοχές σε
ό,τι αφορά τη χρήση λιπασµάτων «η
κατανάλωση στην Αφρική έχει οριακά αυξηθεί από το 2010 από 25 σε
27 κιλά ανά εκτάριο καλλιεργήσιµης
έκτασης και από 12.4 σε 14.9 κιλά ανά εκτάριο για τις χώρες της Αφρικής
µε χαµηλό εισόδηµα».
«Η κατανάλωση λιπασµάτων στην
Ανατολική και ∆υτική Αφρική ενδέχεται να αυξηθεί τρεις µε τέσσερις φορές
τα επόµενα δέκα µε δεκαπέντε χρόνια» παρατήρησε ο Peter Hefferman,
επικεφαλής Παγκόσµιων Λιπασµά-

των και Χηµικών στους αναλυτές CRU.
Ο πλουσιότερος άνδρας της Αφρικής, Aliko Dangote κατασκευάζει ένα
εργοστάσιο για λιπάσµατα 1.5 εκατοµµυρίου τόνου που υπολογίζεται
ότι θα είναι έτοιµο το τελευταίο τρίµηνο του 2018. Η Indorama Eleme
Petrochemicals Ltd, θυγατρική εταιρεία της Νιγηριανής Εταιρείας Πετρελαιοειδών, ενδιαφέρεται επίσης
για την αύξηση της ετήσιας παραγωγής λιπασµάτων ουρίας (urea) στους
2.8 εκατοµµύρια τόνους.
Συµπληρωµατικά στα παραπάνω, οι Financial Times φιλοξένη-

σαν στο φύλλο τους της 25ης Σεπτεµβρίου άρθρο του David Pilling
που σηµείωνε ότι µε πρώτη την Κίνα, και άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία διερευνούν εµπορικές ευκαιρίες στην Αφρική.
Μια τουρκική εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γκάνα. Μία άλλη ανέλαβε την ολοκλήρωση νέου τερµατικού σταθµού στο διεθνές αεροδρόµιο της χώρας ενώ η
µεγαλύτερη αερογέφυρα στη Γκάνα, που φέρει το όνοµα του ήρωα
της ελευθερίας Kwame Nkrumah,
χτίστηκε από Βραζιλιάνους.
«Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, η ∆ύση σε ένα µεγάλο βαθµό αποσύρθηκε και σταµάτησε να
εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για
την Αφρική», παρατηρεί ο Howard
French, καθηγητής στη Σχολή ∆ηµοσιογραφίας του Columbia. Έτσι,
µια οµάδα άλλων χωρών εδραιώνεται εµπορικά και στρατηγικά στην
ήπειρο, όπου µέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν πρώην αποικιοκρατικές
ευρωπαϊκές δυνάµεις και οι ΗΠΑ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (ΣΕ ∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ)
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Μέσα σε µία δεκαετία οι εισαγωγές λιπασµάτων στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής έχουν υπερδιπλασιαστεί,
µε την Κίνα και την Ινδία να είναι οι χώρες οι οποίες έχουν εκµεταλλευτεί περισσότερο αυτή την άνοδο.

Νέοι παίκτες με πρώτη
Είτε είναι κράτη του Κόλπου και της
Μέσης Ανατολής που προσπαθούν
να κερδίσουν επιρροή στο Κέρας της
Αφρικής, είτε κινεζικές εταιρείες που
εξασφαλίζουν κοβάλτιο – απαραίτητο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, είτε η Ινδία που αντικαθιστά τις ΗΠΑ
ως ο µεγαλύτερος εισαγωγέας αργού από τη Νιγηρία, σε όλη την Αφρική νέοι παίκτες κάνουν αισθητή την παρουσία τους.
Σε ό,τι αφορά το εµπόριο, η Κίνα αντικατέστησε την Αµερική ως
ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος
της Αφρικής το 2009. Πέρσι, το εµπόριο µεταξύ Κίνας-Αφρικής άγγιξε τα 170 δις δολάρια, κάτω από
το υψηλότερο όριο του 2014 αλλά
σχεδόν 20 φορές πάνω από την αρχή της χιλιετίας. Αντίθετα, το εµπόριο της Αµερικής µε την υποσαχάρια
Αφρική ήταν στα 39 δις δολάρια.
Το εµπόριο µεταξύ Αφρικής-Ινδίας σκαρφάλωσε από τα 7.2 δις δολάρια στα 78 δις δολάρια το 2014,
καθιστώντας την Ινδία τον τέταρτο
µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο της Αφρικής, σύµφωνα µε την Οικονοµική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αφρική. Μεταξύ 2006 και 2016 – όπως εκτιµά το Ινστιτούτο Brookings – η αξία των αφρικανικών εισαγωγών από

∆ιπλωµατία
του χρέους
Τον Αύγουστο,
Αµερικανοί
Γερουσιαστές έγραψαν
στους Steven Mnuchin,
υπουργό Οικονοµικών
και Mike Pompeo,
υπουργό Εξωτερικών
κατηγορώντας την Κίνα
ότι «χρησιµοποιεί ως
όπλο το κεφάλαιο» στην
Αφρική και την Ασία για
να φτιάξει ένα κόσµο
κατ’ εικόνα και καθ’
οµοίωσή της οικονοµικά.
Η αίσθηση ότι η Αµερική
χάνει την επιρροή της
στην ήπειρο βοηθά στην
κατανόηση της
απόφασης του
Αµερικανού Προέδρου
Τραµπ να στηρίξει την
Εταιρεία Ιδιωτικών
Επενδύσεων στο
Εξωτερικό, το όριο
δανειοδότησης της
οποίας κάτι παραπάνω
από θα διπλασιαστεί, στα
60 δις δολάρια.

ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ
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Ξηρασία και μακροοικονομικές
αβεβαιότητες διαμορφώνουν
τον παραγωγικό χάρτη το 2019

την Κίνα στην αφρικανική ήπειρο
τη Ρωσία και την Τουρκία ανέβηκε
κατά 142% και 192% αντίστοιχα.

Κινεζική βάση στο Τζιµπουτί
Η Κίνα έχει επενδύσει περίπου
125 δις δολάρια σε αφρικανικές
χώρες από το 2006 µέχρι το 2016

Ευρωπαίοι ηγέτες
Για «Σχέδιο Μάρσαλ
για την Αφρική» είχε
µιλήσει πέρσι η Μέρκελ
ενώ ο Μακρόν σηµείωσε
πρόσφατα ότι γεννήθηκε
µετά το τέλος της
αποικιοκρατίας
σύµφωνα µε την Ερευνητική Πρωτοβουλία για την Κίνα και την Αφρική στο Πανεπιστήµιο Johns
Hopkins. Τον Σεπτέµβριο 40 Αφρικανοί ηγέτες ταξίδεψαν στο
Πεκίνο, όπου άκουσαν τον Πρόεδρο Xi Jinping να δεσµεύεται για
60 δις δολάρια επιπλέον τα επόµενα τρία χρόνια.
Πέρσι η Κίνα άνοιξε την πρώτη
της στρατιωτική βάση στο εξωτερικό, στο Τζιµπουτί, επιπρόσθετα στην
παρουσία των ΗΠΑ και άλλων. Το
Τζιµπουτί, που έχει δανειστεί πολλά χρήµατα από την Κίνα, αποτε-

Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping συνάντησε τον πρωθυπουργό της
Τανζανίας Kassim Majaliwa µετά το Συνέδριο του Πεκίνου.
λεί παράδειγµα αυτού που κάποιοι
στις ΗΠΑ αποκαλούν “διπλωµατία
του χρέους”, όπου – όπως υποστηρίζουν – το Πεκίνο µεταφράζει τα
δάνεια σε πολιτική επιρροή. Επικριτές της Κίνας συµπληρώνουν
ότι χρησιµοποιεί το χρέος για να
θέσει υπό τον έλεγχό της οργανισµούς στη Ζάµπια, όπως την εθνική επιχείρηση ηλεκτρισµού.
Τον Αύγουστο η T. Μέι επισκέφθηκε αφρικανικά κράτη προωθώντας την επιχειρηµατική δραστηριότητα µετά το Brexit, δε-

δοµένης της παρουσίας βρετανικών συµφερόντων στο πετρέλαιο και την εξόρυξη στην περιοχή. Πέρσι η Γερµανία υποσχέθηκε χρήµατα σε γερµανικές εταιρείες που θα επέλεγαν να επενδύσουν στην Αφρική σε µια
προσπάθεια να ανακοπούν οι
προσφυγικές ροές.

Τον παράγοντα ξηρασία, δείχνει η Κοµισιόν στις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις
της ως βασικό «υπαίτιο» για τις αυξοµειώσεις στην παραγωγή µιας σειράς βασικών αγροτικών προϊόντων το 20182019, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει τις
µακροοικονοµικές αβεβαιότητες στο παγκόσµιο εµπόριο λόγω δασµών Τραµπ,
πετρελαίου, δολαρίου αλλά και τη χαµηλότερη ανάπτυξη στην ΕΕ και τις επισφάλειες µετά το Βrexit.
Aναφορικά µε τις συνθήκες ξηρασίας που επικράτησαν φέτος το καλοκαίρι, τα σιτηρά, δέχονται το µεγαλύτερο αρνητικό χτύπηµα, ενώ η έλλειψη
τροφής λόγω καύσωνα οδηγεί σε σφαγή βοοειδών ανεβάζοντας την παραγωγή µοσχαρίσιου κρέατος περισσότερο από όσο αναµένονταν. Στον τοµέα των µήλων, παρά την καλοκαιρία
της άνοιξης, µετέπειτα ο καύσωνας επηρέασε την παραγωγή σε µηλοπαραγωγές χώρες µε αποτέλεσµα να εκτιµάται ότι τα περισσότερα µήλα θα
διοχετευθούν στη µεταποίηση(+54%
σε σχέση µε πέρυσι).
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση για την περίοδο 2018-2019:
Τα δηµητριακά είναι αυτά που γράφουν σηµαντική πτώση 8% λόγω ξηρασίας, µε το σιτάρι να γράφει µείωση 9%
(ήτοι ανέρχεται στους 129 εκατ.τόνους),
καταγράφοντας χαµηλό πενταετίας. Αυτό είχε ως επακόλουθο, οι τιµές των δηµητριακών στην ΕΕ να εκτοξευτούν τον
Αύγουστο σε υψηλότερα επίπεδα από
τον προηγούµενο χρόνο, που σηµαίνει
για παράδειγµα 50 ευρώ παραπάνω ανά τόνο για το στάρι και 60 ευρώ παραπάνω ανά τόνο για το κριθάρι. Η σοδειά
καλαµποκιού υπολογίζεται ότι θα είναι
κάτω κατά 6% σε σχέση µε πέρσι, στους
62.1 εκατοµµύρια τόνους.
Η παραγωγή µοσχαρίσιου κρέατος το 2018 προβλέπεται στους 8 εκατ.
τόνους αυξηµένη κατά 1.6% σε σχέση
µε το 2017.

2018/2019

2017/2018
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

+26%

+3,5%

+0,2%

+0,5%

worldfertilizer.com και David
Times (25/09/2018)

Η παραγωγή πουλερικών αυξάνεται επίσης και θα αγγίξει τους 14.9 εκατοµµύρια τόνους, σε σύγκριση µε τους
14.6 εκατοµµύρια τόνους το 2017. Η
αύξηση συνδέεται µε την ανάκαµψη από την περσινή χρονιά που είχε δεχθεί
πλήγµα από τον πυρετό των πουλερικών
αλλά και µε τη µείωση στις εισαγωγές
από τη Βραζιλία που κρατά τις ευρωπαϊκές τιµές σε υψηλά επίπεδα.
Στο χοιρινό, τα άφθονα αποθέµατα κρατούν τις τιµές χαµηλά.
Η παραγωγή µήλων εκτιµάται ότι
θα κινηθεί στα επίπεδα ρεκόρ της παραγωγής του 2014/1, µε 12.8 εκατοµµύρια τόνους το 2018/19, µε αύξηση 28%
σε σύγκριση µε την περσινή χρονιά λόγω καλοκαιρίας την άνοιξη.
Η παραγωγή ελαιόλαδου θα συνεχίσει να ανεβαίνει µε την πρόβλεψη να
την προσδιορίζει στους 2.26 εκατοµµύρια τόνους.
Η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ
προβλέπεται ότι θα είναι µικρότερη απ’
ό,τι αναµενόταν εξαιτίας της ανοµβρίας.
Η τάση για της εξαγωγές σιτηρών σε
χαµηλό, ενώ αντίθετα σε ανοδική τροχιά
οι εισαγωγές σε στάρι και το καλαµπόκι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πηγές: Robyn Wainwright,
Pilling, έντυπη έκδοση των Financial

Η έκθεση βασίζεται σε διαθέσιµα
στοιχεία µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2018.

12%

7,4%

4,0%

5,6%
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Το ένα τρίτο των
ορυζώνων μπήκε
στη Ψευδοσπορά
Στα 100.000 στρέμματα έφτασαν οι εντάξεις στην
Εναλλακτική Ζιζανιοκτονία Ορυζώνων, τα μήλα
κυρίως έβαλαν ακόμα 3.468 στο Κομφούζιο, ενώ στα
Αντιχαλαζικά τα κονδύλια υπερκαλύπτουν τις αιτήσεις
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το ένα τρίτο των εκτάσεων ορυζοκαλλιέργειας στην Ελλάδα να καλύπτεται
πλέον από τη δράση Εναλλακτική Ζιζανιοκτονία Ορυζώνων και τον τριπλασιασµό των δικαιούχων που επιδοτούνται
για την εφαρµογή φεροµόνων στις δενδροκαλλιέργειες (Κοµφούζιο) που
οφείλεται κυρίως στην έ19 Οκτωβρίου νταξη των µήλων, έκλειΟι δικαιούχοι του
σαν οι δύο σχετικές προΚοµφούζιο πρέπει
κηρύξεις στα πλαίσια των
να υποβάλουν τα
Προγραµµάτων Αγροτιπαραστατικά έως τις κής Ανάπτυξης.
Πάντως, αν και περίσ19 Οκτωβρίου
σεψαν και από τις δύο
δράσεις συνολικά ακόµα
10 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία
που έδωσε στη δηµοσιότητα το αρµόδιο
υπουργείο, αυτά δεν αναµένεται να διοχετευθούν σε κάποια νέα προκήρυξη
των δύο παραπάνω γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων, παρά να περάσουν στα
ταµεία Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης όπου η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ
την προσφορά κονδυλίων.
Σηµειώνεται εδώ, ότι όσον αφορά τις
πρώτες πληρωµές, αναµένεται να υπάρξει προκαταβολή για τους δικαιούχους
των δύο παραπάνω µέτρων µέσα στον
ερχόµενο Νοέµβριο για το έτος εφαρµογής 2018. Η προκαταβολή µπορεί να
φτάσει µέχρι και το 85% της δόσης, αν
γίνει χρήση των νέων διατάξεων της ΕΕ.
Για την ένταξη των δικαιούχων στα παραπάνω Μέτρα το υπουργείο εξέδωσε α-

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

νακοίνωση η οποία αναφέρει τα εξής:
στη ∆ράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
εντάχθηκαν 846 δικαιούχοι µε συνολική
ενταγµένη έκταση 105.436,7 στρέµµατα και συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη στην
πενταετία 11.070.853,50 ευρώ.
στη 2η πρόσκληση της ∆ράσης 10.1.08
«Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής
σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» εντάχθηκαν 3.468 δικαιούχοι
µε συνολική ενταγµένη έκταση 67.929,1
στρέµµατα και συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη στην πενταετία 16.143.569,04 ευρώ.

Με 516 προτάσεις έκλεισαν οι αιτήσεις
για τις επενδύσεις σε αντιχαλαζικά
Συνολικά 9.297.723 ευρώ ζήτησαν
οι 516 ενδιαφερόµενοι στα πλαίσια του
Μέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε
προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν
στην άµβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιµατικών συνθηκών και των
καταστροφικών συµβάντων», η οποία
έκλεισε στις 9 Οκτωβρίου. Συνολικά είχαν δεσµευτεί 12 εκατ. ευρώ κονδύλια,
κάτι που σηµαίνει ότι αν δεν υπάρχουν
προβλήµατα στους φακέλους και συµπληρώνουν τα απαραίτητα µόρια, τότε
θα εγκριθούν όλοι. Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΛΓΑ, η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης θα ξεκινήσει
άµεσα, µε την παραλαβή των φυσικών
φακέλων των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να ολοκληρωθεί το συντοµότερο
δυνατόν. Υπενθυµίζεται ότι η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των φυσικών
φακέλων είναι στις 24 Οκτωβρίου 2018.

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
516

9.297.723
ΕΥΡΩ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ ΟΡΥΖΩΝΩΝ
3.468

16.143.569

ΕΥΡΩ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

846

11.070.853
ΕΥΡΩ

Χάνεται η εκχώρηση της επιδότησης στα
Σχέδια Βελτίωσης, σκοτάδι για εγκρίσεις

Σ

ε ναυάγιο oδηγήθηκε η περίπτωση της εκχώρησης ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης, την
ώρα που οι 15.000 φάκελοι που περιµένουν αξιολόγηση µαζί µε την εµπειρία του παρελθόντος δείχνουν πως οι
εγκρίσεις δεν πρόκειται να βγουν πριν
το καλοκαίρι του 2019. Τα δύο παραπάνω προβλήµατα προέκυψαν σε συνάντηση του ΣΕΑΜ µε τον γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο
Κασίµη την περασµένη Τετάρτη, ενώ
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda,
οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών
δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την
έγκρισή, καθώς µε µία υπερδέσµευση
περνάνε όλοι οι φάκελοι.

Α

πεναντίας τα φυσικά πρόσωπα θα παίξουν σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες (εκτός Αττικής και Ιονίων Νήσων) µε πιθανότητες µία στις τρεις, επιβεβαιώνοντας
το ρεπορτάζ της περασµένης εβδοµάδας. Μάλιστα ο µεγαλύτερος ανταγωνισµός εντοπίζεται στο Βόρειο Αιγαίο
που επιδοτείται µε 85%, όπου οι πιθανότητες ένταξης µπορεί να είναι και
µία στις τέσσερις.

Τ

α παραπάνω σηµαίνουν πιο απλά σύµφωνα µε το ρεπορτάζ
της Agrenda, τα εξής: Οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών για
τις οποίες έχουν προβλεφθεί 84,2
εκατ. ευρώ εκτιµάται πως θα περάσουν όλες, µε µία υπερδέσµευση.
Ένα στα τρία φυσικά και νοµικά πρόσωπα που διεκδικούν τα υπόλοιπα
231.789.500 ευρώ (περίπου 4.500 εγκρίσεις) θα περάσουν. Στις Περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νήσων θα εγκριθούν όλοι όσοι συγκεντρώνουν
από 45 µόρια και πάνω στις αιτήσεις
τους. Σηµειώνεται εδώ ότι αν περισσέψουν χρήµατα από τις συγκεκριµένες περιφέρειες αυτά θα µπουν σε έναν «κουβά» µαζί µε άλλα τυχόν κονδύλια που εξοικονοµήθηκαν (π.χ από Κοµφούζιο) και θα µεταφερθούν
στα Σχέδια Βελτίωσης για την κάλυψη των επιλαχόντων. Σε περίπτωση
υπερδέσµευσης τώρα, µπορεί το διαθέσιµο ποσό των 316 εκατ. ευρώ να
διαµορφωθεί στο 130%, δηλαδή να
προστεθούν ακόµα 94 εκατ. ευρώ.

Ό

σον αφορά τώρα το χρονοδιάγραµµα των εγκρίσεων, γεγονός που αναδείχτηκε στη
συνάντηση του ΣΕΑΜ µε τον κ. Κασί-
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Σχέδια Βελτίωσης
Ως καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής του φυσικού
φακέλου έχει οριστεί η
∆ευτέρα, 15/10/2018 στα
πλαίσια της προκήρυξης των
Σχεδίων Βελτίωσης.

µη, τον προϊστάµενο της ΕΥΕ ΠΑΑ,
Νίκο Μανέτα και τον προϊστάµενο
της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ,
Ευθύµη Τσιατούρα, εκφράζονται
φόβοι ότι δεν θα βγει το χρονοδιάγραµµα του υπουργείου που ορίζει πως θα εκδοθούν εγκρίσεις
πριν τον Ιούλη. Αναλυτικότερα στο
δελτίο τύπου του ο ΣΕΑΜ αναφέρει:

Π

ραγµατοποιήθηκε χθες
η προγραµµατισµένη συνάντηση του ΣΕΑΜ µε τον
Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ Χαράλαµπο Κασίµη, που είχε ως κυρίαρχο στόχο την ενηµέρωση του
Συνδέσµου για την εξέλιξη του
µέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020
(Σχέδια Βελτίωσης). Τον ΣΕΑΜ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ∆Σ
Σάββας Μπαλουκτσής, ο Γενικός
Γραµµατέας Παναγιώτης Κατσαρός, ο Ταµίας Κώστας Κορίζης και
η ∆ιευθύντρια του Συνδέσµου κα
Κατερίνα Σκαρλάτου. Τον κ. Κασίµη πλαισίωσαν τα αρµόδια στελέχη της ∆ιαχειριστικής αρχής.

Τ

α συµπεράσµατα που προέκυψαν από την συνάντηση
ήταν άκρως απογοητευτικά για την εξέλιξη των «πολυθρύλητων» Σχεδίων Βελτίωσης και ήδη επικρατεί µεγάλος προβληµατισµός και αναστάτωση στα µέλη
του Συνδέσµου.

Με 843
τρακτέρ
το 9μηνο
Στα 843 τρακτέρ έκλεισε η
αγορά το 9µηνο 2018,
σύµφωνα µε τον ΣΕΑΜ που
σηµειώνει στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης πως
«αν και βελτιωµένο το
νούµερο σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2017,
είναι απογοητευτικό σε σχέση
µε τις προβλέψεις και τις
προσδοκίες από τα Σχέδια
Βελτίωσης». Παράλληλα ο
Σύνδεσµος τονίζει το γεγονός
πως άλλη µια χρονιά πήγε
χαµένη για τον κλάδο, «εξ’
αιτίας των καθυστερήσεων και
των συνεχών παρατάσεων
στη α’ φάση της υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στο
Μέτρο 4.1». Υπενθυµίζεται ότι
οι εισαγωγείς µηχανηµάτων
είχαν καταθέσει πολλές
φορές τις αντιρρήσεις τους
σχετικά µε τις παρατάσεις στα
Σχέδια Βελτίωσης, καθώς
όπως λέγανε δεν βοηθάνε
τους αγρότες που συνεχώς
αναβάλουν αναγκαίες
επενδύσεις και δεν βοηθάνε
την αγορά των γεωργικών
µηχανηµάτων η οποία έχει
πληγεί ανεπανόρθωτα, από
τους ανεπαρκείς χειρισµούς.
της Πολιτείας διαχρονικά,
στην διαχείριση αυτών των
προγραµµάτων.

Μεταποίηση
(Μέτρο 123 Α)

∆

ύο ήταν τα βασικά προβλήµατα που προέκυψαν από την
συνάντηση: το ένα αφορά
τον εκτιµώµενο χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των εγκρίσεων.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιαχειριστικής αρχής, αυτές δεν προβλέπεται να εκδοθούν πριν τον Ιούλιο
του 2019! Λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι
οι εκτιµήσεις του Υπουργείου µέχρι
σήµερα για τις προηγούµενες φάσεις του προγράµµατος διαψεύστηκαν παταγωδώς, υπάρχει ο φόβος ότι και το 2019 θα χαθεί ολόκληρο και
ουσιαστικά οι εγκρίσεις θα οριστικοποιηθούν και θα αρχίσουν να υλοποιούνται το 2020! ∆ικαιώνονται δυστυχώς οι φόβοι του ΣΕΑΜ που είχαν
εκφραστεί δηµόσια, ότι µε τις συνεχείς παρατάσεις (6 συνολικά!) στην
υποβολή των αιτήσεων, δηµιουργήθηκε ένας τεράστιος και δυσκίνητος
όγκος αιτηµάτων, που απαιτεί χρόνο,
εργατοώρες και πρόσθετο κόστος για
να αξιολογηθεί. ∆υστυχώς οι πάσης
φύσεως σκοπιµότητες (οικονοµικές,
συντεχνιακές και πολιτικές) επισκιάζουν την ουσία και την οµαλή ροή
του προγράµµατος.

Τ

ο δεύτερο και ακόµη πιο
σοβαρό πρόβληµα είναι
η πληροφορία που δόθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα ότι
τελικώς «ναυαγεί» η εκχώρηση
της επιδότησης από τον δικαιούχο

στον προµηθευτή. Ένα πάγιο αίτηµα του κλάδου, που έγινε αποδεκτό και συµπεριλήφθηκε στην Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο πρώην Υπουργός κ. Αποστόλου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλείται «δυσκολίες» στην εφαρµογή του και
αρνείται την υλοποίησή του! Αυτό δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα
στην χρηµατοδότηση των επενδύσεων και στην υλοποίηση των προγραµµάτων, διότι, ως γνωστόν, απαιτείται η 100% εξόφληση της επένδυσης για την εκταµίευση των
επιδοτήσεων. Και τα µέλη του ΣΕΑΜ, µετά από τόσα χρόνια ανυπαρξίας πωλήσεων και συνεχούς ταµιακής «αιµορραγίας», αδυνατούν
πλέον να χρηµατοδοτήσουν τους
υποψήφιους αγοραστές.

Μ

ε τις παραπάνω εξελίξεις,
η κατάσταση στον κλάδο επιδεινώνεται ακόµη
περισσότερο, η ανάκαµψη της αγοράς αναβάλλεται για άλλο ένα
χρόνο και τα µέλη µας θα πρέπει
να φανούν για άλλη µια φορά ασυνεπή απέναντι στα εργοστάσια,
στα οποία συνεχώς δίνουν προβλέψεις και συνεχώς εκτίθενται. Τις επόµενες ηµέρες, είναι πιθανόν να
γίνει έκτακτη συνάντηση των µελών του ΣΕΑΜ για να συνεκτιµηθεί η κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί και να παρθούν αποφάσεις.

Παρατείνεται µέχρι τις 16
Οκτωβρίου η ολοκλήρωση
των συνεχιζόµενων
πράξεων του Μέτρου 123Α,
που αφορά στις επενδύσεις
στη µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων, οι οποίες
µεταφέρθηκαν στο
Υποµέτρο 4.2 του ΠΑΑ
2014-2020.

Συνεργασία
Ανοιχτά για αιτήσεις µέχρι
τις 22 Οκτωβρίου είναι τα
Υποµέτρα 16.1-16.2: Ίδρυση
και λειτουργία
Επιχειρησιακών Οµάδων της
Ευρωπαϊκής Σύµπραξης
Καινοτοµίας (ΕΣΚ) για την
παραγωγικότητα και
βιωσιµότητα της γεωργίας»
και 16.1-16.5: «Συνεργασία
για περιβαλλοντικά έργα,
περιβαλλοντικές πρακτικές
και δράσεις για την κλιµατική
αλλαγή» (Μέτρο 16
Συνεργασία).
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Το τετράυνο
αναστρεφόµενο
άροτρο EVO 120,
η δισκοσβάρνα
DMX 300 και ο
καλλιεργητής Mistral
250 των εργαλείων
ER.MO «συστήθηκαν»
εν ώρα εργασίας
στους ένθερµους
παρευρισκόµενους,
στην πρώτη
παρουσίαση από τη
Θεοχαράκης Α.Ε.

Τα παρελκόμενα
της ER.MO έφερε
η Θεοχαράκης ΑΕ
Άμεσα διαθέσιμα από το δίκτυο αντιπροσώπων της
εταιρείας καλλιεργητές, δισκοσβάρνες και άροτρα
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τα παρελκόµενα της ιταλικής ER.MO, που
περιλαµβάνουν δισκοσβάρνες, καλλιεργητές και άροτρα ξεκινά άµεσα να διαθέτει
στην ελληνική αγορά η εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ (Same-Deutz Fahr), µε τη συµφωνία
αυτή να σηµατοδοτεί την είσοδο του οµίλου
στον κλάδο της επεξεργασίας εδάφους. Η
παρουσίαση των µηχανηµάτων σε αγρότες
και συνεργάτες έγινε την περασµένη Παρασκευή στη Νίκαια της Λάρισας και πιο συ-

γκεκριµένα στο κτήµα του Παναγούλη Κωνσταντίνου, µε τρία τρακτέρ Deutz-Fahr να
έλκουν τη δισκοσβάρνα DMX 300, τον καλλιεργητή Mistral 250 και το τετράυνο αναστρεφόµενο άροτρο EVO 120.
Σύµφωνα µε τον sales manager στο τµήµα Τρακτέρ της Θεοχαράκης ΑΕ Στέλιο Σταµατίκο, τα µηχανήµατα αυτά είναι κατάλληλα για µικρές και µεγάλες ιπποδυνάµεις
τρακτέρ, µε την ανταπόκριση των παρευρισκόµενων αγροτών να είναι αρκετά ζεστή.
Η συµφωνία µε την ιταλική ER.MΟ, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ
Τα µηχανήµατα της
ER.MO είναι κατάλληλα
για µικρές και µεγάλες
ιπποδυνάµεις, όπως έγινε
σαφές στην παρουσίαση
στο κτήµα του Παναγούλη
Κωνσταντίνου στη Νίκαια.
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Έναρξη συνεργασίας
της Terra AE
με την Fimaks SA
Tην έναρξη της συνεργασίας της µε την µεγαλύτερη τουρκική κατασκευάστρια εταιρεία γεωργικών µηχανηµάτων
Fimaks S.A, ανακοίνωσε η Terra AΕ, η οποία θα διαθέτει
στην ελληνική αγορά βυτία λυµάτων, κάθετους και οριζόντιους ενσιροδιανοµείς καθώς και κοπροδιανοµείς.
Συγκεκριµένα, η Terra AE, η οποία ανήκει στον όµιλο
εταιρειών της Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ και είναι αποκλειστικός εισαγωγέας στην Ελλάδα των µεγάλων eυρωπαϊκών εργοστασίων Kverneland, MX και Arcusin,

καθώς και κατασκευαστής ποιοτικών γεωργικών µηχανηµάτων, εµπλουτίζει την σειρά των προσφερόµενων
µηχανηµάτων της µε ενσιροδιανοµείς, κάθετους και οριζόντιους κοχλίες, κοπροδιανοµείς και βυτία λυµάτων
της εταιρίας Fimaks.

Το προφίλ της Fimaks
Από το 1975 η Fimaks S.A. εξειδικεύεται στην κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων για την κτηνοτροφία
και την χορτονοµή. Κατασκευάζει επίσης κοπτικά ενσίρωσης καλαµποκιού, µικρούς ελαστιχοφόρους φορτωτές, χορτοδετικές µηχανές τετράγωνης µπάλας, αναρτώµενα δισκοφόρα χορτοκοπτικά και χορτοσυλλέκτες.
Η εξαγωγική δραστηριότητα της Fimaks εξαπλώνεται σε
πάνω από 100 χώρες µεταξύ των οποίων είναι η Γερµα-

έκλεισε αµέσως µετά την έκθεση Agrotica,
µε τα µηχανήµατα αυτά να είναι διαθέσιµα
για παραγγελίες από τους αντιπροσώπους
της Θεοχαράκης ΑΕ.
Σε µία έκταση 22.000 τετραγωνικών µε τα
8.000 τετραγωγικά µέτρα εξ αυτών να φιλοξενούν τη µονάδα παραγωγής, η ιταλική ER.MO, αναγνωρισµένη ως κορυφαίος
κατασκευαστής αναστρεφόµενων αρότρων
στην Ιταλία, κατασκευάζει τα γεωργικά της
µηχανήµατα, τα οποία διακρίνονται για την
αξιοπιστία τους και την υψηλή ποιότητα κατασκευής του πλαισίου τους.
Από το 1967 που δραστηριοποιείται στην
κατασκευή γεωργικών παρελκοµένων, η
ER.MO έχει κατασκευάσει περισσότερα από 23.000 µηχανήµατα, πολλά από τα οποία εξάγονται κιόλας.

Τα άροτρα Evolution
Όλα τα εξαρτήµατα των αρότρων της εταιρείας είναι τοποθετηµένα στο κύριο πλαίσιο, µε βίδες από υψηλής αντοχής χάλυβα.
Τα παραπάνω εγγυώνται µηδενική στρέψη
στο κύριο πλαίσιο του παρελκόµενου, το οποίο είναι κατασκευασµένο από το ίδιο υλικό, χωρίς να υπάρχουν συγκολλήσεις µεταξύ των µερών του. Με αυτή τη κατασκευαστική φιλοσοφία δεν προκαλείται εξασθένηση και µετέπειτα σπάσιµο του πλαισίου.

Οι δισκοσβάρνες DMX
Κατάλληλα για ελαφρά και µεσαία εδάφη
και µε βάθος εργασίας 10 εκατοστών, οι δισκοσβάρνες της ER.MO αποδίδουν σε λίγο
χρόνο, εξασφαλίζοντας συνεπώς χαµηλότερη κατανάλωση. Λόγω του µεγάλου βάρους µάλιστα, τα καταφέρνουν περίφηµα
ακόµη και σε πιο σκληρά εδάφη.

Προσιτοί καλλιεργητές

∆ιεθνής αναγνώριση
Πέρα από το 78% των πωλήσεων
µηχανηµάτων στην Ιταλία, το υπόλοιπο 22% αφορά τις εξαγωγές των
εργαλείων ER.MO

Σύµφωνα µε την εταιρεία, τα µοντέλα καλλιεργητών υπόσχονται, µε ένα µόνο πέρασµα, προετοιµασία του εδάφους, κάλυψη
των υπολειµµάτων και τεµαχισµό µε µειωµένες απαιτούµενες διαδροµές, χωρίς να
χαλάει η γονιµότητα του εδάφους.

