
∆ύο χρόνια δράση,  
πριν την απόδραση      
Με πρόωρο τοκετό µοιάζει το βιβλίο
του Κώστα Μπαγινέτα για τη θητεία 
στη γραµµατεία αγροτικού. σελ. 50 
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Οι... Bee Naturalles  
παρέα µε τις µέλισσες  
Η νοµαδική µελισσοκοµία κέρδισε δύο 
νεαρούς επιστήµονες που κυνηγάνε 
τους ισχυρισµούς υγείας. σελ. 40-41

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 16/11

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

224
178

76,25
3,10

23/11

227
178

76,51
3,01

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

Σε ζώνες ενισχύσεων 
με κλιματικά κριτήρια    
Οι εθνικές επιλογές για την ΚΑΠ και τα πειράματα στη Θεσσαλία 

ΣABBATO: Κλήµεντος Ρώµης, Πέτρου Αλεξάνδρειας  Μήνας 11ος, Εβδ. 47η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:15 - ∆ύση 17:08 ΣΕΛΗΝΗ: 17 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις

Επανήλθε σε µεγάλο βαθµό στην προτέρα κατάστασή της 
η οριοθέτηση των µειονεκτικών, µε την όλη διαδικασία να 
θυµίζει ασκήσεις επί χάρτου προς άγραν ψήφων. σελ. 10

Αποκατάσταση για τις εξισωτικές  
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Υπογράφηκαν οι αποφάσεις για τη 
διαδικασία απαλλαγής ασφαλισµένων από 
επιβληθέντες πρόσθετες οφειλές λόγω 
εύλογης αµφιβολίας µετά την υπαγωγή 
τους στην παράλληλη ασφάλιση. σελ. 9

∆ιαγράφονται οφειλές 
ΟΓΑ σε διπλή ασφάλιση

Με δύο εργοστάσια επεξεργασίας 
φαρµακευτικής κάνναβης σε Κόρινθο και 
Λάρισα κάνει ποδαρικό ο νεοσύστατος 
κλάδος βιοµηχανίας. Άλλα δώδεκα business 
plan περιµένουν για την έγκριση. σελ. 34

Ολόκληρη κυβέρνηση 
στη χαρά της κάνναβης

Κοντά στην ξηρασία 
χώθηκε και ο δάκος 
Φάκελο για αποζηµιώσεις 30 εκατ. ευρώ 
στους ελαιοπαραγωγούς ετοιµάζει η 
χώρα µας, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί 
ο κουµπαράς. Εν τω µεταξύ όσο προχωρά 
η συγκοµιδή η οξύτητα πέφτει. σελ. 8, 22

AGRONOMIST

Φάκελος 
σελ. 25-32

σελ. 4-5, 42-43
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Πυκνώνουν µε τον καιρό οι φωνές των συ-
ντελεστών της αγροτικής παραγωγής 
που διαµαρτύρονται για το αναχρονι-
στικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ 
και τις απαρχαιωµένες δοµές και δια-
τάξεις βάσει των οποίων υπολογίζονται 
οι εισφορές και καταβάλλονται οι απο-
ζηµιώσεις. 

Στην πραγµατικότητα ο ΕΛΓΑ και το σύστη-
µα ασφάλισης της παραγωγής, ποτέ 
δεν ήταν αυτό που θα ‘πρεπε να είναι. 
Ποτέ ο Έλληνας αγρότης δεν αισθάν-
θηκε τη σιγουριά που όφειλε να του ε-
µπνέει ένας ασφαλιστικός οργανισµός, 
ιδιαίτερα όταν αυτός λειτουργεί µε τα 
χρήµατά του. Σηµειωτέον ότι ο ΕΛΓΑ εκ 
της συστάσεώς του είναι εκεί για να ε-
ξασφαλίζει τη συνέχεια της παραγω-
γικής διαδικασίας, ακόµα και όταν οι 
δυνάµεις της φύσης δυσκολεύουν αυ-
τό το έργο. 

Η αποτελεσµατικότητα του ΕΛΓΑ έγκειται, 
πρώτα απ’ όλα, στην ακρίβεια. Η δυνα-
τότητα του Οργανισµού να µετρά επα-
κριβώς την απώλεια της παραγωγής, 
τον υποχρεώνει να αποζηµιώνει µόνο 
τους αγρότες που υφίστανται πραγµα-
τικές απώλειες και να µην επεκτείνεται 
πέραν αυτών. Την ίδια στιγµή, µια ου-
σιαστική ενδυνάµωση των συστηµάτων 
ενεργητικής προστασίας, µε αντιστοί-
χως σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, θα πε-
ριόριζε σηµαντικά την σπατάλη πόρων. 

Αντί αυτού, έχουµε έναν ΕΛΓΑ - Μαυρογια-
λούρο, ο οποίος, επιβαρύνει τους αγρό-
τες µε απίθανες εισφορές, καταγράφει 
απαράδεκτα υψηλές λειτουργικές δαπά-
νες και αποζηµιώνει κατά βούληση, ό-
ταν και όπως αυτός αντιλαµβάνεται τις 
αποζηµιώσεις. Χαρακτηριστικό το πρό-
σφατο παράδειγµα οι ελιές. Ότι υπάρχει 
µείωση της παραγωγής στην ελαιοπαρα-
γωγή φέτος, είναι ηλίου φαεινότερο. Ό-
τι όφειλαν να ενεργοποιηθούν έγκαιρα 
οι προβλεπόµενες διαδικασίες εκτίµη-
σης των ζηµιών, δεν υπάρχει αµφιβολία. 

Αντί αυτού, έχουµε πλήρη αδράνεια των αρ-
µόδιων και τώρα, ίσως επειδή πλησιά-
ζουν και οι εκλογές, µια αόριστη υπό-
σχεση περί υποβολής φακέλου για α-
ποζηµιώσεις από τα ΠΣΕΑ. Η υπόσχε-
ση, όπως συµβαίνει συχνά σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, θα πλανάται για καιρό, η 
πραγµατική κάλυψη των παραγωγών, 
ωστόσο, ίσως και να µην έρθει ποτέ.  

Agrenda

EDITORIAL
Ένας γέρος ΕΛΓΑ
Μαυρογιαλούρος

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,14248

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51106

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13435

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88704

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,03900

• Από του χρόνου ξεκινά η αξιολόγηση 
φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης  σελ. 18
• Υποδοµές µεταποίησης για τα µέλη της 
απέκτησε η ΣΠΕΚΟ Βροντούς σελ. 33

• Αυξηµένες ευθύνες στην εφαρµογή της 
ΚΑΠ φοβούνται οι υπουργοί σελ. 4
• Μάχες χαρακωµάτων για την κλωνική 
επιλογή στα οινάµπελα σελ. 44

• Σε πλεονεκτική θέση το ελληνικό 
πορτοκάλι έναντι του ισπανικού σελ. 36
• Άυξηση τιµής στη βιοµηχανική ντοµάτα 
λόγω µειωµένης παραγωγής σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με βλέψεις να συνεχίσει η φετινή χρονιά για το πορτοκάλι από εκεί 
που σταµάτησε πέρυσι, που ήταν µια χρονιά µε ρεκόρ εξαγωγών, 
ξεκίνησε τις τελευταίες µέρες η συγκοµιδή της ποικιλίας Ναβαλίνα, µε 
καλή ποιότητα και ποσότητα. Ταυτόχρονα το κλίµα στην αγορά 
ελαιολάδου συνεχίζεται µε τις καλές ποιότητες να ευνοούνται αλλά 
και µε κάποια δείγµατα ενδιαφέροντος και για τις µεγαλύτερες 
οξύτητες. Αυξηµένες τέλος είναι οι τιµές για την βιοµηχανική ντοµάτα. 

Φουζικλάδια στην αχλαδιά

∆ιαχείµαση από παθογόνους µύκητες 
µέσα στα πεσµένα φύλλα αχλαδιάς και 
µηλιάς έχουν διαπιστώσει οι γεωπόνοι 
από το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου. Ο 
παθογόνοι µύκητες διαχειµάζουν µέσα 
στα πεσµένα φύλλα, όπου σχηµατίζουν 
περιθήκια. Από αυτά την άνοιξη 
απελευθερώνονται ασκοσπόρια, τα 
οποία προκαλούν τις πρωτογενείς 
µολύνσεις στην τρυφερή βλάστηση. 

Οδηγίες καταπολέµησης
Για τον δραστικό περιορισµό των αρχ
ικών µολυσµάτων του µύκητα, προτείνεται 
η καταστροφή των περιθηκίων. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε ενσωµάτωση των 
πεσµένων φύλλων στο έδαφος, καθώς 
και µε αφαίρεση και κάψιµο των 
προσβεβληµένων από την ασθένεια 
κλάδων και κλαδίσκων. 
Σε οπωρώνες µε σηµαντικές προσβολές 
από τους µύκητες, συστήνεται και 
ψεκασµός των φυλλωµάτων. Αλλιώς 
προτείνεται ανάλογος ψεκασµός των 
πεσµένων στο έδαφος φύλλων. Τα µέτρα 
έχουν αξία όταν γίνονται από το σύνολο 
των καλλιεργητών µιας περιοχής, διότι τα 
µολύσµατα των παθογόνων µεταφέρονται 
µε τον αέρα σε µεγάλες αποστάσεις.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 24-11-2018
Στα δυτικά αρχικά αίθριος και από 
το απόγευµα αραιές νεφώσεις που 
βαθµιαία θα πυκνώσουν και το 
βράδυ θα σηµειωθούν τοπικές 
βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, 
λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες µε ασθενείς βροχές τις 
πρωινές ώρες στη βόρεια Κρήτη. 
Στα ανατολικά οι άνεµοι θα 
πνέουν ασθενείς από βόρειες 
διευθύνσεις και στο Αιγαίο πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 25-11-2018
Αραιές νεφώσεις που βαθµιαία 
θα πυκνώσουν και θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές. Στα 
δυτικά νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές που γρήγορα θα 
ενταθούν και θα εκδηλωθούν 
σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεµοι 
θα πνέουν ασθενείς από βόρειες 
διευθύνσεις που θα στραφούν σε 
νότιους. Στα δυτικά ασθενείς 
νότιοι και τοπικά στο Ιόνιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε άνοδο.

∆ευτέρα 26-11-2018
και Τρίτη 27-11-2018
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές στα 
δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, 
σποραδικές καταιγίδες στα νησιά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

του ανατολικού Αιγαίου και τα 
∆ωδεκάνησα. Τα φαινόµενα, που 
πιθανόν να είναι κατά τόπους 
ισχυρά, θα εξασθενήσουν 
βαθµιαία από την Τρίτη. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Τετάρτη 28-11-2018 ως
Παρασκευή 30-11-2018
Εξασθένηση των φαινοµένων, 
µε υποχώρηση των νεφώσεων 
αρχικά από τα δυτικά και στη 
συνέχεια στα κεντρικά και τα 
βόρεια ηπειρωτικά. Άνεµοι 
µέτριοι προς ισχυροί από 
βόρειες διευθύνσεις και τοπικά 
ισχυροί. θερµοκρασία σε πτώση. 

Λίγες νεφώσεις κατά 
τόπους αυξηµένες 
µε ασθενείς βροχές, 
που βαθµιαία θα 
πυκνώσουν στα 
δυτικά. Άνεµοι στα 
δυτικά 3-5 µποφόρ 
και στα ανατολικά 
βόρειοι 4-5 µποφόρ.

4-6Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

625,69
617,18

593,05
599,95 TΖΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

15.992,229
(22/11)

Τρίτη
20/11

Τετάρτη
21/11

Πέµπτη
22/11

Παρασκευή
16/11

∆ευτέρα
19/11

598,73
630

620

610

600

590

580

570

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής       
• ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Σοφία Ιντζεβίδου - Φανή Παπαπετροπούλου 
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   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.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

• E�MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr





Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018Agrenda ENIΣΧΥΣΕΙΣ4

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το µοντέλο της διαφοροποίη-
σης της βασικής εισοδηµατι-
κής στήριξης ανά εκτάριο, µε-
ταξύ παραγωγικών ζωνών που 
παρουσιάζουν παρόµοιες αγρο-
νοµικές συνθήκες (εδαφολογι-
κές και κλιµατικές) αποτελεί τη 
µόνη ευελιξία περιφερειοποί-
ησης των ενισχύσεων που έ-
χουν οι εθνικές διοικήσεις, βά-
σει των νοµικών κειµένων της 
νέας ΚΑΠ. Η Ελλάδα στην τρέ-
χουσα περίοδο είχε επιλέξει να 
χωρίσει τις ενισχύσεις στις τρεις 
κατηγορίες δενδρώδεις, βοσκο-
τόπια και αροτραίες, ωστόσο ε-
δώ φαίνεται να απαιτείται µία 
πιο τεκµηριωµένη πρόταση στα 
πλαίσια του µοντέλου επιδόσε-
ων και των ενισχυµένων περι-
βαλλοντικών ανησυχιών που 
καλύπτει όλο το νοµοθέτηµα. 
Ένας διαχωρισµός σε παραγω-
γικές ζώνες βασισµένες όχι µό-

νο στις εδαφολογικές αλλά και 
στις κλιµατολογικές συνθήκες 
που µέχρι τώρα έχει εφαρµο-
στεί στη Θεσσαλία σε ερευνη-
τικό επίπεδο (βλ. άρθρο καθη-
γητή Νικόλαου ∆αλέζιου σελ. 
42-43) και παγκοσµίως κερδί-
ζει πόντους ίσως να αποτελέ-
σει µία λύση, καθώς παρουσι-
άζει, τουλάχιστον επιστηµονι-
κά, επάρκεια για ένα τέτοιο σο-
βαρό εγχείρηµα.

Υπό αυτή την έννοια ζώνες µε 
υψηλή παραγωγικότητα µπορούν 
να ενθαρρύνονται µε µεγαλύτε-
ρο ύψος ενίσχυσης, η οποία θα 
έχει πολλαπλασιαστικό αποτέ-
λεσµα. Είτε, µπορεί η υψηλότε-
ρη ενίσχυση να προορίζεται για 
ζώνες χαµηλής παραγωγικότη-
τας, ώστε να µην εγκαταλειφθεί 
η ύπαιθρος. Αυτό θα καθοριστεί 
από τις εθνικές επιλογές.

Οι επιδόσεις πάντως γίνεται 
φανερό πως έχουν φοβίσει την 
ελληνική πλευρά, µε τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύ-
ρο Αραχωβίτη να υποστηρίζει 
από το βήµα του πρόσφατου 
Συµβουλίου Υπουργών Γεωργί-
ας (19 Νοεµβρίου) πως: «Κατά 
τη µετάβαση στο νέο µοντέλο, 
ο κίνδυνος αναστολής ή µείω-
σης των ενισχύσεων για τα κρά-
τη µέλη λόγω µη τήρησης των 
αυστηρών χρόνων και των πε-
ριθωρίων τους είναι υπαρκτός 

και δεν πρέπει να τον υποτι-
µήσουµε», ενώ, συµπλήρωσε 
πως παρόµοιο κίνδυνο ενέχει 
και µια πιθανή απόκλιση από 
τις επιδόσεις. 

Σηµειώνεται εδώ πως στο Άρ-
θρο 18 γίνεται και η αναφορά 
για την επιλογή που έχουν πλέ-
ον τα κράτη µέλη να µην ακο-
λουθήσουν το µοντέλο δικαιω-
µάτων για λόγους απλοποίησης.

Προς ζώνες ενισχύσεων
το πηγαίνει η νέα ΚΑΠ
Εθνικός φάκελος με γεωπονικά κριτήρια στις άμεσες ενισχύσεις  

∆ιαφοροποίηση
Τα ποσά των ενισχύσεων 

δύνανται να διαφορο-
ποιηθούν, ανά οµάδες 

περιοχών

Άρθρο 18
Ποσό στήριξης ανά εκτάριο:
 1. Η ενίσχυση καταβάλλεται ως 
ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός 
εάν τα κράτη µέλη 
αποφασίσουν να χορηγήσουν 
τη βασική εισοδηµατική στήριξη 
βάσει των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 19. 
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν να 
διαφοροποιήσουν το ποσό της 
βασικής εισοδηµατικής στήριξης 
ανά εκτάριο µεταξύ των 
διαφόρων οµάδων περιοχών 
που αντιµετωπίζουν παρόµοιες 
κοινωνικοοικονοµικές ή 
αγρονοµικές συνθήκες.
Να σηµειωθεί, πως η 
διαφοροποίηση προτείνεται από 
την Κοµισιόν ως παράγοντας 
καλύτερης στόχευσης.

Η εφαρµογή και η παρακολούθηση 
της ΚΑΠ µετά το 2020, είναι οι πτυχές 
στις οποίες εστίασε τις παρεµβάσεις 
του το Συµβούλιο Γεωργίας και Αλι-
είας, µε τους υπουργούς των κρατών 
µελών εκφράζουν ανησυχίες, σχετι-
κά µε τις αυξηµένες ευθύνες των εθνι-
κών φορέων, όπως αυτές προβλέπο-
νται από την πρόταση της Κοµισιόν. 
Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο, σε δη-
µόσια συνεδρίασή του την ∆ευτέρα 
19 Νοεµβρίου, συζήτησε δύο εκθέ-
σεις προόδου σχετικά µε τις εργασίες 
που διεξάγονται όσον αφορά τις προ-
τάσεις κανονισµού για τη χρηµατοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της ΚΑΠ, και επανέλαβε ό-
τι είναι αναγκαία µια απλή και απο-

τελεσµατική ΚΑΠ χωρίς υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο. 

Ειδικότερα, παρόλο που οι υπουρ-
γοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για την προτεινόµενη µετάβαση σε έ-
να µοντέλο βασισµένο στις επιδόσεις, 
µε βάση την ενισχυµένη επικουρικό-
τητα, επικρίνουν ορισµένες πτυχές του 

νέου πλαισίου επιδόσεων που βασί-
ζεται στα αποτελέσµατα. Οι επιφυλά-
ξεις αφορούσαν ενδεχόµενη αύξηση 
του φόρτου εργασίας των οργανισµών 
πληρωµών και των οργανισµών πι-
στοποίησης, την προβλεπόµενη ετή-
σια έκθεση απόδοσης και τους ελέγ-
χους των προϋποθέσεων. Μάλιστα, οι 
υπουργοί τόνισαν γενικά ότι απαιτεί-
ται επαρκής µεταβατική περίοδος για 
την υλοποίηση των προγραµµατισµέ-
νων αλλαγών.

«Η σύγχρονη γεωργία πρέπει να 
υποστηρίζεται από µια συνετή, φιλό-
δοξη και σφαιρική πολιτική» δήλωσε 
µετά την συνεδρίαση η Αυστριακή υ-
πουργός Ελίζαµπεθ Κόεστινγκερ, πρό-
εδρος του Συµβουλίου.

Απλοποίηση
Ο επίτροπος Χόγκαν, 

δήλωσε ικανοποιηµένος από 
την συνεδρίαση και επανέ-

λαβε την πάγια θέση του για 
«περισσότερη απλοποίηση»

Αυξημένες ευθύνες στην εφαρμογή της ΚΑΠ φοβούνται οι υπουργοί
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Σε γενικές γραµµές, το Συµβού-
λιο εξέφρασε την ικανοποίησή 
του «για την γενικά θετική οικο-
νοµική κατάσταση και τις προο-
πτικές στα κύρια τµήµατα των α-
γορών», σύµφωνα µε τις κοινές 
δηλώσεις της Αυστριακής υπουρ-
γού και του επίτροπου Χόγκαν. Ει-
δικότερα, η Επιτροπή ενηµέρωσε 
το Συµβούλιο σχετικά µε τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στις σηµαντικότε-
ρες γεωργικές αγορές, ιδίως αυ-
τές των γαλακτοκοµικών, της ζά-
χαρης και του χοίρειου κρέατος. 
Ανησυχία εξέφρασαν οι υπουρ-
γοί για τη δύσκολη κατάσταση 
στον τοµέα του χοιρινού κρέατος 
σε σχέση µε την αφρικανική πα-

νώλη των χοίρων, ενώ συνέστη-
σαν προσεκτική παρακολούθηση 
του τοµέα της ζάχαρης.