νία, Ελβετία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Μεξικό, Πολωνία, Ρουµανία κ.α.
Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο τύπου, µε το σύστηµα
ποιότητας που πιστοποιείται σύµφωνα µε τα πρότυπα
ISO, η Fimaks S.A. εγγυάται το µέγιστο από άποψη λειτουργικών και αξιόπιστων προϊόντων. Οι κάθετοι ενσιροδιανοµείς Fimaks FMV µε χωρητικότητες από 3 έως
36 κυβικά, µε τον σχεδιασµό του κάθετου κοχλία επιτρέπουν την σωστή ανάµιξη των ζωικών τροφών εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα. Η σειρά FMV είναι ιδανική για τις κατηγόριες αγελαδοτροφίας και βοοτροφίας. Η γκάµα κοπροδιανοµέων FIMAKS FMG προσφέρει
χωρητικότητες των 4, 5, 10, 18 και 25 κυβικών. Στους
οριζόντιους ενσιροδιανοµείς σειράς FIMAKS FMH µε
χωρητικότητες 4, 6, 9 και 12 κυβικών η εταιρεία θέλει
να απευθύνθεί σε µικρές και µεσαίες κτηνοτροφικές
µονάδες λόγω του χαµηλού ύψους του µηχανήµατος,
που µπορεί να κινείται χωρίς περιορισµούς.
Τέλος, να σηµειωθεί πως διαθέσιµα στην ελληνική
αγορά θα είναι τα βυτία λυµάτων FST των 6, 8, 10 και
20 χιλιάδων λίτρων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Επιτυχία η αγάπη
σε αυτό που κάνει
∆ιαχρονικό
Αν κάνεις ό,τι θέλεις, είναι
ελευθερία. Αν αγαπάς αυτό που
κάνεις, είναι ευτυχία.
Αποτυχίες
Στα 62 του έτη, ο Colonel Harland
David Sanders κατάφερε να γίνει
εκατοµµυριούχος µε τη µυστική
συνταγή των Kentucky Fried
Chicken, των γνωστών µας KFC.
Πριν από αυτό, είχε αποτυχηµένες
προσπάθειες ως δικηγόρος και ως
πωλητής λαµπτήρων. Οι αναφορές
τον θέλουν να αποτυγχάνει
περισσότερες από 1.000 φορές
στην προσπάθειά του να πουλήσει
σε κάποιο εστιατόριο τη συνταγή
του για τηγανητό κοτόπουλο, κάτι
που τελικά
κατάφερε στις
1.010. Αν ο
Sanders είχε
σταµατήσει στα
1.009 «όχι» που
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
άκουσε, η
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
βιοµηχανία των
fast-food θα
ήταν σήµερα πολύ διαφορετική. (Χ.
Κοτσακάς, epixeiro.gr, 21/9/2018)
Ευρωβουλευτές
Κάθε ευρωβουλευτής λαµβάνει
καθαρό µισθό 6.611,42€/µηνιαίως.
Επίσης 313€/ηµέρα παρουσίας στο
ευρωκοινοβούλιο για στέγαση και
διατροφή. 4.416€/µήνα για έξοδα
γραφείου. Για αµοιβές συνεργατών
δίνονται 24.526€/µήνα.
Καλύπτονται όλα τα έξοδα
µετακίνησης από-προς το
ευρωκοινοβούλιο αεροπορικώς,
σιδηροδροµικώς ή οδικώς. (ΑΠΕΜΠΕ, 26/9/2018)
Αυτοκτονίες
Τουλάχιστον 2.989 αυτοκτονίες
σηµειώθηκαν µέσα σε 5 χρόνια
στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των
αυτοχείρων ήταν έγγαµοι/-ες.
Στους άνδρες η ηλικιακή οµάδα µε
τις περισσότερες αυτοκτονίες ήταν
άνω των 85 ετών. Η πλειοψηφία
των αυτοχείρων (43%) άνηκαν
στον οικονοµικά ανενεργό
πληθυσµό. Ο αριθµός των
αυτοκτονιών είναι σταθερά
υψηλότερος σε σχέση µε την
προηγούµενη δεκαετία. (ΕΛΣΤΑΤ
2015) *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Οι αυτόχθονες φυλές
αγροτικών ζώων είναι
μαθημένες να επιβιώνουν
στα δύσκολα

Ο μουσειακός τρόπος συντήρησης των
σπάνιων φυλών κοστίζει περισσότερο
από την εμπορική τους αξιοποίηση

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Στεπικές
φυλές
Οι στεπικές
φυλές
βοοειδών
προέρχονται
από τον Bos
primigenius
ή Uro

Κατερίνη
Τις τελευταίες
δεκαετίες
έχει µειωθεί
δραµατικά η
φυλή Κατερίνης, αφού δεν
ξεπερνά τα
270 ζώα

Η συνεργασία της πρωτογενούς παραγωγής µε τους ανθρώπους της αγοράς είναι ο µόνος τρόπος διάσωσης
της αυτόχθονης φυλής των ελληνικών
στεπικών βοοειδών καθώς και άλλων
αυτοχθόνων φυλών, όπως είναι ο ελληνικός µαύρος χοίρος, ενώ η διάσωση και αξιοποίησή τους είναι κρίσιµα
για την βιωσιµότητα της ελληνικής υπαίθρου και για την παραγωγή προϊόντων µε µεγάλη υπεραξία και συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Αυτό ήταν το βασικό µήνυµα της εκδήλωσης µε θέµα
«Η αυτόχθονη φυλή των ελληνικών
στεπικών βοοειδών» που διοργάνωσαν την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου τα εστιατόρια Basegrill, Cookoovaya, το αγρόκτηµα «Η Κιβωτός του ∆ήµου», καθώς
και η Πανελλήνια Ένωση Εκτροφέων
Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων
(ΠΕΕΑΦΑΖ), στην Αθήνα.
«Τα ζώα αυτά δεν είναι εγκλιµατισµένα στο περιβάλλον, αλλά είναι ένα µε το περιβάλλον» ανέφερε από το
βήµα της εκδήλωσης ο ∆ηµήτρης ∆ήµου, ο οποίος εκτρέφει 200 αγελάδες
της ελληνικής στεπικής φυλής της Κα-
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τερίνης στο αγρόκτηµά του, «Η Κιβωτός του ∆ήµου», κάνοντας έκκληση «οι
επενδύσεις να αρχίσουν από την κτηνοτροφία διότι απαιτεί ελάχιστα κεφάλαια, καθώς σήµερα η κτηνοτροφία είναι ο µοναδικός κλάδος της οικονοµίας που παραµένει αναγκαστικά πρωτογενώς». «Έτσι θα σταµατήσουµε να
περιµένουµε επενδύσεις από το εξωτερικό ως άλλο µάνα εξ ουρανού», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κ. ∆ήµου,
παραθέτοντας από τον «Οικονοµικό»
του Ξενοφώντα την ρήση ότι η γεωργία είναι µητέρα και τροφός όλων των
τεχνών, σε µια προσπάθεια να «υπενθυµίσει» στους οικονοµολόγους τα βασικά. Στην οµιλία του ο κ. ∆ήµου, ανέπτυξε τα πλεονεκτήµατα της ενασχό-

λησης µε την συγκεκριµένη φυλή, τονίζοντας πως τα προϊόντα που προέρχονται από αυτήν την αγελάδα υπερτερούν των συµβατικών, αφού τα ζώα
αυτά είναι πλήρως εναρµονισµένα µε
την ελληνική φύση, και µπορούν να επιβιώσουν σε αυτήν «χωρίς πρόσθετες
εισαγόµενες και πολυδάπανες εισροές
σόγιας, καλαµποκιού και φαρµάκων».
«Πρέπει να κάνουµε κάθε προσπάθεια να προστατεύσουµε οτιδήποτε αποτελεί βασικό στοιχείο των δικών µας
παραδοσιακών φυλών» σχολίασε σχετικά στην Agrenda ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος
Κασίµης, κάνοντας αναφορά στο σχετικό πρόγραµµα του υπουργείου.

Τα ελληνικά βοσκοτόπια κάνουν την αγελάδα Κατερίνης
να ξεχωρίζει από παρόµοιες φυλές της Μεσογείου

Ιταλία
Στην Ιταλία τα
βοοειδή της
φυλής αυτής
ανέρχονται
στα 23.370
ζώα
Η διάσωση και αξιοποίηση των φυλών
είναι κρίσιµα για την ελληνική ύπαιθρο.

Στοιχεία από την διδακτορική της διατριβή πάνω στο κρέας της στεπικής
φυλής Κατερίνης παρουσίασε στην εκδήλωση η Dr. ∆έσποινα
Καρατοσίδη, η οποία κατέληξε στην έρευνά της στο συµπέρασµα ότι «η
επιλογή της Κατερίνης είναι ιδανική, διότι οι αναλύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας παρουσιάζουν
την άριστη ποιότητα του κρέατός της, που κάνει αυτό το γονότυπο των
ζώων αντικείµενο που αξίζει να διαφυλαχτεί και να βελτιωθεί». Όπως
εξήγησε η Dr. Καρατοσίδη, «οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στη
φυσικο-χηµική σύνθεση του κρέατος µπορούν να αποδοθούν στη γενετική
προέλευση του ζώου όπως και στη διατροφή τους και ιδιαίτερα στη
χλωριδική σύνθεση των βοσκοτόπων και την ποσότητά τους, αφού η
σύσταση των λιβαδιών επηρεάζει τον ρυθµό ανάπτυξης του ζώου».
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Με τη φροντίδα
της Αίολος
Tην καθιερωµένη
ετήσια παρουσίαση
του wine portfolio
2018-2019
διοργάνωσε την
περασµένη Κυριακή
στο ξενοδοχείο
Intercontinental η
Αίολος Α.Ε. Για 18η
συνεχή χρονιά, το
οινόφιλο κοινό και οι
επαγγελµατίες του
χώρου είχα την
ευκαιρία να
δοκιµάσουν τα κρασιά
των Ελλήνων και
ξένων συνεργατών
της Αίολος Α.Ε. Σε µια
ενδιαφέρουσα
γευσιγνωσία από την
Rioja στην Ξάνθη, απο
το Barolo στο
Μέτσοβο απο τη
Μendoza στη Νεµέα.
Η Aiolos διατηρεί
µακροχρόνιες
συνεργασίες µε πάνω
από ογδόντα
παραγωγούς.

Ένα µετά το άλλο έρχονται τα σηµάδια για την ακύρωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί αφού ούτε στο προσχέδιο του προϋπολογισµού
2019 υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα από τον ειδικό φόρο αλλά και η καθαρογραφή της σχετικής απόφασης από
το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο δείχνει, µεταξύ άλλων, ως άκυρη τη βάση
της είσπραξης του ΕΦΚ. Μένουν τώρα οι
οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης
για µηδενισµό του ειδικού φόρου. Και
η Ε∆ΟΑΟ εκτιµά πως το θέµα οδεύει
προς οριστική λύση κάτι που έγινε αντιληπτό και στην συνάντηση που είχαν
µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
(4 /10/18), ο οποίος αναφέρθηκε στο
προσχέδιο του νέου προϋπολογισµού
και στην µη εγγραφή πρόβλεψης για
έσοδα από τον ειδικό φόρο.
Η νοµική υπηρεσία του Συνδέσµου
Ελληνικού Οίνου, έχει αποστείλει προς
τα µέλη του ΣΕΟ, µια σύντοµη ανάλυση της καθαρογραφείσας απόφασης
(1734/2018) του ΣτΕ, επιβεβαιώνοντας πλήρως όσα είχαν αναλυθεί τις
προηγούµενες εβδοµάδες, ήτοι ότι ακυρώνονται πλείονες διατάξεις της υπουργικής απόφασης, µεταξύ άλλων
και η βάση της είσπραξης του ΕΦΚ. Ως
εκ τούτου, η βεβαίωση και η είσπραξη
του φόρου δεν είναι παράνοµες από τις
3.9.2018 (δηµοσίευση της δικαστικής
απόφασης) αλλά από την 01.01.2016,
οπότε και τέθηκε σε ισχύ η ακυρωθείσα υπουργική απόφαση.
Ειδικότερα, η ακυρωτική απόφαση αρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες:
1. Ως προς το αντικείµενο του φόρου: Η απόφαση κρίνει σκεπτικό ότι ο
ορισµός του τελικού προϊόντος (κρασί
µετά την πρώτη απολάσπωση) που δίδεται δεν απαντάται πουθενά στο δίκαιο
της ΕΕ, δεν ταυτίζεται µε τον ορισµό του
δικαίου της ΕΕ για τον οίνο (που είναι
το αντικείµενο του φόρου) και δεν συνάδει µε τους κανόνες της οινοποιίας.

Σκοπός του ελληνικού
σήµατος είναι, η εδραίωση της εµπιστοσύνης
των καταναλωτών
στα ελληνικά προϊόντα
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Εµπιστοσύνη

Ο ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα αποτελεί
ήδη φορέα απονοµής του ελληνικού σήµατος στο γάλα και στα
γαλακτοκοµικά προϊόντα και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία
του στον τοµέα του παρθένου
και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου κατά τη σύνταξη προδιαγραφών ποιότητας για τα
αγροτικά προϊόντα, εκπόνησε
τον κανονισµό απονοµής του
Ελληνικού Σήµατος στο παρθένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και στην επιτραπέζια
ελιά και αποτελεί τον επίσηµο
φορέα απονοµής του.
Σκοπός του ελληνικού σήµατος είναι, η εδραίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα
ελληνικά προϊόντα, η προστασία
των συµφερόντων των παραγωγών, καθώς και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Να σηµειωθεί ότι ειδική τελετή για την απονοµή των σηµάτων διοργανώθηκε στα πλαίσια
της 83ης ∆ΕΘ στην Θεσσαλονίκη, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη.
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Η απόφαση ΣτΕ για άρση ΕΦΚ
στο κρασί καθαρογράφτηκε,
ο λόγος τώρα στην Παπανάτσιου

Φόρεσαν το Ελληνικό Σήμα οι επτά
πρώτες εταιρείες ελιάς και ελαιολάδου
Η εταιρεία Κοντοδήµας Αθανάσιος, η Μedolio ΑΕ, η Αλµπαντάκης ΑΕΕΒΕ - Cretan Mill, η
Ψαρουδάκης ελαιόλαδα ΑΕ, η
Οlico Βrokers µονοπρόσωπη ΙΚΕ, η Mεσογειακή Γη ΕΕ και η
Τerra Creta ΑΒΕΕ είναι οι επτά
πρώτες εταιρείες στις οποίες απονεµήθηκε το Ελληνικό Σήµα
στην ελιά και στο ελαιόλαδο.
Τα εν λόγω προϊόντα (35 στον
αριθµό) πιστοποιούνται και προβάλλονται ως ελληνικά από επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του σήµατος και δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
Η χρήση του Ελληνικού Σήµατος και η τυποποίηση των προϊόντων που παράγονται στην
ελληνική γη, αποσκοπεί στην
ανάδειξη τους αλλά και την ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια παραγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη και την ανάγκη να προβάλλονται µε έναν οργανωµένο τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η ποιοτική τους ταυτότητα.

Agrenda

Η Κατερίνα Παπανάτσιου ασχολείται
εδώ και µήνες µε αυτή την υπόθεση.

2. Αναφορικά µε τους µικρούς οινοποιούς: Το ΣτΕ έκρινε ότι η νοµοθεσία
της ΕΕ δεν επιτρέπει να επιβληθεί στον
µικρό οινοποιό να προκαταβάλλει τον
ΕΦΚ µε την ολοκλήρωση της παραγωγής του και πριν τη διάθεση του προϊόντος, ούτε επιτρέπει να χαρακτηριστούν
τα προϊόντα που παράγουν ή διαθέτουν
οι µικροί οινοποιοί ότι τελούν εκτός καθεστώτος αναστολής.
3. Για τα αποθέµατα της 31.12.1015:
Η απόφαση έκρινε ότι η ∆ιοίκηση δεν
είχε εξουσιοδότηση προκειµένου µε την
προσβαλλόµενη απόφαση να επιβάλει
ΕΦΚ σε προϊόντα τα οποία πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4346/2015 βρίσκονταν σε ανάλωση εκτός καθεστώτος φορολογικής αποθήκης που ίσχυε
την 31.12.2015. Κι επιπλέον, κρίθηκε
ως συνταγµατικά ανεπίτρεπτη η αναδροµική επιβολή ΕΦΚ.
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Ο Αλέξανδος Βλήτας το 2012 πήρε την πρωτοβουλία να δηµιουργήσει µια
οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής, τυποποίησης και εµπορίας φρέσκων
και αποξηραµένων υπερκαρπών, όπως είναι τα µύρτιλα και το γκότζι µπέρι.
Αλέξανδος Βλήτας

Υγαία στην κορυφή του Πάρνωνα

Τα καλά superfood
βγαίνουν απ’ το
χωράφι του παππού
Το κενό στην ελληνική αγορά ήρθε να καλύψει η οικογένεια
Βλήτα, με υπερκαρπούς και πολύ προσωπική δουλειά

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Παραγωγή
Τα 25 στρέµµατα
αποδίδουν περί
τα 500-800 κιλά
µύρτιλου, αρώνιας,
κράνµπερι και γκότζι
µπέρι ανά στρέµµα
ετησίως

Πάνω στην κορυφή του
Πάρνωνα, σε υψόµετρο
κοντά στα 1300 µέτρα, ο Αλέξανδρος Βλήτας, 37 χρονών σήµερα, είδε το 2012
µια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία, η οποία σήµερα έχει µεταφραστεί σε µια επιτυχηµένη οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής, τυποποίησης
και εµπορίας φρέσκων και αποξηραµένων υπερκαρπών, όπως είναι τα µύρτιλα, το γκότζι
µπέρι και οι αρώνιες.
«Η ιδέα ήρθε µαζί µε την κρίση, όταν σκεφτήκαµε προκειµένου να συµπληρώσουµε το
εισόδηµά µας, να ασχοληθούµε µε κάτι εναλλακτικό, όπως είναι οι υπερτροφές, τις οποίες
είχαν αρχίσει να διαφηµίζουν πολύ οι πολυενθικές, αλλά υπήρχε ειδικά στην Ελλάδα ζήτηση για φρέσκα φρούτα αυτού του είδους, την
οποία δεν µπορούσε να καλύψει η εγχώρια πα-

ραγωγή», αναφέρει στην Agrenda
ο κ. Βλήτας. Τότε ήταν που θυµήθηκε µια ακαλλιέργητη οικογενειακή έκταση πάνω στο βουνό, η οποία είχε αφεθεί στην
τύχη της από την κατοχή, όταν
ο παππούς του ∆ηµήτρη Βλήτα
την αξιοποίησε για να θρέψει την
οικογένειά του. «Πέρασαν πολλές
δεκαετίες για να αξιοποιηθεί εκ νέου
το µετερίζι του παππού µέχρι να φτάσουµε
στη σηµερινή µας καλλιέργεια, όµως γρήγορα
διαπιστώσαµε ότι µε το που αποφασίσεις να επενδύσεις ενθουσιασµό και κόπο στη γη, η γη
αµέσως στο ανταποδίδει» αναφέρει.
Αυτή τη στιγµή, στην ορεινή Βαρβίτσα του
Πάρνωνα, καλλιεργούνται 25 στρέµµατα, τα
οποία βρίσκονταν «σε άγρια κατάσταση και
χρειάστηκαν πολύ προσωπική δουλειά», µε
4.000 φυτά, από τα αρχικά 800 που φύτεψε ο
∆ηµήτρης µε τον πατέρα του, τα οποία αποδίδουν ανά στρέµµα 500 µε 800 κιλά φρέσκων
φρούτων το χρόνο.

Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες
πρώτες εξαγωγές των
προϊόντων της «Υγαία» στην
πολύ απαιτητική αγορά του
Καναδά.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολυμπιακή
ζυθοποιία
Νέος sales
director

Πρώτα πάτησαν καλά στην ελληνική
αγορά, και στη συνέχεια οι εξαγωγές
Τα προϊόντα της εταιρείας Υγαία,
µπορεί να τα βρει κανείς σε ντελικατέσεν καταστήµατα και καταστήµατα βιολογικών σε Αθήνα και Πελοπόννησο, ενώ γίνονται δειλά δειλά κάποιες εξαγωγές στον Καναδά.
«Οι βλέψεις είναι για το εξωτερικό.
Θα είναι η επόµενη κίνησή µας, αφού τώρα νιώθουµε πως πατήσαµε
καλά στην ελληνική αγορά» αναφέρει ο κ. Βλήτας. Ωστόσο όπως εξηγεί το βήµα αυτό ενδέχεται να τον
δυσκολέψει κάπως αφού «αν δεν
βοηθήσει το κράτος και δεν έχει κάποιος και γνωριµίες, είναι δύσκολο,
ειδικά για εµάς που η δυνατότητα
συµµετοχής σε εκθέσεις είναι ένα
δυσβάσταχτο κόστος». «Αυτό που
θα περιµέναµε από το κράτος, θα ήταν µια ενίσχυση τύπου ΕΣΠΑ, που
θα βοηθά αυτές τις επιχειρήσεις να
µεγαλώσουν περαιτέρω, ή επιδοτήσεις για συµµετοχή σε εκθέσεις του
εξωτερικού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βλήτας, ο οποίος εξαιτίας
της παράλληλης απασχόλησής του
στην δεύτερη οικογενειακή επιχείρηση, που είναι ένα συνεργείο µε
τρακτέρ, δεν κατάφερε να µπει σε

Αφοσίωση
Η επιχείρηση προχώρησε
αποκλειστικά µε την
αφοσίωση και την
προσωπική δουλειά της
οικογένειας

κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα
για νέους αγρότες, τονίζοντας πως
το πιο σηµαντικό είναι και η µείωση της φορολογίας.
Όπως αναφέρει ο κ. Βλήτας, µέχρι τώρα η επιχείρηση προχώρησε
αποκλειστικά µε την αφοσίωση και
την προσωπική δουλειά της οικογένειας, αφού η απασχόληση περισσότερων ανθρώπων θα επιβάρυνε
υπερβολικά τα οικονοµικά της επιχείρησης. Το κόστος της µεταποιητικής µονάδας, που περιλαµβάνει
ένα ξηραντήριο και συσκευαστικά
µηχανήµατα, και ήταν έτοιµη το
2015, όταν οι καλλιέργειες, οι οποίες είχαν µπει στο χωράφι από
το 2012, ήταν πλέον έτοιµες να αποδώσουν καρπούς, και της εκµετάλλευσης, που είναι σκεπασµένη
µε αντιχαλαζικό δίχτυ, καλύφθηκε
εξ’ ολοκλήρου µε ίδια κεφάλαια. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως η επιχείρηση αναζητά συνεχώς κωδικούς
που ανταποκρίνονται στις νέες καταναλωτικές τάσεις, µε την τελευταία σειρά προϊόντων, το τσάι happy
hour, να κυκλοφορεί στην αγορά
από τις αρχές του έτους.

Ο Σίµων Ανερούσος ανέλαβε
καθήκοντα Sales Director Off Trade
& Exports στην Ολυµπιακή
Ζυθοποιία, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση. Ο κ. Ανερούσος έχει
καταγράψει µια µακρόχρονη και
αξιόλογη πορεία συνεργασίας µε την
εταιρία. Εντάχθηκε αρχικά στο
δυναµικό της το 2011 ως Key
Account Manager, ενώ το 2015
ανέλαβε τη θέση του Area Sales
Manager για την Αττική.

Deere & Company
Αλλαγές στην
ηγετική ομάδα

Στην ανακοίνωση για αλλαγές στην
οµάδα των ανώτερων στελεχών της
εταιρείας προχώρησε ο Samuel R.
Allen, πρόεδρος και γενικός
διευθυντής της Deere and Company,
οι οποίες θα ισχύσουν από τις 15
Νοεµβρίου. Την θέση του Προέδρου
στη διεύθυνση Παγκόσµιας
Κατασκευής και ∆ασών,
αναλαµβάνει ο James M. Field.

SunKist Growers
Νέα διευθύντρια
επικοινωνίας
ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΒΑΡΒΙΤΣΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Το όρος Πάρνωνας, που είναι γνωστό και ως
Μαλεβός, είναι ο µεγαλύτερος ορεινός όγκος της
Πελοποννήσου και στέκει επιβλητικός στην
ανατολική πλευρά της καταλαµβάνοντας µια έκταση
2 εκατ. στρεµµάτων. Ήδη από την αρχαιότητα
θεωρούνταν θαυµαστό βουνό και το όνοµά του
σηµαίνει «κορυφή που λάµπει».

Ο συνεταιρισµός εσπεριδοειδών από
την Καλιφόρνια, Sunkist Growers,
ανακοίνωσε τον διορισµό της
Christina Ward ως ∆ιευθύντρια
Επικοινωνίας στο τµήµα Μάρκετινγκ
του συνεταιρισµού. Η κα. Ward
διαθέτει πτυχίο στην Επικοινωνία
από το Κρατικό Πανεπιστήµιο της
Καλιφόρνια στο Long Beach.
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟY Ρ. ∆ΑΛΕΖΙΟY*

Η γεωργία ακριβείας έχει γίνει πολύ δηµοφιλής στην Ελλάδα, υπάρχει δε έξαρση
του θέµατος και διεθνώς. Πιο συγκεκριµένα, µια πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ εκτιµά
ότι η παγκόσµια αγορά της γεωργίας ακριβείας αναµένεται να φτάσει στα 10 δις
δολάρια µέχρι το 2024 (Research Report,
2018). Ωστόσο, η Ελλάδα δεν υπάρχει στον
παγκόσµιο χάρτη γεωργίας ακριβείας, αλλά χώρες, όπως Ινδία, Κίνα, Πακιστάν, Αίγυπτος, Ισπανία, Γερµανία Γαλλία, Μεξικό,
Αργεντινή, Βραζιλία, ΗΠΑ, Καναδάς και άλλες. Ας δούµε, όµως, πρώτα τι σηµαίνει γεωργία ακριβείας ή επιχειρησιακή γεωργία,
πως προσδιορίζεται, ποια τα χαρακτηριστικά και οι τρόποι εφαρµογής της, καθώς και
η εφικτότητα και οι προϋποθέσεις υλοποίησης στην Ελλάδα.

Ορισµός-έννοιες
Γεωργία ακριβείας ή επιχειρησιακή γεωργία µπορεί να θεωρηθεί η στρατηγική
διαχείρισης που χρησιµοποιεί τεχνολογίες που παρέχουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές σε επίπεδο παραγωγού-αγροκτήµατος για να παράγουν δεδοµένα και
αφορούν στις αποφάσεις που είναι συνδεδεµένες µε την παραγωγή σε συνδυασµό
µε την αύξηση του εισοδήµατος του. Στην
Ελλάδα χρησιµοποιείται τελευταία και ο όρος «ευφυής γεωργία», ωστόσο δεν θεωρείται δόκιµος. Ως γεωργία ακριβείας µπορεί,
λοιπόν, να οριστεί: «η χρήση πληροφορίας και τεχνολογίας πληροφοριών για την
υλοποίηση αποφάσεων διαχείρισης στην
κατάλληλη κλίµακα» (Holden, 1999). Στον
ορισµό αυτό, ως πληροφορία θεωρείται κάθε γεγονός ή δεδοµένα, που περιγράφουν
το αγρόκτηµα (έδαφος, κλίσεις, στράγγιση, σοδειά κλπ), ως τεχνολογία πληροφοριών θεωρούνται τα εργαλεία, που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της πληροφορίας (υπολογιστές, λογισµικό, αισθητήρες, αυτοµατοποιηµένος έλεγχος συστηµάτων), και κλίµακα είναι η φυσική έκταση της
γης, στην οποία εφαρµόζεται η διαχείριση
(αγρόκτηµα, πεδίο, φυτό κλπ).
Οι στόχοι της γεωργίας ακριβείας καθορίζονται ως: (1) βέλτιστη αποδοτικότητα
παραγωγής, (2) οικονοµική αποδοτικότη-
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Γεωργία ακριβείας:
Είναι πανάκεια;
Εφικτή στην Ελλάδα;
Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στο σύγχρονο
καλλιεργητή να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες, που
δίνουν τη δυνατότητα για αποτελεσματική διαχείριση
σε μεγαλύτερη κλίμακα από αυτή του αγροτεμαχίου
τα, (3) Εελαχιστοποίηση του ρίσκου, και (4)
βελτίωση της ποιότητας παραγωγής µε περιορισµό της ρύπανσης εδάφους και υπογείων υδάτων, καθώς και των επιπτώσεων
στο ευρύτερο περιβάλλον. Η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: (1) τη συγκέντρωση δεδοµένων σε κατάλληλη κλίµακα και συχνότητα, (2) την ερµηνεία και
την ανάλυση των δεδοµένων, και (3) την εφαρµογή της διαχειριστικής λύσης σε κατάλληλη κλίµακα και χρόνο.

Στοιχεία-χαρακτηριστικά
Ως στοιχεία και χαρακτηριστικά της γεωργίας ακριβείας θεωρούνται (WMO, 2003): Επιλογή καλλιέργειας: η επιλογή είναι η ίδια µε τη συµβατική γεωργία σε µια περιοχή, έχει δε εφαρµοστεί η γεωργία ακριβείας σε ένα εύρος καλλιεργειών, όπως δηµητριακά, βαµβάκι, καλαµπόκι, τσάϊ, ζαχαρότευτλα, δενδρώδεις καλλιέργειες, λαχανικά και άλλα στις πέντε ηπείρους. Προετοιµασία εδάφους: το όργωµα διαφέρει λίγο από τις συµβατικές πρακτικές, µε τη δυνατότητα µεταβλητού οργώµατος. Σπορά: Είναι
δυνατός ο µεταβλητός τρόπος σποράς για
την αξιοποίηση των γόνιµων τµηµάτων ενός αγρού. ∆ιαχείριση: Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία της διαχείρισης ακριβείας, ο
µεταβλητός ρυθµός λίπανσης και η στοχευµένη εφαρµογή αγροχηµικών. Συγκοµιδή:
Ίσως το πιο ευρέως γνωστό στοιχείο της γεωργίας ακριβείας είναι η έννοια του χάρτη

σοδειάς. Πρόκειται για χάρτη παραλλαγής
(µεταβολής) σοδειάς κατά µήκος του αγρού,
που παράγεται κατά τη συγκοµιδή. Πιστεύεται ότι συµβάλλει στο µεταβλητό ρυθµό διαχείρισης της επόµενης χρονιάς.

Κλιµατικές απαιτήσεις
και περιορισµοί
Ακριβής, τοπική πρόγνωση καιρού που
µπορεί να στοχεύσει σε ειδικές απαιτήσεις
του χρήστη (αγρότη). Υπάρχουν δύο ειδικά
θέµατα: άρδευση και διαχείριση εχθρών-ασθενειών καλλιεργειών. Μετεωρολογικές απαιτήσεις και περιορισµοί: Η µετεωρολογική επίπτωση στη γεωργία ακριβείας είναι
πολύ σηµαντική. Εξετάζεται και αξιοποιείται ο ρόλος των βασικών µετεωρολογικών
παραµέτρων, όπως ακτινοβολία, υετός, θερµοκρασία (ηµερόβαθµοι), υγρασία, άνεµος.
Απαιτήσεις και καταλληλότητα εδαφών: Υπάρχει µόνον ένας ειδικός περιορισµός καταλληλότητας εδάφους στη γεωργία ακριβείας και είναι ο τύπος της χωρικής µεταβλητότητας (µοντέλο). Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ρίσκο: Ένα από τα πιο σηµαντικά
περιβαλλοντικά ρίσκα για τον αγρότη-παραγωγό είναι τα ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως πληµµύρες, ξηρασία, χαλάζι, καταιγίδες, παγετός, καύσωνας, πυρκαγιές, ερηµοποίηση. Η πρόγνωση και παρακολούθηση φυσικών κινδύνων βοηθούν σηµαντικά και θεωρούνται πλέον συστατικά της γεωργίας ακριβείας.

Στα 10 δις θα φτάσει
η παγκόσμια αγορά

Εφαρµογή
Η γεωργία ακριβείας θεωρείται περισσότερο µία ακολουθία από τεχνολογίες παρά
µια ενιαία τεχνολογία. Όλα τα παραπάνω διαφορετικά χαρακτηριστικά χρησιµοποιούν
τα ποικίλα στοιχεία αυτής της ακολουθίας
και έχουν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα
την αύξηση της ροής των πληροφοριών στη
γεωργία, που µπορεί να µειώσει την αβεβαιότητα των παραγωγών στη λήψη αποφάσεων. Η γεωργία ακριβείας λειτουργεί σαν ένας κύκλος: Ο αγρότης αρχίζει να συλλέγει
δεδοµένα, συνήθως µε τη µορφή χάρτη σοδειάς και πιθανόν πιο λεπτοµερή δεδοµένα
εδάφους και περιβάλλοντος. Στη συνέχεια
αυτά ερµηνεύονται για να δηµιουργηθούν
χάρτες εφαρµογών για διαχείριση του σταδίου παραγωγής και το αποτέλεσµα ποσοτικοποιείται στο χάρτη σοδειάς της επόµενης
χρονιάς. Το σκεπτικό είναι ότι όσο περισσότερα στοιχεία συλλέγονται, τόσο καλύτερες
αποφάσεις µπορεί να ληφθούν για τη διαχείριση του αγροκτήµατος.
Η εισαγωγή των νέων τεχνικών, όπως
δορυφορικά δεδοµένα υψηλή ανάλυσης,
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 2014-2020 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
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συστήµατα GPS, αισθητήρες πεδίου υγρασίας, θερµοκρασίας, αζώτου κλπ επιτρέπουν τη συλλογή ενός πρωτοφανούς αριθµού πληροφοριών για το έδαφος, την
καλλιέργεια, τα παράσιτα και την παρακολούθηση του καιρού. Οι διαχρονικοί χάρτες που δηµιουργούνται από τα δεδοµένα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου στο αγροτεµάχιο για να γίνουν πιο ακριβείς και έγκαιρες οι ανάγκες των εισροών, π.χ. σε νερό,
λιπάσµατα, ενέργεια, µε στόχο τη µείωση
της κατανάλωσης για βέλτιστη παραγωγή.
Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στο σύγχρονο καλλιεργητή να λάβει λεπτοµερείς
πληροφορίες, που επιτρέπουν την αποτελεσµατική διαχείριση για µεγαλύτερη κλίµακα από αυτή του αγροτεµαχίου. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της σηµερινής γεωργίας ακριβείας είναι ότι επιτρέπει στους παραγωγούς να διαχειριστούν
την προηγούµενη µη διαχειριζόµενη µεταβλητότητα τόσο καλά όσο τη µεταβλητότητα που προκύπτει από το αυξανόµενο µέγεθος των αγροτεµαχίων.

Εφικτότητα-προϋποθέσεις
Μια βασική προϋπόθεση για την επιτυχή
εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας είναι η
ύπαρξη παραλλακτικότητας στα αγροτεµάχια. ∆ηλαδή, η ύπαρξη χωρικής διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών και παραµέτρων της καλλιέργειας µέσα στο ίδιο το χωράφι, κάτι που συµβαίνει συνήθως στην Ελλάδα, ωστόσο είναι γνωστόν ότι η έκταση
των αγροτεµαχίων και γενικά της αγροτικής γης δεν είναι σχετικά µεγάλη.
Στην Ελλάδα υλοποιούνται εφαρµογές της
γεωργίας ακριβείας τα τελευταία δεκαπέντε
περίπου χρόνια κυρίως από Πανεπιστηµιακά
Ιδρύµατα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µείωση
της κατανάλωσης αρδευτικού νερού 30-50%
κατά µέσον όρο σε βαµβάκι, καλαµπόκι, σιτηρά, ελιές και άλλες καλλιέργειες, που θεωρείται διεθνώς ότι µπορεί να εφαρµοστεί πλέον
σε επιχειρησιακή βάση. Επίσης, έχει επιτευχθεί µείωση της κατανάλωσης λιπασµάτων
µε χρήση συστήµατος µεταβλητής λίπανσης
κατά 30-40% σε βαµβάκι, καλαµπόκι (βλέπε
Εικόνα) και ταυτόχρονη αύξηση παραγωγής
κατά µέσον όρο 10%, που βρίσκεται ακόµα

2015

Πρόγνωση
Η µετεωρολογική επίπτωση στη
γεωργία ακριβείας είναι πολύ
σηµαντική. Εξετάζεται και
αξιοποιείται ο ρόλος των
βασικών µετεωρολογικών
παραµέτρων, όπως ακτινοβολία,
υετός, θερµοκρασία (ηµερόβαθµοι), υγρασία, άνεµος. Επίσης η
πρόγνωση και παρακολούθηση
φυσικών κινδύνων βοηθούν
σηµαντικά και θεωρούνται
πλέον συστατικά της γεωργίας
ακριβείας.
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σε ερευνητικό στάδιο διεθνώς. Τα αποτελέσµατα αυτά τεκµηριώνονται µε δηµοσιεύσεις
σε Επιστηµονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων. Ωστόσο, λόγω της έξαρσης του θέµατος τελευταία, έχουν εµφανιστεί στην Ελλάδα ιδιωτικές κυρίως εταιρείες, που επικαλούνται εξειδίκευση σε θέµατα γεωργίας ακριβείας χωρίς την απαραίτητη τεκµηρίωση.
Πρόκειται για εταιρείες κυρίως πληροφορικής, που δε γνωρίζουν τα θέµατα της γεωργίας και συνήθως δεν κρίνουν σκόπιµο να
συνεργαστούν µε ειδικούς στο χώρο της γεωργίας. Καλόν είναι, λοιπόν, οι αγρότες να
ζητούν τεκµηρίωση της επικαλούµενης γνώσης και των αποτελεσµάτων, καθόσον αντί η
γεωργία ακριβείας να συµβάλει στη µείωση
του κόστους παραγωγής, να οδηγήσει σε γεωργία ακρίβειας για τους αγρότες….
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Τα λιπάσματα στο επίκεντρο τον Οκτώβριο
Η Παγκόσµια Ηµέρα Λιπασµάτων που καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2016 και συµπίπτει µε
την επέτειο της ανακάλυψης της σύνθεσης της
αµµωνίας, εορτάζεται 13 Οκτωβρίου σε όλο τον
κόσµο. Ο Σύνδεσµος Παραγωγών και Εµπόρων
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) συµµετέχοντας ενεργά στην
παγκόσµια αυτή γιορτή, προσέφερε λιπάσµατα
στο 1o Γυµνάσιο Χαλανδρίου, καθώς και στους
µαθητές του Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελµατι-

EKTΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆Α

2017

300.000

κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) του
Αγίου ∆ηµητρίου για να αξιοποιηθούν από το
εργαστήριο κηπουρικής, βοηθώντας πρακτικά
στον αγώνα των παιδιών για µάθηση.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των εορταστικών
εκδηλώσεων, ο ΣΠΕΛ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει προγραµµατίσει να πραγµατοποιήσει κοι-

νή εκδήλωση στις 7 Νοεµβρίου, µε θέµα τον
ρόλο των λιπάνσεων στη γεωργική παραγωγή,
την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας στον κλάδο
της θρέψης φυτών, καθώς και την προώθηση
της καινοτοµίας στην παραγωγή λιπασµάτων.
Επιπλέον, στις 24-26 Οκτωβρίου θα πραγµατοποιηθεί στην χώρα µας το συνέδριο Argus Europe
Λιπάσµατα 2018 το οποίο αποτελεί τη µεγαλύτερη διοργάνωση για τα λιπάσµατα στην Ευρώπη.

Η Αφοι Κανάκα,
δημιούργημα
δύο νεαρών
Θεσσαλονικέων
επιχειρηματιών
με δραστηριότητα
στο ρύζι, επέφερε
καίρια χτυπήματα
σε βάρος των
παραγωγών
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

70%-75%
ΣTON ΚΑΜΠΟ ∆ΥΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

2016

40.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

2017

25-27.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Μιά τεκµηριωµένη καταγγελία, ανάλογη
µ’ αυτή που είχε δοθεί προ καιρού για τα
Folli Follie στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς ωστόσο να αξιοποιηθεί, έχει
λάβει προ ηµερών η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων και αφορά έργα και ηµέρες της εταιρείας Αφοί Κανάκα. Ως γνωστόν, η εταιρεία, δηµιούργηµα δύο νεαρών επιχειρηµατιών από τη Θεσσαλονίκη,
ανέπτυξε για λίγα χρόνια εµπορική δραστηριότητα στον κλάδο του ρυζιού, «επιτυγχάνοντας» καίρια οικονοµικά κτυπήµατα σε βάρος των παραγωγών.
Σύµφωνα µε τις καταγγελίες, που έφτασαν στα χέρια της δηµόσιας αρχής, από
το έτος 2014 έως το έτος 2017, προβάλλοντας ψευδή γεγονότα απέσπασαν µεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων
από δεκάδες αγρότες της Ελλάδος, χωρίς εν συνεχεία να εξοφλήσουν, σχεδόν
κανέναν.Όµως παρέλαβαν τα τιµολόγια
τα οποία ουδέποτε εξόφλησαν και τα καταχώρησαν στα βιβλία τους ως αγορές.
Η δικαιοσύνη ασχολείται µε πλήθος
ποινικών και αστικών υποθέσεων από
καταγγελίες εξαπατηµένων παραγωγών
ρυζιού, αραβοσίτου και άλλων αγροτικών προϊόντων.
Αργότερα περί το 2014 εκµίσθωσαν τις
εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΟΡΥΖΩΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΦΟΙ ΜΥΣΤΑΚΙ∆Η ΑΕ»
στο Καλοχώρι, µε µεγάλα σιλό, αλλά δεν
εκπληρώσαν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και ξαναβρίσκονται υπό έξωση.

Περίπτωση Folli Follie με ρύζι

Καταγγελίες στην
Αρχή Δημοσίων
Εσόδων για Κανάκα
Παράλληλα οι ανωτέρω συνέστησαν εταιρείες δικών τους συµφερόντων µε παρένθετους εταίρους στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ µε
την επωνυµία SUICO και στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ µε τις επωνυµίες ATIFCO FINE FOOD
SRL, LANDSCAPES SERVICII SRL, EMPORIA
EGNATIA SRL, µε σκοπό την εικονική ή
πραγµατική συναλλαγή εξαγωγικής δράσης, ώστε να εξαφανίζονται οι ποσότητες
αλλά τα χρήµατα να µένουν στο εξωτερικό.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από φορολογικές αρχές, κατά τους ορκωτούς λογιστές
µέχρι το 2012 και από το 2013 η εταιρία
έχει υπαχθεί σε έλεγχο ορκωτών λογι-

στών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 του Ν. 2238/1994, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 10
του Ν 3943/2011.
Για τις χρήσεις 2014 και µετά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν 4174/2013.
Στον ισολογισµό του 2015 υπάρχουν
τεράστιες δυσαρµονίες στους αριθµοδείκτες και άλλους συσχετισµούς όπως π.χ.
α)Ταµείο στο συρτάρι 450.000 ευρώ;;;
β) το άθροισµα αποθεµάτων και υπολοίπων πελατών απέχει κατά πολύ από το υπόλοιπο προµηθευτών – πραγµατική µείωση κεφαλαίου κ.λ.π.
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Πρώτη άδεια για παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης
Την πρώτη άδεια για την καλλιέργειας ιατρικής κάνναβης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα στην Ηµαθία, έλαβε η International
Cannabis Corp (ICC), σύµφωνα µε το boerse.
de. H ICC ελέγχει µια έκταση 16 στρεµµάτων
στη βόρεια Ελλάδα, που προορίζεται για καλλιέργεια, εξαγωγή, διανοµή και ανάπτυξη ιατρικής κάνναβης. Η Ελλάδα, στην οποία καταγράφονται πάνω από 300 ηµέρες ηλιοφά-

νειας ανά έτος, αποτελεί ιδανική χώρα για
την υπαίθρια καλλιέργεια κάνναβης.
Το δίκτυο διανοµής περίπου 35.000 φαρµακείων της ICC σε 16 χώρες θα υποστηρίξει την αναπτυσσόµενη παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα. Η
Ελλάδα, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα λειτουργήσει ως το κέντρο παραγωγής
και διανοµής του ICC στη Νότια Ευρώπη.

Η ΕΕ αριθµεί πάνω από 500 εκατ. κατοίκους και η ICC έχει µια µοναδική ευκαιρία
να εξυπηρετήσει αυτή την ισχυρή αγορά ανάπτυξης. Ο τοµέας των υπηρεσιών και ο τουρισµός αντιπροσωπεύουν τη µερίδα του λέοντος
στην οικονοµική παραγωγή της Ελλάδας, συνεισφέροντας περίπου το 85% του ΑΕΠ. Σηµειώνεται εδώ ότι η φαρµακευτική κάνναβη
θεσµοθετήθηκε µόλις φέτος στη χώρα µας.

Ομάδα εργασίας στήνουν οι ντοματοπαραγωγοί
για να μπουν και του χρόνου να καλλιεργήσουν

Μείωση 75%
στην παραγωγή
σε 15 χρόνια
Οι ισολογισµοί 2016, 2017 δεν έχουν
δηµοσιευθεί διότι εκεί υπάρχουν τα µεγάλα ανοίγµατα, συνολικά πάνω από
17.000.000 ευρώ.
Με την µέθοδο αυτή δεν ελέχθησαν από τις έµπειρες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
οι οποίες θα έλεγχαν τις διαδικασίες vies
και την ροή των χρηµάτων των πελατών
µέσω του τραπεζικού συστήµατος.Έτσι χάθηκαν κάνω από 10.000.000 ευρώ από
την δράση τους των ετών 2014 έως 2017.
Τέλος αιτήθηκαν και έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ για τα τιµολόγια αγοράς που δεν
πλήρωσαν ποτέ (εικονικά εν δυνάµει) καθώς και πλήθος εικονικών τιµολογίων των
δαπανών πωλήσεων από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία της περιοχής τους.
Πέραν λοιπόν της περιουσιακής βλάβης
των εξαπατηµένων από την κατ’ επάγγελµα και κατά συνήθεια η οποία έλαβε διαρκή χαρακτήρα, εξαπάτησαν δηµοσίους υπαλλήλους ή συνεργάσθηκαν µε αυτούς ώστε να βλάψουν και το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
καταπατώντας και τα περιοριστικά µέτρα
του Τραπεζικού µας συστήµατος (capital
control). Παρακαλούµε για τις δικές σας
ενέργειες, τονίζουν οι καταγγέλοντες.

Folli Follie
Ανάλογες
καταγγελίες
είχαν γίνει
σε ανύποπτο
µάλιστα χρόνο
και για τα Folli
Follie

Ο τοµέας παραγωγής
ντοµάτας για µεταποίηση
παρουσίασε κατά τη
δεκαπενταετία 20042018 µείωση πάνω από
75%, τόσο στην
καλλιεργούµενη έκταση
(από 180.000
στρέµµατα σε 44.000
στρέµµατα), όσο και
στην παραγόµενη
ποσότητα πρώτης ύλης
(από 1.200.000 τόνους
σε 310.000 τόνους).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία,
την τελευταία εικοσαετία
ιδρύθηκαν πάνω από 20
βιοµηχανίες, µε
δυνατότητα µεταποίησης
άνω του 1 εκατ. τόνων,
ενώ σήµερα
λειτουργούν 4-5
βιοµηχανίες στο 5070% της δυναµικότητάς
τους και υπολειτουργούν
άλλες τόσες.

Άµεσες λύσεις σχετικά µε τις αποζηµιώσεις για τις φετινές ζηµιές και τη συνδεδεµένη ενίσχυση στη βιοµηχανική ντοµάτα, αλλά και µεσοπρόθεσµες σχετικά
µε την αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ και την αναλογιστική µελέτη που θα
εισάγει και δευτερογενή αίτια βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης σύσκεψης των Οµάδων ντοµατοπαραγωγών όλης της χώρας µε την ηγεσία του
υπουργείου και του ΕΛΓΑ.
Οι εκπρόσωποι των συλλογικών οργανώσεων των παραγωγών έθεσαν στους
αρµόδιους τα προβλήµατα που έχουν
συσσωρευτεί τα τελευταία δέκα χρόνια
στον κλάδο, τείνοντας να δηµιουργήσουν µόνιµες και µη αντιστρέψιµες πιθανόν καταστάσεις. Σαφείς δεσµεύσεις
δεν έλαβαν, ωστόσο κατάφεραν -όπως
οι ίδιοι λένε- να καθίσουν σε ένα κοινό
τραπέζι και να αποφασίσουν τη σύσταση µιας Οµάδας Εργασίας, που θα µπορούσε να οµοιάζει µε τη ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος (αν και ακόµα δεν έχει
καθοριστεί ακριβώς η µορφή της) µε
στόχο να συντονίζει σκέψεις και δράσεις, αλλά και να διασφαλίζει πόρους
για τους καλλιεργητές, όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Το πρώτο βήµα έγινε στα τέλη Αυγούστου όταν σε πρωτοβουλία του προέδρου του ΘΕΣΤΟ Χρήστου Σουλιώτη, οι
Οµάδες Παραγωγών Αµαλιάδας, Ηλείας, ∆υτικής Ελλάδας, Βόλου, Φαρσάλων

Γης, Κιλελέρ, Λαρισαίων Αγροτών, ∆ήµητρα, ΑΣΟΠ Ξινιάδας και η υπό σύσταση ΟΠ Σερρών συστρατεύτηκαν για να
καθορίσουν τις κινήσεις τους.

Οι παραγωγοί ζήτησαν τα εξής:
Να αναγνωριστεί το σύνολο της ζηµιάς που αναγγέλθηκε στον ΕΛΓΑ από
τους πληγέντες παραγωγούς βιοµηχανικής ντοµάτας, ως προερχόµενη από
ακραία καιρικά φαινόµενα.
Να ανακοινωθούν έγκαιρα οι τελικές εκτιµήσεις ζηµιών.
Να µην υπάρξει κανένας παραγωγός που να µη λάβει τη συνδεδεµένη
ενίσχυση το 2018, λόγω µειωµένης
στρεµµατικής απόδοσης.
Να αποζηµιωθούν το ταχύτερο δυνατό οι ντοµατοπαραγωγοί.
Να προχωρήσουν οι διαδικασίες αλλαγής του Κανονισµού του ΕΛΓΑ και προσαρµογής του στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Από την πλευρά του ο υπουργός δεσµεύτηκε για προκαταβολή αποζηµιώσεων εντός του 2018 και ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τη συνδεδεµένη,
διαβεβαίωσε ότι η επικείµενη αλλαγή
του Κανονισµού του ΕΛΓΑ θα γίνει για
πρώτη φορά µε αναλογιστική µελέτη
-που έχει ήδη ξεκινήσει- των αποζηµιούµενων φαινοµένων, χωρίς όµως να
µπορεί να δεσµευτεί και για το χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών διεργασιών.
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Αναµενόµενα
οφέλη έργου

Προεκλογικές ατάκες Κένεντι
στα εγκαίνια της Κάρλας
Μπορεί το αερόστατο να μην σηκώθηκε λόγω καιρού, ωστόσο από το κόψιμο
της κορδέλας δεν έλειψαν οι επισημότητες για ένα έργο που άργησε 15 χρόνια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Στο δρόµο για τις κάλπες, όπως και άλλα µεγάλα έργα στο παρελθόν, εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου
στη Θεσσαλία, στο Κέντρο Πληροφόρησης στο Στεφανοβίκειο, το πολυαναµενόµενο (εδώ και περίπου 15 χρόνια),
έργο ανασύστασης της λίµνης Κάρλας.
Μπορεί το αερόστατο που θα έδειχνε
τις εγκαταστάσεις στους τολµηρούς παρευρισκόµενους στην εκδήλωση να µην
πέταξε τελικά, λόγω καιρού, όµως η κορδέλα κόπηκε µε κάθε επισηµότητα, παρουσία της Επιτρόπου Περιφερειακής
Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου. Από την
πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης τόνισε τη σηµασία του
έργου που ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, ενώ αναγνώρισε και τη συµβολή
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Άλλωστε για τον Κώστα Αγοραστό το
συγκεκριµένο έργο αναµένεται να είναι
πρώτο στην ατζέντα της προεκλογικής
του καµπάνιας και ίσως το δυνατότερό
του χαρτί για την επανεκλογή του. Μάλιστα, ο Θεσσαλός πολιτικός άρχοντας
θέλοντας να δυναµώσει τον πολιτικό του
λόγο δανείστηκε ιστορικές ατάκες του

Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι λέγοντας «One
man can make a difference and every
man should try. Ένας άνθρωπος – µια
περιφέρεια- µπορεί να κάνει τη διαφορά. Κάθε άνθρωπος - όλες οι περιφέρειες- πρέπει να προσπαθούν». Το ερώτηµα όµως που πλανάται είναι αν πέρα από τις φιέστες η πολιτεία έχει βρει το µοντέλο που απαιτείται για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, ώστε να διασφαλιστεί το οικοσύστηµα της λίµνης
από τις συνέπειες της υπεράντλησης.
Η τελετή ολοκληρώθηκε στο Μουσείο Λιµναίου Πολιτισµού Κάρλας, όπου πραγµατοποιήθηκε ο καθιερωµένος
αγιασµός, ενώ στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ξενάγησε τους προσκεκληµένους, παρουσιάζοντάς τους τα
εκθέµατα που αφορούν την ανθρώπινη
ζωή στην πορεία των χρόνων στην περιοχή της Λίµνης Κάρλας. Στην εκδήλωση
των εγκαινίων της Λίµνης έδωσαν µεταξύ άλλων το παρών: οι υφυπουργοί Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου και
Στάθης Γιαννακίδης, η υφυπουργός Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κ.α
Η δηµιουργία της λίµνης ήταν µια ιδέα που «γεννήθηκε» στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ήταν πλέον προ-

φανές ότι η αποξήρανση δεν είχε αποδώσει τα προσδοκώµενα. Οι πρώτες µελέτες ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας
του ’90. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από
το Γ’ ΚΠΣ και στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ
µε περισσότερα από 330 εκατ. ευρώ, ενώ κάποιες εργασίες που έχουν αποµείνει προχωρούν µε εθνικούς πόρους (καθώς το έργο δεν µπορούσε να συνεχιστεί σε τρίτο συνεχόµενο πλαίσιο στήριξης). Μάλιστα, η πρόοδός του ήταν τόσο
αργή που πριν από λίγα χρόνια απαιτήθηκε «µάχη» των ελληνικών αρχών για
να µην απενταχθεί από το ΕΣΠΑ.

Η τελετή
ολοκληρώθηκε
στο Μουσείο
Λιµναίου
Πολιτισµού
Κάρλας.

Στα σηµαντικότερα αναµενόµενα
οφέλη συγκαταλέγονται:
Η ενίσχυση της ύδρευσης της
περιοχής του Βόλου µε καλής
ποιότητας υπόγειο νερό, καθώς
το Πολεοδοµικό Συγκρότηµας
αντιµετωπίζει έλλειµµα νερού
καλής ποιότητας
Η µερική αποκατάσταση του
οικοσυστήµατος, µε την
επαναδηµιουργία της λίµνης και τη
δηµιουργία των προβλεπόµενων
υγροτόπων και φυτικών
οικοσυστηµάτων γύρω από αυτήν.
Η ανάκαµψη της στάθµης του
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, µε
τη µείωση των απολήψεων, που θα
επιτευχθεί µε υποκατάσταση της
χρήσης υπογείων νερών για
άρδευση µε νερά της
δηµιουργούµενης λίµνης.
Η ελαχιστοποίηση της συµβολής
των απορροών της λεκάνης
της Κάρλας στη ρύπανση του
Παγασητικού κόλπου, µε τη
συγκέντρωση των απορροών
στη λίµνη.
Η βαθµιαία βελτίωση της
ποιότητας και η αύξηση της
αξιοποιήσιµης ποσότητας των
επιφανειακών νερών, µέσω της
κατασκευής του ταµιευτήρα και του
καθαρισµού των στραγγισµάτων
από την άρδευση των καλλιεργειών
µε φυσικές διαδικασίες.
Με τη συγκέντρωση στη
δηµιουργούµενη λίµνη των
απορροών της κλειστής λεκάνης
Κάρλας εξασφαλίζεται
η αντιπληµµυρική προστασία των
πεδινών περιοχών και οι συνθήκες
καλής στράγγισης των εδαφών,
που θα συµβάλει στη βελτίωση
της ποιότητας των εδαφών κ.α.

Κλείνουν
οι υποψήφιοι
για τις εκλογές
στις Περιφέρειες

Μητσοτάκης
Ο πρόεδρος της Ν∆,
µιλώντας στην Άρτα,
είπε ότι θα στηρίξει
τις υποψηφιότητες
όσων περιφερειαρχών
εξελέγησαν το 2014

Από τις περιφέρειες φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ο προεκλογικός
πυρετός των κοµµάτων που τις τελευταίες ηµέρες ανακοινώνουν τα
πρόσωπα τα οποία θα στηρίξουν
στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πρώτος τις προτιµήσεις του κόµµατός του και ακολούθησε το Κίνηµα Αλλαγής, ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προβεί ακόµα σε
επίσηµες ανακοινώσεις.
Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας έχει
εκφραστεί δηµόσια υπέρ του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, τον οποίο όµως µέχρι
στιγµής στηρίζουν και τα υπόλοιπα
κόµµατα. Για την περιφέρεια Αττικής, πληροφορίες αναφέρουν πως
έχει αποδεχθεί ο νυν ∆ήµαρχος Αµαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ.Πατούλης µε τη στήριξη της
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Ν∆, ενώ η αξιωµατική αντιπολίτευση στηρίζει ακόµα τον Απόστολο Τζιτζικώστα στην Κεντρική Μακεδονία, τον Γιώργο Χατζηµάρκο
στο Νότιο Αιγαίο, τον Κώστα Αγοραστό στη Θεσσαλία, τον Αλέξανδρο Καχριµάνη στην Ήπειρο και
τη Χριστιάνα Καλογήρου στο Βόρειο Αιγαίο.
Από την πλευρά του το Κίνηµα
Αλλαγής επισηµοποίησε τη στήριξη του στους δύο εν ενεργεία Περιφερειάρχες, που είχαν εκλεγεί το
2014 µε τη σηµαία του ΠΑΣΟΚ, ήτοι
τον Απόστολο Κατσιφάρα στη ∆υτική Ελλάδα και τον Σταύρο Αρναουτάκη στην Κρήτη. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ως υποψήφιοι του κόµµατος οι κ.κ. Νίκος Τσιλιµήγκας
στη Θεσσαλία, Γεωργία Ζεµπιλιάδου στη ∆υτική Μακεδονία, Χρήστος Παπαστεργίου στην Κεντρι-

κή Μακεδονία, Κατερίνα Μπατζελή
στη Στερεά Ελλάδα και ∆ηµήτρης
∆ηµητρίου στην Ήπειρο.
Την εκ νέου διεκδίκηση της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε, εξάλλου, ο Γιάννης Σγουρός, ο οποίος θα υποστηριχθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο Νότιο Αιγαίο φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» ο Μανώλης Γλυνός.
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ για την
Αττική ξαναπαίζει το όνοµα της Ρένας ∆ούρου ενώ για την Κεντρική
Μακεδονία ακούγονται τα ονόµατα
των Σωκράτη Φάµελου, Γιάννη Αµανατίδη και Μάρκου Μπόλαρη. Στη
∆υτική Μακεδονία για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει «κλειδώσει» όπως όλα δείχνουν
ο νυν περιφερειάρχης Θόδωρος Καρυπίδης. Στην Ήπειρο η κυβέρνηση
«κοιτάει» τους ∆ηµήτρη ∆ηµητρίου
και Θανάση Οικονόµου.

Ο Απόστολος
Τζιτζικώστας στην
Κεντρική Μακεδονία, ο
Γιώργος Χατζηµάρκος
στο Νότιο Αιγαίο, ο
Κώστας Αγοραστός
στη Θεσσαλία και
αρκετοί άλλοι έχουν το
«ΟΚ» της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης.

Εισιτήριο για Βρυξέλλες... οι υπάλληλοι;
Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι
σχέσεις µεταξύ των συνεταιριστών, την
ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης διαβεβαιώνει για την πρόθεσή του να φέρει στη
Βουλή, µέχρι τέλος του έτους, νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς, χωρίς ωστόσο να δίνει στίγµα του προσανατολισµού που θα έχει αυτός ο νόµος.
Η ένταση, όπως όλα δείχνουν, ξεκινάει από τις υπόγειες διεργασίες του
ΣΑΣΟΕΕ και την προσπάθεια της ηγεσίας του, αφενός να µοιρασθεί µε τη
γνωστή, ιδιωτικών συµφερόντων, εταιρεία του ΟΣ∆Ε την εκπροσώπηση στην
Copa-Cogeca (Βρυξέλλες), αφετέρου να
καπηλευθεί τη σχέση της µε τη Ν∆, επιδιώκοντας µάλιστα ρήγµατα σε συνεταιρισµούς µε «δεξιές» διοικήσεις.
Οι κινήσεις των «υπαλλήλων» όπως
τους αποκαλεί η άλλη πλευρά, έχει κάνει τους διοικούντες της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, να κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή
τους για επιβεβαίωση της προσέγγισης περί «δούρειου ίππου». Απευθύνει

µάλιστα ερώτηµα προς τους ΣΑΣΟίτες,
που, είτε παραπλανήθηκαν είτε εξαπατήθηκαν και προσδέθηκαν στο άρµα
των ιδιωτών, τώρα που έπεσαν οι µάσκες, αισθάνονται δικαιωµένοι µε τις
επιλογές τους; Και τι θα κάνουν για να
ανακτήσουν τη χαµένη τους συνεταιριστική αξιοπρέπεια;
Ανάµεσα στις σταγόνες που ξεχείλισαν το ποτήρι ήταν, όπως λέγεται, και
η συνέντευξη Κοντού σε πολιτική εφηµερίδα µέσω της οποίας, ούτε λίγο ούτε
πολύ προσπάθησε να πει, ότι, εµείς εδώ
είµαστε και όποιος επιθυµεί την ενότητα δεν έχει παρά να µας ακολουθήσει.
Ανάλογη τρικυµία προκάλεσαν βέβαια
και οι προσπάθειες «ανίχνευσης του εδάφους», από συνεταιιριστές µάλιστα
που θέλουν να αυτοπροβάλλονται ως
«οικουµενικοί», περί των διαθέσεων
κάποιων που έχουν κάνει την επιλογή να είναι στη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, να «αλλαξοπιστήσουν» στο όνοµα, λέει, της ιδεολογικής τοποθέτησης! Κι όλα αυτά,
ενώ ο Αραχωβίτης γράφει νέο νόµο.

Νόµο ή µερεµέτια
Οι πληροφορίες
θέλουν τον υπουργό
να επεξεργάζεται ήδη
µε τους συµβούλους
του τις σχετικές
ρυθµίσεις, οι οποίες
θα έρθουν για ψήφιση
στη Βουλή

Ο υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης
Σταύρος
Αραχωβίτης,
σε διαδοχικές
συναντήσεις
που είχε µε
συνεταιριστές,
υποσχέθηκε
ότι θα κατεβάσει νοµοσχέδιο για τις συνεταιριστικές
οργανώσεις
και µάλιστα
σύντοµα.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Απλήρωτοι µαθαίνουµε ότι είναι ακόµα στην
Κεφαλονιά πολλοί αγρότες για τα Βιολογικά του
2014. Αν και οι συνάδελφοί τους από την
υπόλοιποι Ελλάδα έχουν πληρωθεί εδώ και καιρό
οι Κεφαλονίτες έχουν µείνει πίσω χωρίς να
λαµβάνουν καµία πειστική απάντηση από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιοι έχουν αρχίσει να σκέφτονται
ότι οι λόγοι είναι πολιτικοί. «Επειδή από το νησί
έχουµε µόνο έναν βουλευτή ίσως δεν µας δίνουν
και σηµασία», αναφέρουν στην Agrenda αρκετοί
παραγωγοί από νησί του Ιουνίου και µας βάζουν
σε σκέψεις. Λες να έχουν δίκιο;
Στην Αργολίδα οι παραγωγοί χρεώνονται
διπλά το ΦΠΑ στο νερό… Όχι δεν είναι
ανέκδοτο. Όπως µας λένε, αυτό που συµβαίνει
είναι ότι πολλοί αγρότες χρεώνονται σήµερα
πολλαπλές φορές τον ΦΠΑ για την ίδια
ποσότητα νερού του Ανάβαλου που
χρησιµοποιούν για την άρδευση των
καλλιεργειών τους. Συγκεκριµένα, χρεώνονται
αρχικά 13% ΦΠΑ οι κεντρικές εγκαταστάσεις,
και ξανά 13% για όσα ακόµη αντλιοστάσια
µεσολαβούν µέχρι τα χωράφια τους (δηλαδή 2,
3 ή και 4 φορές). ∆εδοµένου του ότι η χρέωση
αφορά το ίδιο αγαθό, οι αγρότες έφτασαν το
θέµα στη Βουλή µήπως και βρουν απάντηση.
Το τσεκ έρχεται και εκτός από τον ενθουσιασµό
υπάρχει και ανησυχία. Όχι µόνο για το πόσα θα
πιστωθούν και ποιοι θα µείνουν εκτός.
∆εδοµένων των οικονοµικών προβληµάτων των
αγροτών πολλοί είναι εκείνοι που ανησυχούν
µήπως τελικά τους κατασχεθούν τα χρήµατα για
οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα, αναγνώστης της εφηµερίδας
Agrenda από τις Σέρρες, που µας τηλεφώνησε
σχετικά µε οφειλές που έχει στο ΙΚΑ .
Προεκλογικός αέρας µε άρωµα τσίπουρου
πνέει το τελευταίο διάστηµα στη Βάθη. Πώς
αλλιώς να εξηγηθούν οι συναντήσεις υπουργών
στον 6ο,προκειµένου να βρουν λύση -και να
ικανοποιηθούν οι διήµεροι αποσταγµατοποιοίγια τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει από την
εφαρµογή της νέας κοινοτικής οδηγίας Πάντως
από ότι µαθαίνουµε από τους υπηρεσιακούς, το
πρόβληµα είναι πολύπλοκο και σίγουρα στο
100% δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί κανείς.
Τι γίνεται τελικά µε τους ελέγχους στο γάλα;
Όλο ακούµε για ισοζύγια και πρόστιµα αλλά το
αποτέλεσµα δεν το βλέπουµε. Τώρα µε το θέµα
αποφάσισε να καταπιαστεί και η νέα υφυπουργός
Ολυµπία Τελιγιορίδου, η οποία σε επίσκεψή της
στην Καβάλα ενηµέρωσε τους κτηνοτρόφους για
τις πρωτοβουλίες που λαµβάνει το υπουργείο,
για τους ελέγχους τόσο στο γάλα όσο και στα
γαλακτοκοµικά προϊόντα, καθώς επίσης για την
επικείµενη υπουργική απόφαση που θα αφορά τα
πρόστιµα για την παράνοµη εισαγωγή γάλακτος.
Μια από τα ίδια ή όντως κάτι έρχεται;
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΤΕ

«Η συνεχιζόµενη βελτίωση
της ρευστότητας των
ελληνικών τραπεζών
αντανακλά τη βελτίωση της
κατάστασης του ελληνικού
χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Οι
χρηµατιστηριακές εξελίξεις
του τραπεζικού κλάδου δεν
σχετίζονται µε την υγεία
των ελληνικών τραπεζών».

;

ΜΙΣΕΛ ΜΠΑΡΝΙΕ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΕ

«Eίναι εφικτό να επιτευχθεί
µια συµφωνία µε το ΗB για
το Brexit, ως 17 Οκτωβρη.
Θα προσπαθήσουµε να
πετύχουµε τη δικαιότερη
συµφωνία για το µέλλον.
∆εν διαπραγµατευόµαστε
µε εκδικητικό πνεύµα
απέναντι σε µια χώρα που
παραµένει σύµµαχος και
εταίρος µας».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ

«Πρέπει όλοι µας να
εργαστούµε προς την
αποκλιµάκωση και την
επίλυση των τρεχουσών
εµπορικών διαφορών.
Στην πραγµατικότητα είµαι
αισιόδοξη ότι υπάρχει
όντως επιθυµία για
βελτίωση και ανάπτυξη
των εµπορικών σχέσεων.
Χρειάζεται προσπάθεια».