Από την πλευρά του ο Έλληνας 
υπουργός, πρόσθεσε ότι κρίνεται 
απαραίτητη η συνεχής παρακολού-
θηση των αγορών και η ετοιµότη-
τα λήψης µέτρων και σε άλλους 
τοµείς όπως το ελαιόλαδο, η ελιά, 
τα οπωροκηπευτικά, το αιγοπρό-
βειο γάλα και κρέας και το ρύζι. Ε-
πιπλέον, αφερόµενος στον τοµέα 
της ζάχαρης, ο κ. Αραχωβίτης επι-
σήµανε ότι στην Ελλάδα η τευτλο-
καλλιέργεια έχει µειωθεί δραµα-
τικά, µε τους περισσότερους καλ-
λιεργητές να καταφεύγουν σε άλ-
λες πιο ασφαλείς καλλιέργειες.

Χοιρινό και ζάχαρη προβληματίζουν

Κατώφλι απόκλισης
επιδόσεων στο 35%
Προβληµατίζει την κυβέρνηση η δυ-
νατότητα επίτευξης των Στρατηγικών 
Σχεδίων στην επερχόµενη ΚΑΠ, α-
φού σε περίπτωση αποτυχίας ή µε-
γάλης απόκλισης από τους στόχους, 
προβλέπονται µειώσεις στη χρηµα-
τοδότηση. Την ίδια στιγµή πάντως 
οι χώρες του Βορρά φαίνονται έτοι-
µες και λειτουργικές µέσα στο νέο 
πλαίσιο, γεγονός που υποδεικνύει 
µάλλον µιας έλλειψης προετοιµα-
σίας από την πλευρά της Ελλάδας. 
Για τον λόγο αυτό, ο υπουργός  Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Σταύρος Αραχωβίτης, ζήτησε από το 
βήµα του Συµβουλίου, αύξηση στο 
κατώφλι απόκλισης των επιδόσεων 
στο Στρατηγικό Σχέδιο από το 25% 
που προβλέπει η πρόταση της Κο-
µισιόν, τουλάχιστον στο 35%. 

«Κατά τη µετάβαση στο νέο µο-
ντέλο, ο κίνδυνος αναστολής ή µεί-
ωσης των ενισχύσεων για τα κρά-
τη µέλη λόγω µη τήρησης των αυ-
στηρών χρόνων και των περιθω-
ρίων τους είναι υπαρκτός και δεν 
πρέπει να τον υποτιµήσουµε», τό-
νισε κατά την παρέµβασή του, ενώ 
συµπλήρωσε πως παρόµοιο κίνδυ-
νο ενέχει και µια πιθανή απόκλι-

ση από τις επιδόσεις. «Βρίσκου-
µε το κατώφλι απόκλισης 25% πο-
λύ αυστηρό, και θα πρέπει να πά-
ει τουλάχιστον στο 35%» ανέφερε 
χαρακτηριστικά, ζητώντας από την 
Επιτροπή περισσότερες διευκρινί-
σεις σχετικά. Επισήµανε δε ότι κα-
τά την εφαρµογή του νέου µοντέ-
λου, η συµβουλευτική προσέγγιση 
θα εξυπηρετήσει πολύ πιο αποτελε-
σµατικά την επίτευξη των στόχων 
του Στρατηγικού Σχεδίου και κατ’ 
επέκταση των κοινών ενωσιακών 
στόχων της ΚΑΠ, από ότι ένα πλαί-
σιο αυστηρά τιµωρητικό στις περι-
πτώσεις µη επίτευξης των στόχων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακό-
µα στη µεγάλη διοικητική επιβά-
ρυνση που αναµένεται να επιφέ-
ρει το νέο µοντέλο υλοποίησης 
της ΚΑΠ και µάλιστα «µέσα σε έ-
να χρονικά ασφυκτικό πλαίσιο». 
Τέλος ο κ. Αραχωβίτης υπογράµ-
µισε ότι στοιχεία της υφιστάµενης 
ΚΑΠ που έχουν αξιολογηθεί θετι-
κά από τα κράτη µέλη, όπως ο κα-
νόνας ν+3 και η εφαρµογή της δη-
µοσιονοµικής πειθαρχίας για άµε-
σες ενισχύσεις άνω των 2.000 ευ-
ρώ, πρέπει να διατηρηθούν.

Πάντως, απαντώντας, στη συνέ-
χεια, για το πόσο επηρεάζουν την 
Ελλάδα οι αλλαγές που προγραµ-
µατίζονται για µετά το 2020», ο υ-
πουργός δήλωσε πως «είµαστε σε 
µια καλή φάση, µε την έννοια ότι 
οι ελληνικές προτάσεις έχουν δου-
λευτεί, έχουν σε µεγάλο βαθµό πε-
ράσει, έχουµε γλιτώσει τα χειρό-
τερα και παλεύουµε τώρα πια για 
ακόµα καλύτερα από αυτά που έ-
χουµε εξασφαλίσει». 

Brexit
«Μικρή επίπτωση θα υπάρχει 
στον προϋπολογισµό, λόγω 
του Brexit, ενώ φαίνεται να 
γλιτώνουµε την εξωτερική 

σύγκλιση», δήλωσε 
ο υπουργός

Ο Γάλλος υπουργός 
Γεωργίας Didier 
Guillaume (αριστερά) 
φαίνεται να έχει 
πολλά κοινά µε τον 
Ισπανό οµόλογό του 
Luis Planas Puchades.
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Σε ελέγχους αρχείων, διασταυρώσεις στοιχείων και δι-
ορθώσεις επί δασικών χαρτών επιδίδονται αυτές τις µέ-
ρες οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών, καθώς 
έχουν µπροστά τους έναν µήνα µε συνεχείς πληρω-
µές. Οι πρώτες πιστώσεις αφορούν πέντε προγράµµα-
τα:  την προκαταβολή της Απονιτροποίησης, την πρώ-
τη δόση για τη βιολογική κτηνοτροφία του 2018, τη 
δεύτερη δόση για τη βιολογική γεωργία, το Κοµφού-
ζιο και την πρώτη δόση για τη ζιζανιοκτονία ορυζώ-
νων. Οι πληροφορίες λένε ότι από την Παρασκευή αρ-
χεία του ΟΠΕΚΕΠΕ φεύγουν προς τις ∆ΑΟΚ, προκει-
µένου αυτές µε τη σειρά τους να τσεκάρουν τη λίστα 
των δικαιούχων, η οποία θα σταλεί πίσω προς έγκρι-
ση πίστωσης και εντολή έκδοσης στην τράπεζα. Ανά-
λογα µε το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες 
από τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, οι πιστώ-
σεις των λογαριασµών των δικαιούχων παραγωγών θα 
µπορούσε να αρχίσει και από την ερχόµενη Τετάρτη 
28 Νοεµβρίου, µε στόχο των αρµοδίων της ∆οµοκού, 
οι πληρωµές να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την Παρα-
σκευή 30 του µήνα, οπότε και εκπνέει η σχετική προ-
θεσµία, βάσει των κοινοτικών κανονισµών.

Για τον προγραµµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ  ενηµέρω-
σαν οι δύο αντιπρόεδροι του Οργανισµού Γιώργος Κέ-
ντρος και Γιώργος Αποστολάκης την περασµένη Τρί-
τη τα στελέχη της Πανελλήνιας Ένωσης των Φορέων 
Α’ (ΠΕΦΑ), σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα 
γραφεία τους στην Αθήνα. Το πρόβληµα, ωστόσο, πα-
ραµένει το θέµα των δασικών χαρτών. Επιβεβαιώνο-
ντας το δηµοσίευµα του προηγούµενου φύλλου της 
Agrenda, οι πληροφορίες λένε ότι όσα αγροτεµάχια 
είχαν πρόβληµα µε τους δασικούς χάρτες στην πλη-
ρωµή της βασικής ενίσχυσης θα έχουν πρόβληµα και 
στην επιδότηση των αγροπεριβαλλοντικών, την επό-
µενη εβδοµάδα, µε αποτέλεσµα πολλοί από τους δι-
καιούχους να έρθουν αντιµέτωποι µε «κουτσουρεµέ-
να» ποσά από αυτά που υπολόγιζαν. Αυτό συµβαίνει, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρουν στην Agrenda γεωπόνοι 
µελετητές, διότι οι εκτάσεις για τις οποίες δεν έχει ξε-
καθαριστεί το καθεστώς τους όσον αφορά τους δασι-
κούς χάρτες, φαίνονται στο σύστηµα ως «µη προσδιο-
ρισθείσες» και δεν υπάρχει ο χρόνος προκειµένου να 
διορθωθούν. Μάλιστα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, 
για την εν λόγω πληρωµή θα χρησιµοποιηθεί το πρώτο 
αρχείο, από τον προηγούµενο διασταυρωτικό έλεγχο. 

Λάρισα, Μαγνησία και Χαλκιδική φαίνεται να έχουν 
το µεγαλύτερο πρόβληµα µε τους δασικούς χάρτες, λό-
γω µεγάλου όγκου αναδασµών. Στόχος των αρµοδίων 
είναι το επόµενο χρονικό διάστηµα να προλάβουν να 
γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις προκειµένου στην 
εξόφληση του τσεκ να µην το βρουν πάλι µπροστά 
τους. Πάντως, σκοπός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι όσοι έχουν 
εκκρεµότητες µε τους δασικούς χάρτες και δεν είχαν 
πληρωθεί την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης τον 
Οκτώβριο, να τακτοποιηθούν για να πληρωθούν και 
τις δύο δόσεις µαζί µε την εξόφληση του τσεκ. 

Μαζί στην πληρωµή έχει υπολογιστεί και ένα ποσό 
43 εκατ. ευρώ για τη βιολογική κτηνοτροφία και 24,5 
εκατ. ευρώ για τη βιολογική γεωργία, για το έτος εφαρ-
µογής 2018, σύµφωνα µε τις αποφάσεις για τις σχετι-
κές εγκρίσεις πιστώσεων, που δηµοσιεύτηκαν στη ∆ι-
αύγεια. Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν να 
υπολογίζουν ως την ερχόµενη Παρασκευή και στις πι-
στώσεις που αφορούν την προκαταβολή του πρώτου 
έτους για τις σπάνιες φυλές, ύψους 5 εκατ. ευρώ, της 
δεύτερης πρόσκλησης για τους 3.468 δικαιούχους του 
Κοµφούζιο µε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ και η πληρωµή των 
849 της δράσης για την εναλλακτική καταπολέµηση ζι-
ζανίων στους ορυζώνες ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Πιστώνονται µε το τσεκ τα δικαιώµατα
σε Νέους από το Εθνικό Απόθεµα 

Την υπογραφή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σταύρου Αραχωβίτη περιµένει η σχετική απόφαση για 
το ποσοστό της πρόσθετης ενίσχυσης της µέσης αξίας 
των δικαιωµάτων που έχουν να λάβουν οι νέοι αγρό-
τες κάτω των 40 ετών, που ξεκίνησαν τη δραστηριό-
τητά τους από το 2013 και µετά από το Εθνικό Απόθε-

µα, το οποίο αναµένεται να πιστωθεί µαζί µε την εξό-
φληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2018, η οποία προ-
γραµµατίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την Παρασκευή 
14 ∆εκεµβρίου, σύµφωνα µε όσα ανέφεραν τα ίδια τα 
στελέχη του Οργανισµού στη σύσκεψη µε την ΠΕΦΑ. 

Άλλωστε το ποσό που αφορά την αξία των χορηγού-
µενων δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα για το έτος 
2018 περιλαµβάνεται στο υπόλοιπο 30% της βασικής 
ενίσχυσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται 
για ένα ποσό της τάξης των 20 εκατ. ευρώ. 

Να σηµειωθεί ότι οι διοικητικοί του Οργανισµού Πλη-
ρωµών ελέγχουν αυτές τις µέρες τα σχετικά αρχεία των 
δικαιούχων παραγωγών µε στόχο να γίνει η πληρωµή 
στις 14 ∆εκεµβρίου, αφού η εναλλακτική για τις πιστώ-
σεις την επόµενη Παρασκευή 21 του µήνα θεωρείται πο-
λύ αργά και εκτός πλάνου. Να σηµειωθεί ότι η εξόφλη-
ση της βασικής ενίσχυσης αφορά ποσό περί τα 400 ε-
κατ. ευρώ, το πρασίνισµα περί τα 550 εκατ. ευρώ και οι 
ενισχύσεις στους Νέους Αγρότες κάτω των 40 ετών πε-
ρί τα 30 εκατ. ευρώ. Το έτος θα κλείσει µε την πληρωµή 
της εξισωτικής αποζηµίωσης ύψους 240 εκατ. ευρώ στις 
21 ∆εκεµβρίου, αν κρατηθεί το πλάνο για την εξόφλη-
ση του τσεκ, αλλιώς θα πάει για τις 26 µε 28 του µήνα.

Αχρεωστήτως 
καταβληθέντα
Ενστάσεις µέχρι 
10 ∆εκεµβρίου 

από αγρότες που 
έλαβαν ειδοποί-

ηση ΟΠΕΚΕΠΕ για 
επιστροφή ενισχύ-
σεων που έλαβαν, 
ως αχρεωστήτως 

ή παρατύπως 
καταβληθείσες

∆ήλωση 
συγκοµιδής

Ένα µήνα νωρί-
τερα και έως 15 
∆εκεµβρίου η 

ηλεκτρονική υπο-
βολή της ∆ήλω-
σης Συγκοµιδής 
Αµπελουργικών 

Προϊόντων
 

Συµφωνητικά
Χωρίς πρόστιµο οι 
καταστάσεις των 
συµφωνητικών 
τρίτου τριµήνου 

2018 που θα υπο-
βληθούν από τους 
αγρότες µέχρι και 

30 Νοεµβρίου

Σπάνιες φυλές 
και Κοµφούζιο
Μέχρι τις αρχές 

∆εκεµβρίου 
πιστώσεις 6 

εκατ. ευρώ για 
τις αυτόχθονες 

φυλές αγροτικών 
ζώων και 1,53 

εκατ. ευρώ για το 
Κοµφούζιο

Εντάχθηκαν όλοι οι επιλαχόντες 
Νέοι Αγρότες της δεύτερης προκήρυξης

Στην ανακατανοµή και αύξηση των συνολικών κονδυλίων για τις ανάγκες της δεύτερης προκήρυξης Νέων 
Αγροτών προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ώρα που αναµένονται τα αποτελέσµατα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, όπου οι αιτήσεις υπερέβησαν τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.Υπενθυµίζεται 
ότι η δεύτερη αυτή πρόσκληση αφορά µόνο όσες περιφέρειες είχαν αδιάθετα χρήµατα από την πρώτη 
πρόσκληση. Με το διαδικαστικό µέρος και τις εντάξεις να έχουν πλέον ολοκληρωθεί, αυτό που µένει είναι η 
πρώτη δόση της πληρωµής, η οποία προς το παρόν είναι άγνωστο το πότε θα δοθεί. Σύµφωνα µε τη νέα 
απόφαση, αυξάνονται τα συνολικά κονδύλια από τα 26,66 εκατ. ευρώ στα 28,13 εκατ. µε την κατανοµή 
πλέον να έχει στις Περιφέρειες ως εξής: Στερεά Ελλάδα:  9.275.000 ευρώ, Ήπειρο: 13.450.000 ευρώ, 
Ιόνιοι Νήσοι: 2.051.000 ευρώ, Αττική: 1.325.000 ευρώ και Νότιο Αιγαίο: 2.035.000 ευρώ.
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Μέσα στην εβδομάδα η προκαταβολή
Νιτρικών και Βιολογικών, με απώλειες 
Μαζί με την εξόφληση του τσεκ στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και το Εθνικό Απόθεμα

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

43   
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

950
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

43
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

  24,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
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Αμφίβολη η απάντηση της Κομισιόν 

Κοντά στην ξηρασία 
χώθηκε και ο δάκος 
για 30 εκατ. αποζημιώσεις

 Tο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να καταβληθούν – εφόσον 
εγκριθούν – οι ενισχύσεις στους ελαιοπαραγωγούς είναι 
αρκετό και διευκολύνει το ψηφοθηρικό κλίμα

 Τεκμηριώνεται το αίτημα σε πρώτο χρόνο στην Κρήτη 
και κάποιες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Πελοποννήσου 

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Την κατάθεση φακέλου στις αρ-
µόδιες αρχές της ΕΕ µε τον οποίο 
αιτείται αποζηµιώσεις άνω των 30 
εκατ. ευρώ για αναπλήρωση εισο-
δήµατος των καλλιεργητών λόγω 
µείωσης της παραγωγής ελαιολά-
δου (την τελευταία τριετία εξαιτί-
ας της κλιµατική αλλαγής και του 
δάκου) δροµολογεί, σύµφωνα µε 
πληροφορίες της Agrenda, το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βέβαια το «αν» και «πότε» θα 
καταβληθούν οι εν λόγω αποζη-
µιώσεις στους ελαιοκαλλιεργητές 
θα εξαρτηθεί από το σκεπτικό που 
θα συνοδεύει τον σχετικό φάκελο 
στην Κοµισιόν, η οποία θα δώσει 
και την τελική έγκριση. Όπως και 
να ‘χει το διάστηµα που µεσολα-
βεί είναι αρκετό και διευκολύνει 
το ψηφοθηρικό κλίµα, καθώς δι-
ανύουµε ήδη προεκλογική περί-
οδο. Σηµειωτέων ότι ανάλογα αι-
τήµατα έχουν υποβληθεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στο παρελ-
θόν, µε πρόσφατο αυτό των απο-
ζηµιώσεων στους ροδακινοπαρα-
γωγούς, για το οποίο αναζητού-
νται ακόµα… λύσεις.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της 
εφηµερίδας Agrenda, ήδη ο ΕΛ-
ΓΑ συγκεντρώνει στοιχεία από τις 
κατά τόπους ∆ΑΟΚ προκειµένου 
να τεκµηριώσει προς τους κοινο-
τικούς µείωση της παραγωγής την 
τελευταία τριετία, η οποία αποδί-
δεται στην αλλαγή του καιρού και 
όχι στην παρενιαυτοφορία. Μά-
λιστα, στελέχη του ΕΛΓΑ µας κά-
νουν γνωστό πως η µείωση αυτή 
τεκµηριώνεται µέχρι στιγµής σε ο-
λόκληρη την Κρήτη και κάποιες 
ελαιοπαραγωγικές περιοχές της 
Πελοποννήσου. Επιπλέον οι αρ-

Αµέσως µετά την ψήφιση του 
προϋπολογισµού θα ψηφιστεί – 
σύµφωνα µε δηλώσεις του υφυ-
πουργού Βασίλη Κόκκαλη στην 
ΕΡΤ Κοµοτηνής – και το αγροτι-
κό ακατάσχετο. Αν τελικά αυτό 
ισχύσει τότε όλα δείχνουν ότι οι 
αγρότες δεν θα αντιµετωπίσουν 
πρόβληµα κατασχέσεων στην ε-
πικείµενη πληρωµή της εξόφλη-
σης το τσεκ όπως συνέβη στην 
πληρωµή της προκαταβολής τον 
Οκτώβριο. Ωστόσο ο κ. Κόκκαλης 
δεν ξεκαθάρισε το ύψος του α-
κατάσχετου δηµιουργώντας προ-
βληµατισµό στον αγροτικό κό-
σµο που περιµένει να υλοποιη-
θεί η υπόσχεση των15.000 ευρώ. 