ΝΤΕΡΙΚ ΟΥΙΛΙΑΜΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ

«Μέρος της απόφασης µου
να υπογράψω στην
Μπάγιερν βασίστηκε στο
γεγονός ότι είναι ένα τοπ
όνοµα. Ήθελα να ανήκω
σε ένα µεγάλο σύλλογο.
Υπάρχουν πολύ µεγάλα
κλαµπ στην Αµερική όπως
οι Λέικερς και οι Νικς.
Εδώ είναι η Μπαρτσελόνα
και η Μπάγιερν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ

Υβρίδια
Ό, τι άφησαν όρθιο από τις
επιτραπέζιες ελιές ο δάκος, το
χαλάζι, ο Ξενοφών, ο Ζορµπάς
απειλεί τώρα η ανοµβρία, που
ενέσκηψε σε ∆υτική Ελλάδα
και Ήπειρο. Οι παραγωγοί,
πάντα, µοναχικοί καβαλάρηδες.
Στον Έβρο, οι φορείς
εισέπραξαν από τον υπουργό
της πλατείας διαβεβαιώσεις ότι
θα εξαντλήσει κάθε τρόπο για
την αποζηµίωση των
βαµβακοπαραγωγών, είτε µέσω
κρατικών ταµείων, είτε µέσω
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις
ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι.
Βέβαια κρατούν...µικρό καλάθι.
Το καλόπαιδο ο Φάνης
ξαναείπε για αναπροσαρµογή
του κανονισµού λειτουργίας του
Οργανισµού, για θέσπιση µίας
προαιρετικής εισφοράς που θα
καλύπτει αντίστοιχες ειδικές
ζηµιές. Αφού ολοκληρωθούν οι
αναλογιστικές µελέτες. Φέτααα!

Απ’ τα ψηλά
στα χαµηλά
κι απ’ τα πολλά
στα λίγα!

Ο εκλογικός και ο εξισωτικός χάρτης
Αυτά είναι, όταν υπάρχει πολιτική... βούληση, οι χάρτες ξαναζωγραφίζονται, οι µελέτες σχίζονται και ξαναπαραγγέλονται. Μιλάµε βέβαια για την υπόθεση της οριοθέτησης των µειονεκτικών περιοχών
που έχει ξεσηκώσει άπαντες, καθώς αν ισχύσουν τα όσα περιγράφει ο χάρτης, κάποιοι χάνουν τη µισή και κάποιοι όλη την εξισωτική. Στα τηλέφωνα, αλλά και µε επισκέψεις στη Βάθη, οι περιφερειάρχες µε τον υπουργό της πλατείας να υπόσχεται τακτοποιήσεις. Ήδη, στην Πελοπόννησο διευθετήθηκε το θέµα, αντίστοιχα και στην
Ήπειρο. Εξάλλου, ο αγροτικός κόσµος είναι αυτός που χρωµατίζει
κάθε φορά και τον εκλογικό χάρτη κι αυτό το γνωρίζουν άπαντες!

Νέα παραχωρητήρια

Ανάσταση

Μάξιµουµ

Καλά, τίποτα δεν έκανε σωστά
τόσο καιρό ο Βαγγέλης; Τέρµα
οι παραχωρήσεις εκτάσεων
ιδιοκτησίας του υπουργείου κατά
το δοκούν, λέει ο Σταύρος. Από
1η Νοεµβρίου λήγουν όλα τα
καθεστώτα παραχώρησης, που
ίσχυαν για τις συγκεκριµένες
εκτάσεις, οι οποίες πλέον θα
παραχωρούνται σε κατ’
επάγγελµα αγρότες µε κριτήρια
µοριοδότησης ή µε διαγωνισµό.

Τη δύσκολη αποστολή του
ξαναζωντανέµατος της λίµνης
Κάρλας ανέλαβε η περιφέρεια
Θεσσαλίας µε τον Αγοραστό να
µιλά στα εγκαίνια για νίκες που
έρχονται µέσα από στρατηγική.
«Το έργο το αναλάβαµε
«πεθαµένο», µε διαλυµένες
εργολαβίες, µε παρατηµένα
έργα, καµένα αντλιοστάσια,
µεγάλη αναστάτωση», είπε
δεικτικά...ενώπιον Κρέτσου.

Τον Μάξιµο (έδωσα τη µάχη
στο γάλα) έβαλε µπροστά ο
Γιώργος Καρασµάνης µπας και
ακουστεί η για πολλοστή φορά
ερώτηση του (που κατέθεσε
στη Βουλή) για αποζηµιώσεις
στα ροδάκινα από το εµπάργκο
της Ρωσίας και τις βροχές του
2017. Βέβαια, αυτή τη φορά,
αποδέκτης είναι ο Σταύρος,
που ξέρει -όπως λέει- να τα
λύνει τα θέµατα...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Ο Καχριµάνης της
Ηπείρου δεν απέσπασε
µόνο δέσµευση
από τον υπουργό
Σταύρο για το θέµα
της εξισωτικής, ότι ο
χάρτης στα Γιάννενα
θα µείνει ως έχει, αλλά
και για πρόσθετους
πόρους (αναζητούνται)
λόγω περισσότερων
αιτήσεων στα Σχέδια
Βελτίωσης.
Είπαµε στη Βάθη και
γενικότερα στην
κυβέρνηση όλα
λύνονται σε πολιτικό
επίπεδο, κάπως έτσι
ανοίγονται και τα
«παράθυρα» για τους
διήµερους και τις
άδειες απόσταξης
τσίπουρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Mήπως στραβά
αρμενίζουμε;

Τρίμματα

Λ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Έ

χουν περάσει σχεδόν 40
µέρες από την αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
οµολογώ ότι µέχρι στιγµής δεν έχω
καταλάβει και πολλά πράγµατα περί
του σχεδιασµού της επόµενης µέρας.

Μέχρι τώρα αντάρα
ΑΝ ΕΧΕΙ να διαχειριστεί επειγόντως
ένα µεγάλο θέµα ο νέος υπουργός,
αυτό είναι αναµφίβολα το θέµα των
συνεταιρισµών. Πρώτον, γιατί, χωρίς συνεταιρισµούς τα πράγµατα δεν
δείχνουν να προχωρούν, δεύτερον,
γιατί, οι περιουσίες τους χάνονται
στην οµίχλη και τρίτον, γιατί, ο λύκος... στην αντάρα χαίρεται!

Ξέρει ο Μητσοτάκης;
ΕΧΩ ΩΣΤΟΣΟ µια απορία! Πώς γίνεται ο Κοντός και η παρέα µε τους
ΣΑΣΟίτες να πουλάνε στους... ιθαγενείς ότι είναι οι «εκλεκτοί» του Μητσοτάκη και την ίδια ώρα, ο Αχαχωβίτης να διαβουλεύεται µαζί τους για
την επόµενη µέρα στο συνεταιριστικό κίνηµα. Ή ο Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτα απ’ όλα αυτά ή ο Αραχωβίτης έχει βαθιά µεσάνυχτα.

Με τους αγύρτες;
ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ακόµα και
για το καλό της ∆ηµοκρατίας, στο
όνοµα της οποίας πολλοί οµιλούν,
αυτού του είδους οι συσχετίσεις να
ξεκαθαρίσουν πριν έρθουν οι εκλογές. Καλό είναι οι αγρότες
να ξέρουν, ποιοι είναι αυτοί που έχουν µείνει πιστοί στη συνεταιριστική
ιδέα και ποιοι τα έχουν
κάνει πλακάκια µε τους
αγύρτες του ΟΣ∆Ε που
καπηλεύονται τον ιδρώτα των αγροτών.

Τα νόθα
ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ π.χ. ο Κυριακός Μητσοτάκης, που διεκδικεί µε αξιώσεις το αξίω-

Κατανοητές
οι οικονοµικές
δυσκολίες και
υποχρεώσεις
που αναγκάζουν
ορισµένους να
συνεργάζονται
ακόµα και µε τον...
διάβολο,
οφείλουν ωστόσο
να γνωρίζουν
ότι το ψέµα
και η απάτη έχει
κοντά πόδια

µα του πρωθυπουργού της χώρας,
είναι µε την αδύναµη, αυθεντική
ωστόσο, έκφραση της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, πείστηκε από τους ΣΑΣΟίτες
και τα... νόθα παιδιά του µηχανογράφου ή µήπως έχει κατά νου µια
τρίτη λύση, αφήνοντας πίσω γερασµένα πρόσωπα και σκουριασµένες
καταστάσεις; Η κοινωνία των αγροτών θα ήθελε να ξέρει!

Καλά σαράντα
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ και ο Αραχωβίτης,
όσο έχει ακόµα ευθύνη για τα τεκτενόµενα στον αγροτικό χώρο, υποχρεούται να ξεκαθαρίσει αν κάποια
απ’ αυτά για τα οποία δεσµεύθηκε
την πρώτη ηµέρα ανάληψης του υπουργικού θώκου, είναι αποφασισµένος να τα κάνει πράξη.

Prepaid λύση
ΑΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ π.χ. νέο νόµο για τους
συνεταιρισµούς ή θα µερεµετίσει απλά τον παλιό, αν θα... συγχωνεύσει τις σκουριές ή αν θα φέρει κάτι καινούργιο. Αν θα υποκύπτει στις
πιέσεις της κάστας του ΟΠΕΚΕΠΕ ή
θα παρακαλάει, όπως οι προκάτοχοί
του, γονατιστός τους αγύρτες, για να
πληρώσουν, όταν χρειάζεται, τις άµεσες ενισχύσεις.

Κοίτα ο κουβάς
ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ (δεν λέω κοντός) αυτός ο τόπος και όσο κι αν κάποιοι
για λίγο καιρό, βρίσκουν τον τρόπο να κρυφτούν, στο τέλος αποκαλύπτονται! Κατανοητές οι
οικονοµικές δυσκολίες και
υποχρεώσεις που αναγκάζουν ορισµένους να συνεργάζονται ακόµα και µε
τον... διάβολο, οφείλουν
να γνωρίζουν ωστόσο ότι
το ψέµα και η απάτη έχει
κοντά πόδια! Κι αν δεν το
αντιλαµβάνονται οι συνδαιτυµόνες και οι πολιτικοί, είναι καιρός να το
δουν οι αγρότες, γιατί αυτοί χάνουν!

ονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Πεκίνο,
Ντουµπάι... Αποστολές πολυπληθείς
και πολυέξοδες για αναζήτηση επενδυτών που θα πεισθούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Προφανώς
στους κλάδους που θα παρουσιάζονται σαν πιθανοί στόχοι συγκαταλέγονται και οι υδατοκαλλιέργειες, όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας και είναι ένα από τους
«αναδυόµενους αστέρες» της οικονοµίας κατά τη µελέτη της McKinsey. Άλλωστε πρόσφατα διεθνή funds ανέλαβαν τη δέσµευση για επενδύσεις στις τρεις µεγαλύτερες εταιρίες αυτού του κλάδου. Στις παρουσιάσεις αυτές άραγε τους εξηγούν τί τους περιµένει; Αν αυτοί έχουν άγνοια και είναι λογικό, ισχύει όµως το
ίδιο για την ελληνική πολιτεία; Την ίδια στιγµή Έλληνες επιχειρηµατίες στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών από το Γαλαξίδι, το Αγαθονήσι, τον Αστακό, την Κάλυµνο και άλλες γωνιές της επικράτειας, χωρίς τυµπανοκρουσίες
αποφασίζουν να επενδύσουν. Και εκεί αρχίζει
ο Γολγοθάς της ελληνικής πραγµατικότητας:
Κτηµατικές Υπηρεσίες ερίζουν για το ποιος
(δεν) είναι υπεύθυνος. Είναι σε επίπεδο νοµού ή
αποκεντρωµένης διοίκησης; Και όταν το λύσουν
(;) δεν έχουν για µήνες µελάνι να στείλουν το
αίτηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Άλλες ορίζουν ενοίκιο βραχωδών
εκτάσεων, ακριβότερο από τα πιο εύφορα χωράφια της
Θεσσαλίας.
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
Το 35% της ΕλΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ*
λάδας µπαίνει σε
περιοχές δικτύου Natura, αλλά χωρίς φορείς
διαχείρισης, άρα είναι ιανεφάρµοστοι οι όποιοι
ειδικοί όροι και ταυτόχρονα κάθε επενδυτής υποχρεούται να κάνει µακροχρόνιες µελέτες για
συσχέτιση της δραστηριότητάς του µε άσχετα
οικοσυστήµατα και οικοτόπους.
Αν τύχει δε και προσπαθήσουν να εντάξουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, έχουν να αντιµετωπίσουν κωµικοτραγικές καταστάσεις, ιδιαίτερα µε το πολυδιαφηµιζόµενο πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣΚΕ) που «φτιάχτηκε» για να επιταχύνει και να κάνει πιο διαφανείς τις διαδικασίες έγκρισης των επενδύσεων.
Αντί λοιπόν (ή έστω παράλληλα µε) το γύρο
του κόσµου προς άγρα ξένων επενδυτών, η πολιτεία πρέπει να επισκεφθεί αυτές τις άσηµες κωµοπόλεις και να σκύψει πάνω στις βιώσιµες Ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες, δηµιουργώντας ένα αντιγραφειοκρατικό
και φιλικό περιβάλλον, ώστε όσοι αιθεροβάµονες επιµένουν να επενδύουν στη χώρα να νοιώθουν στήριξη και όχι απαξία.Για µια ακόµη φορά
ζητούµενο είναι το αυτονόητο. Ακούει κανείς;
*APC Α.Ε.
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Νίκος Κυριακίδης

ΑΘΗΝΑ

Στο κατάρτι των Βίκινγκς
Με ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο και σκανδιναβικό ταμπεραμέντο
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Το γεγονός ότι γεννήθηκε στη
Στουτγκάρδη της Γερµανίας µπορεί να τον έχει βοηθήσει στην αφοµοίωση του σκανδιναβικού τρόπου σκέψης, κάτι πολύ χρήσιµο,
από τη στιγµή που ο Νίκος Κυριακίδης, βρέθηκε στο τιµόνι της Yara
Ελλάς και ήταν πλέον υποχρεωµένος να ταξιδέψει τους ωκεανούς
µε το καράβι των Βίκινγκς.
Η αλήθεια είναι πως η καριέρα
του στη νορβηγική εταιρεία λιπασµάτων, όπου, εκτός από επικεφαλής του ελληνικού τµήµατος,
µετά το 2015 κατέχει και θέση εµπορικού διευθυντή για την Ελ-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Η καριέρα του στη νορβηγική εταιρεία λιπασµάτων, όπου, εκτός
από επικεφαλής του ελληνικού τµήµατος, µετά το 2015 κατέχει
και θέση εµπορικού διευθυντή για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια
και την Κύπρο, συµπίπτει µε το «καλό κύµα» που «καβάλησαν»
οι Viking, ιδίως µετά το 2004, όταν η Hydro µετέφερε τη
δραστηριότητα των λιπασµάτων στη Yara.

Πρώτος διδάξας
Ο Νίκος Κυριακίδης
δείχνει µε την καθηµερινή του στάση ζωής την
προσήλωση που διδάσκει
η Yara στην προστασία
των ανθρώπινων ζωών
και σεβασµό στο περιβάλλον

Εξεύρεση λύσεων
Στη Yara, όπως λέει
και ο Νίκος Κυριακίδης,
δηλώνουν παθιασµένοι
µε την εξεύρεση λύσεων
στα προβλήµατα της
έλλειψης πόρων, της επισιτιστικής ανασφάλειας
και των περιβαλλοντικών
αλλαγών

Ο Νίκος Κυριακίδης γεννήθηκε
στη Στουγκάρδη Γερµανίας τον
Φεβρουάριο του 1966, είναι
παντρεµένος και έχει µια κόρη.
Από το 2016 είναι εκλεγµένος στο
Σύνδεσµο Παραγωγής και Εµπορίας
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), εκτελώντας
χρέη Γενικού Γραµµατέα. Είναι
Εµπορικός ∆ιευθυντής στη Yara
Ελλάς Α.Ε., ενώ εργάζεται από το
1996 σε εταιρείες του χώρου των
λιπασµάτων, σε τµήµατα Πωλήσεων
και Μάρκετινγκ. Τον Νοέµβριο του
2015 ανέλαβε τα καθήκοντα του
Εµπορικού ∆ιευθυντή της Yara για
την Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο.
Αποφοίτησε από το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο της Αθήνας µε
ειδικότητα Φυτοτεχνία και κατέχει
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
MSc από το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών στο
Μάρκετινγκ και την Επικοικωνία.

Εµπιστοσύνη
Κάποιες φορές, ακόµα
και στις πολυεθνικές,
τα πρόσωπα και η
εµβέλειά τους, παίζουν
σηµαντικότερο ρόλο από
τις κλασικές συνταγές
διοίκησης των επιχειρηµατικών οµίλων

λάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο,
συµπίπτει µε το «καλό κύµα» που
«καβάλησαν» οι Viking, ιδίως µετά το 2004, όταν η Hydro µετέφεραν τη δραστηριότητα των λιπασµάτων στη Yara.
Η νεόδµητη µονάδα συσκευασίας λιπασµάτων στη βιοµηχανική
του Βόλου θα µπορούσε να θεωρηθεί επιστέγασµα της τεράστιας
προσπάθειας που έχει καταβάλει
ο Νίκος Κυριακίδης, τα τελευταία
15 χρόνια και αντανακλά την εµπιστοσύνη των Νορβηγών στο
πρόσωπό του. Αποδεικνύει παράλληλα ότι κάποιες φορές, ακόµα
και στις λεγόµενες πολυεθνικές,
τα πρόσωπα και η εµβέλειά τους,
παίζουν σηµαντικότερο ρόλο από
τις κλασικές συνταγές διοίκησης
των επιχειρηµατικών οµίλων. Σε
κάθε περίπτωση, όταν ένα στέλεχος έχει δικαιώσει συντριπτικά τη
στρατηγική των Σκανδιναβών στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο δικαιούται να γίνεται µέρος αυτής της
στρατηγικής.
Το εργοστάσιο του Βόλου ή τέρµιναλ, όπως λέγεται στη γλώσσα των
µηχανικών, δεν είναι κάτι εξαιρετικό σε σύλληψη και τεχνολογία.
Είναι ένας βιοµηχανικός χώρος,
όπου έρχονται χύδην λιπάσµατα
και συσκευάζονται σε συσκευασίες των 25 και 40 κιλών. ∆ιεκδικεί,
ωστόσο, δάφνες µοναδικότητας, τόσο για τη σχολαστικότητα που διέπει τον σχεδιασµό και τη λειτουργικότητα της όλης κατασκευής, όσο και για την ευλάβεια µε την οποία τηρούνται οι όροι ασφάλειας
των εργαζοµένων και των υλικών.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι επ’
αυτού η Yara διδάσκει προσήλωση
στην προστασία των ανθρώπινων
ζωών και σεβασµό στο περιβάλλον.
Πρώτος διδάξας, µε την καθηµερινή του στάση ζωής, ο ίδιος ο Νίκος
Κυριακίδης, ο οποίος δείχνει να έχει ενστερνιστεί µε πίστη το πνεύµα της Yara, το οποίο υπηρετεί µε
συνέπεια. Άλλωστε, εκεί στη Yara
δηλώνουν παθιασµένοι µε την εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα της έλλειψης πόρων, της επισιτιστικής ανασφάλειας και των περιβαλλοντικών αλλαγών. Ο ρυθµός µπορεί να είναι γρήγορος, τονίζουν, και οι προκλήσεις σύνθετες, ωστόσο η ατµόσφαιρα είναι ανοικτή και χωρίς αποκλεισµούς.

Οινολογική εµπειρία
στο Sofitel Wine
Days 2018
Το Sofitel Athens Airport,
µέλος του διεθνούς οµίλου
AccorHotels, γιορτάζει και
φέτος το κρασί και το γαλλικό
«art de vivre» στο χώρο του
ξενοδοχείου µέχρι τις 31
Οκτωβρίου 2018.
Στο µπαρ Άρτεµις και το
εστιατόριο Μεσογαία του Sofitel
Athens Airport οι επισκέπτες θα
µπορούν να επιλέξουν cocktails
µε βάση το κρασί, να
συµµετέχουν σε ειδικές βραδιές
γευσιγνωσίας, που θα
συνοδεύονται - για σπουδαστές
τουριστικών επαγγελµάτων από τυριά.
Οι εκδηλώσεις αποτελούν µέρος
πρωτοβουλίας σε όλο τον κόσµο
για την οινολογική εµπειρία που
διοργανώνει η αλυσίδα. .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Έως 16 Οκτωβρίου η
κατάθεση φακέλων στη
Μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων. Επιπλέον, για
λόγους ανωτέρας βίας ή
εξαιρετικών περιπτώσεων
δύνανται οι δικαιούχοι να
υποβάλουν αιτήµατα
παράτασης κατάθεσης του
φακέλου τελικής πληρωµής,
επίσης µέχρι την ίδια
ηµεροµηνία.
Παραστατικά συµµόρφωσης
ειδικών διατάξεων για τη
δεύτερη προκήρυξη στο
Κοµφούζιο έως 19 Οκτωβρίου
Έως 22 Οκτωβρίου αίτηση
ένταξης στη Συνεργασία ώστε
οι ενδιαφερόµενοι να στήσουν
µία επιχειρησιακή οµάδα µε
5.000 ευρώ
Έως 24 Οκτωβρίου µπορούν
οι ενδιαφερόµενοι να
καταθέτουν τους φυσικούς
φακέλους για το Υποµέτρο 5.1
µε τίτλο «Στήριξη για
επενδύσεις σε προληπτικές
δράσεις που αποσκοπούν στην
άµβλυνση των επιπτώσεων των
πιθανών φυσικών
καταστροφών, των αντίξοων
κλιµατικών συνθηκών και των
καταστροφικών συµβάντων».
Μέχρι 30 Νοεµβρίου η
υποβολή δήλωσης Συγκοµιδής
Σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
του υπουργείου
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ΑΘΗΝΑ
Οι λιπάνσεις στη
γεωργική παραγωγή
από τον ΣΠΕΛ

ΑΘΗΝΑ

Ευκαιρία ανάπτυξης
για τα επώνυµα
προϊόντα κρέατος
Ηµερίδα µε θέµα: «Επώνυµα Προϊόντα Κρέατος:
Τάσεις και Ευκαιρίες Ανάπτυξης» διοργανώνει ο
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας
Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) τη ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου και
ώρα 16:00, στο ξενοδοχείο Athens Hilton.
Στόχοι της ηµερίδας η ενηµέρωση των
επιχειρήσεων του κλάδου για τις τεχνολογικές και
νοµοθετικές εξελίξεις και η ευαισθητοποίηση των
αρµόδιων φορέων για τα ζητήµατα που τις
απασχολούν, η ανάδειξη της σηµασίας του χώρου
για την εθνική οικονοµία και της αναπτυξιακής του
δυναµικής καθώς και η εξοικείωση του κοινού µε τη
διατροφική αξία των προϊόντων µε βάση το κρέας.

Ο Σύνδεσµος Παραγωγών και
Εµπόρων Λιπασµάτων
συµµετέχοντας στον εορτασµό
για την Παγκόσµια Ηµέρα
Λιπασµάτων στις 13
Οκτωβρίου, που
καθιερώθηκε το
2016,
προσέφερε
λιπάσµατα
στο 1o
Γυµνάσιο
Χαλανδρίου και
στο Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης του Αγίου
∆ηµητρίου για την κηπουρική.
Ο ΣΠΕΛ σε συνεργασία µε το
Εργαστήριο Εδαφολογίας και
Γεωργικής Χηµείας του
Γεωπονικού έχει
προγραµµατίσει εκδήλωση στις
7 Νοεµβρίου µε θέµα τον
ρόλο των λιπάνσεων στη
γεωργική παραγωγή.

ΑΘΗΝΑ

Growth in agrifood
από Εθνική τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
Growth – Excellence in Greek agrifood
διοργανώνει τη ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου, ώρα 9:00
πµ την ηµερίδα «Growth in agrifood» στο Παλαιό
Χρηµατιστήριο Αθηνών (Σοφοκλέους 10). Οι

παρευρισκόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
ενηµερωθούν για: ευκαιρίες στήριξης και
προώθησης που προσφέρει το Enterprise
Greece, καλές πρακτικές για την προστασία
εµπορικών σηµάτων και τη σηµασία της
καινοτοµίας για την εξωστρέφεια των ελληνικών
τροφίµων.
Οι συµµετέχοντες θα επωφεληθούν ακόµη από
τις επαφές µε εκπροσώπους εµπορικών
εταιρειών (από Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο,
ΗΠΑ, Ισραήλ και Γερµανία), επιµελητηρίων του
εξωτερικού και πρέσβεις των διεθνών βραβείων
Great Taste Awards & World Cheese Awards.

ΠΗΛΙΟ
Ηµέρα Μνήµης και
Τιµής στον Συνεταιριστή
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Ζαγοράς Πηλίου, γνωστός µε το
εµπορικό σήµα Ζαγορίν που
αποτελεί την παλαιότερη
Οργάνωση στην Ελλάδα,
συµπληρώνει 102 χρόνια
συνεργατικής δηµιουργίας. Κάθε
χρόνο στον
εξωτερικό χώρο
του
συσκευαστηρίου
συγκεντρώνονται
οι συνεταιριστές,
οι εργαζόµενοι
και επισκέπτες
για να γιορτάσουν
την ίδρυση του
Συνεταιρισµού και τη λήξη της
συγκοµιδής µήλων. Στις 21
Οκτωβρίου, µετά την επιµνηµόσυνη
δέηση για ιδρυτές και θανόντες
συνεταιριστές, θα ανακοινωθούν
ζητήµατα για την εξέλιξη της
Οργάνωσης από τη διοίκηση,
ενώ η µέρα θα ολοκληρωθεί
µε παραδοσιακό γλέντι.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152,
6972/139823.

Πωλούνται κατσίκια Αγγλονούµπια και ∆αµασκού κατά την διάρκεια όλου του χρόνου
από τη φάρµα αιγίδα.Τηλ.6972/507705.
Εmail info@kosynthos.gr
Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρωµένα στο
άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Παρνασσός. Τηλ.6932/381822.
Πωλούνται 15 αγελάδες ελευθέρας βοσκής.
Περιοχή κ. Εύβοια. Τηλ.6938/259259.
Πωλούνται κατσίκες Αγγλονούµπια καθαρόαιµες. Περιοχή Αταλάντης. Τηλ.6983/526758.
Πωλούνται 40 αγελάδες ελευθέρας βοσκής
Σβίτς και Σαρολέ. Τηλ.6988/265056.
Πωλούνται 200 γίδια. Τηλ.6996/086630.
Πωλούνται 17 µιλιόρες προβατίνες και 1
κριάρι σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Πρέβεζα.
Τηλ.6931/179159.
Πωλούνται 130 πρόβατα σε ικανοποιητική
τιµή. Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6940/059507.
Πωλούνται 7 µοσχάρια ελληνικά προς σφαγή και 8 µοσχάρια για ζωή, 400 κιλά έκαστο.
Τηλ.6976/141565.
Πωλούνται πρόβατα Ασάφ υψηλής γαλακτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και Μηλιόρες.
Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται κριθάρι ∆ήµητρα και βρώµη
Κασσάνδρα, οι καλύτερες ποικιλίες για τα ελληνικά ξερικά χωράφια, καθαρισµένα για σπορά. Τηλ.6972/802670.
Πωλείται βρώµη.
Τηλ.6944/985675.

Περιοχή

Φαρσάλων.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για οποιαδήποτε
χρήση.
Περιοχή
Φαρσάλων.
Τηλ.6944/985675.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα.
Τηλ.6948/423151, 6981/088747.
Πωλούνται 600 κιλά φασόλια ξερά Λίκερτ
µεσαία. Περιοχή Φθιώτιδα. Τηλ.6974/426911.
Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός για σανό και καρπό, ποικιλία Μαριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρωτοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιότητα.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται 75 πρόβατα Λακόν, Γερµανιικά,
Χιώτικα σε κατάσταση εγκυµοσύνης, έχουν
αρχίσει να γεννούν και 3 αρσενικά Λακόν.
Περιοχή Κερκίνη Σερρών. Τηλ.6985/978192.
Πωλείται γάιδαρος 6 ετών. Τιµή 200€.
Τηλ.6978/740083.
Πωλούνται 190 γίδια Ντρένια Τσούλα, νέα
ζώα άριστης γαλακτοπαραγωγής, γεννούν Γενάρη. Τιµή 60€ έκαστο. Τηλ.6979/969159.
Πωλούνται 90 γίδια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Λάκκα Γιαννιτσών. Τηλ.6907/601232.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής µε
τα δικαιώµατά τους. Τηλ.6943/582893.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι, άβρεχο.
Περιοχή Γρεβενών. Τηλ.6946/632527.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 4 στρεµµάτων µε στάβλο, οικία, σιδεροκατασκευή, αποθήκη. Περιοχή ∆ήµος Πέλλας ∆δ Ραχώνας.
Τηλ.6994/236045.

Πωλείται από παραγωγό χόρτο φιστικιάς σε
µπάλες. Πλούσια πρωτεϊνούχος τροφή για
αδύνατα γιδοπρόβατα. Περιοχή Καλαµάτας.
Τηλ.6944/067610.
Πωλείται φακή Σάµος Ρ2 . Τηλ.6934/405572.
Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα προς 0,18€/κιλό και καλαµπόκι φετινής
σοδειάς µε 0,20€/κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6945/805371.
Πωλείται βίκος Αλέξανδρος, κατάλληλος για
σποροπαραγωγή και για σανό, µε µεγάλη απόδοση. Τηλ.6946/306101.

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

Πωλούνται 15 γίδες νέες Μούρθια, 15 γίδια
Αγγλονούµπια και 15 πρόβατα καθαρά Ασάφ.
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τριφύλλι σε µικρές µπάλες και
τριφυλλόσπορος. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.
Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται 70 πρόβατα ετοιµόγεννα
στις 5 Νοεµβρίου. Θα επιλεγούν από κοπάδι 140 προβάτων. Τιµή 120€ έκαστο.
Τηλ.6940/700974.

Πωλούνται οριστικά δικαιώµατα για δενδρώδης καλλιέργειες. Τηλ.6976/413663.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες α’ ποιότητας. Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται αρνάδες Ασάφ και κατσίκια Μούρθια. Περιοχή Αρκαδία. Τηλ.6974/875833.

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

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άριστα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου ενός
έτους, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, πιστοποιηµένα µε pedigree. Περιοχή κ. Μακεδονίας.
Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 2 κατσίκες ∆αµασκού, έγκυες.
Τηλ.6930/448503.

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

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0.16€ το κιλό και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό. Περιοχή Σερρών
Τηλ.6987/310440.
Πωλούνται σιτάρι σκληρό, ποικιλία Μonastir,
αρίστης ποιότητας για σπόρο και κουκί πολυκάρπι, καθαρισµένα. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6972/246992.
Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος R2 κατάλληλος για σποροπαραγωγή και σανό µε µεγάλη απόδοση. Τηλ.6946/306101.
Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού χύµα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους. Τηλ.6995/758174.
Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος για
σποροπαραγωγή, µε µεγάλη απόδοση.
Τηλ.2491/051585.

Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων µε
θέα σε βουνό και θάλασσα, µόλις 20χλµ από
το κέντρο. Περιοχή Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6979/145965.
Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµάτων,
300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 80.000€.
Τηλ.6942/505876.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό.
Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µίξερ 15 κυβικών σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται δισκοσβάρνα 28άρα, φρέζα βαρέως τύπου, καινούργια πλατφόρµα ανατρεπόµενη
µε διπλές ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσεων και σπαστήρας ζωοτροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τριφύλλι σε πέλλετ καταπράσινο
και καλαµπόκι από εταιρία ζωοτροφών. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6943/916331.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζωοτροφών, τρακτέρ Massey Ferguson 95άρι, µοντέλο 2005 µε
λίγες ώρες εργασίας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κατοικία εντός της µονάδας. Περιοχή
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, νέας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται κτηνοτροφικό µπιζέλι Όλυµπος,
κτηνοτροφικό λαθούρι και λούπινο, καθαρισµένα για σπορά. Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται
1.000
µπάλες
τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Κερκίνη Σερρών.
Τηλ.6985/978192.

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

Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού µεγέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937/313613.

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

Πωλείται καρούλι Πατενίδης F90 350 µέτρα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6941/688822.
Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.2310/684438, 6981/533172.
Πωλούνται σταγονίδια µε σωλήνες για 50
στρέµµατα αυτόµατα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.
Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας.
Τηλ.6979/291468.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών
Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση

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

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116

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

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

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων, 4Χ4,
full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδροκοµικό 4Χ4, 6086 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ New Holland, µοντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 4040F.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος
συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος
µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6936/988485.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο
Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.
Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1 8άρα,
1 διπλή µε κάδο και 1 παγίδα για 6 ζώα. Τιµή
1.300€. Τηλ.6979/893533.
Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε καλή κατάσταση, 4υνο άροτρο Klavan, δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλική 28άρα, ρίππερ, λιπασµατοδιανοµέας, ραντιστικό 600άρι.
Τηλ.2310/715037.

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

Πωλείται τρακτέρ Deutz 52αρι, 6 σειρά, χωρίς άδεια, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.300€.
Τηλ.6924/46443.
Πωλείται 5υνο 8αράκι άρπα. Τιµή 1.000€.
Τηλ.6924/46443.
Πωλείται καρούλι ποτίσµατος Καρτέλ µε τουρµπίνα. Τηλ.6940/189197.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 80-70 τρικουβέρτο και Mercedes κινητήρα. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/527293.
Πωλούνται µία παγίδα 8άρα για αγελάδια µάρκας Άλµπα Λαβάν, παγίδα 42άρα για πρόβατα
και παγολεκάνη γάλακτος 500 κιλών µάρκας
Άλφα Λαβάν. Τιµή λογική. Τηλ.6945/337738.
Πωλείται κουρευτική µηχανή προβάτων γερµανική, περιλαµβάνει 2 σετ χτένι και µαχαίρι, σχεδόν καινούργια. Τιµή 400€. Τηλ.6942/226598.
Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους την ώρα.
Τηλ.6944/722686.
Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 kwa τριφασική, πάνω σε βάση και δουλεύει µε παρτικό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/102664.
Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 6465, 120
ίππων µε κουβά και αρπάγη, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τηλ.6937/846316.