Εν τω µεταξύ το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης «δείχνει» η 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων (ΑΑ∆Ε) όσον αφορά της θέ-
σπισης του ακατάσχετου των α-
γροτικών επιδοτήσεων. Ειδικό-
τερα, σύµφωνα µε όσα αναφέ-
ρει απάντηση της Αρχής µετά α-
πό ερώτηση που κατατέθηκε στη 
Βουλή από την ∆ηµοκρατική Συ-

µπαράσταση ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ «τα 
ακατάσχετα θα πρέπει να προ-
βλέπονται από ρητή διάταξη νό-
µου καθώς δυσχεραίνουν ουσι-
αστικά ή ακόµα και αποκλείουν 
την παροχή έννοµης προστασί-
ας στον δανειστή στο στάδιο της 
αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρµό-
διος φορέας για την καθιέρωση 
του ακατάσχετου των αγροτικών 
επιδοτήσεων είναι το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, στο οποίο έχει αποσταλεί η 
συγκεκριµένη Αναφορά και όχι 
η Α.Α.∆.Ε.».

Μετά τον προϋπολογισμό 

χές συγκεντρώνουν και στοιχεία για 
τις δακοπροσβολές αφού στον ίδιο 
φάκελο θα ζητηθούν, όπως µας α-
ναφέρουν από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, αποζηµιώσεις και 
για ποιοτική υποβάθµιση του προϊό-
ντος. Αν και ο φάκελος αναµένεται 
να κατατεθεί στις ευρωπαϊκές αρχές 
στο τέλος του χρόνου, στελέχη του 
υπουργείου εκτιµούν πως το κον-
δύλι που θα αιτηθεί η χώρα µας υ-
πολογίζεται ότι θα ξεπερνάει τα 30 
εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ακόµα δεν έχει διευκρι-
νιστεί η πηγή χρηµατοδότησης. Οι 
περιπτώσεις που εξετάζονται παρό-
λα αυτά είναι δύο. Η µια αφορά την 
καταβολή αποζηµιώσεων µέσω των 
χρονοβόρων ΠΣΕΑ και η δεύτερη α-
πό την ενεργοποίηση του ευρωπα-
ϊκού ταµείου κλιµατικής αλλαγής. 

Να σηµειωθεί ότι στο θέµα της α-
ποζηµίωσης των Ελλήνων ελαιοπα-
ραγωγών αναφέρθηκε τις προηγού-
µενες ηµέρες και ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης από την Τρίπολη  
ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε ότι 
η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη για 
πολλές καλλιέργειες λόγω καιρικών 
συνθηκών. «Η χώρα θα καταθέσει 
αίτηµα τεκµηριωµένο προς την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και ζητά ποσό για 
να καλύψει τη ζηµιά που έχει προ-
κληθεί», ανέφερε ο κ. Αραχωβίτης.

Ακόµα περιµένουν
Ανάλογα αιτήµατα έχουν 

υποβληθεί στην ΕΕ και στο 
παρελθόν, µε πρόσφατο αυτό 

των αποζηµιώσεων στους 
ροδακινοπαραγωγούς

Στον φάκελο 
µε τα στοιχεία για 
τις δακοπροσβολές 
θα ζητηθούν 
αποζηµιώσιες 
και για ποιοτική 
υποβάθµιση 
του προϊόντος.

Τριετία
Ο ΕΛΓΑ συγκεντρώνει στοιχεία 
από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ 
προκειµένου να τεκµηριώσει 
προς τους κοινοτικούς µείωση 
της παραγωγής ελαιολάδου την 
τελευταία τριετία.

Αίτημα
Ο φάκελος αναµένεται να 
κατατεθεί στις ευρωπαϊκές αρχές 
στο τέλος του χρόνου – στελέχη 
του υπουργείου – εκτιµούν πως 
το κονδύλι που θα αιτηθεί η χώρα 
µας υπολογίζεται ότι θα 
ξεπερνάει τα 30 εκατ. ευρώ.

Επιλογές
Ακόµα δεν έχει διευκρινιστεί η 
πηγή χρηµατοδότησης. Οι 
περιπτώσεις που εξετάζονται 
παρόλα αυτά είναι δύο. Η µια 
αφορά την καταβολή 
αποζηµιώσεων µέσω ΠΣΕΑ και η 
δεύτερη από την ενεργοποίηση 
του ευρωπαϊκού ταµείου 
κλιµατικής αλλαγής. 
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το ακατάσχετο

Διαγραφή χρεών
ΟΓΑ για παράλληλη
ασφάλιση αγροτών
Ενεργοποιείται η διαδικασία 
διαγραφής οφειλών και η α-
παλλαγή ασφαλισµένων-µε-
ταξύ αυτών και του πρώην Ο-
ΓΑ-από επιβληθέντα πρόσθε-
τα τέλη, τόκους κ.ά. λόγω εύ-
λογης αµφιβολίας για την υ-
παγωγή τους στην παράλλη-
λη ασφάλιση δύο ή περισσό-
τερων πρώην φορέων.

Ειδικότερα, σε εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 3 του νό-
µου 4554/2018 (130 Α’), οι α-
ποφάσεις, που υπογράφηκαν α-
πό τον υφυπουργό Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρό-
πουλο, αφορούν τα εξής:

1. Οφειλές νέων ασφαλισµένων 
(για πρώτη φορά από 01/01/1993 
και µετά) σε δύο ή περισσότερους 
πρώην φορείς, οι οποίοι δεν προ-
έβησαν σε επιλογή ασφαλιστικού 
φορέα σε χρονικό διάστηµα 6 µη-
νών από την έναρξη της δεύτερης 
απασχόλησης. Ως µοναδικό κρι-
τήριο εξέτασης των αιτηµάτων των 
ασφαλισµένων τίθεται η πλήρης 
ασφάλιση σε έναν φορέα.

2. Οφειλές που δηµιουργήθη-
καν σε σχέση µε την υπαγωγή 
στην ασφάλιση του πρώην ΟΑ-
ΕΕ ή του ΟΓΑ λόγω πληθυσµια-
κών και εισοδηµατικών κριτη-
ρίων. Κριτήριο για την εξέταση 
των αιτηµάτων των ασφαλισµέ-
νων ορίζεται η πλήρης ασφά-
λιση σε έναν φορέα για την ί-
δια δραστηριότητα.

3. Οφειλές που δηµιουργήθη-
καν στον πρώην ΟΑΕΕ για την 
παράλληλη απασχόληση δη-
µοσιογράφων ασφαλισµένων 
του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην 
ΤΣΠΕΑΘ). Βασικό κριτήριο για 
την εξέταση των αιτηµάτων ο-
ρίζεται η πλήρης ασφάλιση στο 
πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την ίδια 
δραστηριότητα.

Σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν 
οι υπουργικές αποφάσεις, η 
αίτηση των ασφαλισµένων θα 
γίνεται ηλεκτρονικά στον Ενι-
αίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, όπου ετοιµάστηκε η σχε-
τική πλατφόρµα διαγραφής ο-
φειλών. 

Η διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων θα ξεκινήσει µε τη δηµο-
σίευση των υπουργικών απο-
φάσεων στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως 
οι εν λόγω διαγραφές, πέραν 
της κύριας, θα αφορούν αναλο-
γικά και τους κλάδους επικου-
ρικής ασφάλισης και εφάπαξ, 
όπου προβλέπονται.

Κατάργηση τέλους
επιτηδεύµατος
Μαζί µε το σχέδιο νόµου σχετικά 
µε την ασφάλεια συστηµάτων 
δικτύου και πληροφοριών 
κατέθεσε το Οικονοµικών την 
τροπολογία για την κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύµατος ύψους 650 
ευρώ στους συνεταιρισµένους 
αγρότες. Σύµφωνα µε την 
αιτιολογική έκθεση, «στόχος της 
ρύθµισης είναι αφενός η παροχή 
φορολογικών κινήτρων για ένταξη 
σε συνεταιριστικές µορφές 
δραστηριότητας αλλά και για 
σύσταση αντίστοιχων νοµικών 
οντοτήτων και, αφετέρου, η 
απαλλαγή από φορολογικά βάρη 
των φυσικών και νοµικών 
προσώπωνν ή οντοτήτων που δεν 
ασκούν πλέον εν τοις πράγµασι 
επιχειρηµατική δραστηριότητα». 
Σηµειώνεται ότι µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία, εξαιρούνται 
από την καταβολή του τέλους 
επιτηδεύµατος οι εξής κατηγορίες 
αγροτών: α) οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, β) οι 
αγρότες που τους υπολείπονται 
3 χρόνια από τη συνταξιοδότηση 
(65ο έτος) κ.α.

Επιπλέον στο ίδιο έγγραφο ση-
µειώνεται ότι: «µε τη διάταξη του 
άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.∆.Ε., ό-
πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
2 του νόµου 4336/2015 (ΦΕΚ. 94 
714-08-2015), ισχύει το ακατά-
σχετο καταθέσεων σε πιστωτικά 
ιδρύµατα για έναν και µοναδικό 
ατοµικό ή κοινό λογαριασµό σε 
ένα µόνο πιστωτικό ίδρυµα για 
κάθε φυσικό πρόσωπο, εποµέ-
νως και για τους αγρότες, µέ-
χρι του ποσού των χιλίων δια-
κοσίων πενήντα 1 .250) ευρώ 
µηνιαίως».

Εύλογη αµφιβολία
Η διαγραφή γίνεται λόγω 
εύλογης αµφιβολίας για 
την υπαγωγή τους στην 

παράλληλη ασφάλιση δύο 
ή περισσότερων πρώην 

φορέων

Με κλικάρισµα 
δύο επιλογών
on line αίτηση
αναδροµικών 
Την ενότητα «Μη Μισθωτών» 
και το υποκατάστηµα της 
περιοχής ή της πόλης που 
διαµένουν και παίρνουν τη 
σύνταξη θα πρέπει να 
επιλέξουν οι συνταξιούχοι του 
ΟΓΑ προκειµένου να αιτηθούν 
ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ για 
τα αναδροµικά τους. Τα 
παραπάνω κάνει γνωστά για 
όσους θέλουν να διεκδικήσουν 
τα αναδροµικά αφού πλέον 
όπως έχει ήδη γράψει η 
Agrenda η αίτηση γίνεται µόνο 
ηλεκτρονικά. Σύµφωνα µε τον 
ΕΦΚΑ, η αίτηση απευθύνεται 
στις περιφερειακές υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ ή στους τοµείς 
επικουρικής ασφάλισης του 
ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαµβάνει 
ο συνταξιούχος την κύρια/
επικουρική σύνταξη και 
αποσκοπεί πρωτίστως στη 
διευκόλυνση των 
ενδιαφεροµένων και στην 
αποφυγή συσσώρευσης 
αιτήσεων στις αρµόδιες 
υπηρεσίες πληρωµών 
συντάξεων. H εφαρµογή είναι 
διαθέσιµη στον διαδικτυακό 
ιστότοπο του ΕΦΚΑ στις 
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για 
συνταξιούχους». Στην επιλογή 
αυτή υπάρχει η αίτηση για τις 
µειώσεις των νόµων 4051 και 
4093. Μόλις επιλέξουν αυτό 
το πεδίο οι συνταξιούχοι 
µεταφέρονται στην εφαρµογή 
του TAXISnet και θα πρέπει 
να γράψουν τους ίδιους 
κωδικούς που χρησιµοποιούν 
για τη φορολογική τους 
δήλωση, καθώς και τον ΑΜΚΑ 
τους. Αµέσως µετά ανοίγει η 
σελίδα µε την ηλεκτρονική 
αίτηση που έχει 
καταχωρισµένα τα στοιχεία 
τους (ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ, 
διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνο).

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΓΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΑΦΟΡΑ ΑΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

ΤΟΚΟΥΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ � ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1
2
3
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Ανόρυξις   
Με τα ίδια σύνορα  
ο χάρτης εξισωτικής 
προς άγραν ψήφων                       
Επανεντάχτηκαν στις μειονεκτικές Σέρρες, Κρήτη, 
Τρίκαλα, περιοχές της Λάρισας, Λακωνία, Βοιωτία 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Την αποκατάσταση του προβλήµατος 
που είχε δηµιουργηθεί µε το χάρτη της 
εξισωτικής, φαίνεται να πετυχαίνει η 
νέα οριοθέτηση µειονεκτικών περιο-
χών, που ως διαδικασία ήταν µάλλον 
µία άσκηση επί χάρτου για να φέρει ψή-
φους, κάνοντας όλους τους ενδιαφερό-
µενους να προσκυνούν τα πολιτικά πρό-
σωπα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης ώ-
στε να δικαιωθούν. Σαν το ανέκδοτο µε 
τον Χότζα λοιπόν όπως προειδοποιούσε 
η Agrenda (Τεύχος 673) , το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε πως 
ολοκληρώθηκε η νέα οριοθέτηση, διατη-
ρώντας την έκταση στα 13 εκατ. στρέµ-
µατα που είναι η υφιστάµενη κατάστα-
ση, αυξάνοντάς τα κατά 5 εκατ. στρέµ-
µατα, σε σχέση µε τη διαβούλευση. Με 
µία πρώτη µατιά φαίνεται πως επανε-
ντάσσονται µεταξύ άλλων περιοχές α-
πό τους νοµούς: ∆ράµας, Σερρών, Πιε-
ρίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Τρικάλων, 
Θεσπρωτίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Λακω-
νίας, Αρκαδίας, Κρήτης (Χανιά, Ρέθυ-
µνο) και Λάρισας (βόρειες περιοχές). 
Αυτό που µένει τώρα είναι να εγκριθεί 
ο νέος χάρτης, βάσει του οποίου θα δί-

νεται η εξισωτική αποζηµίωση από τις 
αιτήσεις του 2019 και έπειτα, από τις 
ευρωπαϊκές αρχές.

Η ανακοίνωση του υπουργείου
Η Ελλάδα ακολούθησε όσα προβλέ-

πονταν από τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει επανειληµ-
µένα τονίσει ότι δεν πρόκειται να κιν-
δυνεύσουν οι ενισχύσεις στήριξης των 
Ελλήνων αγροτών και δεν πρόκειται να 
υπάρξουν αδικίες σε καµία περιοχή. [...]

Η πιστή εφαρµογή των παραπάνω 
κανονιστικών κριτηρίων προκύπτει 
και από την έγκριση που έχει λάβει η 
εφαρµοσθείσα µεθοδολογία της µε-
λέτης του ΓΠΑ από το Κοινό Κέντρο Ε-
ρευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
τελική µεθοδολογία οριοθέτησης είχε 
σαν αποτέλεσµα, οι εκτάσεις που χα-
ρακτηρίζονται ως υποκείµενες σε φυ-
σικούς περιορισµούς και ειδικά µειο-
νεκτήµατα να παραµένουν στα ίδια ε-
πίπεδα µε την υφιστάµενη οριοθέτη-
ση. Στην πρόταση της διαβούλευσης 
οι εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε 0,78 
εκατ. εκτάρια, ενώ στον τελικό χάρτη 
φτάνουν τα 1,3 εκατ. εκτάρια. Σύµφω-
να δε µε τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε 2017, 
ο αριθµός των δικαιούχων εξισωτι-
κής στις µειονεκτικές περιοχές µε τη 
νέα οριοθέτηση θα παραµείνει στα ί-
δια επίπεδα. 

Κατ’ επέκταση και οι πόροι που θα 
απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των 
χρηµατοδοτικών απαιτήσεων του µέ-
τρου της εξισωτικής αποζηµίωσης α-
ναµένεται να κυµανθούν στα ίδια ση-
µερινά επίπεδα ή και ακόµη υψηλότε-
ρα, δεδοµένου ότι οι δικαιούχοι των πε-
ριοχών που χάνουν το χαρακτηρισµό 
τους και δεν περιλαµβάνονται στη νέα 
οριοθέτηση θα συνεχίσουν να λαµβά-
νουν µέρος της ενίσχυσης έως το 2020. 

Επισηµαίνεται ότι η νέα οριοθέτηση 
θα τεθεί σε εφαρµογή µετά την έγκρι-
σή της από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, ώστε να ισχύσει µε την 
πρόσκληση της Εξισωτικής το 2019. 

21-22, 35-36

Αύξηση τιμών 
δείχνει 
το τιμολόγιο 
του Νομικός

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Άτονα και πιεσµένα κινείται µέχρι και σή-
µερα η ελληνική αγορά ακτινιδίου, όταν 
πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο το προϊόν 
έφευγε µε αυξηµένες ροές προς όλη την 
Ευρώπη και υψηλές τιµές στα 60 ευρώ το 
κιλό. «Φέτος, η αγορά είναι µέχρι και αυτή 
την περίοδο χαλαρή, δεν υπάρχει η περσι-
νή ζωηράδα. Οι πράξεις που έχουν γίνει εί-
ναι λίγες και οι τιµές στα 37 µε 45 λεπτά το 
κιλό» εξηγεί στην  Agrenda, ο πρόεδρος της 
Ζευς Ακτινίδια ∆ηµήτρης Μανώσης.

Τα προβλήµατα της περιορισµένης κινη-
τικότητας στην αγορά εντοπίζονται, σύµφω-

να µε τους παραγωγούς, αφενός στο γεγο-
νός ότι διακινούνται ακόµα στην Ευρώπη 
ακτινίδια από τη Νέα Ζηλανδία και τη Χιλή 
και αφετέρου στη µειωµένη κατανάλωση.

Μέριµνα των παραγωγών οφείλει να εί-
ναι, σε αυτή τη φάση, η καλή συντήρηση 
των ακτινιδίων, ώστε να διατηρηθεί η ποιό-
τητα του ελληνικού προϊόντος και να «τρα-
βήξει» την αγορά όταν θα αυξηθεί η ζήτηση. 

Όσον αφορά την παραγωγή, εκτιµάται ότι 
θα σηµειώσει µικρή µείωση 5% και αναµένεται 
να διαµορφωθεί στους 205.000 µε 210.000 
τόνους, σύµφωνα µε τους γνωρίζοντες. 

Βαραίνει διεθνώς η αγορά στο ακτινίδιο 
 Με τιµή 45 λεπτά και µικρή ζήτηση πρέπει να κάνουν υποµονή οι παραγωγοί 
 Κόβουν αγορές οι σοδειές Νέας Ζηλανδίας και Χιλής, που διακινούνται ακόµα 
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Ο
ι ευρωπαϊκοί δείκτες έχουν αρ-
χίσει να κινούνται -έστω και αρ-
γά- ανοδικά, προοιωνίζοντας κα-
λύτερες µέρες για το σκληρό σι-

τάρι στην ελληνική αγορά. Οι βασικοί λόγοι 
είναι η ξηρασία στη Γαλλία και η γενικότερη 
δυσαρέσκεια των παραγωγών σε πολλές χώ-
ρες από τις χαµηλές τιµές, η οποία θα οδηγή-
σει στη µείωση των καλλιεργούµενων εκτά-
σεων. Στο εσωτερικό αναµένουµε να δούµε 
πως θα αντιδράσουν οι µύλοι, αλλά και οι ε-
ξαγωγείς στα νέα δεδοµένα. Για την ώρα δεν 
έχει αποτυπωθεί στην αγορά µας η άνοδος.  