Πωλούνται άροτρο Kvernerland ΑΒ85 4υνο και
σβολοκόπτης 2,5 µέτρων. Τηλ.6972/821398.

Πωλείται σιλό σκέτο για σιτάρια, 4 µάτια τύπου
Μουράτ σε οικονοµική τιµή. Τηλ.6946/482582.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

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

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος, πλήρως εξοπλισµένο για παραγωγή σποροφύτων
και λουλουδιών µε αυτόµατες τράµπες ποτίσµατος, ανοιγόµενα παράθυρα οροφής και πλαϊνά και πάγκους εργασίας. Τηλ.6974/034757.
Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και µαζέµατος
σταγόνας, 3σειρο, κατασκευής Μπακούλα. Τιµή
1.500€. Τηλ.6974/034757.
Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€.
Τηλ.6937/226036.
Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια
για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή 500€.
Τηλ.6937/226036.
Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος
κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τιµή
3.500€. Τηλ.6937/226036.
Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµενο.
Τηλ.6982/551234.
Πωλείται
4υνο
Τηλ.6982/551234.

τσάνιο

12άρι.

Πωλείται ρίπερ µε 13 νύχια, κατασκευή
Μπαρδαλή.
Τιµή
1.100€
συζητήσιµη.
Τηλ.6972/872921.
Πωλείται προετοιµαστής χωραφιών (γκάρι)
3,60 µέτρα φάρδος. Τιµή 1.200€ συζητήσιµη.
Τηλ.6972/872921.

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νερού.
Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείριστος. Τιµή 1.500€.
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.
Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες τις χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων. Τιµή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.
Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για κρασί, λάδι,
µέλι. Τηλ.2310/684438, 6984/501857.
Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης
περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.
Πωλείται ολοκληρωµένος αγροτικός εξοπλισµός, µεταχειρισµένος, όλα µαζί. Αλέτρι 4υνο
14 ιντσών, 3υνο 14 ιντσών, 2υνο 17 ιντσών, 5
καλλιεργητές (βαθύ ρίπερ, βαθύς απλός, ελαφρύς µε και χωρίς κυλινδράκια, κάρυ), ψεκαστικό 1 τόνου, λιπασµατοδιανοµέας 1 τόνου χωρητικότητας, σβάρνα, καταστροφέας στελεχοκόπτης φυτών, 2 πλατφόρµες, 100 σωλήνες ποτίσµατος 3άρες και 60 σωλήνες 4άρες, αµµοκυκλώνας CASTALIA µεγάλος για φιλτράρισµα
άµµου από νερό, σκαλιστήρι βαθύ τελευταίου
τύπου για καλλιέργεια βάµβακος κτλ, συσκευή
1 µέτρου που κάνει διανοµή λιπάσµατος παρεµβαλλόµενος στις σωλήνες ποτίσµατος. Περιοχή
∆οµοκού. Τηλ.6932164962.
Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα)
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.
Πωλείται ραντιστικό Ταταρίδη αναρτώµενο
1.000 λίτρων. Τηλ.6942/226598.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για µπρόκολα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6951/766237.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 1556 TD διπλό
διαφορικό και καµπίνα άσπρου χρώµατος,160 ίππων, µοντέλο 1985, σε άριστη κατάσταση. Τιµή
15.000€. Τηλ.6932164962.
Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200 µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν καινούργια. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρόδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6989/777700.
Πωλείται σποροδιαλογέας (τριόρι ανατολικής
Γερµανίας διπλό). Τηλ.6937/313613.
Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µηχανή Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε µοτέρ.
Τηλ.6972/687368.
Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλάτος 2,85.
Τηλ.6972/687368.
Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίππων, τετρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπάρα ασφαλείας, µαζί µε ένα καλλιεργητή 9άρι, υδραυλικό τιµόνι, σε άριστη κατάσταση, δεκτός κάθε έλεγχος.
Τηλ.6946/062106.
Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14
στρέµµατα προς καλλιέργεια και έχει επιπλέον
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 φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα.
Τηλ.6945/934725.
Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα,
υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.
Πωλούνται 2 χορτοδετικές µηχανές Welger.
Τηλ.6942/620576.
Πωλούνται 9 κλουβιά τοκετού για χοιριµητέρες
και 8 ταΐστρες για απογαλακτισµό. Τιµή 600€.
Τηλ.2353/023580, 6986/077326.
Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουργικό µε χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 55 ίππων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, διαστάσεις πλάτος 0,90εκ. - µήκος 3µ.
Τηλ.6939/075721.
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Καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1996 για να δώσει στις
αγρότισσες τη δύναμη να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6936/589801.
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Παγκόσμια Ημέρα
της Αγρότισσας

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού
για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Εκδηλώσεις διοργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Αγρότισσας.
Στις 15 Οκτωβρίου 2018 στο κτίριο του Ελληνικού ICOMOS και υπό την αιγίδα του Κτηνοτροφικού
Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» θα γίνει συνάντηση για τη συµβολή της αγρότισσας
στην τοπική ανάπτυξη και σε «Βιώσιµες Κοινωνίες µε συνεργασία».
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε σύµπραξη µε τη Σοροπτιµιστική Ένωση Ελλάδας και το
Europe Direct του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Ξάνθης διοργανώνει τη ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου
στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στα Λαδάδικα ηµερίδα µε τίτλο «Η Γυναίκα της Υπαίθρου: Εµπειρίες, Προκλήσεις,
Προοπτικές».
Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
από κοινού µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και την
Περιφέρεια Αττικής θα συµµετέχουν σε ηµερίδα µε θέµα: «Η Ελληνίδα Αγρότισσα» στο Συνεδριακό Αµφιθέατρο του Μουσείου της
Ακρόπολης.

Στο Μουσείο Ακρόπολης θα παρουσιαστεί έρευνα για την αποτύπωση συµµετοχής, προβλήµατα, προκλήσεις
και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των γυναικών στον αγροτικό τοµέα
Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, Γραµµατέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής είπε στον ∆. Μιχαηλίδη:
«Η Παγκόσµια Ηµέρα της Αγρότισσας γιορτάζεται φέτος σε ένα δραµατικά µεταβαλλόµενο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. Η Ελληνίδα Αγρότισσα δίνει καθηµερινά
τον δικό της αγώνα, ως αφανής ήρωας της υπαίθρου. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό του εργατικού δυναµικού στον
τοµέα της γεωργίας, συµπεριλαµ-

Θεσσαλονίκη
Θα συζητηθούν οι
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
από τις γυναίκες

βανοµένης της ανεπίσηµης εργασίας, και εκτελούν το µεγαλύτερο
µέρος της απλήρωτης φροντίδας
στις αγροτικές περιοχές. Πλήττονται δυσανάλογα από την πολυδιάστατη φτώχεια και δεν έχουν ισότιµη πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες (όπως εκπαίδευση και
υγειονοµική περίθαλψη). Τα κοινωνικά πρότυπα που εισάγουν διακρίσεις εξακολουθούν να περιορίζουν την πολιτική συµµετοχή
των γυναικών στις κοινότητες.»

Πωλείται αλέτρι Vogel & noot 4υνο ανοιγοκλεινόµενο. Τηλ.6908/385524.
Πωλείται φρέζα 70αρα, βαρέως τύπου µάρκας Κωνσταντινίδη, σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6972/892028.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος διατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος, χωρισµένος σε δυο θαλάµους µε εσωτερική πορτα , 2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε
προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας.
Τηλ.6939075721.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3 Χ 3
Χ 6 µήκος, αποτελείται από πάνελ ολοκαίνουργιο, ψυκτικό µηχάνηµα 4hp, αεροψυκτήρα, πόρτα
ανοιγόµενη, παραδίδεται λυµένο στην έδρα µου.
Τιµή 3.300€ πλέον ΦΠΑ. Τηλ.6980/448670.
Email: Jathelas@otenet.gr
Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνικής κατασκευής, 2009, πολύρρηκτο τροποιποιηµένο,
τοξωτό, από σωλήνα Φ60 γαλβανιζέ, 2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψογη κατάσταση, µε ηλεκτροκίνητα παράθυρα οροφής και πλευρικά. Έχει
άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστάτη 3 µέτρα
και ύψος κορυφής 5 µέτρα. Συνολική έκταση
8.300τ.µ. Παραδίδεται λυµένο και πακεταρισµένο στο κτήµα µου. Περιοχή Αττική. Τιµή 70.000€.
Τηλ.6980/448670. Email: jathelas@otenet.gr

Η ΟΛΥΜΠΟΣ καθάρισε
τον Πηνειό τρέχοντας

Μνήµη της Επανάστασης
στο Μουσείο Κατσίγρα

Η Πίνδος διακρίνεται
για την άγρια πανίδα

Ευρωπαϊκές Ηµέρες
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Οι µαραθωνοδρόµοι της
Λάρισας και εθελοντές
καθάρισαν τις όχθες του
Πηνειού το Σαββάτο 06
Οκτωβρίου κάνοντας
«Plogging», µε πρωτοβουλία της
γαλακτοβιοµηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Λαρισαίων. Συνδυάζοντας την
άθληση µε την προστασία του
περιβάλλοντος, υιοθέτησαν τη
µέθοδο Plocka upp (µαζεύω από
κάτω) και Jogging = Plogging.

Η έκθεση Η Μνήµη της
Επανάστασης, µετά τη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα, παρουσιάζεται σε νέα
εκδοχή στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη
Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα,
από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 30
Νοεµβρίου 2018. Κεντρική ιδέα, να
παρουσιαστεί η Οκτωβριανή
Επανάσταση µέσα από την
προσέγγιση 78 σύγχρονων Ελλήνων
εικαστικών που δίνουν τη δική τους
εκδοχή για τα σύµβολα, τους
πρωταγωνιστές και τα µηνύµατά της.

Η βρετανική εφηµερίδα Guardian
τοποθετεί την Πίνδο στους
κορυφαίους πέντε ευρωπαϊκούς
προορισµούς για επαφή µε την
άγρια πανίδα. Τα δύο εθνικά
πάρκα της Βόρειας Πίνδου και του
Βίκου-Αώου, µε το φαράγγι του
Βίκου και τα Ζαγοροχώρια,
προτείνονται παρέα µε το δάσος
Kainuu της Φινλανδίας, το δάσος
της Bialowieza στην Πολωνία, τα
Καρπάθια Όρη της Ρουµανίας και
την Κοιλάδα Côa στην Πορτογαλία.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πειραιώς και Νήσων προσκαλεί
σε γνωριµία µε την αρχαία πόλη
της Αίγινας στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Κολώνας (1214/10).
Θα πραγµατοποιηθεί περιήγηση
στον λόφο της Κολώνας και
υποβρύχια ξενάγηση από την
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
στις αρχαίες λιµενικές
εγκαταστάσεις. Το πρόγραµµα
στη διεύθυνση efadyat.
wordpress.com.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 13 Οκτωβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Τένις
Masters 100)
Τένις (ΑΤP
100)
(ΑΤP Masters
Αγώνες
Αγώνες

1.30
1.30

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 66

5’

Ποδόσφαιρο
Nations League)
Ποδόσφαιρο (UEFA
League)
(UEFA Nations
Σλοβακία
Τσεχία
Σλοβακία -- Τσεχία

16.00
16.00

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 99

AEK
AEK -- ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ

17.00
17.00

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 44

Άρης
Άρης –– Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός

18.00
18.00

ΕΡΤ
ΕΡΤ 22

Θέλει Κέιν η Μπάρτσα

Μπάσκετ
Μπάσκετ (Basket
League)
(Basket League)

Μπορεί ακόµα να είναι Οκτώβριος
και η σεζόν να είναι στην αρχή
της, ωστόσο οι άνθρωποι της
Μπαρτσελόνα έχουν αρχίσει ήδη
τις πρώτες διερευνητικές κινήσεις
για τον διάδοχο του Σουάρες. Ο
σύλλογος έχει ήδη στα χέρια του
µία λίστα µε αρκετούς επιθετικούς
παγκόσµιας κλάσης, οι οποίοι θα
µπορούσαν να είναι το επόµενο
«9», ωστόσο το µεγάλο φαβορί
ακούει στο όνοµα Χάρι Κέιν.

Ποδόσφαιρο
Nations League)
League)
Ποδόσφαιρο (UEFA
(UEFA Nations
Νορβηγία
Σλοβενία
Νορβηγία -- Σλοβενία

19.00
19.00

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 11

Βουλγαρία
Βουλγαρία –– Κύπρος
Κύπρος

21.45
21.45

COSMOTE
SPORT 22
COSMOTE SPORT

Ολλανδία
Ολλανδία –– Γερµανία
Γερµανία

21.45
21.45

COSMOTE
SPORT 11
COSMOTE SPORT

Κυριακή 14 Οκτωβρίου
Τένις
Τένις (Ιαπωνία)
(Ιαπωνία)
Τελικός
Τελικός

11.30
11.30

COSMOTE
SPORT 66
COSMOTE SPORT

Ποδόσφαιρο
Nations League)
League)
Ποδόσφαιρο (UEFA
(UEFA Nations
Ρουµανία
Ρουµανία -- Σερβία
Σερβία

16.00
16.00

COSMOTE
SPORT 99
COSMOTE SPORT

19.00
19.00

ΕΡΤ
ΕΡΤ 22

Μπάσκετ
Μπάσκετ (Basket
League)
(Basket League)
Κύµη
Κύµη -- Ολυµπιακός
Ολυµπιακός

Ποδόσφαιρο
Nations League)
League)
Ποδόσφαιρο (UEFA
(UEFA Nations
Ρωσία
Τουρκία
Ρωσία -- Τουρκία

19.00
19.00

COSMOTE
SPORT
COSMOTE SPORT

Στη Γαλλία για
το come back
Η Γερμανία θέλει τη ρεβάνς στο Σαιν Ντενί
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το σερί συνεχίζεται
στη Formula 1
«Αγκαλιά» µε τον τίτλο του παγκόσµιου πρωταθλητή
της Formula 1 βρίσκεται ο Λιούις Χάµιλτον, µετά τη
νίκη στο γκραν πρι της Ιαπωνίας. Ήδη µετά το
καλοκαιρινό διάλειµµα, ο Χάµιλτον έφτασε στις 6
νίκες στα 7 τελευταία γκραν πρι κι από κει που έδινε
µάχη µε τον Φέτελ τώρα... γκάζωσε για τα καλά.
Επόµενο ραντεβού στις ΗΠΑ, στις 21 Οκτωβρίου.

Μας κακοµαθαίνουν οι υπεύθυνοι της UEFA έτσι όπως έχουν διαµορφώσει το πρόγραµµα των διεθνών αγώνων του Nations League
(Πρωτάθληµα Εθνών), µε τις ερχόµενες δύο αγωνιστικές που θα
διαρκέσουν έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου να επιφυλάσσουν µεγάλα µατς. Πρώτο και σπουδαιότερο, λοιπόν, το παιχνίδι της
ερχόµενης ∆ευτέρας µεταξύ της
πρωταθλήτριας κόσµου Γαλλίας
και της «ζαλισµένης» Γερµανίας,
η οποία πρώτα θα πρέπει να αντιµετωπίσει αυτό το Σάββατο την
Ολλανδία που ψάχνει τη χαµένη

της αίγλη. Το θέαµα συνεχίζεται
στις 15 Οκτωβρίου µε την Ισπανία
που έριξε 6 γκολ στη δευτεραθλήτρια κόσµου Κροατία να υποδέχεται την Αγγλία η οποία στο περασµένο ραντεβού µε τους «Φούριας Ρόχας» γνώρισε την ήττα µε
1-2 στο Γουέµπλεϊ. Ποδόσφαιρο
παίζει και η Ελλάδα, η οποία ταξιδεύει στην παγωµένη Φινλανδία τη ∆ευτέρα, για να διεκδικήσει ό,τι µπορεί από τον όµιλο.
Στο µπάσκετ τώρα, πραγµατοποιήθηκαν τα πρώτα τζάµπολ στη
νέα Ευρωλίγκα. Ο Ολυµπιακός για
τη δεύτερη αγωνιστική παίζει µε
την Μπασκόνια στις 17 Οκτωβρίου, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Γκραν Κανάρια.

Τέλος ο Ζαρντίµ
Παρελθόν από τον πάγκο της
Μονακό και επίσηµα αποτελεί στο
εξής ο Λεονάρντο Ζαρντίµ. Οι
µονεγάσκοι αποχαιρέτησαν τον
Πορτογάλο µέσω των προφίλ τους
στα social media, ευχαριστώντας
τον για την προσφορά του στην
οµάδα στο διάστηµα που ήταν στον
πάγκο της. Εκτιµάται πως ο
Ζαρντίµ απέφερε µε τις επιτυχίες
του περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Όλοι στο γήπεδο

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η Κοµισιόν
συγκρίνει την αγορά
προϊόντων σε σχέση
με 50 χρόνια πριν

Αποκωδικοποίηση
για το δυσνόητο
μέτρο της
Συνεργασίας

Στη µονάδα
των Ιταλών
αγελαδοτρόφων
Μπερνάρντις

Ο «τελικός» της Λάρισας µε τη
Λαµία (20 Οκτωβρίου) µε βάση
τη βαθµολογία της Σούπερ Λιγκ
έκανε τη διοίκηση των «βυσσινί»
να βάλει γενική είσοδο µε µόλις
ένα ευρώ το εισιτήριο για τις
ανατολικές θύρες 3 έως 10. Η
ΑΕΛ βρίσκεται κοντά στη ζώνη
υποβιβασµού και θέλει στο γήπεδο
όσο το δυνατόν περισσότερο
κόσµο, ώστε να µπορέσει να
ανέβει ψυχολογικά, αλλά και
βαθµολογικά.

Τόσα καλοκαίρια
µου΄χαν φύγει
από τα χέρια

AgroNews.gr
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Τη Φινλανδία αντιµετωπίζει η Ελλάδα για το Nations League σελ. 54 • «Αγκαλιά» µε τον τίτλο ο Λιούις Χάµιλτον σελ. 54

Επίσημη F1
γυναικών
Μία νέα κατηγορία
αγωνιστικών µονοθέσιων µε το
όνοµα W Series δηµιουργείται
στα πρότυπα της Formula 1 µε
τους πιλότους να είναι µόνο
γυναίκες. Η νικήτρια του
πρωταθλήµατος θα παίρνει
χρηµατικό έπαθλο 500.000
δολάρια, ώστε να βοηθηθεί για
το επόµενό της βήµα στην
αγωνιστική της καριέρα και ίσως
να ανέβει µέχρι και τη Formula 1.
Οι γυναίκες που θα θελήσουν να
πάρουν µέρος δεν θα χρειάζεται
να έχουν κάποιο χορηγό, παρά
µόνον πολύ ταλέντο. Θα υπάρχει
κριτική επιτροπή, που θα διαλέγει
τις καλύτερες και ανάµεσα στους
κριτές θα βρίσκεται και ο πρώην
οδηγός της Formula 1, Ντέιβιντ
Κούλθαρντ. Οι αγώνες θα
ξεκινήσουν το Μάιο του 2019 και
συνολικά, η σεζόν θα αποτελείται
από έξι αγώνες των 30 λεπτών,
ενώ τα µονοθέσια, θα είναι
προδιαγραφών Formula 3.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Τι να πει κι ο Πιτσιόρλας
για την ΕΒΖ; Τα ‘πε όλα ο Φέκερ που
βρήκε «τοίχο». Ο αναπληρωτής υπουργός Βιοµηχανίας πάντως γνωστοποίησε ότι µέσα στο µήνα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα για το αν θα προχωρήσει η επένδυση,
καθώς υπάρχει µία καταρχήν συµφωνία µε
επενδυτικό σχήµα και προστασία από πιστωτές ως το ∆εκέµβριο. Εντούτοις, συνεχίζονται
οι επαφές µε τους αγρότες, τον επενδυτή και
µε εργαζόµενους για να λυθούν όλα τα ζηΌπως ανέφερε, τα κεφάλαια
τήµατα.
που απαιτούνται για πληρωµή αγροτών, µεταφορικό κόστος και λειτουργία εργοστασίου µε
έκτακτο προσωπικό και υπολογίζονται περί τα
2 εκατ. ευρώ, δεν υπάρχουν και κάπου εκεί και
ο τοίχος που έπεσε στον Φέκερ.
Καλά τον Κακαβά δεν το ρώτησε κανείς για
το πώς πρέπει να είναι ο νέος χάρτης των
εξισωτικών; Ντροπή! «Πήραν µια µελέτη
του ΓΠΑ και τη χρησιµοποίησαν χωρίς να
ρωτήσουν τους αρµόδιους φορείς, όπως
τους γεωτεχνικούς του ΥπΑΑΤ και τις Περιφέρειες», λέει σε επιστολή του προς την
ηγεσία της πλατείας, καλώντας και το Γεωπονικό να επαναπροσδιορίσει τα αναγραφόµενα στο παραδοτέο έργο του. Σηµειωτέον µε τόσες απεντάξεις δεν χάνουν
µόνο οι παραγωγοί, οι σύµβουλοι, κ.λπ,

κ.λπ.
Ξεσηκωµός και στην ΕΑΣ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, µετά το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητά από τους αγροκτηνοτρόφους
να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα
αιτούνται διαγραφή των αγροτεµαχίων κοινοτικών βοσκοτόπων που τους κατανεµήθηκαν
µε την «τεχνική λύση» εφόσον δεν δέχονται
να πληρώσουν τα παράλογα και άδικα τέλη/
µισθώµατα για τα κατανεµηθέντα δηµόσια βοσκοτόπια. Ο ∆ραγκουλόγκωνας τι κάνει;
Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο πρώην υπουργός Βαγγέλης περνά ανέγγιχτος και για να
µη χάσει και τη φόρµα του µέχρι τις εκλογές
δεν σταµατά να επισκέπτεται, µαζί µε τον διευθυντή του, περιοχές γύρω από την εκλογική του περιφέρεια υποσχόµενος σε συζητήσεις στα καφενεία, λύσεις (λέµε τώρα).
Άραγε, τι θέλει να πει το υπουργείο Οικονοµικών µε την ανακοίνωσή του που καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «η µεταβίβαση δεν
έχει επέλθει µέχρι σήµερα, ούτε θα επέλθει αν
κατά τη διαδικασία ελέγχου των εξαιρετέων ακινήτων προκύψει νοµικό κώλυµα. Στο βαθµό
αυτό, οτιδήποτε άλλο διακινείται ή υπονοείται
είναι τουλάχιστον αβάσιµο». ∆ηλαδή, τα νοµικά κωλύµατα προστατεύουν από το Υπερταµείο,
παραλίες, παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοπους, αρχαιολογικούς χώρους, δηµόσια στάδια, πανεπιστήµια, σχολεία, και ναύσταθµους; O ΓΥΛΟΣ

Όλα για τη θρέψη
Σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωµα,
παρουσιάζουµε ό,τι πιο καινοτόµο
έχουν να µας δείξουν οι Έλληνες
αντιπρόσωποι στα µηχανήµατα
λιπασµατοδιανοµής για µεγαλύτερη
µείωση κόστους και καθόλου χαµένο
χρόνο. Περισσότερα στο Profi
Οκτωβρίου που κυκλοφορεί.

Εξώφυλλο Times
με Κίλιαν Μπαπέ
Εξώφυλλο στο περιοδικό Times
έγινε ο Κίλιαν Μπαπέ ο οποίος
διανύει µόλις το 20ο έτος της
ζωής του. Μετά την κατάκτηση
του Παγκοσµίου Κυπέλλου µε
τα χρώµατα της Γαλλίας το
αµερικανικό περιοδικό «Time»
αποφάσισε να κάνει εξώφυλλο
τον Εµπαπέ στη διεθνή έκδοση
του περιοδικού. «Το µέλλον του
ποδοσφαίρου» αναφέρει στο
σχετικό απόσπασµα, δείχνοντας
τις προσδοκίες που υπάρχουν
στο πρόσωπό του επιθετικού.

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΙ ΤΟΥ IVEY HAYES

Mε τη χρήση ζωντανών χρωµάτων και υπερβολικών απεικονίσεων της ανθρώπινης µορφής, o Αµερικανός καλλιτέχνης Ivey Hayes
εµπνέεται συχνά από την κουλτούρα των Αφροαµερικανών για τις δηµιουργίες του. Παραπάνω απεικονίζεται η συγκοµιδή µπλούµπερι.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αντίδραση στα 75
σεντς για το βαμβάκι

Χ

ρηµατιστηριακά, ήρθε µια πρώτη
αντίδραση για το βαµβάκι στα 75
σεντς αλλά ακόµα δεν έχει δώσει
η αγορά µια δυναµική ανάκαµψη,
καθώς αναµένεται να φανεί αν θα βοηθήσει
στις τιµές ο νέος τυφώνας στις ΗΠΑ. Στη χώρα µας, η Κίνα αγόρασε κάποια εγχώρια βαµβάκια και είναι εν δυνάµει αγοραστής και για
άλλα, αποκλειστικά προβροχικά και λευκά. Οι
δουλειές βγήκαν στα 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18, δηλαδή σχεδόν 80 σεντς ανά λίµπρα (1,53 ευρώ το κιλό).
Παράλληλα η Τουρκία παραµένει ήσυχη, ενώ
η Αίγυπτος έβγαλε έναν διαγωνισµό για 1.000
τόνους, που θα γίνει την Κυριακή.
Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου οι τιµές πιέζονται προς τα 19 λεπτά για τα ποιοτικά
σιτάρια που βρίσκονται στις αποθήκες. Η εξαγωγή εξακολουθεί να µη λέει τίποτα για τα καλά σιτάρια και µόνο κουβέντες γίνονται για τα
µέτρια σε τιµές προς τα 200 ευρώ ο τόνος FOB.
Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο,
τα µαλακά σιτάρια διόρθωσαν κυρίως λόγω της
καλής σποράς στις χειµερινές ποικιλίες και διότι η Ρωσία αύξησε την εκτίµηση παραγωγής.
Μειωµένη αναµένεται η παγκόσµια παραγωγή ζάχαρης τη σεζόν 2018-2019, σύµφωνα
µε την Κοµισιόν, κάτι που µπορεί να περιορίσει την πίεση στις διεθνείς τιµές, αν και τα παγκόσµια αποθέµατα παραµένουν περί τους 6,7
εκατ. τόνους, σε υψηλά επίπεδα, σύµφωνα µε
τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ζάχαρης (ISO). Στην Ευρώπη, η µείωση στις τιµές παραγωγού το 20172018 εκτιµάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις
καλλιεργούµενες µε ζαχαρότευτλα εκτάσεις,
ενώ ήδη στις Κάτω Χώρες σχεδιάζεται µείωση της συγκοµιδής 10-15%, για το 2019-2020.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
359,59

359,39

355,60
351,83
347,26

06/09

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

01/10

03/10

05/10

09/10

215

215

20/09

27/09

04/10

215

215

215

218

76,80

78,72
82,64

81,71

11/10

78,55

76,46

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

230

230

230

222

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

191

184

181

179

179

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

193,6

192,2

192,2

189,9

189,9

189,9

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,78

2,76

2,73

2,74

2,70

2,67

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ(∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

332,8

332,5

334,2

311,40

340,60

364,60

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

826,6

831,6

826,2

853,4

861,4

849,2

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,49

16,30

16,11

15,98

15,77

15,80

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

52,25

55,85

60,20

61,85

67,50

68,60

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,25

110,62

113,40

113,15

113,37

116,55

82,57

82,81

83,08

84,10

82,59

80,56

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Χάρη των Ιταλών 3,40 το κάστανο
Η µειωµένη παραγωγή στη γειτονική χώρα αύξησε τη ζήτηση στο ελληνικό
Πέρυσι η τιµή ήταν στα 2,40 ευρώ, αφού δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον
Με καλύτερες τιµές σε σχέση µε πέρυσι
και αυξηµένη ζήτηση από τους Ιταλούς
εµπόρους ολοκληρώνεται αυτό το διάστηµα η συγκοµιδή στο κάστανο. Αν και
η παραγωγή εκτιµάται µειωµένη περίπου 10%, η άνοδος της τιµής, που έφτασε και τα 3,40 ευρώ το κιλό (2,50 ευρώ
το 2017) αποζηµίωσε τους παραγωγούς.
Χαρακτηριστικό της ζήτησης είναι, σύµφωνα µε όσα αναφέρουν στην Agrenda
παραγωγοί από το Πήλιο, ότι ακόµα και

Ζήτηση

28/09

13/09

Φέτος έχουµε µείωση της παραγωγής. Αυτό σε συνδυασµό µε την
αυξηµένη ζήτηση από τους Ιταλούς
εµπόρους, ανέβασε την τιµή

Τιμή παραγωγού
(ευρώ το κιλό)
2018

3,40

2017

2,20 – 2,50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ακαρπία

Σε περιοχές, όπως η Μελιβοία,
παρατηρήθηκε ακαρπία
µε αποτέλεσµα ποσότητες να
«φεύγουν» µε µειωµένες τιµές

το γεγονός πως σε κάποια καστανοχώραφα παρατηρήθηκε σκίσιµο των καρπών
αυτό δεν έκαψε τη ζήτηση από τους Ιταλούς εµπόρους, µιας και τα προβλήµατα
που δηµιούργησε φέτος στην καλλιέργεια της γειτονικής χώρας η «σφήκα της
καστανιάς» ήταν πολύ µεγάλα µε αποτέλεσµα να ευνοείται, η σαφώς καλύτερη παραγωγή της χώρας µας. Να σηµειωθεί ότι η συγκοµιδή κάστανου ξεκίνησε φέτος στις 15 Σεπτεµβρίου περίπου.

Αγιά

Στην περιοχή της Αγιάς η παραγωγή κάστανου φτάνει τους 3.000
τόνους, τα µισά από τα οποία παράγονται στην περιοχή Μελιβοίας
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ΒΑΜΒΑΚΙ
84.00

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
250

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

180

210

2.000

82.00

200

240

81.00

1.500
160

180

78.00

Βιοµ/νικοί
άσοι

170

190

230

80.00

Παρθένο

1.000

150

220
170

76.00
210

74.00
72.00

ΜΑΙ

76,80

IOYN

σέντς/λίµπρα

IOYΛ

200

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

Οι αγορές περιµένουν την έκθεση
Οκτωβρίου του USDA για να
κινηθούν, αν και έδειξαν κάποια
σηµάδια ανάκαµψης.

11
ΜΑΙ

222
¤/τόνος

11
IOYN

11
IOYΛ

11
ΑΥΓ

11
ΣΕΠ

11
ΟΚΤ

Στη νέα λίστα της Φότζια
αποτυπώθηκε η υποτονικότητα
της αγοράς µε υποχώρηση
στην τιµή του σκληρού.

150

500

140

160

0

130

11
ΜΑΙ

179
¤/τόνος

11
IOYN

11
IOYΛ

11
ΑΥΓ

11
ΣΕΠΤ

11
ΟΚΤ

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

11
IOYΛ

11
IOYN

189,9
¤/τόνος

11
ΑΥΓ

11
ΣΕΠ

11
ΟΚΤ

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

10
ΣΕΠ

douska@agronews.gr

«Αν δεν δούµε καράβι στο λιµάνι για εξαγωγή, δεν γίνεται τίποτα» λένε έµποροι και παραγωγοί σκληρού σίτου, αυτή την περίοδο, που η αγορά εδώ και
αρκετά µεγάλο διάστηµα δεν κινείται.
Οι µύλοι είναι καλυµµένοι, οι αποθήκες γεµάτες και οι αγοραστές δεν δείχνουν ενδιαφέρον στα τρέχοντα επίπεδα τιµών. Μόνο κάποιοι παραγωγοί που
πιέζονται αναγκάζονται να προχωρήσουν σε πράξεις περί τα 19 µε 20 λεπτά
το κιλό, για τις καλές ποιότητες. Εξαίρεση η αλευροβιοµηχανία Μύλοι Λούλη που αγοράζει µε 225 ευρώ ο τόνος
και εξάµηνη επιταγή τα καλά σιτάρια
µε 60 υαλώδη. Οι προδιαγραφές είναι
αυστηρές, λένε οι συνεργαζόµενοι µε
την εταιρεία, ωστόσο το ποιοτικό σιτάρι
πληρώνεται και µάλιστα στο θεσσαλικό κάµπο φέτος το προϊόν είναι πολύ
καλό και αξίζει να πιάσει τιµή.
Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι ότι στον
τοµέα της εξαγωγής αυτό το διάστηµα

γίνονται µόνο κουβέντες στα επίπεδα
γύρω από τα 200 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι, ενώ δεν υπάρχουν συµβόλαια έστω για εκτέλεση αυτό ή τον επόµενο µήνα, γεγονός που «φρενάρει»
την αγορά, ενώ πιέζει και τους παραγωγούς που κρατούν ακόµα στις αποθήκες τους το προϊόν, περιµένοντας κάτι
καλύτερο, µέχρι να µην µπορούν άλλο.
∆ιαφορετική είναι φέτος η κατάσταση όσον αφορά την Ιταλία, µε τον Καζίλο να έχει περιορίσει σηµαντικά τις
αγορές του από τη χώρα µας και την
κυβέρνηση της γείτονας να έχει επιλέξει το φθηνότερο καναδέζικο σιτάρι για
να καλυφθούν οι µύλοι, ενώ δουλεύουν προς όφελος των τοπικών παραγωγών και οι τοπικοί συνεταιρισµοί, αποµακρύνοντας όλο και περισσότερο
το ελληνικό προϊόν ως επιλογή.
Οι αναλυτές βλέπουν την αγορά να
κινείται υποτονικά µέχρι να βγουν νέα
από τον Καναδά ή τις νέες σπορές. Επιπλέον, εκφράζονται φόβοι ότι οι νέες τιµές από την Τυνησία θα κινηθούν
σε επίπεδα χαµηλότερα από τον τελευ-

«Καθισµένη» είναι το τελευταίο
διάστηµα η ελληνική αγορά
καλαµποκιού, που βρίσκεται
εγκλωβισµένη από το
εισαγόµενο. Το βουλγάρικο
προϊόν φτάνει στη χώρα µας στα
155-157 ευρώ ο τόνος
παραδοτέα, µε αποτέλεσµα να
καθίσταται µη ανταγωνιστικό το
εγχώριο καλαµπόκι, που δεν
µπορεί να «δουλευτεί», καθώς
είναι αγορασµένο ακριβότερα.
Σηµειωτέον ότι περαιτέρω πίεση
στις τιµές καλαµποκιού δείχνουν
και οι εκτιµήσεις στην ΕΕ και τις
ΗΠΑ για την ερχόµενη σεζόν,
που υποδεικνύουν αύξηση της
παραγωγής στην Ευρώπη και
αύξηση των αποθεµάτων στην
Αµερική. Μάλιστα, πρόσφατα, η
αντίδραση των χρηµατιστηρίων
είχε ως αποτέλεσµα τη δραστική
µείωση των αγοραπωλησιών στο
Σικάγο και πτώση των τιµών, µε
τη γενική τάση στις αγορές
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
Κοµισιόν, να θέλει τις τιµές να
σταθεροποιούνται σε επίπεδα
χαµηλότερα αυτών του σιταριού
και του κριθαριού.