 Μειώθηκε ξανά στη χώρα µας η ζήτη-
ση στη φυσική αγορά, αν και θεωρείται κά-
τι πρόσκαιρο. Οι πωλήσεις της σοδειάς µας 
είναι αρκετά πίσω σε σχέση µε τις προηγού-
µενες χρονιές και φυσικά οι φορτώσεις και 
πληρωµές ακόµα πιο πίσω. Όσον αφορά το 
πριµ επί των τιµών, αυτό είναι γενικά πιεσµέ-
νο για όλες τις σοδειές. Οι αναλυτές θεωρούν 
ότι αν το βαµβάκι χρηµατιστηριακά κινηθεί 
περί τα 85 σεντς ανά λίµπρα, δεν αποκλείε-
ται η βάση να πιεστεί λίγο ακόµα, ιδιαίτερα 
αν δεν λήξει ο εµπορικός πόλεµος. 

 Μια µετριοπαθή έλλειψη της παραγω-
γής κατά 2 εκατ. τόνους αναµένει ο ∆ιεθνής 
Οργανισµός Ζάχαρης (ISO), για την εµπορική 
περίοδο 2019-2020, η οποία προαναγγέλλει 
«το τέλος του πλεονασµατικού κύκλου στην 
παγκόσµια παραγωγή ζάχαρης» σύµφωνα 
µε τον οργανισµό. «Το αναµενόµενο πλεό-
νασµα για το 2018-2019 δεν θα είναι τόσο 
υψηλό, και ένας συνδυασµός απρόβλεπτων 
µειώσεων της παραγωγής θα οδηγήσουν σε 
µια πρόωρη έναρξη µιας περιόδου ελλείµµα-
τος στο προϊόν», καταλήγει η έκθεση.

Κάτι καλύτερο 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208

76,39 76,51
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18/10 24/10 01/11 08/11 15/11 22/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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14,88
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14,66

55,42
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178

186,5

14,59

57,00

224

224

178

186,5

14,47

58,45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 2,60 2,64

2,66 2,74

2,79
2,98

77,92 78,99
76,86

78,96

Ακτινίδιο τιμές
(λεπτά/κιλό)

2017: 60

2018: 37 – 45

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή βιομηχανικής 
ντομάτας  
90 ευρώ ανά τόνο στα 5 brix

85 ευρώ ανά τόνο κάτω από 5 brix

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Αδειάζουν από νωρίς 
οι δεξαμενές ποιοτικού  
ελαιολάδου

 Πιέζεται η βάση 
στο βαμβάκι λόγω 
πολυεστέρα

Με ποιότητα και ποσότητα 
ξεκινούν δυναµικά 
τα πορτοκάλια Ναβαλίνες 
Προβλήµατα µικροκαρπίας αντιµετωπίζει 
η ισπανική παραγωγή πορτοκαλιού 
φέτος, ενώ οι πρόσφατες βροχοπτώσεις 
επηρέασαν και την ποιότητα, αφήνοντας 
σε πλεονεκτική θέση Ιταλία και Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Φθίνουσα 
ενίσχυση 
για έως 4 έτη
Όσες περιοχές έµειναν τελικά εκτός 
οριοθέτησης από τις υφιστάµενες θα 
συνεχίσουν να λαµβάνουν για λίγα 
χρόνια εξισωτική αποζηµίωση 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
υπουργείου, γεγονός που ενδέχεται 
µάλιστα να αυξήσει και τα συνολικά 
κονδύλια της ενίσχυσης. Συγκεκριµένα, 
ο φάκελος των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει 
πως η ετήσια ενίσχυσή τους θα 
αποτελεί φθίνον ποσοστό της µέσης 
ενίσχυσης που ελάµβαναν στο πλαίσιο 
του µέτρου, πριν τη νέα οριοθέτηση 
των µειονεκτικών περιοχών, ως 
ακολούθως: Για το πρώτο έτος 80% 
της ενίσχυσης που ελάµβαναν στο 
πλαίσιο του µέτρου, πριν την νέα 
οριοθέτηση των µειονεκτικών 
περιοχών, για το δεύτερο 60% για το 
τρίτο 40% και για το τέταρτο έτος 
20%. Προς το παρόν είναι άγνωστο 
το χρονικό διάστηµα που θα επιλέξει 
το υπουργείο να συνεχίζει να χορηγεί 
εξισωτική στους «κοµµένους» της
νέας οριοθέτησης.

Ο προϋπολογισµός του 
2019 προβλέπει για τον 
ΕΦΚ έσοδα µόλις της 
τάξεως του 1 εκατ. ευρώ 
έναντι 28 εκατ. ευρώ 
που έγραφε το 2018. 
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Με τους Έλληνες ευρωβουλευτές και τη 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις 
Βρυξέλλες συναντήθηκε στις 20 Νοεµ-
βρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, Σταύρος Αραχωβί-
της, µε σκοπό να τους ενηµερώσει και 
να προωθήσει τις ελληνικές θέσεις σε 
σχέση µε τη νέα ΚΑΠ.

Ο υπουργός ζήτησε τη στήριξή τους 
κατά τις συνεδριάσεις των Επιτροπών 
και της Ολοµέλειας του Κοινοβουλίου 
σχετικά µε τη διατήρηση του προϋπο-
λογισµού, αλλά και για το θέµα της ε-
ξωτερικής σύγκλισης. Παράλληλα, ο κ. 
Αραχωβίτης συζήτησε για τη διαδικασία 
κατάρτισης τεχνικού φακέλου για την 
καταχώρηση του Ελληνικού Γιαουρτι-
ου ως ΠΓΕ. Για τις εµπορικές συµφω-
νίες διαβεβαίωσε πως µε τις χώρες της 
MERCOSUR και την Κίνα αλλά και η ο-
λοκλήρωση της συµφωνίας µε την Σι-
γκαπούρη όσον αφορά στην προστα-
σία των γεωγραφικών ενδείξεων και δη 
της ναυαρχίδας αυτών της Φέτας ΠΟΠ, 
θα ακολουθήσουν τα τελευταία παρα-
δείγµατα της Ιαπωνίας και του Μεξικού.

Το τέλος του ΕΦΚ σήµανε ο προ-
ϋπολογισµός που κατατέθηκε 
την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου στη 
Βουλή, καθώς προβλέπει για το 
2019 σχετικά έσοδα µόλις της 
τάξεως του 1 εκατ. ευρώ έναντι 
28 εκατ. ευρώ που είχε εγγρά-
ψει το 2018. Το υπόλοιπο του 
Ειδικού Φόρου θα αφορά όπως 
όλα δείχνουν τα γλυκά κρασιά 
για τα οποία υπάρχει διαφορε-
τικό φορολογικό καθεστώς και 
δεν έχει σχέση µε τον φόρο που 
είχε επιβληθεί από το 2016. Αυ-
τή η «ουρά» είναι που ενοχλεί 
καθώς φαίνεται τους µικρούς 
οινοποιούς µε τον Σύνδεσµο  
Μικρών Οινοποιών (ΣΜΟΕ) να 
κάνει λόγο για γραφειοκρατία 
η οποία επιβαρύνει σοβαρά τα 
λειτουργικά έσοδα των µικρών 
οινοποιείων. Κατά τ’ άλλα θέλει 
η Μάρω να κρυφτεί και η χαρά 
δεν την αφήνει... 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του 
ΣΜΟΕ αναφέρει µεταξύ άλλων:

Σε θρίλερ έχει αναδειχθεί το ζή-
τηµα του Ειδικού Φόρου στο Κρα-
σί από τις αρχές Σεπτεµβρίου µέ-
χρι σήµερα. Μετά από τις βαρύ-
γδουπες ανακοινώσεις κατάργη-
σης του που έχουν γονατίσει δύο 
µήνες την αγορά, εχθές κατατέ-

θηκε το σχέδιο του προϋπολογι-
σµού που στη σελίδα 12 προβλέ-
πει 1.000.000 ευρώ έσοδα από 
τον Ειδικό Φόρο στο κρασί.

Την ίδια στιγµή γνωρίζουµε ότι 
είναι ήδη έτοιµη η σύµφωνη µε 
την πολυσυζητηµένη απόφαση του 
ΣΤΕ εγκύκλιος είσπραξης του Ει-
δικού Φόρου στο Κρασί.

Το περιεχόµενο της δεν µας εί-
ναι ακόµα γνωστό αλλά υπάρχει 
έντονη ανησυχία λόγω της φρά-
σης του ΣΤΕ στη σελίδα 6  της α-
πόφασης 1734/2018 «πολλώ µάλ-
λον που η προβαλλόµενη απόφα-
ση δεν προβλέπει τήρηση πρόσθε-
των βιβλίων και στοιχείων προ-
κειµένου να παρακολουθείται η 
κίνηση και η επεξεργασία κρα-
σιού εντός του οινοποιείου», η ο-
ποία αφήνει υπόνοια για µεγαλύ-
τερη γραφειοκρατία. [...]

Η φράση αυτή που αναφέρεται 
στους µικρούς οινοποιούς θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει σε επιπλέον 
επιβολή δυσβάσταχτης γραφειο-
κρατίας για τις µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, στην οποία είναι αδύ-
νατο να ανταποκριθεί ο µικροµε-
σαίος παραγωγός. Ο µικρός οινο-
ποιός δεν είναι ∆ιευθύνων σύµ-
βουλος αλλά ο πιο σηµαντικός 
εργάτης του οινοποιείου του. [...]

Συνάντηση 
Αραχωβίτη με 
ευρωβουλευτές 
για την ΚΑΠ 

Παρελθόν ο Φόρος στο κρασί  
και βάσει του προϋπολογισμού 

Τα βασικά σηµεία στα οποία στάθηκε 
ο υπουργός κατά τη συζήτηση 

ήταν η εξωτερική σύγκλιση στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής, η καταχρηστική χρήση 
του όρου «Ελληνικό Γιαούρτι» 

από άλλες χώρες, οι εξελίξεις στις 
διαπραγµατεύσεις για τις εµπορικές 
συµφωνίες της ΕΕ µε τρίτες χώρες.

Η οµάδα εφτά 
συµβούλων 
της Επιτροπής 
(SAM) λένε 
πως πρέπει να 
επανεξεταστεί 
η οδηγία.

Αναχρονιστική η Οδηγία για τους ΓΤΟ
λένε οι επιστηµονικοί σύµβουλοι της Ευρώπης

Οι επικεφαλής επιστηµονικοί σύµβουλοι της Κοµισιόν, προτρέπουν 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η αξιοποίηση της τεχνολογίας επεξεργασίας γονιδίων.
Η οµάδα εφτά συµβούλων της Επιτροπής (SAM), υποστηρίζουν  θα πρέπει 
να επανεξεταστεί η οδηγία για τους ΓΤΟ (2001/18/EC) µε αφορµή 
πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, η οποία αναδεικνύει ότι 
δεν συµβαδίζει µε την επιστήµη. Ειδικότερα, πρότειναν να εξακριβωθεί 
κατά πόσο η αναφορά της Οδηγίας σε «φυσικότητα» µπορεί να διατηρηθεί 
τώρα που νέες τεχνολογίες στοχευµένης µετάλλαξης, όπως είναι η 
επεξεργασία γονιδίων, µπορούν να δηµιουργήσουν καλλιέργειες µε 
γενετικές διαφοροποιήσεις που δεν διαφέρουν ούτε στο ελάχιστο από 
αυτές που συµβαίνουν σε καλλιέργειες είτε από µια φυσική διαδικασία 
µετάλλαξης, είτε από µια τυχαία µεταλλαξογένεση. Οι σύµβουλοι 
υποστηρίζουν ότι έχει αποδειχθεί ότι τα «τα προϊόντα αυτά είναι δυνητικά 
ασφαλέστερα από τα προϊόντα τυχαίας µεταλλαξιογένεσης». 

Ενοχλεί η «ουρά» 
για τα γλυκά

Αυτή η «ουρά» του 
1 εκατ. ευρώ είναι 
που ενοχλεί καθώς 

φαίνεται τους µικρούς 
οινοποιούς µε τον 
Σύνδεσµο Μικρών 
Οινοποιών (ΣΜΟΕ) 



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια διαδραστική εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης την #TruthAboutCotton έχει ξε-
κινήσει η ∆ιεθνής Συµβουλευτική Επιτρο-
πή Βάµβακος (ICAC) για την αντιµετώπι-
ση µύθων και παρεξηγήσεων που ταλα-
νίζουν τον κλάδο τα τελευταία χρόνια. Το 
#TruthAboutCotton χρησιµοποιεί στατι-
στικά στοιχεία και επαληθεύσιµα δεδοµέ-
να για την αντιµετώπιση αυτών των ανα-
ληθειών. Παράλληλα, παροτρύνει τους ε-
πισκέπτες να δηµοσιεύσουν τα δικά τους 
δεδοµένα για το προϊόν ή να διαψεύσουν 
τους µύθους που αντιµετωπίζουν και να 
συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας βιβλιο-
θήκης πληροφοριών που ο καθένας στην 
παγκόσµια βιοµηχανική κοινότητα µπο-
ρεί να χρησιµοποιήσει για να υπερασπι-
στεί τις φυσικές ίνες.

Στο µεταξύ, την ώρα που οι συζητήσεις 
στον ΠΟΕ για το µέλλον των επιδοτήσεων 
βάµβακος καλά... κρατούν, µε τους επικρι-
τές τους να µιλούν για στρεβλώσεις στο ε-
µπόριο του προϊόντος και τις τιµές, ενδι-
αφέρον έχουν τα στοιχεία της ICAC, που 
δείχνουν ότι το 2017-2018, οι παντός εί-
δους κρατικές ενισχύσεις στο βαµβάκι πα-
γκοσµίως ανήλθαν στα 5,9 δισ. δολάρια 
καταγράφοντας αύξηση 33% σε σχέση µε 
το 2016-2017 (4,4 δισ. δολάρια). 

Αυτό διαπιστώνει η έκθεση του 2018 
µε τίτλο «Οι επιδοτήσεις παραγωγής και 
εµπορίου που επηρεάζουν την βιοµηχα-
νία βάµβακος» της ∆ιεθνούς Συµβουλευ-
τικής Επιτροπής Βάµβακος (ICAC). Συνολι-
κά, 10 χώρες χορήγησαν επιδοτήσεις στις 
εγχώριες βιοµηχανίες βάµβακος (συµπε-

ριλαµβανοµένης της άµεσης στήριξης της 
παραγωγής, εξαγωγικών επιδοτήσεων, α-
σφάλισης των καλλιεργειών και των µη-
χανισµών ελάχιστης τιµής) µε µέση τιµή 
18 σεντς ανά λίµπρα, από 17 σεντς ανά 
λίβρα το προηγούµενο έτος.

Σχέση τιµών και επιδοτήσεων
Ένα σηµείο δεδοµένων που αντιστρέφει 

τις µακροπρόθεσµες τάσεις είναι η σχέ-
ση µεταξύ των τιµών και των ποσών των 
επιδοτήσεων που παρέχονται από τις κυ-
βερνήσεις. ∆εδοµένου ότι η Συµβουλευ-
τική άρχισε να παρακολουθεί την κρατι-
κή στήριξη για το βαµβάκι το 1997-1998, 
οι τάσεις έχουν δείξει ότι οι επιδοτήσεις 
µειώνονται όταν οι τιµές είναι υψηλές και 
αυξάνονται όταν οι τιµές είναι χαµηλές. 
Όταν οι τιµές βαµβακιού αυξήθηκαν από 
70 σεντς ανά λίµπρα το 2015-2016 σε 83 
σεντς ανά λίβρα το 2016-2017, οι επιδο-
τήσεις µειώθηκαν. Όταν οι τιµές αυξήθη-
καν και πάλι στα 88 σεντς ανά λίµπρα το 
2017-2018, ωστόσο, οι επιδοτήσεις συ-
νέχισαν να αυξάνονται.

Το µερίδιο της παγκόσµιας παραγωγής 
βαµβακιού που έτυχε άµεσης κρατικής βο-
ήθειας - συµπεριλαµβανοµένων των άµε-
σων ενισχύσεων και των εξαγωγικών επι-
δοτήσεων αυξήθηκε από 55% κατά µέσο 
όρο µεταξύ 1997-1998 και 2007-2008, σε 
περίπου 83% το 2008-2009. Από το 2009-
2010 έως το 2013-2014, το µερίδιο αυ-
τό µειώθηκε και κατά µέσο όρο το 48%.

Το 2014-2015 και το 2015-2016, το µέ-
σο ποσοστό της παραγωγής που έλαβε ά-
µεση στήριξη αυξήθηκε στο 75%. Ο αριθ-
µός αυτός στη συνέχεια µειώθηκε στο 47% 
το 2016-2017 και το 2017-2018.

ΝΕΡΟ

ΧΡΗΣΗ 
ΓΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εκστρατεία #TruthAboutCotton της ICAC

Πού η αλήθεια και πού η μπλόφα 
για το σεντόνι που ντύνει τον κόσμο
Αυξήθηκε κατά 33% παγκοσμίως η κρατική στήριξη στον τομέα βάμβακος την περίοδο 2017-2018

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ
ΙΝΕΣ

Βασικός ανταγωνιστής του βάµβακος οι συν-
θετικές ίνες, που κατασκευάζονται από το πε-
τρέλαιο που αποτελεί την αιτία της µη βιώσι-
µης ρύπανσης στον κόσµο.

Το βαµβάκι (xerophyte) είναι ένα φυτό που α-
παιτεί πολύ λίγο νερό για να αναπτυχθεί. Πρό-
κειται ουσιαστικά για µια καλλιέργεια της ε-
ρήµου, µε ένα βαθύ ριζικό σύστηµα που είναι 
ιδανικό για τα άγονα κλίµατα. Χρειάζεται νε-
ρό σε κρίσιµες στιγµές κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής του για να έχει µια καλή απόδοση.

Συζήτηση για την αποτελεσµατικότητα! Το 
βαµβάκι καταλαµβάνει µόλις το 3% της γε-
ωργικής έκτασης στον κόσµο και καλύπτει 
το 36% των αναγκών της κλωστοϋφαντουρ-
γίας παγκοσµίως.

Οι ερευνητές σε όλο τον κόσµο εργάζονται 
για να δώσουν στο βαµβάκι παρόµοιες ιδι-
ότητες µε συνθετικές ίνες - χωρίς την πλα-
στική ρύπανση.
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Χωρίς Ενίσχυση Με Ενίσχυση

Εκατοµµύρια τόνοι 

Ο µέσος όρος µε ενίσχυση: 55%

84%

47%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΒΑΜΒΑΚΟΣ)
ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΦΥΤΟ

Οι άνθρωποι έχουν µιλήσει: Το βαµβάκι εί-
ναι πράγµατι το ύφασµα της ζωής µας, και 
αυτός είναι µόνο ένας από τους λόγους για 
τους οποίους, πάντα θα είναι.

Το βαµβάκι είναι ένα σκληρό, ανθεκτικό, ευέ-
λικτο φυτό που έχει απροσδιόριστο χαρακτή-
ρα και µπορεί να καλλιεργηθεί όλο το χρόνο, 
ακόµη και σε δύσκολες συνθήκες. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Εκατοντάδες εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο 
τον κόσµο εξαρτώνται από το βαµβάκι για να 
κερδίσουν τα προς το ζην, ιδιαίτερα στις λι-
γότερο ανεπτυγµένες χώρες.

ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΜΙΚΡΟΪΝΑΣ

Το βαµβάκι χρησιµοποιείται για να κάνει πο-
λύ περισσότερα από ό, τι ένα άνετο ύφασµα! 
Παράγει τροφή για τους ανθρώπους και τα 
ζώα, και µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί 
ως λίπασµα.





Βακτήρια στις 
νέες καρυδιές
Τα απαραίτητα μέτρα πριν 
και μετά την εκ νέου φύτευση

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αντιµέτωπες µε τη βακτηρίω-
ση των φύλλων έρχονται οι 
νέες καλλιέργειες καρυδιών, 
όπως δηλώνουν οι γεωπονοι 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού 
και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγ-
χου Βόλου, αποτελώντας µα-
ζί µε την ανθράκωση τη κυρι-
ότερη ασθένεια των καρπών. 

Τόσο πριν όσο και µετά την 
εγκατάσταση των νέων καρυδε-
ώνων, ως βασικά προληπτικά 
µέτρα οι γεωπόνοι ορίζουν την 
αποφυγή καλλιέργειας σε πε-
ριοχές µε αυξηµένη ατµοσφαι-
ρική υγρασία κατά τη διάρκεια 

της βλαστικής περιόδου και ιδι-
αίτερα το διάστηµα της ανθοφο-
ρίας. Η υψηλή σχετική υγρασία 
ευνοεί την ανάπτυξη µυκητολο-
γικών ασθενειών, ενώ ο συν-
δυασµός υψηλής ατµοσφαιρι-
κής υγρασίας και υψηλής θερ-
µοκρασίας ευνοεί τις προσβο-
λές από βακτήρια. 

Καλό είναι επίσης οι παρα-

γωγοί να κάνουν τις απαραί-
τητες εδαφολογικές αναλύσεις 
πριν την εγκατάσταση, ώστε να 
γνωρίζουν τυχόν ελλείψεις σε 
θρεπτικά στοιχεία και να προ-
σθέτουν τα απαραίτητα λιπά-
σµατα πριν το όργωµα.

Η επιλογή επίσης υγιούς πολ-
λαπλασιαστικού υλικού είναι 
καθοριστικής σηµασίας, κα-
θώς πολλές φορές οι ασθένειες 
που εµφανίζονται στα δένδρα 
προέρχονται από τα φυτώρια. 

Προληπτικά µέτρα 
µετά τη φύτευση

Οι γεωπόνοι προτείνουν 
την στάγδην άρδευση ως τον 
ιδανικό τρόπο ποτίσµατος, 
να αποφεύγεται όµως η δια-

βροχή του κορµού. Τα νεαρά 
δένδρα, κατά τα πρώτα χρό-
νια από τη φύτευσή τους, θα 
πρέπει να προστατεύονται α-
πό τον ανταγωνισµό των ζιζα-
νίων, αλλιώς θα υπάρξει ση-
µαντική καθυστέρηση στην 
ανάπτυξή τους. 

Συνιστάται επάλειψη του 
κορµού µέχρι ένα µέτρο ύ-
ψος και λίγο κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους µε 
βορδιγάλειο πάστα το φθι-
νόπωρο και νωρίς την άνοι-
ξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
που το σηµείο εµβολιασµού 
είναι χαµηλά. Με καλό κλάδε-
µα, τέλος, επιτυγχάνεται  κα-
λός αερισµός και διείσδυση 
του φωτός στο δέντρο.

Αναγκαία τα προληπτικά µέτρα σε νέες φυτεύσεις φιστικιάς
Τη λήψη βασικών προληπτικών µέτρων πριν και µετά την εγκατάσταση των 
νέων δενδρυλλίων συνιστούν οι γεωπόνοι του Βόλου, ως απαραίτητη 
διαδικασία για την αποφυγή ή τον περιορισµό σοβαρών 
φυτοπροστατευτικών προβληµάτων αργότερα. Η καλλιέργεια της φιστικιάς 
θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές µε υψηλή σχετική υγρασία κατά 
τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, διότι ευνοείται η εµφάνιση 

µυκητολογικών ασθενειών. Αποφασιστικός παράγοντας είναι το στραγγερό έδαφος, 
καθώς σε ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται οι προσβολές από εδαφογενείς µύκητες. 
Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά εδάφη και να λαµβάνεται µέριµνα για 
καλή αποστράγγιση του εδάφους. Σηµαντικά επίσης µέτρα είναι η ανάλυση εδάφους, 
ώστε να προστεθούν τα απαραίτητα λιπάσµατα αλλά και οι σωστές αποστάσεις 
φύτευσης προς αποφυγή της υψηλής υγρασίας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Για τυχόν ελλείψεις
Oι παραγωγοί συνιστάται 

να κάνουν τις απαραί-
τητες εδαφολογικές 
αναλύσεις πριν την 

εγκατάσταση

Φώµοψη στην αµυγδαλιά
Έντονες προσβολές φώµοψης (phomopsis 
amygdali) παρατηρούνται σε καλλιέργειες 
πού βρίσκονται στους νοµούς Μαγνησίας, 
Λάρισας και Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Βόλου. Η ασθένεια 
προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του 
έτους, νέκρωση των οφθαλµών και 
καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες 
στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον 
σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή 
γύρο από έναν οφθαλµό. Συνιστάται 
αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων 
των προσβεβληµένων βλαστών. Αυτό το 
µέτρο πρέπει να εφαρµόζεται από όλους 
τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις 
εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας, 
για την µείωση και εξάλειψη των εστιών 
διαχείµασης του παθογόνου.  Προτείνονται 
2-3 ψεκασµοί για την καταπολέµηση του 
παθογόνου το φθινόπωρο, µε την πτώση 
των φύλλων και αµέσως µετά το κλάδευµα, 
κατά την διάρκεια του ληθάργου το 
χειµώνα.

Νέκρωση βραχιόνων στις
καλλιέργειες βερικοκιάς
Παρουσία διογκωµένων ελκών µε επιµήκεις 
ρωγµές στους κλάδους ή στον κορµό των 
δένδρων είναι τα βασικά συµπτώµατα της 
νέκρωσης που παρουσιάζουν οι βραχίονες 
της βερυκκοκιάς, σύµφωνα µε το δελτίο 
γεωργικών προειδοποιήσεων από το 
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου. Από τους 
κορµούς των δέντρων βγαίνει άφθονη 
κόλλα όπως λένε και τα έλκη αρχίζουν 
πάντα από τις τοµές κλαδέµατος. Σε τοµή 
του προσβεβληµένου τµήµατος στην περιοχή 
των ελκών παρατηρείται χαρακτηριστικός 
καστανός µεταχρωµατισµός του ξύλου. Οι 
γεωπόνοι προτρέπουν τους παραγωγούς το 
κλάδεµα να γίνεται µε ξηρό καιρό και οι 
προσβεβληµένοι κλάδοι να καταστρέφονται 
µε αφαίρεση. Συνιστούν επίσης τα 
κλαδευτικά εργαλεία να απολυµαίνονται 
συχνά και µε προσοχή για την αποφυγή 
µεταφοράς µολυσµάτων και να γίνεται 
ακόµη επάλειψη των µεγάλων τοµών 
κλαδέµατος µε κατάλληλα υλικά (πάστες). Η 
επάλειψη, τονίζεται, θα πρέπει να γίνεται 
αµέσως µετά το κλάδεµα.Τέλος, όπου 
ενδηµεί η αρρώστια, οι γεωπόνοι του 
Ναυπλίου προτρέπουν τους παραγωγούς  το 
κλάδεµα να γίνεται όψιµα και η κόµη  να 
διαµορφώνεται µε τρόπο που να 
διευκολύνεται ο καλός αερισµός του 
δέντρου.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ 

Και εγένετο Corteva. Τι κρύβει 
υπό τη σκέπη του αυτό το όνοµα;

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να κάνω ειδι-
κή αναφορά στο όνοµα µας Corteva 
Agriscience το οποίο προκύπτει από 
το συνδυασµό λέξεων που σηµαί-
νουν «καρδιά» και «φύση». 

Η Corteva Agriscience σήµερα, 
ως φυσικός διάδοχος των γεωργι-
κών τµηµάτων -κολοσσών της αγρο-
τικής τεχνολογίας Dow & DuPont/
Pioneer, βάζει στο επίκεντρο το µε-
τασχηµατισµό όλου του συστήµα-
τος παραγωγής τροφίµων, ανα-
πτύσσοντας τις πιο σηµαντικές ι-
κανότητες αναφορικά µε τη διαχεί-
ριση της τεχνολογίας, της καινοτο-
µίας µέσω της Έρευνας & Ανάπτυ-
ξης, όπως επίσης και του µοναδι-
κού ανθρώπινου δυναµικού-ταλέ-
ντων που διαθέτει.

Η Corteva Agriscience σκοπεύει 
να αποτελεί έναν πραγµατικό σύµ-
µαχο για τους επαγγελµατίες της 
γεωργίας, χάρη στις πλήρεις λύ-
σεις που προσφέρει.  

Τι µπορεί να σηµαίνει αυτή η 
ανακατάταξη για τους Έλληνες 
παραγωγούς;

Σε µια περίοδο κατά την οποία οι 
αγροτικοί συντελεστές και συγκε-
κριµένα η προσπάθεια παραγωγής 
επαρκών και ασφαλών τροφίµων 
δέχεται πολύπλευρες πιέσεις, είτε 
αυτό αφορά στους πόρους παραγω-
γής, είτε πιέσεις στο καθαρό εισό-
δηµα των παραγωγών, γίνεται εύ-
κολα κατανοητή η επιτακτική ανά-
γκη αύξησης της αποδοτικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων. 

Σε αυτό ακριβώς το πεδίο έρχε-
ται η Corteva Agriscience να αποτε-
λέσει τον πολύτιµο συνεργάτη για 
τον Έλληνα παραγωγό δεδοµένου 
ότι και οι Έλληνες παραγωγοί µα-

θαίνουν να λειτουργούν µε όρους 
επένδυσης! Και όταν λέµε «επέν-
δυση» εννοούµε σε καινοτόµα, α-
ξιόπιστα και σύγχρονα «εργαλεία» 
φυτοπροστασίας, κατάλληλο πολ-
λαπλασιαστικό υλικό, όπως επίσης 
και τεχνολογίες που θα τους βοη-
θήσουν συνολικά να κερδίσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 
ελληνική αλλά και διεθνή αγορά. 

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό 
ότι σε µια άκρως απαιτητική και µε-
ταβαλλόµενη αγροτική αγορά, ε-
ξελίξεις στη βιοµηχανία όπως αυ-
τή της Corteva Agriscience, µόνο 
κέρδος µπορεί να αποφέρουν στο 
άµεσο µέλλον αλλά και µακροπρό-
θεσµα για τους Έλληνες επαγγελ-
µατίες της γεωργίας.

Ποια θα ξεχωρίζατε σήµερα ως 
τα ποιο δυνατά όπλα στο 
portfolio του νέου σχήµατος;

∆εδοµένης της υψηλής τεχνογνω-
σίας που προέρχεται από τις µητρι-
κές εταιρίες, ως Corteva Agriscience 

βρισκόµαστε σήµερα στην µονα-
δική θέση το χαρτοφυλάκιο µας 
να έχει απαράµιλλο «εύρος» και 
«βάθος». ∆ιαθέτουµε µερικά από 
τα πλέον δηµοφιλή, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, εµπορικά σήµατα σπό-
ρων και φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων µαζί µε καινοτόµες λύσεις 
ψηφιακής γεωργίας. 

Το µοναδικό δε, γενετικό υλι-
κό σπόρων σε σχεδόν όλες τις α-
ροτραίες καλλιέργειες οικονοµι-
κού ενδιαφέροντος για την Ελ-
λάδα, σε συνδυασµό µε το πλή-
ρες χαρτοφυλάκιο φυτοπροστα-
σίας δηµιουργεί την πιο ισχυρή 
πρόταση στην ελληνική αγορά α-
γροεφοδίων.

Πιο συγκεκριµένα, το σήµα Pioneer 
είναι διεθνώς αναγνωρίσιµο για 
την υψηλή ποιότητα και παραγω-
γικότητα στις µεγάλες καλλιέργει-
ες µε συµβατικούς ή επενδεδυµέ-
νους σπόρους. 

Όσον αφορά στη φυτοπροστα-
σία, τα νέα εντοµοκτόνα Radiant 
και Closer παγκοσµίως έρχονται 
να καλύψουν τις διαρκώς εξελισ-
σόµενες ανάγκες φυτοπροστασίας 
σε πλήθος πολυετών καλλιεργειών, 
κηπευτικών αλλά και στο βαµβάκι. 

Το καθιερωµένο στη συνείδη-
ση των παραγωγών χαρτοφυλά-
κιο ζιζανιοκτόνων σιτηρών και ε-
κείνο του ρυζιού πολύ σύντοµα θα 
εµπλουτιστούν µε νέες λύσεις ό-
πως το Quelex (µε Arylex Active) 
και Rinskor αντίστοιχα, ενώ η επα-
ναστατική τεχνολογία του µυκητο-
κτόνου Zorvec θα καλύψει τις ανά-
γκες των παραγωγών στις κηπευ-
τικές καλλιέργειες και το αµπέλι. 

Παράλληλα η εταιρεία θα ολο-
κληρώσει πολύ σύντοµα την ανά-
πτυξη νέων ψηφιακών λύσεων για 
την αποτελεσµατική και βιώσιµη 
διαχείριση των καλλιεργειών µε 
βάση την συγκρότηση και ανάλυ-
ση βάσεων ψηφιακών δεδοµένων 
στο χωράφι.

Ο Γεράσιµος Νικολόπουλος 
κατέχοντας µεγάλη εµπειρία 
στον αγροδιατροφικό κλάδο, τα 
τελευταία 18 χρόνια σηµειώνει 
επιτυχή σταδιοδροµία σε 
πολυεθνικές και ελληνικές 
επιχειρήσεις, τόσο ως στέλεχος 
πωλήσεων αλλά και µάρκετινγκ. 
Είναι απόφοιτος του ΓΠΑ και 
κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (M.Sc) στο Μάρκετινγκ 
και την Επικοινωνία από την 
ΑΣΟΕΕ. Το 2015 στην εταιρεία 
Dow AgroScience, ο ρόλος του 
αναβαθµίζεται σε Marketing 
Manager για την περιοχή των 
Βαλκανίων. Από τον Ιανουάριο 
του 2018 έχει αναλάβει την 
ευθύνη ως Country & Sales 
Manager στην Corteva 
Agriscience για την Ελλάδα, την 
Κύπρο και το Ισραήλ.

Συνδυάζοντας τα αναγνωρισµένα σήµατα του χαρτοφυλακίου προ-
ϊόντων των µητρικών εταιρειών DuPont Pioneer, DuPont Crop 
Protection και Dow AgroSciences, µε µία εξατοµικευµένη στρατηγι-
κή για την ελληνική αγορά, η Corteva Agriscience φιλοδοξεί να απο-
τελέσει την «καρδιά» (core) γύρω από τη «φύση» (teva) της αγροτικής 
παραγωγής, όπως προστάζει και το όνοµά της. Για την προσπάθεια 
αυτή µιλάει στην Agrenda ο Γεράσιµος Νικολόπουλος, Country & 
Sales Manager της εταιρείας για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, περιγρά-
φοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας και σπό-
ρων που προσφέρει, αλλά και τη φιλοσοφία της εταιρείας να ακού-
ει εκτός από τον αγρότη και τον τελικό καταναλωτή. Γιατί, όπως λέ-
ει, η γεωργία δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθεί τη ζήτηση. 

Oλοκληρωμένη 
υποστήριξη 
με καινοτομία 
στο επίκεντρο 
της στρατηγικής
Να δημιουργήσει την πιο ισχυρή πρόταση 
στην αγορά αγροεφοδίων φιλοδοξεί η Corteva 

Γεράσιμος Νικολόπουλος 
Country & Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος,
Ισραήλ, Corteva Agriscience

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Προτεραιότητα
Συνεπείς στο ρητό «Creating 

One Company» οι πελάτες 
παραµένουν πρώτη προτε-
ραιότητα για την Corteva 

Agriscience

Υπηρεσίες
Η έµπειρη οµάδα ειδικών 
γεωπόνων της εταιρείας 

προσφέρει την κατάλληλη 
καθοδήγηση και 
συµβουλευτική

Ζήτηση
Αναµένεται ενίσχυση 
των προτιµήσεων των 

καταναλωτών για προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και 

διατροφικής αξίας
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Θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε 
κάποιες καλλιέργειες στις 
οποίες επικεντρώνεται το 
ενδιαφέρον σας; 

H πληρότητα του πορτοφολίου 
προϊόντων της Corteva Agriscience 
είναι πασιφανής. Είτε στις αροτραί-
ες καλλιέργειες (καλαµπόκι, βαµ-
βάκι, σιτάρι, ηλίανθος, ελαιοκράµ-
βη κ.λ.π) είτε στις πολυετείς καλλι-
έργειες (δενδρώδεις, ελιά, αµπέ-
λι) και βεβαίως στα κηπευτικά η 
Corteva Agriscience παρέχει πλή-
ρεις λύσεις.

Χάρη στην αξιοπιστία και την υψη-
λή τεχνογνωσία, υποστηρίζει ολο-
κληρωµένα τους Έλληνες αγρότες 
σε κάθε στάδιο της αγροτικής πα-
ραγωγής, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Πώς διαµορφώνεται από δω και 
µπρος η σχέση της Corteva µε 
τους εγχώριους διανεµητές των 
προϊόντων της;

Ως Corteva Agriscience, έχουµε 
ήδη πραγµατοποιήσει σηµαντική 
πρόοδο αναφορικά µε την ανακοί-
νωση της εταιρικής µας ταυτότητας 
και της στρατηγικής της νέας ανε-
ξάρτητης εταιρείας παγκοσµίως. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουµε ήδη κά-
νει σαφή την πρόθεσή µας για άµε-
ση πρόσβαση στις αγορές. 

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστη-
µα έχουµε µείνει συνεπείς στην ά-
ποψη ότι η µελλοντική επιτυχία µας 
στον αγροτικό τοµέα βασίζεται επί-
σης στην υψηλή αποτελεσµατικό-
τητα ενός ικανού δικτύου συνερ-
γατών και διανοµέων. Έτσι, στό-
χος της Corteva Agriscience είναι 
να συνδυάσει τα αναγνωρισµένα 
πλεονεκτήµατα του χαρτοφυλακί-
ου προϊόντων των µητρικών εται-
ρειών DuPont Pioneer, DuPont Crop 
Protection και Dow AgroSciences, 
και λαµβάνοντας υπόψη τις κατά 
τόπους συνεργασίες διανοµής, να 
επιλέξει το καλύτερο µοντέλο πα-
ράδοσης των τελικών προϊόντων 
και υπηρεσιών µας.

Πρέπει να θεωρείται σίγουρο, ότι 
καθώς πλησιάζουµε προς την ολο-
κλήρωση της δηµιουργίας της νέας 
εταιρίας, παραµένουµε δεσµευµέ-
νοι στην εξασφάλιση της επιτυχί-
ας των συνεργατών µας και στην 
µεγιστοποίηση του αποτελέσµα-
τος για όλους. 

∆ιεθνώς τα σχήµατα του κλάδου 
διευρύνονται και ενισχύονται. 
Ποιο είναι το στοιχείο που θα 
κάνει την Corteva να 
διαφοροποιηθεί στον 
ανταγωνισµό;

Βασική αρχή της πάνω στην οποία 
στηρίζεται η Corteva Agriscience εί-
ναι το τρίπτυχο: ισχυρή σειρά καινο-
τόµων προϊόντων, πλήρεις και ολο-
κληρωµένες λύσεις (Σπόροι - Φυτο-

προστασία – Ψηφιακές λύσεις) και 
άµεση και συνεπής τεχνική υποστή-
ριξη στους Έλληνες παραγωγούς. 