717 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
Το 2018-2019 αναµένεται
να µειωθεί η παγκόσµια
παραγωγή σιταριού κατά
41 εκατ. τόνους

Χαµηλότερη από 215 ευρώ FOB
αναµένεται η νέα τιµή από Τυνησία.

ταίο διαγωνισµό στα 215 ευρώ ο τόνος
FOB. Άλλωστε, µετά τον τελευταίο διαγωνισµό, αγοραστές και πωλητές έχουν αποτραβηχτεί, βλέποντας την τάση να είναι πτωτική µεσοπρόθεσµα.
Από την άλλη πλευρά, όσο προχωράµε προς τη νέα σοδειά, εκτιµάται ότι
θα αποτυπωθεί στην αγορά η µείωση
των στρεµµάτων που αναµένεται, δεδοµένου ότι οι παραγωγοί δεν ικανοποιήθηκαν για τρίτη συνεχόµενη χρόνια. Κάτι, που όπως λένε οι αναλυτές,
θα φανεί σε µια ανοδική πορεία των
τιµών, αλλά όχι άµεσα. Πάντως, ενδεικτική είναι η πρώτη εικόνα για τη νέα
σεζόν µε τις εκτιµήσεις του IGC να µιλούν για µείωση κατά 41 εκατ. τόνους
στην παγκόσµια παραγωγή σιταριού.

Ξεκίνησαν οι πωλήσεις ελληνικού βάµβακος στην Κίνα
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Τα 75 σεντς ανά λίµπρα αποδείχτηκε πως αποτελούν
ένα βασικό σηµείο στήριξης της αγοράς. Οι τιµές
∆εκεµβρίου ‘18 χωρίς να έχουν καταγράψει κάποια
σηµαντική άνοδο, τουλάχιστον ανέκαµψαν και πλέον
τα βλέµµατα των αναλυτών είναι στραµµένα στον
νέο τυφώνα. Ο αποκαλούµενος Michael έχει
αναβαθµιστεί σε κατηγορία 4 και κατευθύνεται προς
σηµαντικές βαµβακοπεριοχές των ΗΠΑ. Στη φυσική
αγορά οι πωλήσεις-εξαγωγές αµερικανικού
βαµβακιού εξακολουθούν να µην πιάνουν τους
στόχους και φυσικά υπό αυτές τις συνθήκες το
χρηµατιστήριο δεν µπορεί να λάβει κάποια ώθηση.

10/04/2018 76
10/05/2018
Τα πρώτα βαµβάκια φαίνεται να βρίσκουν
σχετικά 76.1
10/08/2018
77.55
εύκολα αγοραστή, ενώ για τα µεταβροχικά η κατάσταση
10/09/2018
77.01
παραµένει ρευστή. Η Κίνα ξεκίνησε, έστω και µε αργούς
ρυθµούς, να αγοράζει τη σοδειά µας10/10/2018
µε τελευταία 76.93
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

πώληση να σηµειώνεται αυτή την εβδοµάδα για
ποσότητα 5.000 τόνων περίπου στα 9 σεντς ανά λίµπρα
πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘18
παραδοτέα σε λιµάνι τους. Σηµειώνεται ότι η πώληση
αυτή αφορά λευκά βαµβάκια µε καλές προδιαγραφές.
Άλλωστε µην ξεχνάµε πως για να πουλήσουµε σε αυτές
τις αγορές πρέπει να ανταγωνιστούµε την εξαιρετική
βραζιλιάνικη σοδειά τόσο σε τιµή όσο και σε ποιότητα.

08
ΟΚΤ

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Κάλµα στην αγορά σίτου, ανενεργή η εξαγωγή, καλυµµένοι οι µύλοι, υποµονή οι παραγωγοί
Με τον Καζίλο άφαντο και τους Ιταλούς να προτιµούν τα καναδέζικα, µόνη ελπίδα η Τυνησία
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

1
ΟΚΤ

Οι προβλέψεις για υπερπαραγωγή
στην Ισπανία, οδήγησε τα ισπανικά
ελαιοτριβεία στην µαζική διάθεση
των αποθεµάτων τους.

2,67
¤/κιλό

Στα 225 ευρώ χτυπάει τα καλά σκληρά ο Λούλης

24
ΣΕΠ

17
ΣΕΠ

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
78
77.5
77
76.5
76
75.5
75

Πέµπτη

04/10

Παρασκευή ∆ευτέρα

05/10

08/10

Τρίτη

09/10

Τετάρτη

10/10

10/10/18
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '18

76,80

-0,21

Μάρτιος '19

78,04

-0,03
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Με «στήσιµο» στο 1,40 κλείνει φέτος

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΟ ΣΤΑΡΙ

Η µικρή φετινή παραγωγή εκτίναξε στα ύψη το κόστος συγκοµιδής
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)

liamis@agronews.gr

110 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΕΛΑΡΟ

2017

2018

0,95

1,40

ΤΙΜΗ ΤΕΛΑΡΟΥ
Σε κάποιες περιπτώσεις πληρώθηκε µέχρι και 5 ευρώ το τελάρο,
όταν πέρυσι η τιµή έπαιζε
στα 2 έως 2,20 ευρώ το κιλό

φέτος, µπήκαν µέσα. Κάποιοι
ήδη απευθύνονται στους µεταποιητές και ζητούν διευκόλυνση σε επίπεδο ρευστότητας, µε
αντάλλαγµα την παραγωγή της
επόµενης χρονιάς, για να µπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν».

Μεγαλύτερες ήταν τελικά
οι απώλειες στην παραγωγή
Προκειµένου να καταδείξει
το µέγεθος των απωλειών που
κατέγραψε η φετινή παραγωγή, ο έµπειρος καλλιεργητής
µας είπε ότι στα κτήµατά του ενώ συνήθως η σοδειά κινείται

2017

2 - 2,20

2018

5

στους 50 τόνους, συγκοµίστηκαν µόλις 10 τόνοι και αντίστοιχα σε δύο άλλες περιπτώσεις οι
παραγωγοί ανέµεναν 150 και
100 τόνους, αλλά πήραν τελικά από 70 και 65 τόνους.
Ίδια εικόνα και στη Νέα Τρίγλια,
όπου σύµφωνα µε τον πρόεδρο
του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου,
∆ηµήτρη ∆εληµανώλη, «πέσαµε
έξω. Τα πράγµατα αποδείχθηκαν
χειρότερα από ό,τι περιµέναµε. Η
απώλεια ξεπερνά το 55% σε σχέση µε πέρσι. Μας ξεγέλασε το ό,τι
εξωτερικά τα δέντρα είχαν καρπούς, ωστόσο όταν µπήκαµε να
µαζέψουµε είδαµε ότι από µέσα
τα περισσότερα δεν είχαν τίποτε. Αποτέλεσµα ήταν σχεδόν το
95% των παραγωγών να µην είναι ικανοποιηµένοι».
Μόλις περίπου 4.000 τόνους
συγκόµισαν φέτος οι παραγωγοί και στην περιοχή των Σηµάντρων, του Αγίου Παντελε-

ΖΗΤΟΥΝ
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Κάποιοι καλλιεργητές ήδη
απευθύνονται στους µεταποιητές και ζητούν διευκόλυνση
σε επίπεδο ρευστότητας, µε
αντάλλαγµα την παραγωγή
της επόµενης χρονιάς, για να
µπουν να ξανακαλλιεργήσουν

ήµονα και της Πορταριάς, ενώ
παραδοσιακά η παραγωγή ξεπερνά τους 10.000 τόνους και
κάποιες χρονιές έφτασε ακόµη και τους 12.000 –14.000
τόνους, όπως µας είπε ο Βαγγέλης Μισαηλίδης από τον Αγροτικό Σύλλογο Σηµάντρων,
ο οποίος συγκέντρωσε φέτος
από τα κτήµατά του 32 τόνους,
από 85 πέρυσι.
Ο ίδιος επεσήµανε, ακόµη,
πως η µικρή φετινή παραγωγή στη Χαλκιδική εκτίναξε στα
ύψη το κόστος συγκοµιδής,
καθώς η πληρωµή γίνεται µε
το τελάρο και οι εργάτες ήταν
απρόθυµοι να πάνε να µαζέψουν µε τις τιµές που ίσχυαν τα προηγούµενα χρόνια.
«Χρειάστηκε να πληρωθούν,
σε κάποιες περιπτώσεις, µέχρι και 5 ευρώ το τελάρο, όταν πέρσι η τιµή έπαιζε στα 2
έως 2,20 ευρώ το κιλό», εξήγησε χαρακτηριστικά. Ανάλογη ήταν η κατάσταση µε τους
εργάτες και στις άλλες περιοχές του νοµού.

Ευνοηµένοι από τη φετινή συγκυρία
οι παραγωγοί στην περιοχή της Καβάλας

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Με το «στήσιµο» να αγγίζει τα 1,40
ευρώ το κιλό, που σηµαίνει σχεδόν 45 λεπτά πάνω από πέρυσι,
«έριξε αυλαία», αυτή την εβδοµάδα, η συγκοµιδή της επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Ωστόσο, λίγοι είναι οι παραγωγοί,
που, παρά το «ράλι» που έκανε
η τιµή, µπορούν να δηλώσουν
ικανοποιηµένοι από τη φετινή
δύσκολη καλλιεργητική σεζόν.
Η σοδειά αποδείχθηκε, τελικώς, ακόµη πιο µικρή από
ό,τι αρχικώς είχαν υπολογίσει
οι ελαιοκαλλιεργητές του νοµού, σε σηµείο ώστε σε κάποια
κτήµατα δεν άξιζε τον κόπο να
µπουν να συγκοµίσουν. Η έλλειψη αυτή, βέβαια, ήταν που
πυροδότησε και τον έντονο ανταγωνισµό πλειοδοσίας τιµών
µεταξύ των µεταποιητών, οι οποίοι χρειάστηκε να προσφύγουν σε αγορές προϊόντος και
στην Καβάλα για να καλύψουν
τις ανάγκες τους.
«Ήταν µια πολύ περίεργη χρονιά. Για κάποιους λίγους, που
η ζαριά ήταν καλή και είχαν τα
δέντρα τους καρπό, τα κέρδη
φέτος ήταν µεγάλα, για τη συντριπτική πλειονότητα όµως εξελίχθηκε σε µια πολύ µέτρια
σεζόν» ανέφερε στην εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορµύλιας,
Θανάσης Τσικούρης, προσθέτοντας πως «όσοι είχαν πολλά
στρέµµατα και ήταν στους άτυχους που δεν είχαν παραγωγή

Ευνοηµένοι από τη µεγάλη έλλειψη πρώτης ύλης στη Χαλκιδική, βγήκαν οι παραγωγοί της
Καβάλας, όπου καλλιεργούνται
πάνω από 20.000 στρέµµατα ελιάς ποικιλίας Χαλκιδικής και η
σοδειά, φέτος, ήταν κατάτι µεγαλύτερη από πέρυσι, στρέφοντας
το ενδιαφέρον όλων των µεταποιητών στην περιοχή για να καλύψουν τις ανάγκες τους, γεγο-

νός που ώθησε ανοδικά τις τιµές.
«Για τη µεγάλη κατηγορία οι παραγωγοί πληρώθηκαν 1,40 ευρώ
το κιλό, ενώ το στήσιµο ήρθε γύρω στο 1,30 ευρώ, αφού στις υπόλοιπες κατηγορίες η τιµή ήταν ερίπου 10 λεπτά µικρότερη για κάθε µια», είπε στην Agrenda ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας Κλέαρχος Σαραντίδης. Όπως
εκτίµησε, φέτος υπολογίζεται ό-
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αγορά η πράσινη ελιά της Χαλκιδικής
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Agrenda

τι η τοπική παραγωγή στην περιοχή του Παγγαίου, έφτασε τους
25.000-30.000 τόνους.
«Εµείς αγοράσαµε περίπου 4.000
τόνους, µε 1,40 ευρώ το κιλό, τους
οποίους αφού εκπυρηνοώσουµε,
θα τους εξάγουµε στην Ιταλία σε
συσκευασίες των 13 κιλών, καθώς
δεν έχουµε την υποδοµή να κάνουµε τυποποίηση σε µικρότερη
συσκευασία», όπως είπε.

Κ

άποια καλά σιτάρια από
τις αποθήκες στην ελληνική αγορά βγαίνουν στα
19 λεπτά το κιλό, ενώ οι
αγοραστές δεν έχουν διάθεση να
κυνηγήσουν νέες ποσότητες, δεδοµένου ότι οι αποθήκες τους είναι γεµάτες. Στον τοµέα της εξαγωγής επίσης δεν υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις για τα ποιοτικά σιτάρια, µόνο κουβέντες για τα
χαµηλά γίνονται σε επίπεδα γύρω από τα 200 ευρώ ο τόνος FOB
λιµάνι µας.
Στα σκληρά στάρια, στη νέα λίστα
της Φότζια αποτυπώθηκε η υποτονικότητα της αγοράς. Οι τιµές µειώθηκαν κατά 3 ευρώ ο τόνος. Πιο
αναλυτικά, για τα ποιοτικά σιτάρια
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη
70% και πρωτεΐνη 12,5% η
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ τιµή αποθήpapadogiannis@
κης παραγωagronews.gr
γού κυµαίνεται στα 217222 ευρώ ο τόνος. Για τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό βάρος
77-78 kg/hl στα 205-210 ευρώ ο
τόνος, ενώ για χαµηλότερο βάρος 75/76 kg/hl στα 195-200 ευρώ ο τόνος. Την ίδια ώρα στη Γαλλία οι τιµές σταθεροποιούνται στα
210-215 ευρώ ο τόνος παραδοτέα
σε γαλλικό λιµάνι. Η συγκοµιδή
στον Καναδά ολοκληρώνεται µε
καιρικές ανησυχίες οι οποίες µένει να δούµε πόσο θα έχουν επηρεάσει ποσοτικά και ποιοτικά την
παραγωγή. Συγκεκριµένα είχαµε
χιονοπτώσεις σε περιοχές καλλιέργειας σκληρού, οι οποίες σύµφωνα µε ειδικούς αποκλείεται να
µην επηρεάσουν τη γενικότερα
µεγάλη φετινή σοδειά.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα
µαλακά σιτάρια διορθώνουν στις
τελευταίες συνεδριάσεις λόγω της
πολύ καλής εξέλιξης των σπορών
για τις χειµερινές ποικιλίες. Η Ρωσία από τη µεριά της αύξησε την εκτίµηση παραγωγής της κατά 1 εκατ. τόνους, δηλαδή συνολικά 69
εκατ. τόνους. Στη Γαλλία, εν αναµονή της νέας έκθεσης προσφοράς και ζήτησης δηµητριακών και
υπό τη διόρθωση στο Σικάγο οι τιµές πιέστηκαν ελαφρά, αλλά διατηρούνται σταθερά πάνω από τα
200 ευρώ ο τόνος για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18.
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Το κλίµα στην αγορά ελαιολάδου, η οποία προετοιµάζεται για την έναρξη της νέας ελαιοκοµικής περιόδου, φαίνεται πως καταγράφουν οι αριθµοί,
αφού οι προβλέψεις για υπερπαραγωγή στην Ισπανία έδωσαν το πράσινο φως στα ισπανικά ελαιοτριβεία να ξεχυθούν στις αγορές.

Οι Ισπανοί αδειάζουν όσο-όσο τα αποθέµατα ελαιολάδου τους
1

ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ IOC συµφωνούν
πως η παραγωγή της ΕΕ για την
περίοδο 2018-2019 θα είναι αυξηµένη και υπολογίζεται κοντά
στους 2.207.000 τόνους, όταν η
περσινή έφτασε τους 2.183.000
τόνους. Πρόκειται για µια µικρή
αύξηση 24.000 τόνων, η οποία αποδίδεται σύµφωνα µε τα στοιχεία

στην ισπανική παραγωγή, η οποία
φέτος θα φτάσει τους 1.550.000
τόνους, καταγράφοντας αύξηση
23,4%, την ίδια στιγµή που Ελλάδα και Ιταλία θα γνωρίσουν µείωση στην παραγωγή τους 30,6
και 37% αντιστοίχως. Η υπόσχεση µιας ισπανικής υπερπαραγωγής επηρέασε τις φυσικές αγορές.

3

ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ελαιόλαδα, σε κάθε
περίπτωση γνωρίζουν µια µείωση
στις τιµές τους το τελευταίο διάστηµα. «Οι πράξεις που γίνονται
είναι για πολλά ελαιόλαδα κάτω
από τα 3 ευρώ το κιλό», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας Νίκος Προκοβάκης, εκτιµώ-

ντας πως η τιµή για αυτά δεν θα
ανέβει. Σχολιάζοντας τις περσινές τιµές, ο κ. Προκοβάκης υποστήριξε πως αυτές ήταν υψηλές
λόγο της έλλειψης και όχι λόγω
της αύξησης της ζήτησης, µε αποτέλεσµα µόλις αυτή καλυφθεί,
οι τιµές να υποχωρήσουν.

5

Η ΖΗΤΗΣΗ στα ελαιόλαδα της περιόδου 2017- 2018, δεν είναι µεγάλη,
δήλωσε ο κ. Ντανάκας, δίνοντας ένα εύρος τιµών από 2,85 ευρώ µέχρι 3 ευρώ το κιλό, υπογραµµίζοντας πως παρά το τονάζ 400 περίπου τόνων που πουλήθηκε το τε-

λευταίο διάστηµα, παραµένουν αποθέµατα περί τους 4,500 τόνους.
Πάντως ο διευθυντής του Α.Σ Μολάων-Πακίων εκτιµά πως «κάποια
ελαιόλαδα µπορούν στη συνέχεια
να πουληθούν 3,10 ή 3,15 ευρώ,
όµως θα είναι λίγα και καλά».

2

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α η ερχόµενη παραγωγή υπολογίζεται στους 240.000 τόνους, µε την πρώτη επίσηµη πράξη της χρονιάς να αφορά 56 τόνους αγουρέλαιο από τον Α.Σ Αγίων Αποστόλων στα 4,30 ευρώ ανά κιλό, ενώ «επιπλέον 84 τόνοι
αναµένεται να φορτωθούν σύντοµα», όπως ανέφερε στην Agrenda

ο πρόεδρος της οργάνωσης Απόστολος Μπατσάκης. Για την επερχόµενη περίοδο, ο κ. Μπατσάκης,
υποστήριξε πως η ποιότητα θα ενισχύσει την τιµή του ελαιολάδου,
η οποία µάλιστα βοηθήθηκε από
την πρόσφατη κακοκαιρία, αφού
«Ο Ζορµπάς έκανε ένα καλό, τίναξε τις σκάρτες ελιές», όπως είπε.

4

Η ΑΥΞΗΣΗ στην παραγωγή που θα
γνωρίσει η Ισπανία «θα κάνει κακό στα περσινά ελαιόλαδα», υποστήριξε ο διευθυντής του Α.Σ Μολάων Παναγιώτης Ντανάκας, εξηγώντας ότι «τα πρόσφατα στοιχεία
για την ερχόµενη παραγωγή, που
δείχνουν αύξηση στην Ισπανία, ση-

µαίνει ότι τα ισπανικά ελαιοτριβεία
θα αρχίσουν να διώχνουν τα αποθέµατα». Όπως ανέφερε, «από τη
στιγµή που πάνε σε υπερπαραγωγή, για να πουλήσει, θα πέσει χαµηλά. Σήµερα οι Ισπανοί βγάζουν
ελαιόλαδο παραδοτέο στην Ιταλία
στα 2,75 ευρώ το κιλό».

6

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, η οποία εξακολουθεί
να κράτα κλειστά τα χαρτιά της, αναφορικά µε τις αγοραστικές της
προθέσεις, δείχνοντας ωστόσο προς
το παρόν µια µικρή προτίµηση στο
ισπανικό ελαιόλαδο, η παραγωγή θα περιοριστεί στους 270.000

τόνους, αφού πρώτα οι παγετοί, έπειτα η ξηρασία, αλλά και η Xylella
fastidiosa, ταλαιπώρησαν φέτος αρκετά τους παραγωγούς. Ο όγκος
αυτός θα υποχρεώσει σε κάθε περίπτωση τους Ιταλούς να προχωρήσουν σε εισαγωγές.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2018/2019

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΛΛΑ∆Α (ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

ΤΟΝΟΙ

240.000

ΤΟΝΟΙ

3.064.000

1.550.000

270.000

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

30,6

23,4

37

57,1

%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

%

%

120.000

%

ΛΑΚΩΝΙΑ

2,853
ΠΕΡΣΙΝΟ

4,30
ΦΡΕΣΚΟ

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Μέχρι και 40% θα μειώσει
τις εισαγωγές της η Ευρώπη
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Κοµισιόν για την επόµενη
ελαιοκοµική περίοδο, οι εξαγωγές των κρατών-µελών που
αποτελούν τους βασικούς παραγωγούς, θα συµβάλουν σε
µια αύξηση κατά 6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.
Υπενθυµίζεται ότι για το 2017-2018, οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1%, έτσι εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
της Κοµισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανέλθει στις επιδόσεις που είχε προηγούµενα έτη. Οι επιτυχηµένες προωθητικές προσπάθειες στις αγορές της Ασίας, ώθησαν προς
την κατεύθυνση αυτή, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της έκθεσης της Κοµισιόν. Φυσικά στην αύξηση των εξαγωγών θα

συµβάλει και η µικρή παραγωγή άλλων ανταγωνιστριών
χωρών, όπως είναι η Τυνησία και η Τουρκία, οι οποίες φέτος θα συλλέξουν περί τους 120.000 τόνους και 183.000 τόνους αντιστοίχως.
Γενικά η παγκόσµια παραγωγή θα µειωθεί κατά 7,6%,
στους 3.064.000 τόνους. Μάλιστα στην περίπτωση της Τυνησίας, η µείωση της παραγωγής υπολογίζεται στο 57,1%.
Οι επιδόσεις αυτές στην χώρα της Βορείου Αφρικής σε συνδυασµό µε την ισπανική υπερπαραγωγή, θα έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση των εισαγωγών ελαιολάδου στην ΕΕ, σε
ποσοστό που ξεπερνά το 40%. Από την άλλη, σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις του ΙΟC, η παγκόσµια κατανάλωση θα ανέλθει στους 2.916.500 τόνους, όταν πέρυσι ήταν 2.958.000 τόνους, ενώ οι εισαγωγές και οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν τους
890.000 τόνους, ποσότητα µεγαλύτερη από τους 855.000
τόνους της προηγούµενης χρονιάς. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

B1 | 23

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 11/10

626,86

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
670
660
650
640
630
620
610
600

Παρασκευή

05/10

∆ευτέρα

08/10

Τετάρτη

Τρίτη

10/10

09/10

Πέµπτη

11/10

Πάνω από τις 625 µονάδες
έκλεισε το ΧA την Πέµπτη
Θετικό φίνις επιφύλασσε την Πέµπτη 11/10 το ΧΑ,
σπάζοντας το τετραήµερο πτωτικό σερί µε τη
βοήθεια των... τραπεζών, προκαλώντας όµως
«ίλιγγο» µε τις µεταβολές και τις αλλαγές των
προσήµων. Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε
µε κέρδη 0,16% στις 626,86 µονάδες, ενώ
κινήθηκε µεταξύ των 610,51 µονάδων (-2,45%) και
630,26 µον. (+0,71%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα
47,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 25,7 εκατ.
τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων
διακινήθηκαν 2,9 εκατ. τεµάχια.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

0,1620 9,46%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

2,2800 8,57%

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. ΕΜΠ..ΕΤΑΙΡ.Α.Ε0,0130 8,33%
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.0,2300 7,98%
LAVIPHARM Α.Ε.

0,1400 7,69%

FORTHNET Α.Ε.

0,0935- 18,70%

UNIBIOS ΑΝ. ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0,3500- 13,37%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ0,2500- 10,07%
CPI Α.Ε.

0,2100 - 7,89%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. 0,5400 - 7,69%

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

Moνάδες Μεταβολή
26.455,22 + 0,27%
7.422,05 - 4,08 %
3.241,40 - 0,72%
7.059,48 - 1,21%
11.657,67 - 0,47%
5.157,69 - 0,95%
8.706,40 - 2,08 %
22.590,86 - 3,89%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

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

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Η γενική
συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα
και παµψηφεί την έκδοση κοινού
οµολογιακού δανείου έως 3,8 εκατ.
ευρώ εµπραγµάτως εξασφαλισµένου,
µε σκοπό την αγορά βιοµηχανικού
ακινήτου προς εξυπηρέτηση της
δραστηριότητας της εταιρείας.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Την απορρόφηση των
εταιρειών Ιχθ. Καλύµνου, Νίµος ΑΕ. και
την Σπαρφις καλείται να αποφασίσει η
γενική συνέλευση της Σελόντα, που θα
πραγµατοποιηθεί στην έδρα της
επιχείρησης στις 25 Οκτωβρίου. Προς
συζήτηση και η αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου λόγω της απορρόφησης.
CRETA FARM: Η Creta Farm
ανακοίνωσε ότι η συνεργασία της µε
τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του Οµίλου
(Group Chief Financial Officer) λύθηκε
στις 30 Σεπτεµβρίου 2018,
σηµειώνοντας πως τα στοιχεία του
νέου στελέχους για τη θέση θα
δηµοσιοποιηθούν το επόµενο διάστηµα.

UNILEVER: Η Unilever εγκατέλειψε τα
σχέδιά της να µεταφέρει τα κεντρικά της
γραφεία στην Ολλανδία υπό τις πιέσεις
Βρετανών µετόχων, κρατώντας µία από
τις πλέον πολύτιµες εταιρίες της χώρας
στο Λονδίνο ενόψει του Brexit.
FOODLINK: Αύξηση 6,1% του κύκλου
εργασιών και των ΕΒΙΤDA, αλλά
µείωση των καθαρών κερδών (0,59
εκατ. έναντι 1,06 εκατ. ευρώ το 2017)
έναντι της αντίστοιχης περιόδου της
προηγούµενης χρήσης κατέγραψε το
α’ εξάµηνο 2018 o όµιλος Foodlink
µετά από δύο δύσκολες χρονιές που
στιγµατίστηκαν από τη ζηµιά που
προκλήθηκε από τη λήξη της
συνεργασίας µε την Μαρινόπουλος
Α.Ε. λόγω χρεωκοπίας της τελευταίας.

Κόκκινος Οκτώβρης
στις χρηματαγορές
Οι κινήσεις Τραμπ κλονίζουν τους επενδυτές
Ισχυρή η ιταλική οικονομία λέει ο Ρέγκλινγκ
Το διεθνές επενδυτικό κλίµα έχει πληγεί καίρια από το πρόσφατα ράλι των αποδόσεων των αµερικανικών οµολόγων
σε υψηλά άνω των επτά ετών, ενώ την επενδυτική ψυχολογία φαίνεται ότι κλονίζουν οι κινήσεις του προέδρου Τραµπ.
Η νέα επίθεση κατά της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ για τις αυξήσεις των αµερικανικών επιτοκίων έθεσαν τη βάση για
το sell off, στην Wall Street την περασµένη εβδοµάδα, αλλά πιθανότατα δεν µπορούν να επωµιστούν την ευθύνη για την
αγριότητά του και την επέκταση τους στις
υπόλοιπες αγορές. Παρά το «ξεπούληµα»
η UBS λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές
των θεµελιωδών µεγεθών της οικονοµίας και της κερδοφορίας των εταιρειών, εκτιµά πως η bull market απλά πάτησε το
κουµπί του... reset και όχι του τέλους. Ε-

πιπλέον, το ισχυρό momentum της ανάπτυξης θα επιτρέψει στην οικονοµία να απορροφήσει εύκολα τις υψηλότερες αποδόσεις των οµολόγων ακόµη και αν συνεχίσουν να αυξάνονται µε µέτριο ρυθµό.
Η εικόνα των διεθνών αγορών δεν επιτρέπει µεγάλη αισιοδοξία για την βραχυπρόθεσµη πορεία της ελληνικής αγοράς.
Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Ελλάδας, επιρρίπτει την ευθύνη για την πτώση των
µετοχών των ελληνικών τραπεζών, στη
λαϊκιστική δηµοσιονοµική πολιτική της
Ιταλίας, µε τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, Κλάους
Ρέγκλινγκ, ρίχνει τους τόνους και διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άµεσος κίνδυνος η Ιταλία να απολέσει την πρόσβασή
της στις αγορές δανεισµού διότι η οικονοµία της παραµένει ισχυρή.

Στις top 6

PepsiCo Inc

Το αµερικάνικο περιοδικό «Wine &
Spirits» στο τεύχος που κυκλοφόρησε
τίµησε την οινοποιία Μπουτάρη µε τη
µεγάλη διάκριση «Οινοποιείο της
Χρονιάς 2018», µια διάκριση που
της απονέµεται για 18η χρονιά και
συνεχίζει να την κατατάσσει ανάµεσα
στις 6 καλύτερες οινοποιίες του
κόσµου, που έχουν διαχρονικά
διακριθεί πάνω από 18 χρονιές.

Επέστρεψαν σε θετικό πρόσηµο οι
πωλήσεις ποτών της PepsiCo Inc στην
αµερικανική αγορά το τελευταίο τρίµηνο,
σταµατώντας ένα σερί 4 συνεχόµενων
πτώσεων. Το τµήµα ποτών της Β. Αµερικής
της PepsiCo εµφάνισε αύξηση των
πωλήσεων κατά 2% στο τρίµηνο,
αντιστρέφοντας µια πτώση από αυτό του
2017. Τα έσοδα του γ΄ τριµήνου χρήσης
αυξήθηκαν 1,5% στα 16,49 δισ. δολάρια.

B2 | 24

Agrenda

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Yποχρεώσεις επιχειρήσεων κρέατος

Σ

τις 28 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθµό 1384/41923 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε την οποία καθορίζονται τα αναγκαία και συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των Κανονισµών
178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισµών 931/2001 και 1337/2013
της Επιτροπής, σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα του κρέατος καθώς και
τη διενέργεια των επίσηµων ελέγχων στην αγορά κρέατος. Οι διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ εφαρµόζονται σε όλα τα φυσικά και νοµιΕπιστολή
κά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που εΜε το που µπήκε ο
µπλέκονται στη διαδροµή του κρέΟκτώβριος, οι έµποροι
ατος από τον παραγωγό µέχρι τα
κρέατος άρχισαν να
σηµεία λιανικής πώλησης κρέατος
λαµβάνουν ραβασάκια
(κρεοπωλεία και καταστήµατα που
έχουν τµήµα κρεοπωλείου).
Ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ στα πλαίσια ενηµέρωσης, απέστειλε επιστολές προς
Μητρώο
όλες τις επιχειρήσεις κρέατος, σχεΑυτό που προκύπτει
τικά µε τις υποχρεώσεις που έχουν.
είναι ότι εδώ και λίγο
Με το που µπήκε ο Οκτώβριος, έκαιρό ένα ακόµα µητρώο µποροι κρέατος και κρεοπωλεία
µπήκε στη ζωή µας
άρχισαν να λαµβάνουν ενηµερωτική επιστολή µε θέµα «Υποχρεώσεις επιχειρήσεων κρέατος», στην
οποία περιγράφονται οι ενέργειες
που πρέπει να γίνουν για να µην επιβληθούν ποινές από τους ελέγχους.
Η ΚΥΑ 1384/41923/16.03.018 δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1127Β/28.03.18 µε τίτλο «Καθορισµός των
αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών 178/2002, 882/2004
και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισµών
931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά µε
την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση του κρέατος, καθώς και
τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων
στην αγορά κρέατος.

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

προβλέπεται στο άρθρο 7 §3 της παραπάνω Κ.Υ.Α.
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.
176/13383/03.02.17 (ΦΕΚ 418 Β), οι πρώτοι αγοραστές κρέατος είναι υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών
κρέατος, εγχώριου και εισαγόµενου όπως προβλέπεται
στο άρθρο 12 §1 του νόµου 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α)».

Μη δίνετε όπου να ‘ναι τα
φορολογικά σας στοιχεία
Καθηµερινά οι αγρότες απευθύνονται στους
λογιστές τους και ζητούν εκκαθαριστικά, έντυπα
των φορολογικών τους δηλώσεων, Ε9 και ένα
σωρό άλλα προσωπικά τους δεδοµένα. Τα οποία
τους τα ζητούν διάφοροι και αυτοί τα προσκοµίζουν
αβίαστα και χωρίς καθόλου προβληµατισµό. Πριν
πάτε κάθε φορά στο λογιστή σας, πριν ζητήσετε
οτιδήποτε, σκεφτείτε να αυτός που το ζητά, πρέπει
να το πάρει στα χέρια του και γιατί.

Η ενηµέρωση από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα αναφέρει
τα εξής: «Σας ενηµερώνουµε ότι µετά από την διασταύρωση των στοιχείων σφαγών που υποβάλλονται στη διαδικτυακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση σας δραστηριοποιείται στην
εµπορία κρέατος. Σας επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα
µε το άρθρο 5 (σσ. της παραπάνω ΚΥΑ), υποχρεούστε να εγγραφείτε:
1. Στο µητρώο κρέατος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, αποστέλλοντας στο email: α) την έναρξη δραστηριότητας της
επιχείρηση σας και β) την υπεύθυνη δήλωση σταθερών στοιχείων που θα τη βρείτε στο www.elgo.gr.
2. Στην εφαρµογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να µας υποβάλλετε τα ισοζύγια αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύµφωνα µε την ειδική φόρµα.
Με την παρούσα επιστολή µας, σας καλούµε να
συµµορφωθείτε µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την παραπάνω Κ.Υ.Α. και να προβείτε στην καταχώρηση των ισοζυγίων κρέατος που εκκρεµούν,
µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή
της. Σε διαφορετική περίπτωση είµαστε υποχρεωµένοι να σας παραπέµψουµε στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Παρατυπιών, Παραβάσεων και Επιβολής Προστίµων της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, όπως

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ που έχουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εµπορία κρέατος:
δεν πρέπει να παραλαµβάνουν σφάγια τεµάχια
κρέατος ή προσυσκευαµένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήµανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία
αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.
πρέπει να αναγράφουν τις ενδείξεις περί καταγωγής -προέλευσης και στα εµπορικά έγγραφα διακίνησης στο προσυσκευασµένο ή µη νωπό, διατηρηµένο µε
απλή ψύξη και κατεψυγµένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και, στον κιµά, στα
σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιµα µέρη.
πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία σχετικά µε την καταγωγή-προέλευση του κρέατος σε όλες
τις µορφές παρουσίασης που χρησιµοποιούν στους χώρους του καταστήµατός τους, συµπεριλαµβανοµένου
του ηλεκτρονικού, στα σηµεία διάθεσης, όπως ταµπελάκια σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασµένου κρέατος. Για το βόειο
κρέας να εµφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφάγιου σε κάθε τεµάχιο κρέατος.
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ από τα παραπάνω είναι ότι ένα ακόµη µητρώο µπήκε στη ζωή µας. Επειδή όλος ο κόσµος θεωρεί ότι τα πάντα περνάνε από το λογιστή,
θα στεναχωρήσω τους φίλους και πελάτες αγρότες αλλά η συγκεκριµένη υποχρέωση καµία σχέση
δεν έχει µε µας. Καλό είναι να επικοινωνήσουν µε
τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους στους οποίους ανήκουν (αν δεν ανήκουν κάπου ακόµη, κακό του
κεφαλιού τους), προκειµένου να ενηµερωθούν για
περαιτέρω πληροφορίες.

«∆ικαιολογητικών συνέχεια»
Ακόµη και η τράπεζα, που βάζει το όνοµα της
µπροστά και επικαλείται αναγκαστική προσκόµιση
των φορολογικών σας στοιχείων, ζητά
λανθασµένα στοιχεία: όταν ζητά το εκκαθαριστικό
για να επιβεβαιώσει τον ΑΦΜ σας, είναι
τουλάχιστον εγκληµατικό. Η επιβεβαίωση ΑΦΜ
µπορεί να γίνει ακόµη και από την εκτύπωση της
προσωποποιηµένης πληροφόρησης, χωρίς να
επιδείξετε όλα τα οικονοµικά σας στοιχεία.
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ΟΚΟΣΜΟΣΤΟΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Δείγμα εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα το νέο
εργοστάσιο της Yara
Αστραφτερή σαν μαργαριτάρι, η νέα μονάδα ενσάκισης στο Βόλο
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μία οµάδα µε ψυχή και εµφανώς υπερήφανη για το έργο της, χώρους αστραφτερούς, δοµηµένους µε παραγωγική
λογική, κτίρια µε πράσινες αποχρώσεις
που ξεχώριζαν στον µουντό καιρό του
Βόλου και φορτηγά φορτωµένα σακιά
µε λιπάσµατα να κινούνται αργά, πολύ προσεκτικά και κάτω από αυστηρά
µέτρα ασφαλείας, ήταν οι πρώτες εντυπώσεις µιας ξενάγησης, η οποία παρέ-

πεµπε σε καθαρά ευρωπαϊκό κλίµα.
Το ηµερολόγιο έγραφε Παρακευή 5
Οκτωβρίου και η δηµοσιογραφική οµαδα της Agrenda ήταν εκεί. Στο νέο
σύγχρονο εργοστάσιο της Yara Ελλάς
στη Β’ Βιοµηχανική Περιοχή του Βόλου,
σε ένα πρότζεκτ κοµβικής σηµασίας για
την περαιτέρω ανάπτυξή της εταιρείας
στην ελληνική αγορά αλλά και για τη ίδια την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Το τιµ της εφηµερίδας υποδέχτηκε ο εµπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς και οικοδεσπότης της εκδήλωσης,

Νίκος Κυριακίδης, ο οποίος επισήµανε εξ αρχής, ότι, ανεξάρτητα από το εορταστικό κλίµα αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια. Πράγµατι, το πρώτο
πράγµα που µπορούσε να παρατηρήσει κάποιος ήταν οι κανόνες ασφαλείας. Από το γιλέκο και τα ειδικά παπούτσια που έπρεπε να φορέσουν οι καλεσµένοι ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στο πεδίο, µέχρι το φωτεινό πίνακα στη µονάδα που έγραφε «301 µέρες» χωρίς ατύχηµα, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών στο εργοτάξιο.

Προσαρµοστικότητα
Στην Eλλάδα στοχεύεις σε
group καλλιεργειών, άρα σε
κάθε προσέγγιση πρέπει να
ξέρεις τι κάνεις
Μετά από λίγη ώρα, ξεκίνησε η πρώτη φάση της ξενάγησης, όπου σε έναν
ειδικά διαµορφωµένο χώρο ο κ. Κυριακίδης παρουσίασε τους στόχους της εταιρείας για την ελληνική αγορά και
όχι µόνο, υπό τον «φυσικό ήχο» µίας

παραγωγικής µονάδας µε πολλά και
σύγχρονα οχήµατα εργασίας.
Όπως είπε, η Yara Ελλάς έκλεισε
τα 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο,
ενώ το πρότζεκτ που υλοποιήθηκε
πραγµατικά από το «µηδέν» δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή για περαιτέρω ανάπτυξη. Έπειτα, ο εµπορικός
διευθυντής της εταιρείας, ανέδειξε
το σηµαντικό ρόλο που έχει παίξει ο
χώρος των εισροών στην ανθρωπότητα, λέγοντας πώς η εφαρµογή του
σύνθετου λιπάσµατος έχει σώσει α-

Η φιλοξενία
της Yara
Ελλάς ήταν
άψογη µε
τον εµπορικό
διευθυντή της
εταιρείας Νίκο
Κυριακίδη
(εδώ µε τον
διευθυντή της
Agrenda Γιάννη Πανάγο) να
είναι πρόθυµος να δώσει
οποιαδήποτε
διευκρίνηση
αναφορικά µε
την επένδυση.

Η ψυχή µίας εταιρείας είναι το ίδιο το ανθρώπινο δυναµικό και αυτό το
ξέρουν καλά ο εµπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς Νίκος Κυριακίδης
(αριστερά) και ο διευθυντής εργοστασίου στο Βόλο Θεόδωρος Τσούτσας.

Η Yara Ελλάς έκλεισε τα 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο, ενώ το
πρότζεκτ που υλοποιήθηκε από το «µηδέν» δεν είναι το τέλος, αλλά
η αρχή για περαιτέρω ανάπτυξη, υπογράµµισε ο Νίκος Κυριακίδης.

ΟΚΟΣΜΟΣΤΟΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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Πέρα από τις δυσκολίες υπάρχει
πάντα τρόπος να αναπτυχθείς

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Εστίαση στην επικοινωνία με τους αγρότες και σε γεωργία ακριβείας

πό το 1909, περί τα 2,7 δις ανθρώπους εξασφαλίζοντάς τους τη θρέψη.
Κινούµενη πιστά στις τέσσερις απαράβατες αξίες της Yara, «Φιλοδοξία, Αναζήτηση, Συνεργασία και Υπευθυνότητα» η ελληνική οµάδα ξεκινώντας
τη δραστηριότητά της από το Νοέµβριο του 1997 ως Hydro-Agri Ελλάς (το
καλοκαίρι του 2004 µετασχηµατίζεται
σε Yara Ελλάς), αρχικά επικεντρώθηκε στην πώληση της παραγωγής, στοχεύοντας σε συνεργασίες. Έπειτα εστίασε στο προϊόν και στο χτίσιµο της ι-

Χωροθέτηση
Ο Βόλος επιλέχτηκε καθώς
γειτνιάζει µε σηµαντικές
αγροτικές περιοχές και
φυσικά λόγω του λιµανιού
στορίας, ενώ µετά η οµάδα επικεντρώθηκε στις καλλιέργειες καθαυτές και
σε πακέτα λύσεων που θα µπορούσε
να προσφέρει. «Για να δώσεις λύσεις
πρέπει να έχεις στο κέντρο τον παραγωγό», συµπλήρωσε ο κ. Κυριακίδης.

Ο εµπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς, µίλησε για τα σχέδια της εταιρείας, τονίζοντας την ανάγκη για συνδυαστική χρήση της παραγωγής µε τη
νέα τεχνολογία. Έκανε λόγο για στροφή στο digital (ψηφιακό) κοµµάτι της
επικοινωνιακής πολιτικής του οµίλου
µε αρχή τον ιστότοπο www.yara.gr
και µία διαδραστική επικοινωνία µε
τους Έλληνες αγρότες και µέσω των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
«Πρέπει να περάσουµε πρώτα από το
χωράφι δεν µπορείς να πας απευθείας
στο δορυφόρο» είπε ο κ. Κυριακίδης,
παρουσιάζοντας την ειδική πλατφόρµα ψηφιακής τεχνολογίας My Yara.
Εκεί αποκάλυψε ότι σχεδιάζεται να
έρθει και στη χώρα µας το εργαλείο
N-Tester. Παράλληλα, ο κ. Κυριακίδης αναφέρθηκε στις εφαρµογές Yara
ImageITTM και Yara CheckITTM.

Το προφίλ της µονάδας
Μετά τη σκυτάλη κατά την παρουσίαση πήρε ο διευθυντής του
εργοστασίου στο Βόλο, Θεόδωρος
Τσούτσας, ο οποίος έδωσε στοιχεία για την παραγωγική µονάδα
που ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία της τον περασµένο Σεπτέµβριο.
Σύµφωνα µε τον κ. Τσούτσα, η
µονάδα αυτή ενσακίζει το λίπασµα που έρχεται µέσω του λιµανιού του Βόλου χύµα από τουλάχιστον 6 διαφορετικά εργοστάσια
της Yara και τροφοδοτεί όλη την
Ελλάδα (εκτός Πελοποννήσου και
Κρήτης). Παράλληλα ο οµιλητής έδωσε πληροφορίες για τη δυναµο-

Τα µηχανήµατα ενσάκισης είχαν σταµατήσει προσωρινά τη λειτουργία τους
για τις ανάγκες της ξενάγησης. Τα σακιά µεταφέρονται από τους ιµάντες
στις µηχανές παλετοποίησης και µετά στους σταθµούς µεταφοράς.

Παιδιά µε ψυχή για τη στελέχωση

Επεκτασιµότητα
Υπάρχουν διάφορες
οπτικές σχετικά µε τη
µελλοντική επέκταση
της δοµής στο Βόλο
κότητα της µονάδας. Συγκεκριµένα το terminal, αποτελείται από:
Στεγασµένο εργοστάσιο έκτασης
8,5 στρεµµάτων, Αποθήκη Χύδην µε 14 bins των 1.500 MT,
Χώρο Ενσάκισης µε δύο µηχανές
δυναµικότητας 2.400 σακιών την
ώρα (1.200 η καθεµία), Χώρο εναπόθεσης έτοιµων προϊόντων,
Κλειστό χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών, Κτίριο διοίκησης και
γραφεία, Η µονάδα διαθέτει τρία
σηµεία φόρτωσης, από τα οποία
µπορούν να διανέµονται πάνω από 1.500 τόνοι την ηµέρα.

Υπερήφανος δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Θεόδωρος
Τσούτσας για την οµάδα που κατάφερε να υλοποιήσει αυτό το πρότζεκτ.
Όπως είπε η ψυχή της οµάδας είναι
το ίδιο το ανθρώπινο δυναµικό µιλώντας για «µία οµάδα που αποτελείται
από άτοµα του χώρου, δικά µας παιδιά, τα οποία όµως αγαπάνε τη δουλειά και έχουν ανεπτυγµένες ικανότητες, έχουν επιλεγεί µε βάση τα κριτήρια της Yara για να καλύπτουν ορισµένες απαιτήσεις και συνθήκες».
Έπειτα είχαν σειρά οι ερωτήσεις των
δηµοσιογράφων, όπου αν και δεν απαντήθηκε σαφώς το ερώτηµα από
τους επικεφαλής της εταιρείας, για το
πόσο κόστισε τελικά αυτά η επένδυση που έγινε µε ίδια κεφάλαια, έγινε
κατανοητό πώς αποτέλεσε ένα πλάνο
πολλών εκατοµµυρίων. Πάνω σε αυτό
και στην ερώτηση της Agrenda για το
ποια ήταν τα επιχειρήµατα της ελληνικής οµάδας ώστε να πείσει την κεντρική διοίκηση στη Νορβηγία για να
υλοποιηθεί αυτή η µονάδα, ο κ. Κυριακίδης απάντησε: «Έχουµε αποδείξει τα τελευταία 20 χρόνια ότι υπάρχει ο τρόπος να αναπτυχθείς πέρα από τις δυσκολίες και ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος ο οποίος στο γεωργικό
χώρο τουλάχιστον, λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που έχει θα
έχει ανάπτυξη. Θεωρούµε ότι η ανάπτυξη είναι µονόδροµος και πείσαµε
ότι αυτό είναι δεδοµένο δεν είναι απλά µία εικασία. «Πήραµε το ΟΚ», είπε, «γιατί πιστέψαµε στην Ελλάδα».

H ασφάλεια είναι ένας όρος που µαζί µε την ηθική αποτελούν για τη
Yara Ελλάς «license to operate», δηλαδή οι βάσεις πάνω στις οποίες
στήνεται µε συνέπεια κάθε δραστηριότητα της εταιρείας.
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Στα βήματα του Λέοντα Τολστόι
το αναπτυξιακό πλάνο της ΕΖΑ
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Η ΕΖΑ εξάγει σε χώρες
όπως Ιταλία, Ισραήλ,
Αλβανία, Μάλτα
Κύπρος, Αυστραλία,
ενώ «φλερτάρει»
µε τις ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγµή στην παγκόσµια αγορά, στο ψηφιδωτό που λέγεται αγορά µπύρας, σε µία τεράστια εικόνα
που τη συνθέτουν πάρα πολλές χώρες, η Ελλάδα δεν
έχει να επιδείξει τίποτα. Ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας, έγραψε ότι όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται να
αλλάξουν τον κόσµο, αλλά κανείς δεν σκέφτεται να
αλλάξει τον εαυτό του. Παραφράζοντας τον Τολστόι,
εµείς στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης αλλάζουµε µε επιτυχία τον εαυτό µας, βελτιώνοντας τον χώρο
της µπύρας στην Ελλάδα». Με τα λόγια αυτά, ο διευθύνων σύµβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Αθανάσιος Συριανός δίνει το αξιακό στίγµα της
διοίκησης για περαιτέρω επενδύσεις χωρίς εκπτώσεις
στην ποιότητα και για εµπέδωση της αναγνωσιµότητα
των σηµάτων της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο. Στο απολαυστικό, κυριολεκτικά, «Press Trip», στις εγκαταστάσεις της ΕΖΑ στην Αταλάντη τη ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρείας για την
επόµενη 3ετία, όπως για παράδειγµα να διπλασιάσει
το µερίδιό της στο 15% (8% σήµερα). Βέβαια, ο κ. Συ-

ριανός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αστοχίες από την εποχή του Όθωνα στην εξέλιξη της ζυθοποιίας,
η οποία χαρακτηρίζεται από κρατικές παρεµβάσεις, αθέµιτες πρακτικές ανταγωνισµού και µακρά περίοδο
προγραµµατικής εγκατάλειψης. Σε αυτό το περιβάλλον, σύµφωνα µε τον κ. Συριανό, η ΕΖΑ έκανε τη διαφορά «µε εµπειρία που συσσωρεύτηκε από τον Οκτώβριο του 1992, όταν και ανέλαβε η σηµερινή διοίκηση, και µε την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή. Σε
ό,τι αφορά την πορεία των οικονοµικών της µεγεθών,
σύµφωνα µε τον κ. Συριανό εφέτος ο τζίρος της αναµένεται να ανέλθει στα 36 εκατ. ευρώ από 30,6 εκατ.
ευρώ το 2017, τα EBITDA στα 4 εκατ. ευρώ από 1,09
εκατ. Στο σχεδιασµός της εταιρείας περιλαµβάνονται:
Επενδύσεις ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία καινούργιας γραµµής παραγωγής για µπίρα σε φιάλη και εκσυγχρονισµό της γραµµής µπίρας σε βαρέλι.
Επέκταση στο χώρο αναψυκτικών, νερών και διαιτητικών σκευασµάτων, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Επέκταση προγράµµατος συµβολαιακής για κριθάρι.
Αύξηση των εξαγωγών, που σήµερα αποτελούν
το 11% του όγκου των πωλήσεών της µε στόχο να
φθάσουν τη φετινή χρονιά στο 14%.

Μαζική διάθεση ψαριών από Τουρκία και λίρα
«διολισθαίνουν» τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες

Κατά το α’ εξάµηνο
του 2018 η προσφορά
λαυρακιού και τσιπούρας
από την Τουρκία
στις διεθνείς αγορές
ήταν αυξηµένη κατά
τουλάχιστον 20%.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Επενδύσεις ύψους 8,5 εκατ. για νέα γραμμή παραγωγής για μπύρα σε φιάλη
Στα πλάνα η είσοδος στο χώρο αναψυκτικών, νερών, διαιτητικών σκευασμάτων

ΝΕΑ

Πιστοποίηση TÜV HELLAS
στα Anassa Organics

Η ελληνική εταιρεία ANASSA
ORGANICS, που επιλέγει µόνο
κορυφαία προϊόντα από οργανικές
καλλιέργειες, ολοκλήρωσε την πιστοποίησή της
για την Παραγωγή, Αποθήκευση και Εµπορία
προϊόντων από Βιολογικά Αρωµατικά Φυτά
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ)
834/2007 και 889/2008 Πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων καθώς και την
πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο
Ασφάλειας Τροφίµων ISO 22000:2005 από
τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Aνακυκλώσιµες οι συσκευασίες
της Mondelez ως το 2025

Αντιµέτωπες µε πολύ σοβαρές ανταγωνιστικές
πιέσεις από τη µαζική διάθεση ψαριών από την
Τουρκία και µε υποχώρηση τιµών σε χαµηλά 4ετίας βρίσκονται οι ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, λόγω και της υποτίµησης της τουρκικής
λίρας. Μάλιστα η ένταση του ανταγωνισµού και η
περαιτέρω πτώση της λίρας στο γ’ τρίµηνο ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τα αποτελέσµατα των
εισηγµένων Σελόντα και Νηρέα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Σελόντα στις λογιστικές της καταστάσεις, έχουν ως εξής:
Κατά το α’ εξάµηνο του 2018 η προσφορά λαυρακιού και τσιπούρας από την Τουρκία στις διεθνείς
αγορές ήταν αυξηµένη κατά τουλάχιστον 20%, ε-

νώ η ζήτηση δεν παρουσίασε αύξηση. Σαν αποτέλεσµα, ενώ η µείωση των πωλούµενων ποσοτήτων ήταν 4,4%, οι τιµές του λαυρακιού υποχώρησαν κατά 9,2% και αυτές της τσιπούρας κατά 3,1%.
Το 2017 η τιµή της τσιπούρας είχε υποχωρήσει κατά 6,6% έναντι του 2016, οδηγώντας τα επίπεδα τιµών σε χαµηλό ιστορικό τετραετίας.
Αντίστοιχα, η Νηρεύς αναφέρει πως η µείωση
της αξίας των πωλήσεων ιχθυοκαλλιέργειας κατά το α’ εξάµηνο του 2018 κατά 2,8 εκατ. ευρώ ή
3% ήτοι από 93,6 εκατ. ευρώ σε 90,8 εκατ. ευρώ
οφείλεται στη µείωση της µεσοσταθµικής τιµής
πώλησης των ψαριών κατά 1,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η Mondelez International ανακοίνωσε τη
δέσµευσή της να κάνει όλες τις συσκευασίες
των σκνακς της ανακυκλώσιµες και να
παράσχει πληροφορίες για την ανακύκλωση
µέχρι το 2025.

Πρόστιµο 27,5 εκατ. σε Ελαΐς
Unilever για τις µαργαρίνες
Πρόστιµο συνολικού ύψους 27,5 εκατ ευρώ
επέβαλε η Επιτροπής Ανταγωνισµού στην
εταιρεία Ελαΐς-Unilever, µετά από
αυτεπάγγελτη έρευνα για παραβάσεις σχετικά
µε τις συµφωνίες συνεργασίας της εταιρείας
µε το λιανεµπόριο και το χονδρεµπόριο για τη
διάθεση των προϊόντων µαργαρίνης. Πάντως η
Ελαΐς-Unilever Ηellas προτίθεται να προσφύγει
κατά της απόφασης στο ∆ιοικητικό Εφετείο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Οι ιδιόκτητες
παραγωγικές
εγκαταστάσεις της
ΕΖΑ εκτείνονται
σε 200 στρέµµατα,
στην Αταλάντη.

Συμβολαιακή
Πειραιώς με
ΜΕΒΓΑΛ για
κτηνοτροφία
Τη συνεργασία τους στο πλαίσιο
του προγράµµατος Συµβολαιακής
Κτηνοτροφίας ανακοίνωσαν τις
προηγούµενες ηµέρες η Τράπεζα Πειραιώς και η Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε,
µε στόχο την άµεση και ενεργό υποστήριξη όλων των εµπλεκοµένων στην παραγωγική διαδικασία
του πρωτογενούς τοµέα, αλλά και
την ενίσχυση της παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων υψηλής
ποιότητας και διατροφικής αξίας.
Μέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος Συµβολαιακής Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο Έλληνας κτηνοτρόφος έχει
στη διάθεσή του την απαιτούµενη ρευστότητα µε άκρως ανταγωνιστικούς όρους, για την κάλυψη
των παραγωγικών του αναγκών
τη στιγµή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυηµένη την έγκαιρη
αποπληρωµή του, όταν παραδώσει τα προϊόντα στην επιχείρηση.

2014

10

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η ΜΕΒΓΑΛ που σύναψε
συµβολαιακή µε την Πειραιώς,
συνεργάζεται µε περίπου 600
παραγωγούς, από τους οποίους
προµηθεύεται σε ετήσια βάση
60.000 τόνους αγελαδινού και
15.000 τόνους αιγοπρόβειου.

> 600
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΕΩΣ ΤΟ

2020
ΜΕ ΣΤΟΧΟ

5000
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γιορτάζει 10 χρόνια συµβολαιακής κριθαριού η Αθηναϊκή
Πάνω από 600 παραγωγοί κριθαριού έχουν λάβει µέρος στα εκπαιδευτικά
σεµινάρια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που προσφέρουν τεχνογνωσία σε
θέµατα πρακτικών προστασίας της καλλιέργειας, αύξησης της παραγωγής,
αλλά και εφαρµογής νέων τεχνολογιών. Το φετινό, δέκατο κατά σειρά,
σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στη Νίκαια Λάρισας, πάντα µε τη συµβολή του
επιστηµονικού συνεργάτη της πρωτοβουλίας, της Αµερικανικής Γεωργικής
Σχολής Θεσσαλονίκης. Τα σεµινάρια επιµόρφωσης των παραγωγών
υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας «Seeds
for Growth» που ως στόχο έχει τη δηµιουργία 5000 ευκαιριών ανάπτυξης
στον αγρο-διατροφικό και τουριστικό ως το 2020.

Επενδύει στον Έλληνα
παραγωγό η ΝΟΥΝΟΥ
Μία ισχυρή αλυσίδα γάλακτος,
η οποία ξεκινά από την πρώτη
ύλη που διαθέτουν οι Έλληνες
κτηνοτρόφοι και µετεξελίσσεται σε παραγωγή, προϊόντα, έρευνα και επενδύσεις, δηµιουργεί η FrieslandCampina HellasΝΟΥΝΟΥ, η οποία µε συνέπεια
στη συνεταιριστική της ταυτότητα και µε παρακαταθήκη την παγκόσµια εµπειρία επενδύει σταθερά, εδώ και 14 χρόνια, στην
Βιώσιµη Συµβολαιακή Γεωργία.
Στην πρόσφατη Πανελλήνια Συνάντηση Παραγωγών Γάλακτος
στο Πρότυπο Εργοστάσιο Γάλα-
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Στο ξέφωτο
η ΒΙΚΗ
µε αλλαγές
στα αλλαντικά

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ

Agrenda

κτος ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση σε όλους
τους χώρους του, παρουσίαση και
συζήτηση για τα 90 χρόνια του
brand ΝΟΥΝΟΥ στην Ελλάδα και
µία ιδιαίτερα διαδραστική ενότητα, στην οποία παρουσιάστηκε η
φιλοσοφία της αλυσίδας γάλακτος της FrieslandCampina Hellas.
Σηµειώνεται ότι οι Έλληνες παραγωγοί – κτηνοτρόφοι διαθέτουν στην εταιρεια το γάλα για
την παραγωγή όλων των γαλάτων ψυγείου, γιαουρτιών και κρεµών γάλακτος λιανικής του χαρτοφυλακίου της.

Ο έντονος ανταγωνισµός
και οι πιέσεις στο
λιανεµπόριο για
περισσότερες προσφορές,
οδηγούν σε
ανασχηµατισµούς τον κλάδο
αλλαντικών, ο οποίος µετά
την «χρυσή» πενταετία
2005-2009 δεν έχει βρει
ακόµη τα πατήµατα του.
Μέσα σε αυτό το κλίµα,
προστίθεται και η υπόθεση
της ηπειρώτικης
αλλαντοβιοµηχανίας ΒΙΚΗ,
η οποία από πόλος έλξης
επενδυτών
(Θεοδωρόπουλος-Chipita,
Bιντζηλαίος-Impala
Invest), πριν από δύο
εβδοµάδες έµεινε εν τέλει
στο ξέφωτο και χωρίς
προστασία από τους
πιστωτές, µετά την
παραίτηση των ιδιοκτητών
της από την αίτηση
πτώχευσης.
Στο µεταξύ, την ώρα που η
πωλήσεις τις
αλλαντοβιοµηχανίας Νίκας
δείχνουν να πιέζονται
καταγράφοντας υποχώρηση
4,1% στο πρώτο εξάµηνο του
έτους, πολλαπλάσια άνοδο
πωλήσεων, από τον ρυθµό µε
τον οποίο κινήθηκε ο τζίρος
της κατηγορίας αλλαντικών
το εξεταζόµενο διάστηµα,
σηµειώνει η Creta Farms,
κατοχυρώνοντας ηγετική
θέση. Έτσι, µε την εγχώρια
αγορά αλλαντικών να
εµφανίζει το πρώτο
εξάµηνο αύξηση 4,8% όσον
αφορά στους όγκους
πωλήσεων και άνοδο 3,8%
σε αξία, σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο ένα
χρόνο πριν, οι πωλήσεις της
Creta Farms σε επίπεδο
οµίλου ενισχύθηκαν
10,87% στα 55,15 εκατ.
ευρώ και 10,9% σε επίπεδο
µητρικής ανερχόµενες σε
54,86 εκατ. ευρώ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κυβερνητικά στελέχη
προσπαθούν να διασκεδάσουν
τις εντυπώσεις, σχετικά
µε τα προβλήµατα που
έχουν ανακύψει στην ΕΒΖ.

Μετά τον Φέκερ
και ο Πιτσιόρλας
ψάχνει κεφάλαια
για την ΕΒΖ

Τα γυρίζει ο Fecker με την εξαγορά
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
Προσφέρουμε ρευστότητα και ζητάμε ελάχιστη ασφάλεια, λέει η Innovation Brain
Παρά την αρχική αισιοδοξία, το μέλλον της τευτλοκαλλιέργειας δείχνει ξανά αβέβαιο
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Λύση
«Η ζάχαρη της
EBZ έχει ιδιαίτερη
ποιότητα και την
χρειαζόµαστε για
τους πελάτες µας. Θα
συνεχίσουµε να επιδιώκουµε µια λύση»,
αναφέρει ο Fecker

Χρηµατοδότηση
Η Innovation Brain
τονίζει πως έχει
εξασφαλίσει µια νέα
συµφωνία για εµπορία
80.000 τόνων ελληνικής ζάχαρης, αλλά και
30 εκατ. ευρώ, για τη
χρηµατοδότηση
της παραγωγής

Σε κίνδυνο φαίνεται να τίθεται η µοναδική προοπτική που έδινε µέχρι στιγµής
πιθανότητα διάσωσης για την ΕΒΖ ΑΕ,
καθώς το επενδυτικό fund «Innovation
Brain», που αποτελεί το φαβορί για την
απόκτηση της ζαχαροβιοµηχανίας, δηλώνει πως τα σχέδιά της για αγορά ζάχαρης και τη συνέχιση της παραγωγής,
πέφτουν, για την ώρα, πάνω σε τοίχο.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί
της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου και επικαλείται δηλώσεις του διευθύνοντα συµβούλου
του, Lucas Fecker, το «Innovation Brain»
αναφέρει πως παρότι έχει εξασφαλίσει
µια νέα συµφωνία για εµπορία 80.000
τόνων ελληνικής ζάχαρης, αλλά και 30
εκατ. ευρώ, για τη χρηµατοδότηση της
παραγωγής και της συνέχισης λειτουργίας της βιοµηχανίας, οι προτάσεις του
δεν έχουν γίνει αποδεκτές και αυτό είναι ανησυχητικό για το µέλλον της καλλιέργειας και της ίδιας της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριµένα στις δηλώσεις του
ο κ. Fecker αναφέρει τα εξής:
«Είµαστε απολύτως αφοσιωµένοι στην
παραγωγή ζάχαρης για εισαγωγές και
εξαγωγές, καθώς και για να επεκταθούµε και στην εµπορία άλλων γεωργικών
προϊόντων, όπως είναι το βαµβάκι, το
σιτάρι και το λάδι. Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι που σηµειώσαµε πρόοδο τόσο γρήγορα και δηµιουργήθηκαν όλες
οι απαραίτητες εταιρείες, ενώ είµαστε
ακόµα στη διαδικασία πρόσληψης της
πλήρους οµάδας διαχείρισης. Είµαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να αναφέ-

ρουµε ότι έχουµε υπογράψει το πρώτο
µας συµβόλαιο πώλησης για την Ελλάδα για 80.000 τόνους.
Παρόλο που υπάρχουν καλά νέα σχετικά µε τις πωλήσεις και την πρόοδο της
εταιρείας, υπάρχει πιθανή αποτυχία µε
την EBZ. Το Innovation Brain έχει εξασφαλίσει µε επιτυχία χρηµατοδότηση µέχρι 30 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει αυτά τα χρήµατα για να αγοράσει ζάχαρη στην Ελλάδα και τη Σερβία και να υποστηρίξει την παραγωγή.
Μέχρι τώρα οι προτάσεις δεν έχουν γίνει δεκτές, αφήνοντας αβέβαιο το µέλλον των ελληνικών εργοστασίων για το
2018. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη και είναι πολύ ανησυχητικό. Η EBZ χρειάζεται
χρηµατοδότηση και ένα µέλλον. Πρέπει
να υπάρχει ένα µακροπρόθεσµο µέλλον,
ώστε οι αγρότες να µπορούν να συνεχίσουν να παράγουν κυρίως ζάχαρη αλλά

και άλλα προϊόντα. Είναι ζωτικής σηµασίας για το Innovation Brain ότι οι αγρότες µπορούν να παραδώσουν τα τεύτλα
τους και να τους πληρωθούν για µια δίκαιη τιµή. Έχουν υποστηρίξει την EBZ
και δεσµεύονται για την παραγωγή ζάχαρης. Θέλουµε να συνεργαστούµε µε
αυτούς τους αγρότες το 2019 και µετά.
Αυτό θα µπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην επιχείρηση και θα µπορούσε να αποτελέσει µεγάλη µέριµνα
για τους αγρότες. Προσφέρουµε ρευστότητα και ζητούµε ελάχιστη ασφάλεια γι
‘αυτό. Η ζάχαρη της EBZ έχει ιδιαίτερη
ποιότητα και την χρειαζόµαστε για τους
πελάτες µας. Θα συνεχίσουµε να επιδιώκουµε µια λύση µε το διοικητικό συµβούλιο της EBZ, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στη Σερβία, ώστε να εξασφαλίσουµε το µακροπρόθεσµο µέλλον της τοπικής παραγωγής ζάχαρης».