Κατ’ αρχήν έχουµε τη φιλοσο-
φία να ακούµε ενεργά τόσο τους 
αγρότες όσο και τους τελικούς κα-
ταναλωτές των αγροτικών προϊό-
ντων και να καταγράφουµε τις α-
νάγκες, τις απαιτήσεις αλλά και τις 
ανησυχίες τους. Έτσι  µπορούµε να 
τους παρέχουµε ότι ακριβώς χρειά-
ζονται, αλλά και να τους βοηθούµε 
να καταλάβουν την υψηλή τεχνο-
λογία αλλά και τη διαχείριση που 
κρύβεται πίσω από τα προϊόντα µας. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που 
κάνει την Corteva να διαφοροποι-
είται είναι ότι εξασφαλίζει την υπο-
στήριξη των παραγωγών µε λύσεις 
«από την αρχή ως το τέλος της καλ-
λιέργειας». Αυτή η ολοκληρωµένη 
υποστήριξη αποτελεί µια υπόσχεση 
που λίγες εταιρείες του κλάδου των 
αγροεφοδίων µπορούν πραγµατι-
κά να πραγµατοποιήσουν.

Η Corteva Agriscience το πετυ-
χαίνει µέσα από το κύρος και την 
τεχνογνωσία των ιστορικών εται-
ρειών που βρίσκονται πίσω από 
την ίδρυσή της, καθώς και µέσα α-
πό τη συνεχή έρευνα και την και-
νοτοµία. Συµµετέχοντας σε πρω-
τοβουλίες που υποστηρίζουν την 
καινοτοµία και αναπτύσσοντας συ-
νεργασίες µε παραγωγικούς φο-
ρείς, οι άνθρωποι µας δεν σταµα-
τούν να αναζητούν πρωτοπόρες ι-
δέες και να αναπτύσσουν συνολι-
κές λύσεις, για κάθε στάδιο της α-
γροτικής παραγωγής.  

Τέλος, βλέπουµε εντυπωσιακές 
ευκαιρίες στον τοµέα των υπηρεσι-
ών ψηφιακής γεωργίας. Ως εκ τού-
του η εταιρεία αξιοποιεί στο έπα-
κρο την εξάπλωση των ψηφιακών 
τεχνολογιών και φέρνει τη νέα γε-
νιά λύσεων για την ανάπτυξη και 
την προστασία των καλλιεργειών. 
Ταυτόχρονα, η έµπειρη οµάδα ειδι-
κών γεωπόνων της εταιρείας προ-
σφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση 
και συµβουλευτική. Συνεπείς στο 
ρητό µας «Creating One Company» 
οι πελάτες µας παραµένουν για ε-
µάς πρώτη  προτεραιότητα.

Πόσο θα αλλάξει πιστεύετε η νέα 
τεχνολογία τον τρόπο µε τον 
οποίο γίνεται η δουλειά στο 
χωράφι;

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφί-
µων η ζήτηση για αγροτικά προϊό-
ντα αναµένεται να αυξηθεί έως το 
έτος 2050 κατά 60%, ως αποτέλε-
σµα της αύξησης του πληθυσµού, 
της µεταβολής στις διατροφικές συ-
νήθειες, της αύξησης της ζήτησης 
για ίνες και βιοµάζα. 

Επίσης αναµένεται ενίσχυση των 
προτιµήσεων των καταναλωτών για 

προϊόντα υψηλής ποιότητας και δι-
ατροφικής αξίας, καθιστώντας έτσι 
την καινοτοµία και την χρήση της 
τεχνολογίας στη γεωργία άκρως α-
παραίτητες.

Παράλληλα γίνεται όλο και πε-
ρισσότερο αναγκαία η ψηφιακή 
µετεξέλιξη της γεωργίας, η οποία 
αρχίζει από το χωράφι. Ο δορυφο-
ρικός εντοπισµός και παρακολού-
θηση των αγροτικών προϊόντων, η 
ψηφιακή διαχείριση της διαρροής 
του νερού στο χωράφι, τα µοντέλα 
πρόβλεψης της φυτοπροστασίας 
στον αγρό, η επιλογή γονιδίων βά-
σει της τεχνολογίας Gene Editing/
CRISPR-Cas που αναπτύσσεται από 
την Corteva Agriscience, αλλά και 
η ροµποτική στη γεωργία, είναι µε-
ρικές από τις νέες τεχνολογίες που 
θα καταστήσουν την γεωργική πρα-
κτική στο χωράφι αρκετά διαφορε-
τική από ότι γνωρίζουµε σήµερα.

Για να κλείσω την ερώτησή σας 
από το σηµείο που ξεκίνησα, όπως 
ανέφερα προηγουµένως, ο ίδιος ο 
καταναλωτής επιβάλλει την καινο-
τοµία στην γεωργία, καθώς υγεία 
και ασφάλεια, τρόφιµα χωρίς υπο-
λείµµατα, ιχνηλασιµότητα, περιο-
ρισµός της σπατάλη τροφίµων, υ-
πεύθυνη γεωργία, είναι µερικές 
από τις σύγχρονες απαιτήσεις του 
που πρέπει να ικανοποιήσουµε.

Πόσο έτοιµη είναι η ελληνική 
γεωργία να ενσωµατώσει αυτές 
τις εξελίξεις;

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολο-
γιών, η ανάγκη εισαγωγής της και-
νοτοµίας και η αλλαγή της παρα-
γωγικού µοντέλου είναι αναπόφευ-
κτο να συµβεί και στην ελληνική 
γεωργία το συντοµότερο.  

Άλλωστε αυτό προϋποθέτει και 
η νέα ΚΑΠ αλλά και οι νέες τάσεις 
στις συνήθειες των καταναλωτών 
που θα αποτελέσουν γνώµονα άµε-
σα και για τον Έλληνα παραγωγό. 

Βασικός µοχλός επιτάχυνσης της 
διαδικασίας θα είναι η συνεργασία 
των εταιρειών τεχνολογικής ανά-
πτυξης και καινοτοµίας µε εκείνες 
τις γεωργικές οµάδες-επιχειρήσεις, 
που θα εφαρµόσουν στην γεωργία 
καινοτόµα έργα που προάγουν την 
ανταγωνιστικότητα των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, αναδεικνύουν νέ-
ες καλλιεργητικές πρακτικές και α-
ντανακλούν τις νέες ανάγκες και 
τάσεις της αγοράς.

Πως βλέπετε γενικότερα την 
πορεία ανάπτυξης του γεωργικού 
τοµέα στην Ελλάδα; Υπάρχουν 
πιστεύετε θεσµικά εµπόδια σ’ 
αυτή την πορεία; 

∆εδοµένης της ευνοϊκής γεωγρα-
φικής θέσης της χώρας µας, αλλά 
και των συγκριτικά καλών κλιµα-
τολογικών συνθηκών, η δυναµι-
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κή της ελληνικής γεωργίας είναι 
πράγµατι αξιοσηµείωτη. 

Ωστόσο, κατά την άποψη µου τρία 
είναι τα βασικά σηµεία για την πε-
ρεταίρω ανάπτυξη της ελληνικής 
γεωργικής επιχειρηµατικότητας: 

1. Η ικανότητα µας να δηµιουρ-
γούµε αποτελεσµατικές οµάδες ή 
συνεταιρισµούς παραγωγών των ο-
ποίων το κύριο µέληµα θα είναι η 
εµπορική διαχείριση, πιστοποίηση 
και προώθηση των προϊόντων στην 
ελληνική αλλά και στις διεθνείς α-
γορές. Επιπλέον, θα µπορούσαν να 
λύσουν πολλά προβλήµατα που α-
ντιµετωπίζουν ακόµη και σήµερα 
οι έλληνες παραγωγοί όπως ο πο-
λυκερµατισµός των καλλιεργειών, 
η αντιµετώπιση της µικρής έκτασης 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων κα-
θώς επίσης και τη δυνατότητα να 
παρέχουν σύγχρονη τεχνολογία σε 
προσιτή τιµή για όλους τους συν-
δεδεµένους αγρότες. 

2. Το δεύτερο θέµα αφορά τον ε-
παγγελµατισµό στη γεωργία, ο ο-
ποίος σχετίζεται άµεσα µε την εκ-
παίδευση, καθώς επίσης τη διαχεί-
ριση της καινοτοµίας στη γεωργι-
κή παραγωγή. Επίσης συνδέεται 
µε την αντίληψη του «επενδυτή α-
γρότη», όπως την προσδιορίσαµε 
παραπάνω. 

3. Το τρίτο σηµείο είναι σαφώς 
η σύνδεση της παραγωγής µε την 
κατανάλωση. Με αυτή τη σύνδεση 
θα µπορέσουµε να πετύχουµε το α-
ποτελεσµατικό branding των ελλη-
νικών προϊόντων όπως επίσης να 
αναπροσανατολίσουµε στην παρα-
γωγή. Το τελευταίο θα µας οδηγή-
σει προς την κατεύθυνση της πα-
ραγωγής διαφορετικών προϊόντων 
ή της παραγωγής των ίδιων προϊό-
ντων µε διαφορετικό τρόπο. 

Και τα τρία παραπάνω στοιχεία ε-
φόσον εξελιχθούν θα αποτελέσουν 
παράγοντες επιτυχίας της ελληνι-
κής γεωργικής οικονοµίας.

Πριν κάποιες µέρες 
εξασφαλίσατε από τη BASF 
και την άδεια για το σύστηµα 
παραγωγής ηλίανθου µε 
Clearfield Plus. Τι σηµαίνει αυτό;

Καθώς η αγορά ηλίανθου συνε-
χίζει να επεκτείνεται παγκοσµίως, 
οι παραγωγοί χρειάζονται προηγ-
µένες και βιώσιµες λύσεις για να 
προστατεύσουν τη σοδειά τους α-
πό τον ανταγωνισµό των ζιζανί-
ων. Στο πλαίσιο λοιπόν ενός «οι-
κοσύστηµατος» τεχνολογιών και 
εµπειρίας η Corteva Agriscience, 
από τη µία πλευρά και η BASF α-
πό την άλλη, συνεργάζονται προ-
κειµένου να προσφέρουν στους 
αγρότες τις ολοκληρωµένες λύ-
σεις σπόρων και φυτοπροστασί-
ας, που θα παρέχουν ευρύτερες 
επιλογές για τον έλεγχο των ζιζα-

νίων σε όλα τα εµπορικά σήµατα 
σπόρων της Corteva Agriscience 
παγκοσµίως. Οι παραγωγοί θα ε-
πωφεληθούν από το συνδυασµό 
της καινοτοµίας στον έλεγχο των 
ζιζανίων, µέσω της τεχνολογίας 
Clearfield Plus και της καλύτερης 
γκάµας σπόρων του χώρου µας ό-
πως εκείνων της Pioneer, σε αυτή 
τη σηµαντική καλλιέργεια για τους 
καταναλωτές. Η σειρά σπόρων της 
Pioneer της Corteva Agriscience 
που αναπτύσσονται µε το σύστη-
µα παραγωγής Clearfield Plus θα 
είναι διαθέσιµη στους καλλιεργη-
τές ηλίανθου µε το ξεκίνηµα της 
εποµένης σεζόν. 

Τι περιθώρια επέκτασης έχει ο 
ηλίανθος στην Ελλάδα και από 
τι πιστεύετε πως θα εξαρτηθεί 
αυτό;

Όπως αναφέραµε ήδη, οι εκτά-
σεις του ηλίανθου συνεχίζουν να 
επεκτείνονται παγκοσµίως. Οµοί-
ως και στη χώρα µας έχει αναπτυ-
χθεί τα τελευταία χρόνια σηµαντι-
κά, από τα περίπου 150.000 φτά-
νοντας γύρω στα 800.000 στρέµ-
µατα. Για την Corteva Agriscience 
επίσης ο ηλίανθος θεωρείται µια 
από τις πλέον σηµαντικές καλλι-
έργειες του χαρτοφυλακίου µας. 
Η ευνοϊκή σχέση κόστους – οφέ-
λους, καθώς επίσης οι χαµηλές α-
παιτήσεις σε νερό, καθιστούν τον 
Ηλίανθο σηµαντική λύση για αρ-
κετές περιοχές. Επίσης, µε την τι-
µή των συµβολαίων στα 0,35 ευ-
ρώ ανά κιλό, σε συνδυασµό µε τη 
βελτίωση των αποδόσεων από τη 
χρήση καλύτερων εισροών και υ-
βριδίων όπως της Pioneer από την 
Corteva Agriscience, µαζί µε τις ω-
φέλειες της αµειψισποράς και της 
ένταξης στο µέτρο της απονιτρο-
ποίησης, καθιστούν τον ηλίανθο 
µια αναπτυσσόµενη καλλιέργεια. 

Ωστόσο η εφαρµογή της από-
φασης για τα βιοκαύσιµα δεύτε-
ρης γενιάς από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση ενδέχεται να επηρεάσει το 
ρυθµό ανάπτυξης της καλλιέργει-
ας, που αν και εφόσον ισχύσει θα 
αφορά κατά πάσα πιθανότητα τις 
σεζόν µετά το 2020-21. 

Έχετε, παράλληλα µε την 
Ελλάδα, και την ευθύνη για την 
παρουσία της Corteva στην 
αγορά του Ισραήλ. ∆ώστε µας 
µια εικόνα από εκεί. 

Η Corteva Agriscience ήδη σή-
µερα κατέχει ηγετική θέση στην α-
γορά του Ισραήλ. Προσωπικά θαυ-
µάζω το Ισραήλ καθώς έχει απο-
δειχτεί ότι είναι πράγµατι µια χώ-
ρα δηµιουργικής σκέψης, πρωτο-
πόρος στην εφαρµογή της καινο-
τοµίας και παραγωγός προϊόντων 
µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Ιδι-

αίτερα όσον αφορά την αγροδια-
τροφή και την αγροτεχνολογία, η 
πρωτοπορία του Ισραήλ είναι απο-
τέλεσµα µιας µακράς προσπάθει-
ας απέναντι σε αντίξοες συνθήκες 
και της χρησιµοποίησης των περιο-
ρισµένων πόρων και ιδιαίτερα του 
λιγοστού νερού και της καλλιερ-
γήσιµης γης. Άλλωστε γνωρίζου-
µε όλοι σήµερα αγροτικά επιτεύγ-
µατα του Ισραήλ όπως στον τοµέα 
της άρδευσης καθώς επίσης την τε-
χνολογία των διχτυοκηπίων. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι σήµερα, η γεωρ-
γία αποτελεί το 2,5% περίπου του 
ΑΕΠ της χώρας, ενώ παράγει περί 
του 90% των αναγκών του σε τρό-
φιµα, ενώ εξάγει και τεχνογνωσία 
σε τρίτες χώρες. Το βασικό κλειδί 
της επιτυχίας της αγροτικής παρα-
γωγής του Ισραήλ ήταν και παρα-
µένει να είναι η σύνδεση της εκ-
παίδευσης µε την αγορά, την έρευ-
να και την καινοτοµία. 

Κάτι για το οποίο εξακολουθούµε 
να συζητάµε σήµερα στην Ελλάδα! 

Μέχρι σήµερα ξέρουµε τη 
δουλειά σας στο  πεδίο της 
αγροτεχνολογίας (agrotech). 
Σας έχει απασχολήσει η εµπλοκή 
σας και στο επόµενο στάδιο, 
δηλαδή της τεχνολογίας των 
τροφίµων (foodtech), κάτι που, 
όπως λέγεται,  γίνεται ήδη στο 
Ισραήλ;  

Είτε µε τη µορφή της επιλεκτι-
κής κάθετης ολοκλήρωσης είτε µε 
τη µορφή της ενεργούς συµµετο-
χής στην αλυσίδα τροφίµων (Food 
Chain) οι εταιρείες του κλάδου έ-
χουν ισχυρό ενδιαφέρον και προ-
σαρµόζουν ανάλογα την εµπλοκή 
τους στην διαχείριση της αξίας α-
πό την παραγωγή έως το τελικό 
προϊόν στο πιάτο του καταναλωτή. 

Ως εκ τούτου σήµερα διερευ-
νούµε µοντέλα και λύσεις ξεκινώ-
ντας από την πρόοδο και την ανά-
πτυξη της Αγροτικής Τεχνολογίας 
(Agtech) και της γεωργικής παρα-
γωγής µέσω σύγχρονων µεθόδων 
όπως της Ροµποτικής και της Γεωρ-
γίας Ακριβείας, και περνάµε στην 
σύγχρονη τεχνολογία Τροφίµων 
(Foodtech), της διατροφής, της α-
σφάλειας, της συσκευασίας και της 
ταυτότητας των τροφίµων. Η διείσ-
δυση των νέων τεχνολογιών σε ό-
λα τα στάδια της παραγωγής της 
µεταποίησης και της εµπορίας, έ-
χουν µεταβάλει ριζικά το σύστηµα 
της αγροτικής παραγωγής και της 
παραγωγής τροφίµων. 

Ακολουθώντας το παράδειγµα 
του Ισραήλ, από τη µαζική γεωργι-
κή παραγωγή πρέπει να στραφού-
µε σταδιακά στα διαφοροποιηµένα 
ακόµη και εξατοµικευµένα προϊό-
ντα µε τη βοήθεια της «έξυπνης» 
τεχνολογίας τροφίµων. 

Στόχος της Corteva Agriscience είναι να συνδυάσει τα 
αναγνωρισµένα πλεονεκτήµατα του χαρτοφυλακίου 
προϊόντων των µητρικών εταιρειών DuPont Pioneer, 
DuPont Crop Protection και Dow AgroSciences, 
λαµβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους συνεργασίες διανοµής.

Πλεονεκτήματα

Η εταιρεία θα ολοκληρώσει πολύ σύντοµα την 
ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων για την 
αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση των 
καλλιεργειών µε βάση την συγκρότηση και ανάλυση 
βάσεων ψηφιακών δεδοµένων στο χωράφι.

Βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η Corteva 
Agriscience είναι το τρίπτυχο: ισχυρή σειρά καινοτόµων 
προϊόντων, πλήρεις και ολοκληρωµένες λύσεις (σπόροι 
- φυτοπροστασία – ψηφιακές λύσεις) και άµεση και 
συνεπής τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς.

Ψηφιακές λύσεις

Φιλοσοφία



Να απευθύνονται για βοήθεια 
και µάλιστα επιδοτούµενη 
στους πιστοποιηµένους γε-

ωργικούς συµβούλους θα καλούνται 
στο κοντινό µέλλον οι αγρότες που εί-
ναι δικαιούχοι στα πλαίσια Σχεδίων 
Βελτίωσης, βιολογικής γεωργίας και 
άλλων γεωργοπεριβαλλοντικών µέ-
τρων όπως η Απονιτροποίηση, ώστε 
να µπορέσουν να κλείσουν επιτυχώς 
τις δεσµεύσεις τους. 

Αυτό προκύπτει από τα θεµατι-
κά πεδία στα οποία καλούνται 
να επιµορφωθούν και να πι-

στοποιηθούν οι σύµβουλοι, βάσει της 
προκήρυξης που έβγαλε ο ΕΛΓΟ-∆ή-
µητρα (λήγει 14 ∆εκεµβρίου). Η επιδό-
τηση βέβαια θα έρθει µόνο εφόσον α-
νοίξει η πρόσκληση για το Μέτρο 2.1 
«Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στον γεωργικό τοµέα» (µέχρι 1.500 ευ-
ρώ ανά συµβουλή και όριο τις τρεις), 
η οποία ωστόσο εξαρτάται από το τέ-
λος ολόκληρης της διαδικασίας αιτή-
σεων, πιστοποίησης και δηµιουργίας 
Μητρώου, η οποία θα αργήσει.