Μέσα στον µήνα θα
ξεκαθαρίσει η εικόνα για
το αν θα προχωρήσει η
επένδυση της ΕΒΖ.
Παράλληλα, µε την
ανακοίνωση του Innovation
Brain, ήρθαν και οι
δηλώσεις του αναπληρωτή
υπουργού Βιοµηχανίας
Στέργιου Πιτσιόρλα, όπως
αναφέρθηκε σε µία
καταρχήν συµφωνία µε
επενδυτικό σχήµα και
προστασία από πιστωτές
µέχρι τον ∆εκέµβριο,
εντούτοις συνεχίζονται οι
επαφές µε τους αγρότες,
τον επενδυτή και µε
εργαζόµενους για να
επιλυθούν όλα τα ζητήµατα.
Απαντώντας σε ερωτήσεις
δηµοσιογράφων, ο
αναπληρωτής υπουργός
υποστήριξε ότι φέτος η
παραγωγή ζάχαρης είναι
µικρή, ενώ αναζητούνται τα
κεφάλαια για τη λειτουργία
της Βιοµηχανίας, η οποία
έχει σηµαντικές οφειλές και
στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Όπως
ανέφερε, τα κεφάλαια που
απαιτούνται για πληρωµή
αγροτών, µεταφορικό
κόστος και λειτουργία
εργοστασίου µε έκτακτο
προσωπικό -υπολογίζονται
περίπου στα 2 εκατ. ευρώδεν υπάρχουν και γίνεται
µία συνεννόηση, ενώ έχει
γίνει και πρόταση να
καταβάλλει το ποσό ο
επενδυτής. Ο ίδιος µίλησε
επίσης για το χαρτοφυλάκιο
της κυβέρνησης για τον
τοµέα της βιοµηχανίας
και για τον σχεδιασµό
να υπάρξει αυτόνοµο
υπουργείο Βιοµηχανίας
στο µέλλον. Για την
κλωστοϋφαντουργία, ο
αναπληρωτής υπουργός
είπε ότι υπάρχει έντονος
προβληµατισµός για την
πορεία του κλάδου,
ιδιαίτερα για την κάνναβη
και τον κλάδο µεταξιού.
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Συγκυρία ή οργανωμένο σχέδιο
για να κοπεί το τάλιρο στο βαμβάκι;

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Από την μια η τιμή παραγωγού μένει στα 55 λεπτά το κιλό κι από την άλλη η εξόφληση πάει τον επόμενο χρόνο
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Χαµηλότερα των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα,
δείχνουν να διαµορφώνονται οι τιµές παραγωγού για το σύσπορο βαµβάκι, εξέλιξη
η οποία αποδίδεται τόσο στη δυσµενή συγκυρία των χρηµατιστηριακών αγορών, όσο
και στις οργανωτικές αδυναµίες που παρουσιάζει η πλευρά των παραγωγών.
Η τιµολογιακή πολιτική που ακολουθούν φέτος τα εκκοκκιστήρια είναι πολλών ειδών, ωστόσο ο γενικός κανόνας
δείχνει ότι δύσκολα οι παραγωγοί θα απολαύσουν τιµές πάνω από τα 55 λεπτά,
κι αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από το χρονικό περιθώριο που θα έχουν για το φιξάρισµα των ποσοτήτων που παραδίδουν.
Αυτό που δείχνει καθαρό είναι ότι οι επει-

χειρήσεις των αδελφών Καραγιώργου έκοψαν ήδη τις πρώτες επιταγές µε προκαταβολή
στα 50 λεπτά (παραδοτέο στο εκκοκκιστήριο)
και αποµένει η εκκαθάριση, που θα γίνει βάσει των τιµών αγοράς στο τέλος Νοεµβρίου.
Στη Βοιωτία ο κυρ Βασίλης (Μάρκου) και
οι συν αυτώ, µετά από µια πρώτη ανίχνευση στα 55 λεπτά συν, δείχνει να προσγειώνει την προσφορά του στα 52 συν, αν
και εφόσον. Στη Θράκη, τέλος, οι επιχειρήσεις Κουρούδη επιχειρούν να αναπτύξουν µια στρατηγική που κάνει λόγο για
50 λεπτά (παραδοτέο) και δυνατότητα εκκαθάρισης περί τα τέλη ∆εκεµβρίου ή 45
λεπτά σήµερα και δυνατότητα φιξαρίσµατος ακόµα και τον Μάιο του 2019.
Έχει αναφερθεί πολλές φορές από τα φύλλα της Agrenda ότι χρηµατιστηριακά, ιστορικά τουλάχιστον, ο Απρίλιος είναι ο καλύτερος µήνας του χρόνου για να κλείνει κανείς

το βαµβάκι, µέσα από τη γνωστή διαδικασία
των προπωλήσεων. Ποιο είναι όµως εδώ το
πρόβληµα; Έτσι όπως µεταθέτουν χρονικά
την όλη διαδικασία οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος, αντί προπωλήσεων να οδηγηθεί η αγορά σε… µεταπωλήσεις.
Κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει
αν πρόκειται για συγκυριακή εξέλιξη ή
για οργανωµένο σχέδιο, ωστόσο οι βαµβακοπαραγωγοί θα πρέπει να έχουν στο
νου τους και αυτή την εκδοχή.

Αφορµή για αναθεώρηση οι βροχές
Κατά τα λοιπά, οι βροχές στα τέλη Σεπτεµβρίου και το θέµα της υγρασίας στα φορτία
σύσπορου µάλλον αποτέλεσε την αφορµή
για αναθεώρηση επί τα χείρω των προσφορών από τους εκκοκκιστές.
Είχαν προηγηθεί οι «χαµηλές πτήσεις»
των διεθνών χρηµατιστηριακών τιµών, η

αδράνεια των Τούρκων αγοραστών (κλώστες), η επίσης χαµηλή τιµή του βαµβακόσπορου (υπολογίζεται στα 16 ευρώ ο τόνος από 18-19 ευρώ την προηγούµενη σεζόν) και η ανησυχία ότι κάποιες από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις (Επίλεκτος, Καφαντάρης κ.α.) συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν
θέµατα ρευστότητας. Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι στρεµµατικές αποδόσεις στις περισσότερες περιοχές είναι µεγάλες (για τις καλές εκµεταλλεύσεις τα 500
κιλά είναι περίπατος) έδωσαν τη δυνατότητα
στους εκκοκκιστές να «σφίξουν τα λουριά».
Σηµειωτέον ότι µε την παντελή απουσία
συνεταιριστικών επιχειρήσεων (έχει αποµείνει µόνο η ΕΑΣ Τρικάλων και χωρίς µεγάλες οικονοµικές δυνατότητες) οι δύο –
τρεις µεγάλοι και επώνυµοι παίζουν µόνοι
τους και ρυθµίζουν την αγορά, όπως και τις
παραλαβές του σύσπορου κατά βούληση.
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Με την Τουρκία απούσα
και το πριμ πτωτικό,
λύση η Άπω Ανατολή
Ενώ τα παγκόσμια θεμελιώδη παραμένουν θετικά, εδώ και μήνες οι τιμές
πιέζονται, με ένα σημαντικό σημείο στήριξης της αγοράς στα 75 σεντς
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ
papadogiannis@agronews.gr

Χρηµατιστηριακά η αγορά δεν µας έχει κάνει το χατίρι, µιας που από τα
υψηλά του Ιουνίου (95 σεντς ανά λίµπρα) έχει χάσει σχεδόν 18 σεντς ανά λίµπρα ή µε άλλα λόγια 34 λεπτά
το κιλό. Οι λόγοι έχουν ειπωθεί αρκετές φορές και συνοπτικά είναι οι εξής:
Αδυναµία των κλωστηρίων να ακολουθήσουν τιµές που παραδοτέες
έφθαναν το καλοκαίρι τα 100 σεντς
ανά λίµπρα.
Σηµάδια υπεραγοράς του χρηµατιστηρίου, υποκινούµενα από κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα οποία απλά έπαιξαν την άνοδο στο βαµβάκι διακρίνοντας µια δυναµική. Μόλις είδαν το
γύρισµα της αγοράς άρχισαν τις µαζικές ρευστοποιήσεις.
Εξαιρετική πορεία στις περισσότερες βασικές σοδειές όπως αυτές των
ΗΠΑ, Βραζιλίας, Ινδίας κτλ.
Ενδυνάµωση του δολαρίου έναντι πολλών νοµισµάτων και ιδιαίτερα
των αναπτυσσόµενων οικονοµιών.
Ο εµπορικός πόλεµος ΗΠΑ-Κίνας, ο οποίος αποτελεί έναν νέο παράγοντα που δεν είχαµε παλιότερα
στην εξίσωση των τιµών. Εφόσον δεν
πάνε αµερικάνικα βαµβάκια στην Κίνα θα πρέπει να γίνουν ελκυστικά σε
άλλες αγορές και συνήθως το κίνητρο είναι η χαµηλή τιµή.
Κατά συνέπεια, ενώ τα παγκόσµια
θεµελιώδη εξακολουθούν να είναι
θετικά για το βαµβάκι, εδώ και µερικούς µήνες βιώνουµε µια διαρκή πίεση τιµών. Σύµφωνα µε αναλυτές φαίνεται πως υπάρχει ένα σηµαντικό ση-

Ποτέ στο παρελθόν αυτή την εποχή
δεν απουσίαζε η τουρκική ζήτηση.

µείο στήριξης της αγοράς, τα 75 σεντς
ανά λίµπρα, στο οποίο τόσο οι κλώστες όσο και οι κερδοσκόποι είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν το βαµβάκι. Πράγµατι, µόλις οι τιµές του ∆εκεµβρίου 2018 πλησίαζαν τα 75 σεντς
οι αναλυτές τόνιζαν πως βρισκόµαστε
σε µια υπερ-πουληµένη αγορά οπότε
και λογικά επίκειται ανοδική αντίδραση. Όντως έτσι έγινε και πλέον προσπαθούµε να δοκιµάσουµε το εύρος
78-80 σεντς ανά λίµπρα, µε την αγορά όµως να χωλαίνει.

Παραδοσιακή η πίεση αυτή την εποχή
Μην ξεχνάµε πως παραδοσιακά αυτήν την εποχή το βαµβάκι παρουσιάζει µια πίεση και δυσκολία, δεδοµένου ότι προεξοφλείται η αύξηση της
παγκοσµίας προσφοράς, ως αποτέ-

λεσµα της συγκοµιδής του βόρειου
ηµισφαιρίου. Παράλληλα, ένας µεγάλος παίκτης της κατανάλωσης ίνας, η Τουρκία, βρίσκεται αντιµέτωπη µε σοβαρά οικονοµικά και τραπεζικά προβλήµατα τα οποία αποκλείεται
να µην επηρεάσουν φέτος την κατανάλωση των κλωστηρίων. Ο αντίκτυπος της σχεδόν «ανύρπακτης» Τουρκίας µας είναι ήδη γνωστός φέτος καθώς απουσιάζουν οι άµεσες φορτώσεις/πληρωµές στην αρχή της σεζόν.
Έχοντας εποµένως το χρηµατιστήριο λίγο κάτω από τα 80 σεντς και το
δολάριο γύρω από το 1,15 δηλαδή σε
καλύτερα επίπεδα από τα αντίστοιχα
περσινά, έχουµε µπει στη νέα εκκοκκιστική περίοδο περιέργως µε έκδηλο
φόβο και ανησυχία. Φυσικά οι προσδοκίες ήταν για αρκετά υψηλότερα,
καθώς, όπως σηµειώθηκε, λίγους µήνες πριν η αγορά βρισκόταν 18 σεντς
υψηλότερα. Εντούτοις αν κοιτάξουµε
ένα ιστορικό γράφηµα τιµών θα παρατηρήσουµε πως το βαµβάκι συντηρείται σε υψηλά επίπεδα.
Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα την αγορά είναι η διαφορετικότητα της περιόδου. Στο κοντινό παρελθόν δεν υπάρχουν σεζόν που να απουσιάζει αυτή την εποχή η τουρκική ζήτηση και
που παράλληλα η αποκαλούµενη βάση (το πριµ επί των χρηµατιστηριακών
τιµών) να είναι πτωτικό για όλες τις
σοδειές. Την ίδια στιγµή εδώ και µήνες παρουσιάζεται σηµαντικό πρόβληµα διάθεσης του βαµβακόσπορου, µε
τις τιµές για τον ξηρό να φτάνουν µε
δυσκολία τα 19 λεπτά το κιλό επί αυτοκινήτου. Μην ξεχνάµε πως ακόµα
υπάρχουν απούλητα περσινά στοκ.

Η τιμή «έχασε» 18 σε
από τον περασμένο Ι
Η Ελλάδα βρίσκεται σε αναζήτηση νέων αγοραστών, τους οποίους ναι µεν τους έχουµε δοκιµάσει και στο παρελθόν, αλλά όχι για
το σηµαντικότερο µέρος της παραγωγής µας. Οι αγορές της Άπω Ανατολής λύνουν σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα, µε την Κίνα να
αποτελεί τον πιο υποσχόµενο και
άµεσο αγοραστή, µόνο όµως για
τα προβροχικά λευκά βαµβάκια.
Ήδη εµπορικοί οίκοι έχουν ξεκινήσει τις φορτώσεις ελληνικού
στα λιµάνια της Κίνας, ενώ µόλις αυτήν την εβδοµάδα σηµειώθηκε νέα πώληση 5.000 τόνων
σοδειάς µας. Η ζήτηση για λευκά βαµβάκια θα συνεχιστεί όσο
παραµένει ο εµπορικός πόλεµος
ΗΠΑ-Κίνας. Το θέµα, βέβαια, είναι πως στην Ελλάδα δεν έχουµε
και τόσο πολλά λευκά βαµβάκια
που να πληρούν τις προδιαγραφές χρώµατος της Κίνας.

Όσον αφορά την Τουρκ
κετοί αναλυτές θεωρούν
απουσία θα είναι παροδικ
λογικά, αφού βρεθούν λ
στην πολιτικό – οικονοµική
κιέρα, θα επανέλθουν δυν
οι κλώστες στην αγορά. Βέ
δεν λείπουν και οι απόψει
η Τουρκία δεν πρόκειται ν
στρέψει πλέον µε την ίδια
µική όπως παλιά, ενώ παρ
λα ακούγεται πως η Κίνα
στρατηγική για δυναµική π
θηση των νηµάτων στην Ευ
Σχετικά µε το πριµ (βάσ
των τιµών πιάνουµε σχεδό
σεντς ανά λίµπρα πάνω από
µές ∆εκεµβρίου ‘18 για τα π
βαµβάκια, τιµή δηλαδή πο
νουν και οι Βραζιλιάνοι γ
λευκές τους ποιότητες στην
Για την αµέσως υποδεέστερ
βάθµιση χρώµατος η τιµή δ
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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300.000 τόνοι
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Η φετινή µας παραγωγή
δείχνει να φτάνει µε
σχετική ευκολία τους
300.000 τόνους εκκοκκισµένου και παράλληλα
προς το παρόν έχουν
πουληθεί περίπου
100.000 τόνοι
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Διαφορετική χρονιά φέτος,
ανάκαμψη από το 2019
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µηλότερη. Για πιο χαµηλές ποιότητες πολύ απλά σήµερα δεν υπάρχει τιµή για µαζική πώληση.
Η φετινή µας παραγωγή δείχνει
να φτάνει µε σχετική ευκολία τους
300.000 τόνους εκκοκκισµένου και
προς το παρόν έχουν πουληθεί περίπου 100.000 τόνοι. Ένα µεγάλο
κοµµάτι των προαγορών των εµπόρων (δηλαδή από τους 100.000 τόνους) δεν έχει ακόµα πουληθεί σε
κλωστήρια και µάλιστα οι εµπορικοί οίκοι είναι εγκλωβισµένοι σε
πολύ υψηλά πριµ.
Με την Τουρκία να απουσιάζει και την Αίγυπτο να έχει πάρει
προς το παρόν λίγα, θα πρέπει να
στραφούµε προς αγορές της Άπω
Ανατολής. Η αβεβαιότητα όµως ως
προς το χρώµα της ίνας προκαλεί πονοκεφάλους στους εκκοκκιστές, καθώς δεν γνωρίζουν σε
τι τιµή µπορούν τελικά να πουλήσουν τη συνολική τους παραγωγή.

Ανησυχία
Στο κοντινό παρελθόν
δεν υπάρχουν σεζόν που
να απουσιάζει αυτήν την
εποχή η τουρκική ζήτηση
και που παράλληλα η
αποκαλούµενη βάση να
είναι πτωτικό για όλες
τις σοδειές

Φέτος στα 2,7
εκατ. στρέµµατα η
έκταση βάµβακος
Ανοδική - αλλά κατά
πολύ πίσω από τις καλές
εποχές της δεκαετίας
του ’90 – κινείται την
τελευταία διετία η
βαµβακοκαλλιέργεια στη
χώρα µας. Σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις Θεσσαλών
συνεταιριστών που
παράλληλα ασχολούνται
µε την καλλιέργεια, τα
στρέµµατα φέτος
αναµένεται να φτάσουν
τα 2.700.000. «Η
ανοιχτή τιµή στο βαµβάκι
ουσιαστικά παύει την
λειτουργία του
ανταγωνισµού. Η θέση
µου είναι ότι έπρεπε να
υπάρχει τιµή ηµέρας
ανάλογα µε τις
χρηµατιστηριακές τιµές
βάµβακος και να
πληρώνεται βάση των
τεχνολογικών
χαρακτηριστικών του
προϊόντος, δηλαδή της
ποιότητας», αναφέρει
στην Agrenda ο
βαµβακοπαραγωγός και
αντιπρόεδρος του
Αγροτικού
Συνεταιρισµού
Λαρισαίων Αγροτών
Γιώργος Καραΐσκος τον
οποίο συναντήσαµε στην
παρουσίαση της
βαµβακοσυλλεκτικής
7760 της John Deere.
Αναλυτικό ρεπορτάζ
στην σελίδα 12, 13

Η ελληνική παραγωγή βάµβακος αναµένεται φέτος, και βάσει των αυξηµένων στρεµµατικών αποδόσεων,
να ξεπεράσει τους 300.000 τόνους
εκκοκκισµένου. Με δεδοµένο ότι η
ελληνική κατανάλωση δεν ξεπερνάει συνήθως τους 15.000 τόνους, οι εξαγωγές που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν φέτος είναι κοντά στους
280.000-290.000 τόνους, τονίζει µε
σηµείωµά του στην Agrenda, o αναλυτής αγορών, Σίµος Κόκκινος.
Είναι εύλογη η ανησυχία των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων για την
κατάσταση στην Τουρκία, µιας και
αυτή έως σήµερα αποτελούσε µια από τις βασικότερες αγορές του ελληνικού βάµβακος.Τα τελευταία χρόνια
η γείτονα είχε µερίδιο 40-50% των εξαγωγών µας, αλλά αυτό το ποσοστό
προβλέπεται να είναι αρκετά µειωµένο για τη φετινή σοδειά. Οι λόγοι
φυσικά είναι η αυξηµένη τοπική παραγωγή (προβλέψεις για 1 εκατ. τόνους), αλλά και η µείωση που έχει
αρχίσει να παρατηρείται στην κατανάλωση βάµβακος, λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που επέφερε
η υποτίµηση της τουρκικής λίρας.
Επίσης, υπολογίζεται ότι αυτή τη
στιγµή στα τουρκικά λιµάνια υπάρχουν περί τους 100.000 τόνους βαµβάκι διαθέσιµο απο διάφορες χώρες,
που µπορεί να φαντάζει µεγάλο ως
νούµερο αλλά αποτελεί ουσιαστικά
κατανάλωση ενός µήνα για τα τουρκικά κλωστήρια. Είναι ενδεικτικό ότι
πέρυσι τέτοια εποχή ένα αρκετά µεγάλο µέρος των προπωλήσεων έµµεσα ή άµεσα ήταν προς την Τουρκία. Οι φετινές προπωλήσεις (υπολογίζονται έως 55.000 τόνοι) δεν έχουν καθόλου άρωµα Τουρκίας, ενώ έχουν γίνει κατά 90% σε εµπορικούς οίκους και σε τιµή βάσης µεγαλύτερη της σηµερινής (κατά µέσω όρο 5,5 σεντς ανα λίµπρα) και έχουν
σαν αποτέλεσµα οι εµπορικοί οίκοι
να εχουν εγκλωβιστεί σε κόστος υψηλότερο του σηµερινού και χωρίς κανενα αγοραστικό ενδιαφέρον.

Σε αναζήτηση νέων αγορών
Σχετικά µε την Αίγυπτο, που είναι ακόµα µια εν δυνάµει εισαγωγέας ελληνικού βάµβακος, τα νούµερα θα κυµανθούν στα περσινά επίπεδα (κοντά στους 60.000 τόνους),
άλλα παραδοσιακά οι αγοραστές εκεί ξεκινούν τις αγορές τους σταδιακά απο τα µέσα Νοεµβρίου και µετά.
Αν λοιπόν υποθέσουµε ότι η Αίγυπτος θα εισάγει 60.000 τόνους και η
Τουρκία άλλους 60.000 τόνους (µειωµένη κατά 40% από πέρυσι) είναι
σαφές ότι οι Έλληνες εξαγωγείς θα
πρέπει να αναζητήσουν νέες ιδιαίτε-

ρα ανταγωνιστικές αγορές για το βαµβάκι τους, όπως Κίνα, Ινδονησία, Πακιστάν, Βιετνάµ, Μπαγκλαντές. Αυτές
οι αγορές έχουν ιδιαιτερότητες και
µπορούν να δώσουν διέξοδο, αρκεί
οι εξαγωγείς να µην τις δουν ευκαιριακά. Ο ανταγωνισµός σε αυτές τις
χώρες από βαµβάκια άλλων χωρών
είναι µεγάλος, µε επικρατέστερα τα
βραζιλιάνικα και τα αµερικάνικα.
Στην Κίνα, για την οποία έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους πολλοί
εξαγωγείς οι διαδικασίες ειναι περίπλοκες για απευθείας πωλήσεις και
µπορούν να οδηγήσουν ακόµα και
σε καθυστερήσεις πληρωµών ή και
µεγάλες ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές κατά την παραλαβή, δεδοµένου ότι σε πολλές διαδικασίες εµπλέκεται το Κινεζικό δηµόσιο.

Εισιτήριο για το ελληνικό
βαµβάκι η ποιότητα
Πάντως, η καλή ποιότητα µπορεί
να αποτελέσει το µοναδικό εισιτήριο για το ελληνικό βαµβάκι στις εν
λόγω αγορές. Οι τιµές του σύσπορου δεν θα είναι εύκολο να διαµορφωθούν φέτος αν τουλάχιστον το
60% του ελληνικού προϊόντος δεν
έχει δεσµευθεί µε πωλήσεις. Αυτό
δεν υπολογίζεται να γίνει πριν το
τέλος του Νοεµβρίου µιας και είναι ανέφικτο να έχει πουληθεί τόσο βαµβάκι εώς τότε. Όσον αφορά
τις χρηµατιστηριακές τιµές, οι προβλέψεις µας αλλά και άλλων αναλυτών διεθνώς είναι ότι τους επόµενους 2 µήνες θα υπάρχει ένα στενό
εύρος τιµών 76-80 σεντς, µε πιθανότητα ανάκαµψης µε τη νέα χρονιά.

Χαµηλή η τιµή βάσης
και ο βαµβακόσπορος
Ένας άλλος παράγων που
µπορεί να επηρεάσει την τιµή
του σύσπορου είναι το
πρόβληµα διάθεσης και η
τιµή του βαµβακόσπορου.
Υπάρχουν αρκετά αποθέµατα
από πέρυσι και οι αγορές της
Ιταλίας και της Μέσης
Ανατολής έχουν στρέψει το
ενδιαφέρον τους σε άλλες
σοδειές αλλά και ζωοτροφές.
Χαρακτηριστική είναι η τιµή
του σπόρου που ακούγεται
στην αγορά στα 16 λεπτά,
όταν πέρυσι τέτοια εποχή
ξεκίνησε στα 18 λεπτά.
Αυτή τη στιγµή η τιµή βάσης
του ελληνικού βάµβακος
(3 σεντς ανά λίµπρα) είναι
πολύ χαµηλή, αλλά όλοι οι
παράγοντες δείχνουν ότι
αυτή µπορεί να µην είναι και
η χαµηλότερη τους
επόµενους 2 µήνες, καθώς
εκκοκκιστήρια που πρέπει να
εξασφαλίσουν χρηµατοροή
θα αναγκαστούν να προβούν
σε δραστήριες πωλήσεις.
Αν δεν προκύψει κάποιο
ενθαρρυντικό νέο στην
αγορά µπορεί και να δούµε
τη βάση του ∆εκεµβρίου να
ακόµα πιο χαµηλή ώστε το
ελληνικό βαµβάκι να µπορεί
να κερδίσει το ενδιαφέρον
των εµπορικών οίκων.
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Η αβεβαιότητα ταλαιπωρεί τις αγορές
Τα θεμελιώδη επιτρέπουν ανάκαμψη τιμών και οι εκτιμήσεις USDA για μείωση αποθεμάτων το επιβεβαιώνουν

Στοκ
Οι εκτιµήσεις του
USDA υπολογίζουν
τα παγκόσµια
αποθέµατα
µειωµένα κατά
6,4 εκατ. δεµάτια
από πέρυσι

Παραγωγή
Περίπου 1,87 εκατ.
δεµάτια µικρότερη
υπολογίζεται πως
θα είναι η παραγωγή
2018/2019

Μέσα σε ένα καλοκαίρι η τιµή βάµβακος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης υποχώρησε κατά 18 σεντς, αφού
από τα 93,81 σεντς που έπιασε στις
14 Ιουνίου, προσγειώθηκε στα 76,80
σεντς στις 11 Οκτωβρίου. Από τότε µέχρι σήµερα έχει µεσολαβήσει ένας εµπορικός πόλεµος -ο οποίος θεωρητικά θα έπρεπε να ωφελήσει το ελληνικό βαµβάκι-, η υποτίµηση της τουρκικής λίρας, -η οποία αντιθέτως έκλεισε µια πόρτα στις εξαγωγές. Ταυτόχρονα, σε µια γκρίζα ζώνη βρίσκονται οι
εκτιµήσεις της παραγωγής στις ΗΠΑ
που απειλούνται για δεύτερη φορά από κυκλώνα και η Ινδία, όπου εµφανίζονται προβλήµατα µε τις καλλιέργειες σε µεγάλες βαµβακοπεριοχές.
«Οι τιµές έχουν πέσει», υποστηρίζει
ο Dr. Ντον Σάρλεϋ, επίτιµος καθηγητής στο Τµήµα Γεωργίας και Εφαρµοσµένης Οικονοµίας του Πανεπιστηµίου
της Georgia, υποστηρίζοντας πως αυτό
που προς το παρόν ταλαιπωρεί και τις
αγορές είναι η έλλειψη πληροφοριών
για τη διαχείριση των παραπάνω ζητηµάτων, τα οποία όµως, εφόσον λυθούν
θα οδηγήσουν σε ανάκαµψη των τιµών,
αφού τα θεµελιώδη στοιχεία των αγορών
βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση.
Την ίδια στιγµή η αναµενόµενη από πολλούς εδώ και καιρό έκθεση για
την προσφορά και ζήτηση του USDA,
βγήκε µε ανάµεικτες εκτιµήσεις, α-
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φού αφενός τα παγκόσµια αποθέµατα υπολογίζονται µειωµένα κατά 6,4
εκατ. δεµάτια σε σχέση µε πέρυσι και
αφετέρου αποτυπώνεται η µειωµένη
κατανάλωση και το παγκόσµιο εµπόριο, µε τις ΗΠΑ να αναµένεται πως θα
εξάγουν 350.000 δεµάτια λιγότερα σε
σχέση µε πέρυσι. Οι εκτιµήσεις για την
Τουρκία είναι µειωµένες σε σχέση µε
την έκθεση του προηγούµενου µήνα
σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και τις
εισαγωγές. Ταυτόχρονα, οι εκτιµήσεις
για την παραγωγή αποτυπώνουν µια
αύξηση σε Ελλάδα και ΗΠΑ.
Συγκεκριµένα η χρήση βάµβακος υπολογίζεται στα 127,76 εκατ. δεµάτια,
όταν πέρυσι ήταν 123,27 εκατ. δεµά-

τια, µε τις εξαγωγές να εµφανίζονται
στα στοιχεία της έκθεσης και αυτές αυξηµένες κατά 710.000 δεµάτια, παρά
την σιωπηλή Τουρκία.
Ευνοϊκή για την αγορά θεωρείται και
η εκτίµηση της παραγωγής, η οποία παραµένει σε χαµηλότερα από τα περσινά
επίπεδα, στα 121,66 εκατ. δεµάτια, λιγότερη δηλαδή κατά 1,87 εκατ. δεµάτια. Να σηµειωθεί, τέλος, πως τα στοιχεία της έρευνας είχαν συλλεχθεί και
αναθεωρηθεί χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί οι ενδεχόµενες καταστροφές
στις ΗΠΑ από τον τυφώνα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα θεµελιώδη της αγοράς, παραµένουν για ακόµα ένα µήνα ευνοϊκά για την τιµή του βάµβακος.

Το USDA δείχνει
λιγότερες εισαγωγές
από την Τουρκία
Έχοντας απολέσει την αξία της
κατά 45% έναντι του δολαρίου και
µε τον πληθωρισµό να βρίσκεται
κυριολεκτικά στα ύψη, σε ποσοστό
101%, η τουρκική λίρα δεν
αναµένεται πως θα ανακάµψει
σύντοµα. Αυτό σε συνδυασµό µε
την εµπορική σύγκρουση ανάµεσα
στην Ουάσινγκτον και την Άγκυρα,
έχουν τοποθετήσει ένα τεράστιο
ερωτηµατικό στην αγορά
βάµβακος της Τουρκίας, η οποία
εδώ και αρκετά χρόνια
απορροφούσε σηµαντικές
ποσότητες αµερικάνικου και
ελληνικού βαµβακιού. Σύµφωνα
µε τη νέα έκθεση του USDA,
η Τουρκία αναµένεται πως θα
εισάγει φέτος 800.000 περίπου
λιγότερα δεµάτια σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά, δηλαδή
3,10 εκατ. δεµάτια, όταν πέρυσι
εισήγαγε 4,02 εκατ. δεµάτια.
Πάντως, όπως εκτιµά ο Ντάρρεν
Χάντσον, διευθυντής του ∆ιεθνούς
Κέντρου Αγροτικού Ανταγωνισµού
στο Τέξας, αν οι ισοτιµίες
«κινηθούν προς τη σωστή
κατεύθυνση», τότε η ζήτηση
µπορεί να αυξηθεί.

Η νέα οµάδα σπόρων της BASF εφορµά στους ελληνικούς
πειραµατικούς αγρούς µε ποικιλίες βαµβακιού FiberMax®

Επενδύσεις
Η εταιρεία δεσµεύτηκε για
επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων
ποικιλιών και για εστίαση στις
εξειδικευµένες ανάγκες του
Έλληνα βαµβακοπαραγωγού

Νέα δυναµική στην εγχώρια βαµβακοκαλλιέργεια φιλοδοξεί να δώσει η οµάδα της BASF Ελλάς έχοντας πλέον στο πορτοφόλιο της τα δύο πασίγνωστα
ονόµατα FiberMax® & Stoneville. Πριν από λίγες ηµέρες (17-20 Σεπτεµβρίου), η νέα οµάδα Σπόρων της BASF Ελλάς µε την οµάδα Προϊόντων
Φυτοπροστασίας της εταιρείας βρέθηκαν σε σηµαντικές βαµβακοπαραγωγικές περιοχές της χώρας (Κοµοτηνή, Σέρρες, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια Ηµαθία,
Τρίκαλα, Φάρσαλα, Λαµία, Λειβαδιά) πραγµατοποιώντας την πρώτη από κοινού επίσκεψη σε πειράµατα αγρού µε ποικιλίες βαµβακιού FiberMax®.
«Με τη νέα της οργάνωση, η BASF Ελλάς παίρνει το βαµβάκι στα χέρια της, διαδραµατίζοντας ακόµη πιο σηµαντικό και συντονιστικό ρόλο για την αγορά του
βαµβακιού. Η Ελλάδα µε την πολύχρονη και εξειδικευµένη τεχνογνωσία της, θα αποτελέσει το κέντρο ανάπτυξης και διανοµής ποικιλιών βαµβακιού για την
περιοχή της Μεσογείου και Ευρασίας. Επιπλέον, έχοντας πλέον στο πορτοφόλιο της τα δύο πασίγνωστα ονόµατα FiberMax® & Stoneville®, φιλοδοξεί να
δώσει νέα δυναµική στην καλλιέργεια. Ο συνδυασµός προϊόντων φυτοπροστασίας και σπόρων καθιστούν πλέον τη ΒASF Ελλάς τον ηγέτη του βαµβακιού»,
τόνισε χαρακτηριστικά, ο Βασίλης Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.
Από την πλευρά του ο υπεύθυνος Ανάπτυξης των Σπόρων της BASF στην Ευρώπη, Philippe Fleury ανέφερε «σήµερα είχαµε την ευκαιρία να δούµε όλοι
από κοντά, στο χωράφι, τις γνωστές και πλέον δηµοφιλείς εµπορικές ποικιλίες βαµβακιού FiberMax®, που έχουν εδραιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα
βαµβακοπαραγωγού ως η κορυφαία επιλογή ποικιλιών βαµβακιού και οι οποίες έχουν περιέλθει πλέον στο χαρτοφυλάκιο της BASF».
Αντίστοιχα, ο υπεύθυνος βελτιωτής βαµβακιού από την Αµερική, Steve Oakley, ο οποίος επιβλέπει το πρόγραµµα βελτίωσης και ανάπτυξης του νέου
γενετικού υλικού στην Ελλάδα και απευθύνεται στις αγορές της Μεσογείου και της Ευρασίας αξιολογώντας το νέο γενετικό υλικό της εταιρίας που
δοκιµάζεται εκτενώς στα πειράµατα αγρού, εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών βαµβακιού από την BASF στην Ελλάδα.
Τέλος, ο Θανάσης Τσούτσας, Επικεφαλής του τµήµατος Σπόρων της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ επανέλαβε την δέσµευση της εταιρείας για επενδύσεις στην
ανάπτυξη νέων ποικιλιών και για εστίαση στις εξειδικευµένες ανάγκες του Έλληνα βαµβακοπαραγωγού, µέσα από την τοπική επιλογή ποικιλιών βαµβακιού.
Στο µεταξύ, συνάντηση µε τη BASF Ελλάς, το νέο της συνεργάτη στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είχαν το
Σεπτέµβριο ηγετικά στελέχη της εταιρείας Cotton Seed International (CSI) Αυστραλίας, αποκλειστικό διανοµέας των Αυστραλέζικων ποικιλιών της CSIRO.
Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε η εκχώρηση άδειας χρήσης προς την BASF των εµπορικών δικαιωµάτων των κορυφαίων αυστραλέζικων ποικιλιών, όπως Fiona ,
Celia, Elsa, Flora και Carmen, τις οποίες η BASF θα συνεχίσει να εµπορεύεται στην Ελλάδα κάτω από την προϊοντική οµπρέλα του FiberMax®.