Η αργοπορία έχει να κάνει και 
µε το γεγονός πως η προκή-
ρυξη πιστοποίησης του ΕΛΓΟ 

αφορά µόνο τα φυσικά πρόσωπα. Με-
τά θα υπάρξει και µία δεύτερη πρό-
σκληση που θα καλεί τις νοµικές ο-
ντότητες να συµµετάσχουν και αυτές, 
ως φορείς παροχής των συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τον ΕΛΓΟ, οι δύο 
αυτές προκηρύξεις δεν ήταν 
δυνατόν να βγουν στον αέρα 

ταυτόχρονα, καθώς για να πιστοποι-
ηθούν οι νοµικές οντότες, θα πρέπει 
να απασχολούν τουλάχιστον τρεις ή-
δη πιστοποιηµένους επαγγελµατίες, 
εκ των οποίων, όπως σηµειώνει, οι 
δύο πρέπει να είναι γεωτεχνικοί. Ση-
µειώνεται εδώ ότι στη διαδικασία πι-
στοποίησης δεν µπορούν να συµµετέ-
χουν οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις 
εµπορίας αγροτικών εφοδίων, αλλά 
ούτε και οι ιδιοκτήτες τους. 

Θυµίζουµε πως βάσει της προ-
κήρυξης του ΕΛΓΟ δυνατότη-
τα πιστοποίησης ως Γεωργι-

κοί Σύµβουλοι, έχουν:

Η υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων 
περνά από τις Γεωργικές Συμβουλές 
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Από του χρόνου 
η αξιολόγηση των
Σχεδίων Βελτίωσης
Υποχρεώνουν έμμεσα με νόμο την αντικατάσταση των 
παλιών τρακτέρ οι Ιταλοί, ανεβάζοντας το κόστος συντήρησής 
τους εφόσον οι αγρότες θα πρέπει να τα λειτουργούν βάσει 
των προδιαγραφών της πρώτης ταξινόμησής τους 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όσο αργούν οι εκλογές, αργεί κατά πως φαί-
νεται και η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίω-
σης, η οποία δεν θα ξεκινήσει φέτος, µε την 
παρασκηνιακή κόντρα διαχειριστικών αρχών, 
ΠΟΓΕ∆Υ και περιφερειών σχετικά µε τις α-

µοιβές και το θεσµικό πλαί-
σιο, να έχει «παγώσει» την 
όλη διαδικασία. Πληροφο-
ρίες της Agrenda λένε πως 
οι υπάλληλοι στις ∆ΑΟΚ έ-
χουν µπροστά τους τις ντά-
νες µε τους φακέλους και τις 
καµαρώνουν, την ώρα που 
µία τροποποιητική απόφα-
ση που βγήκε 14 Νοεµβρί-
ου (ΦΕΚ 5090/Β’/2018) πε-
ρί Μητρώου αξιολογητών 

ανά Περιφέρεια, έχει ανατρέψει τον προ-
γραµµατισµό.

Συγκεκριµένα µε την 3η τροποποιητική α-
πόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης, ουσιαστι-
κά αναγκάζονται οι περιφερειάρχες να βγά-
λουν πρόσκληση, ώστε να διαµορφώσουν 
ένα Μητρώο µέσα στο οποίο θα εγγράφο-
νται οι αξιολογητές. Αυτό είναι απαραίτητη 
υπόθεση για να λάβουν τις υπερωρίες που 
τους έχουν τάξει οι διαχειριστικές αρχές, µε 
την απόφαση ωστόσο να µην αναφέρει συ-
γκεκριµένη αµοιβή ανά φάκελο, όπως ζη-
τούσαν οι γεωπόνοι του δηµοσίου. 

Από τις ίδιες πηγές προκύπτει ότι από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας γίνονται προσπάθει-
ες να µην ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία 
(είναι άλλωστε προαιρετική σύµφωνα µε το 
Άρθρο 1 της σχετικής απόφασης), και να πά-
νε µε τον «παλιό» τρόπο. Έτσι θα υπάρξει η 

δυνατότητα, τουλάχιστον σε αυτή την Περι-
φέρεια, να ξεκινήσει η αξιολόγηση άµεσα, 
εφόσον βέβαια τεχνικά είναι έτοιµα τα ηλε-
κτρονικά συστήµατα και δοθούν οδηγίες α-
πό τις διαχειριστικές αρχές προς τους αξιο-
λογητές. Αναλυτικότερα, στο άρθρο 1 της α-
πόφασης αναφέρεται το εξής: 

Η εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών δεν 
είναι υποχρεωτική για τη συµµετοχή στα στά-
δια της αξιολόγησης, ωστόσο είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποζηµίωση όσων συµ-
µετέχουν σε αυτά, εφόσον οι εργασίες αξιο-
λόγησης πραγµατοποιηθούν εκτός ωραρίου 
εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται α-
πό υπερωριακή απασχόληση για τα υπηρεσι-
ακά τους καθήκοντα και έχει προβλεφθεί σε 
σχετική κοινή υπουργική απόφαση καθορι-
σµού αµοιβής τους.»

Αντικίνητρα διατήρησης παλιών τρακτέρ
Την ίδια ώρα, οι γείτονές µας στην Ιταλία 

λαµβάνουν πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρο-
νισµό του αγροτικού τους στόλου, νοµοθε-
τώντας τον υποχρεωτικό έλεγχο και συντή-
ρηση των παλιών τρακτέρ. Σύµφωνα µε ό-
σα έγιναν γνωστά στην έκθεση αγροτικών 
µηχανηµάτων EIMA, η ιταλική κυβέρνηση, 
θα επιβάλλει προς τους αγρότες να διατη-
ρούν τα τρακτέρ τους σύµφωνα µε τις προ-
διαγραφές που γράφει το δελτίο της ταξινό-
µησής τους για λόγους ασφαλείας. Με δε-
δοµένο ότι υπάρχει στόλος τρακτέρ ηλικίας 
30 και 40 ετών στην Ιταλία, αυτό θα φέρει 
ένα κόστος που θα αναγκάσει πολλούς να 
προχωρήσουν σε εκσυγρονισµό των µηχα-
νηµάτων τους. Παράλληλα τα παλαιά τρα-
κτέρ θα πρέπει να τηρούν όλους τους σύγ-
χρονους κανονισµούς ασφαλείας (αψίδα 
θόλου στις πλατφόρµες κ.λπ.)

Θεσσαλία
Στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας γίνεται 
προσπάθεια η αξιολό-
γηση να γίνει µε τον 

«παλιό» τρόπο

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
�∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ� 

 316.000.000

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
& ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

15.130   

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

865.806.000

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

234  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

69.143.000   

     4.1.1
& 4.1.3

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 



1Οι κάτοχοι πτυχίου Γεω-
πόνου, Κτηνιάτρου, ∆ασο-
λόγου, Περιβαλλοντολό-

γου, Γεωλόγου, Μηχανικού Πε-
ριβάλλοντος, Οικονοµολόγου, 
Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεω-
πονίας, Τεχνολόγου ∆ασοπονί-
ας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών και Τεχνολογικών 
Ιδρυµάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.
ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισµένων ισότι-
µων τίτλων σπουδών, σχολών 
της αλλοδαπής.

2Οι κάτοχοι των ανωτέρω 
πτυχίων που είναι εργαζό-
µενοι στο ∆ηµόσιο ή στον 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, την αυ-
τοδιοίκηση και τους φορείς της, 
υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
και τα µέλη του ∆ιδακτικού Επι-
στηµονικού Προσωπικού των Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών και Τε-
χνολογικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι-Α.
ΤΕ.Ι) στο πλαίσιο των καθηκό-
ντων τους και των αρµοδιοτήτων 
της υπηρεσίας ή του φορέα για 
τον οποίο εργάζονται.

Η πιστοποίηση είναι πε-
νταετούς διάρκειας. Οι 
πιστοποιηµένοι Γεωργι-

κοί Σύµβουλοι εντάσσονται στο 

εθνικό Σύστηµα Παροχής Συµβου-
λών σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις 
(ΣΠΣΓΕ), το οποίο αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των γεωργών, µέσω της 
παροχής εξειδικευµένων συµβου-
λευτικών υπηρεσιών για τη βελτί-
ωση των οικονοµικών και περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων της γεωργι-
κής τους εκµετάλλευσης ή επιχεί-
ρησης. Το εθνικό ΣΠΣΓΕ διασφα-
λίζει ότι κάθε γεωργός µπορεί να 
αναζητήσει και να λάβει συµβου-
λές από πιστοποιηµένους γεωργι-
κούς συµβούλους.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρο-
νικά όπως περιγράφεται στην 
προκήρυξη ενώ είναι δια-

θέσιµο και το «Εγχειρίδιο χρήσης 
της εφαρµογής» για όσους ενδια-
φέρονται. Σηµειώνεται εδώ πως η 
πιστοποίηση µπορεί να αφορά πολ-
λαπλά πεδία συµβουλών.

Τα πεδία συµβουλών, απο-
τελούν ουσιαστικά τα προ-
βλήµατα στα οποία θα µπο-

ρούν να στηρίξουν οι σύµβουλοι 
τους αγρότες, και για τα οποία θα 
έχουν τη δυνατότητα να επιδοτη-
θούν από το σχετικό µέτρο αγρο-
τικής ανάπτυξης.

Από τα πεδία αυτά ξεχωρίζουν 
οι συµβουλές που παρέχο-
νται για την ορθή εφαρµογή 

των γεωργοπριβαλλοντικών Μέτρων 
όπως Απονιτροποίηση, Αυτόχθονες 
Φυλές κ.α. και Βιολογική Γεωργία 
και πιο συγκεκριµένα, συµβουλές 
που αφορούν στην κατανόηση και 
ορθή εφαρµογή των δεσµεύσεων. 
Ακόµα ένα πεδίο είναι ο εκσυγχρο-
νισµός των εκµεταλλεύσεων. Αυτό 
αφορά συµβουλές για τη βελτίω-
ση της βιωσιµότητας, την ανάπτυ-
ξη της ανταγωνιστικότητας, την αύ-
ξηση της προστιθέµενης αξίας των 
γεωργικών προϊόντων, την τοµεα-
κή ολοκλήρωση, την καινοτοµία, 
τον προσανατολισµό στην αγορά, 
την προαγωγή της επιχειρηµατικό-
τητας και την ενθάρρυνση της µετα-
τροπής των γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων και της διαφοροποίησης της 
οικονοµικής τους δραστηριότητας. 

Να σηµειωθεί εδώ πως δυνα-
τότητα πιστοποίησης, µε τις 
ίδιες προϋποθέσεις, έχουν 

και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο ή 
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, την 
αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, 
υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
καθώς και µέλη του ∆ιδακτικού Ε-
πιστηµονικού Προσωπικού των Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνο-
λογικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι.).

Υποβολή 
αιτήσεων 

Τα φυσικά πρόσωπα που 
επιθυµούν να πιστοποιηθούν 
ως γεωργικοί σύµβουλοι., 
υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ - 
∆ήµητρα, τα ακόλουθα:
α) Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση 
(σύµφωνα µε έντυπο του 
ΕΛΓΟ), στην οποία, µεταξύ 
άλλων, αναγράφονται το/τα 
θεµατικό/ά πεδίο/α 
γεωργικών συµβουλών για 
το/α οποίο/α επιθυµεί να 
πιστοποιηθεί.
β) Αντίγραφα δελτίου 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
τίτλων σπουδών και 
µεταπτυχιακών ή 
διδακτορικών τίτλων καθώς 
και άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος σε ισχύ, από το 
οικείο Επιµελητήριο, εφόσον 
η επαγγελµατική ειδικότητα 
το απαιτεί, µε τα οποία 
αποδεικνύεται ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις προκήρυξης.
γ) Αποδεικτικό πληρωµής 
ποσού ύψους 20 ευρώ για 
την εγγραφή στο Μητρώο, 
στο λογαριασµό. Από την 
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται 
τα φυσικά πρόσωπα  
εργαζόµενοι στο δηµόσιο 
τοµέα (∆ΑΟΚ κ.λπ), µε τις 
συµβουλές που θα παρέχουν 
να είναι στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης 
(παλιές εντάξεις)
Καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων 
ολοκλήρωσης για όσα 
επενδυτικά σχέδια δεν 
υποβλήθηκαν αιτήµατα 
αποπληρωµής µέχρι και την 
3η ∆εκεµβρίου για τα 
Σχέδια Βελτίωσης.

 
∆ηλώσεις
συγκοµιδής
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου, 
αντί 15 Ιανουαρίου που ήταν 
και η αρχική προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία, µπορούν να 
υποβληθούν οι ∆ηλώσεις 
Συγκοµιδής σταφυλιών 
οινοποιήσιµων ποικιλιών 
αµπέλου για την 
αµπελοοινική περίοδο 2018-
2019.

 
Συνέργειες
Το καθεστώς «Συνέργειες 
και ∆ικτυώσεις» του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
δέχεται αιτήσεις µέχρι 31 
Ιανουαρίου 2019. Τα 
σχήµατα αυτά θα έχουν 
έναν φορέα διαχείρισης, ο 
οποίος µπορεί να είναι 
αγροτικός συνεταιρισµός, 
οµάδα παραγωγών ή 
εµπορική εταιρεία.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μεγάλο ενδιαφέρον και άνοδο στο ρυθµό 
ανάπτυξης της αγοράς µικρών τρακτέρ ι-
σχύος από 20 έως 40 ίππων διαφαίνεται α-
πό την πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο 
έγκριτος οργανισµός ερευνών Research And 
Markets. Τα ίδια θετικά στοιχεία βλέπουν 
και οι µεγάλοι κατασκευαστές τρακτέρ που 
διακρίνουν µια καθαρή αύξηση στη ζήτηση 

ποιοτικών τρακτέρ της µικρής κατηγορίας µε 
σύγχρονα χαρακτηριστικά και πολλαπλά ο-
φέλη σε εκµεταλλεύσεις µε λίγα στρέµµα-
τα, όπως αυτές που έχει άλλωστε και η χώ-
ρα µας.  Η µεγάλη αυτή ανταπόκριση, όπως 
είναι προφανές, ωθεί και θα συνεχίσει να 
ωθεί ολοένα και περισσότερες κατασκευα-
στικές σε περαιτέρω εξέλιξη αυτών των τρα-
κτέρ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 
µικρό τρικύλινδρο της Kubota D1803-M-E2 
µε τους 36,6 ίππους.

Μικρά τρακτέρ για 
μεγάλες δουλειές 
προτιμά η Ευρώπη
Έρευνα δείχνει 4% ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη 
του 2022 στην αγορά μικρών σύγχρονων τρακτέρ

Με βλέµµα στην 
Αφρική η John Deere 

Επενδύσεις, προσαρµοσµέ-
να µοντέλα αλλά και νέες 
µονάδες παραγωγής φιλο-
δοξεί να καταφέρει σύντο-
µα να έχει για την Αφρική 
η John Deere, µιας και βλέ-
πει τη πράσινη επανάσταση 
να εξελίσσεται και σε περι-
οχές εκτός ΗΠΑ, όπως 
αναφέρει µάλιστα ένα πρό-
σφατο δηµοσίευµα του 
πρακτορείου Reuters.

Βραβείο Valtra όχι 
µόνο στο σχέδιο
Ενθουσιασµένοι όχι µόνο 
για το όχηµα αλλά και για 
την ιδέα χρήσης του συ-
γκεκριµένου πρότζεκτ στη 
κάθετη γεωργία φάνηκαν 
οι άνθρωποι της κριτικής 
επιτροπής που έδωσαν το 
έπαθλο στη νικήτρια αυ-
στριακή οµάδα του φετι-
νού διαγωνισµού σχεδίου 
Valtra Design Challenge 
των 107 φετινών συµµετο-
χών από 31 χώρες.

Ταξίδι στο χρόνο 
από Same-Deutz
Την ευκαιρία να γνωρί-
σουν παλιά θρυλικά αλλά 
και νέα µοντέλα τρακτέρ 
θα έχουν οι επισκέπτες 
του νέου ανακαινισµένου 
χώρου που εγκαινίασε η 
εταιρεία Same στο 
Treviglio της Ιταλίας. Το 
κτίριο περιλαµβάνει αίθου-
σα επισκεπτών, αίθριο, µια 
αίθουσα συνεδριάσεων και 
εµπορικό κατάστηµα µε 
προϊόντα της φίρµας.

Η Amazone ανοίγει 
θέσεις εργασίας
Εγκαίνια στο νέο της γερ-
µανικό εργοστάσιο έκανε 
η εταιρεία γεωργικών µη-
χανηµάτων Amazone, 
επενδύοντας 16 εκατ. ευ-
ρώ σε νέα γραµµή παρα-

Stage V και ουδείς 
εκτός από Γενάρη
Αυστηρότεροι ακόµη και 
από την Αµερική είναι οι 
νέοι καθολικού χαρακτήρα 
κανονισµοί ρύπων Stage V 
που θα ισχύουν σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες από 
1/1/2019. Φυσικά ο νόµος 
αφορά οχήµατα εντός αλ-
λά και εκτός δρόµου, που 
µεταφράζεται σε απαραί-
τητες εργοστασιακές τρο-
ποποιήσεις σε νέα τρα-
κτέρ. Κινητήρες µε ιπποδύ-
ναµη πάνω από 25 και κά-
τω από 750 ίππους εµπί-
πτουν πλέον στο νέο κανο-
νισµό.

γωγής, κτίρια logistics αλ-
λά και διοικητικά, συνολι-
κού εµβαδού 16.000 τ.µ. 
Οι νέες εγκαταστάσεις 
έδωσαν δουλειά σε 150 
άτοµα και φιλοξενούν ήδη 
τα νέα ψεκαστικά της εται-
ρείας, η οποία επιφυλάσ-
σεται για επέκταση των 
εγκαταστάσεών της σε 
µελλοντικό χρόνο, συναρ-
µολογώντας και άλλα νέα 
µηχανήµατα.
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Αλλαγή αισθητικής 
από την Σαρακάκης
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης των κεντρικών εκθέ-
σεων Λιανικής Πώλησης Honda Cars, Mitsubishi Motors, 
Honda Moto, Honda Power Products και Volvo Cars στις ι-
διόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη 
Α.Ε.Β.Μ.Ε. στη Λεωφόρο Αθηνών 71. 

Στόχος της ανακαίνισης είναι η δηµιουργία νέων εκθέσε-
ων συνολικής επιφάνειας 1.633 τ.µ. οι οποίες θα είναι σχε-
διασµένες σύµφωνα µε τα νέα λειτουργικά πρότυπα των ε-
ταιρειών που εκπροσωπεί και εµπορεύεται ο Όµιλος Επιχει-
ρήσεων Σαρακάκη στην Ελλάδα.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνών, η εσωτερική εµ-
φάνιση των εκθέσεων παίζει πο-
λύ σηµαντικό ρόλο στους υποψή-
φιους πελάτες καθώς παρέχεται έ-
να περιβάλλον λιανικής πώλησης 
υψηλού επιπέδου. 

Ένα περιβάλλον µέσα στο ο-
ποίο οι πελάτες αλληλοεπιδρούν  
µε τη µάρκα, περνούν πολύ χρό-
νο µέσα σε αυτό και τους δίνεται 
η δυνατότητα της σωστής παρου-

σίας τόσο των νέων µοντέλων κάθε µάρκας αλλά και των α-
ξιών που τη χαρακτηρίζουν. Στο διάστηµα της ανακαίνισης 
οι εκθέσεις θα είναι λειτουργικές προκειµένου να είναι α-
πρόσκοπτη η εξυπηρέτησή των πελατών. Τυχόν εργασίες 
που θα πραγµατοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο ή στις 
εκθέσεις δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργικότητά των κατα-
στηµάτων λιανικής πώλησης και κατά συνέπεια το βαθµό ε-
ξυπηρέτησης των πελατών. Η αρχιτεκτονική µελέτη έχει γί-
νει από το γραφείο NCMP, χωρισµένη σε τρεις φάσεις, ενώ 
η  τεχνική εταιρία που έχει αναλάβει το έργο είναι η ∆ΙΟΛ-
ΚΟΣ, µε τις εκθέσεις να είναι στη τελική τους φάση τον Μάρ-
τιο του 2019 πλήρως ανακαινισµένες.

Από στοιχεία που εξάγονται µέσα από τη 
µακροσκελή έρευνα προκύπτει φυσικά ό-
τι υπάρχει µια σηµαντική κινητικότητα στο 
χώρο των µικροκαλλιεργητών και µάλιστα 
ενδιαφέρον για εκσυγχρονισµό των µηχα-
νηµάτων που χρησιµοποιούν καθηµερινά 
στα χωράφια. Παρ΄όλα αυτά, ένας επιπλέ-
ον λόγος που εξηγεί αυτή την αύξηση στη α-
γορά των µικρών τρακτέρ είναι και το γεγο-
νός ότι σε αυτή τη κλίµακα οι τιµές είναι αρ-
κετά συµφέρουσες για να επενδύσει κανείς. 

∆εν παύουν όµως αυτά τα µικρά να προ-
σφέρουν χαρακτηριστικά που βγάζουν α-
σπροπρόσωπο τον αγρότη, ειδικά αν αυ-
τός προσαρµόσει επάνω και τα παρελκόµε-
να που χρειάζεται. Τα εξαρτήµατα αυτά θε-

ωρούνται άλλη µια επένδυση µε την έννοια 
του ότι εξοικονοµούν ουσιαστικά χρήµατα 
από τους µισθούς των εργατών που θα έδι-
νε ο παραγωγός σε άλλη περίπτωση.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η έρευνα, η 
καλλιεργήσιµη γη σε Ευρώπη και Αµερική 
επεκτείνεται, µε τους ανθρώπους να στρέ-
φονται ολοένα και περισσότερο στην αξιο-
ποίησή της, όντας την ίδια στιγµή και αυτός 
ένας λόγος που απαντά στην αύξηση της α-
γοράς τέτοιων µηχανηµάτων.

Αργά ή γρήγορα, κολοσσοί κατασκευής τρα-
κτέρ όπως είναι οι όµιλοι AGCO CNH Industrial 
και Deere & Company, Mahindra & Mahindra, 
θα δούµε να εστιάζουν ακόµη περισσότερο στα 
µικρά τρακτέρ τους αν δεν το έχουν κάνει α-
κόµη. Αυτό θα δώσει τροφή για σκέψη αλλά 
και τόνωση του ανταγωνισµού φυσικά, αφού 
ήδη το τοπίο διαµορφώνεται κάπως έτσι. Εν-
θαρρυντικά είναι και τα αποτελέσµατα στα ο-
ποία καταλήγει η έρευνα σχετικά µε την αγο-
ρά γεωργικών εργαλείων που αντικαθιστούν 
πολλές χειρονακτικές εργασίες των καλλιερ-
γητών σε αναπτυσσόµενες χώρες. Ζωντανό 
παράδειγµα οι µικρές αλωνιστικές µηχανές οι 
οποίες διευκολύνουν την εργασία και αποτρέ-
πουν πιθανές απώλειες σοδειάς.

Η άλλη οπτική
Τα αναρτώµενα µηχανήµατα 
σώζουν τον αγρότη από κόπο

 και από έξοδα αφού δε θα έχει 
να πληρώνει πολλούς εργάτες

ΠΩΛΗΣΗ ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Α.Σ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ προβαίνει στην πώληση του 
διαλογητηρίου του. Για το σκοπό αυτό απευθύνει 
επαναληπτική δηµόσια πρόσκληση για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονοµικών προσφορών 
για την αγορά του διαλογητηρίου του, καθαρού εµβαδού 
2.250 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτηµα Παλαιφύτου 
Γιαννιτσών Πέλλας, εντός αγροτεµαχίου έκτασης 8.000 
τ.µ. και αποτελείται από χώρους, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό, τα στοιχεία των οποίων περιλαµβάνονται στο 
σχετικό έντυπο (πρόσκληση για κατάθεση προσφορών – 
όροι συµµετοχής στη διαδικασία πώλησης) που βρίσκεται 
στα γραφεία του συνεταιρισµού, το οποίο µπορούν να 
προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι και το οποίο περιέχει 
τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη 
διαδικασία πώλησης του διαλογητηρίου, το ελάχιστο 
τίµηµα πώλησης αυτού, καθώς και τον χρόνο και τόπο 
κατάθεσης των οικονοµικών προσφορών.

(τηλ. Συν/σµού 23820/43190)
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Ηλίθιοι και σοφοί 

 ∆ιαχρονικό: Μην διορθώσεις 
έναν ηλίθιο, γιατί θα σε µισήσει. 
∆ιόρθωσε ένα σοφό, αυτός θα 
σε εκτιµήσει. 

 Αναγνώριση: Το plantsnap 
είναι µια κινητή και παγκόσµια 
εφαρµογή που χρησιµοποιεί 
τεχνητή νοηµοσύνη για να 
εντοπίζει φυτά, λουλούδια, 
δέντρα, κάκτους και µανιτάρια. 
Βγάζεις µια φωτογραφία και ο 
plantsnap σου λέει τι είναι σε 
δευτερόλεπτα! [peegep.gr, 
7/11/2018]

 Καταγραφή: Ιερείς-παπάδες 
ανά 100.000 κατοίκους σε 
Ελλάδα: 87.7, Ιταλία: 82.8, 
Ρουµανία: 80.1, Πολωνία: 71.1, 
Βέλγιο: 64.1, Ιρλανδία: 62.7, 
Κροατία: 56.1, Σλοβενία: 55.7, 

Ισλανδία: 55,5, 
Ισπανία: 54.3, 
Αυστρία: 49.7, 
Σλοβακία: 48.4, 
∆ανία: 42.9, 
Λουξεµβούργο: 
42.0, 
Φινλανδία-38.8, 
Σουηδία: 36.5, 

Ηνωµένο Βασίλειο: 35.8, Ελβετία: 
35.6, Γαλλία-32.7, 
Πορτογαλία-38.2, Νορβηγία-27.9, 
Ρωσία: 27.9, Ουκρανία-25.2, 
Λιθουανία: 22.5, Γερµανία: 22.3, 
Ουγγαρία: 22.2, Ολλανδία: 20.1, 
Τσεχία: 18.9, Βουλγαρία: 12 [jodi.
graphics, 31/10/2018]

 Ελκυστικές περιφέρειες: 
Η µεγάλη πλειονότητα των 
Ευρωπαίων (80%) κρίνουν ότι η 
ποιότητα ζωής στην περιφέρειά 
τους είναι καλή, ελκυστική, 
σύµφωνα µε τα πρώτα 
αποτελέσµατα του 
Ευρωβαρόµετρου σε 
περιφερειακό επίπεδο. Ανάµεσα 
στις παραµέτρους που θεωρούν 
καίριας σηµασίας σε περιφερειακό 
επίπεδο οι ερωτηθέντες 
προβάλλουν κατά προτεραιότητα η 
υγεία (34%) καθώς και η ανεργία 
(30%). Τέλος, σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα επίπεδα εµπιστοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (59%) 
είναι υψηλότερα από εκείνα που 
αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις 
(42%). Στη δηµοσκόπηση 
συµµετείχαν 62.000 άτοµα, από 
204 περιφέρειες της ΕΕ.  

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Σπουδαία κόκκινα κρασιά του παγκό-
σµιου αµπελώνα, όπως το Hermitage 
2015 του Louis Chave από το Ρο-
δανό, το Château Latour 2003 από 
το Μπορντό, το Masseto 2005 της 
Tennuta dell’ Ornellaia από την Το-
σκάνη, το Amarone della Valpolicella 
της Forno Romano, είχαν την ευκαι-
ρία να δοκιµάσουν οι επισκέπτες της 
εκδήλωσης γευσιγνωσίας «Μεγάλα 
Κόκκινα Κρασιά 2018». 

Παράλληλα, οι παρεβρισκόµενοι 
πήραν µια γεύση από την οινική 
κουλτούρα του Λιβάνου, της τιµώ-
µενης χώρας της φετινής διοργά-
νωσης που φιλοξενήθηκε στο ξενο-
δοχείο Μεγάλη Βρεταννία την πε-
ρασµένη Κυριακή, ενώ µπόρεσαν 
να εξακριβώσουν µε τον πλέον α-
διαµφισβήτητο τρόπο, που δεν εί-
ναι άλλος από τη γευστική δοκι-
µή, τα σηµαντικά βήµατα της εγ-
χώριας οινικής σκηνής που πλέον 
έχει µπει µε αξιώσεις στο «κλαµπ» 
παραγωγής των µεγάλων κόκκων 
κρασιών. Να δοκιµάσουν, δηλαδή 
κρασιά που δεν έχουν πουθενά αλ-
λού την τύχη να γευτούν, όπως το 
«Ηλίου Τέχνη» του 2000 από το 
Κτήµα Παλυβού, η προτελευταία 
φιάλη του οποίου ανοίχθηκε για 
τα Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά 2018.

Νεότεροι οινοποιοί στο «κλαµπ» 
παραγωγής µεγάλων κόκκινων

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι νέες 
κυκλοφορίες, όπως το νέο χαρµάνι 
του «Château» Nico Lazaridi στη συλ-
λεκτική φιάλη magnum µε κρυστάλ-
λους Swarovski ή το «Ξινόµαυρο Όψι-
µος Τρυγητός» του Κτήµατος Άλφα, το 
πρώτο γλυκό Ξινόµαυρο από όψιµο τρυ-
γητό που αναµένεται να κάνει αίσθη-
ση. Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιά-
στηκαν περισσότερα από 150 σπουδαία 
κρασιά, από 27 ελληνικά και 51 ξένα 
οινοποιεία. Εξαιρετικά ελπιδοφόρα υ-
πήρξε η παρουσία και νεότερων Ελλή-
νων οινοποιών στο «κλαµπ» παραγω-
γής των µεγάλων κόκκινων κρασιών.

Για τον Γιώργο Παπαϊωάννου, του 
οµώνυµου κτήµατος από τη Νεµέα, έ-
να µεγάλο κόκκινο κρασί δεν αρκεί 
να είναι εξαιρετικό, αλλά πρέπει να 
είναι άψογο. Να έχουν γίνει όλα, α-
πό το αµπέλι µέχρι τον φελλό χωρίς 
κανένα λάθος. Σύµφωνα µε τον ίδιο, 
δύο ετικέτες του Κτήµατος που εµπί-
πτουν σε αυτή την κατηγορία είναι το 
Petit Verdot και το Μικροκλίµα, τα ο-
ποία παρουσιάστηκαν στην εκδήλω-
ση. ∆ύο θαυµάσιες οινικές επιλογές 
σε εξαιρετικά προσιτή τιµή, καθώς ό-
πως εξήγησε ο έµπειρος οινοποιός 
στην Agrenda τα καλύτερα κρασιά 
στον κόσµο δεν είναι αυτά που πω-
λούνται ακριβά. 

Για να κάνεις μεγάλα κρασιά
πρέπει να «σκληραγωγήσεις» 
το αμπέλι και να είσαι σωστός 
έως το φελλό Πάνω από 150 ετικέτες από 27 ελληνικά 

και 51 ξένα οινοποιεία στην εκδήλωση 
«Μέγαλα Κόκκινα Κρασιά 2018»

Τη νέα πειραµατική πρόταση του 
Κτήµατος Κυρ-Γιάννη «Ξινόµαυρο 
– Μαυροδάφνη» γεύτηκαν οι 
επισκέπτες της εκδήλωσης. 

Με πολλά terroir µπορεί να εκφραστεί το Αγιωργίτικο, 
αν και η παλαίωση είναι συνυφασµένη µε το κρασί

Ο Χρήστος Αϊβαλής δουλεύει πάνω την ετικέτα «Αρµακάς» εδώ και 15 χρόνια. Στα 
Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά 2018 παρουσίασε το πόνηµά του στο ευρύ κοινό. «Με αυτό 
το κρασί θέλω να δείξω ότι πολλά ελληνικά κρασιά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα 
από τους διεθνείς ανταγωνιστές, όπως είναι η Ιταλία, αλλά και πολλά château της 
Γαλλίας. ∆ραστηριοποιούµαι στη µεγαλύτερη αµπελουργική ζώνη της χώρας, µε µία 
βιοποικιλότητα τεράστια για τα ελληνικά δεδοµένα, µε πολλά terroir για να µπορεί να 
εκφραστεί το Αγιωργίτικο. ∆εν λιπάνουµε τα αµπέλια µας, δεν τα ποτίζουµε, γιατί 
θέλουµε να ενθαρρύνουµε το ριζικό σύστηµα να κατέβει πολύ βαθιά. Μας είχε 
συνεπάρει ο τρόπος εκπαίδευσης από τους Σπαρτιάτες στρατηγούς στους στρατιώτες 
τους. Εµπνευστήκαµε από εκεί και λέµε ότι για να κάνεις µεγάλα κρασιά πρέπει να 
σκληραγωγήσεις τ’ αµπέλια σου», δήλωσε στην Agrenda. Την πίστη του στη δύναµη 
της παλαίωσης τόνισε εµφατικά, ο οινοποιός Παύλος Αργυρόπουλος του Κτήµατος 
Πιερία Ερατεινή. «Η παλαίωση είναι συνυφασµένη µε το κρασί. ∆εν υπάρχει Γάλλος 
που θα του δώσεις ένα κρασί του 2018 και δεν θα στο γυρίσει πίσω.». Σε αυτή τη 
λογική κινούνται οι δύο ερυθροί οίνοι «Γυµνός Βασιλιάς» και «Ερατεινές Ευχές».

Κρήτη
Ο κρητικός 
αµπελώνας 
ανεβαίνει 
οινικά και 
δήλωσε 

«παρών»

Ποιότητα 
και τιµή

Τα καλύτερα 
κρασιά στον 
κόσµο δεν 

είναι αυτά που 
πωλούνται 

ακριβά
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Για το επόµενό του οινικό πρότζεκτ ετοι-
µάζεται ο διάσηµος σκηνοθέτης Φράν-
σις Φορντ Κόπολα, που ασχολείται µε 
την οινοποίηση, ο οποίος στρέφεται 
στην Κοιλάδα Willamette του Όρεγκον. 

Η εταιρεία του µε την επωνυµία «Η Οι-
κογένεια Κόπολα» (The Family Coppola) 
αγόρασε τον αµπελώνα «Vista Hills-Dundee 
Hills» από τις οικογένειες McClintock και 
McDaniel. Η αγοραπωλησία, το αντίτιµο 
της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί, σύµφω-
να µε τo περιοδικό Wine Spectactor, πε-
ριλαµβάνει τον αµπελώνα έκτασης 168 
στρεµµάτων (42 έικρ) όπου καλλιεργού-
νται οι ποικιλίες Pinot Noir, Chardonnay 
και Pinot Gris, µαζί µε το χώρο γευσι-
γνωσίας Treehouse, αλλά όχι την επω-
νυµία Vista Hills. Ο Κόπολα σχεδιάζει 
να λανσάρει µία νέα εκδοχή του Pinot 
Noir από τον συγκεκριµένο αµπελώνα.

Πόλος επενδύσεων το κρασί
Πρόκειται για το πρώτο επιχειρηµατι-

κό εγχείρηµα της εταιρείας Κόπολα στο 
Όρεγκον, διευρύνοντας τον ήδη σηµα-
ντικό αριθµό αµπελιών που κατέχει στην 
Καλιφόρνια. Η συγκεκριµένη επιχειρη-
µατική κίνηση εντάσσεται σε µια αυξα-
νόµενη λίστα εταιρειών οίνου από την 
Καλιφόρνια που επενδύουν πρόσφατα 
στην Κοιλάδα Willamette του Όρεγκον, 
ανάµεσα στις οποίες οι Jackson Family 
Wines και οι Foley Family Wines.

Η οµάδα της εταιρείας Κόπολα, έψα-
χνε για γη στο Όρεγκον για αρκετά χρό-
νια αλλά ήθελε να βρει ένα κτήµα όπου 
η οικογένεια θα µπορούσε να δηµιουρ-
γήσει τη δική της µπράντα. «Ο Φράνσις 
αγάπησε τον συγκεκριµένο αµπελώνα 
και τον χώρο γευστικής δοκιµής» είπε 
στο Wine Spectator ο Corey Beck, διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας και ε-
πικεφαλής οινοποίησης στην εταιρεία 
Κόπολα αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε 
επόµενο χρόνο δεν αποκλείονται και 
νέες εξαγορές εκτάσεων στην περιοχή.

Οι ιδρυτές της εταιρείας που αγόρασε 
ο Κόπολα, John και Nancy McClintock 
είχαν αρχικά αγοράσει έκταση 80 στρεµ-
µάτων (20-acre) και µια παλιά φάρµα 
στο Dundee Hills το 1995. ∆ύο χρόνια 
µετά, άρχισαν να καλλιεργούν Pinot 
Gris και τελικά επέκτειναν τον αµπελώ-
να στα 168 στρέµµατα (42acres), προ-
σθέτοντας τις ποικιλίες Pinot Noir και 
Chardonnay. Η κόρη των McClintocks, 
Cristy και ο άνδρας της Daniel διαχει-
ρίζονταν τον χώρο.

Η συµφωνία έρχεται σε µια στιγµή 
που η Vista Hills ολοκληρώνει τη συ-
γκοµιδή και οι Κόπολα θα χρησιµοποι-
ήσουν τα σταφύλια της σοδειάς τους για 
τη νέα φίρµα που σχεδιάζουν στο Όρε-
γκον. Οι σχετικές λεπτοµέρειες θα ανα-
κοινωθούν αργότερα µέσα στη χρονιά. 

ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Στην καρδιά του Pinot Noir 
επενδύει με νέο οινοποιείο 
ο Φράνσις Φορντ Κόπολα

Στην επαρχία Fuji της Κίνας κάνουν 
δοκιμές για τσάι χωρίς καφεΐνη
Ένα φυτό που θα χαρίζει τη γεύ-
ση και τα οφέλη από το τσάι, αλ-
λά µε λίγη ή καθόλου καφεΐνη, 
υποστηρίζουν ότι βρήκαν στην 
επαρχία Fuji της νότιας Κίνας  ε-
ρευνητές του Ινστιτούτου για το 
Τσάι στην Κινεζική Ακαδηµία Α-
γροτικών Επιστηµών. Όπως µε-
ταφέρουν στο επιστηµονικό πε-
ριοδικό για τη Χηµεία στη Γεωρ-
γία και τη ∆ιατροφή, το συγκε-
κριµένο φυτό όχι µόνο δεν πε-
ριέχει καφεΐνη αλλά περιλαµβά-
νει µια σειρά από µοναδικές θε-
ραπευτικές ουσίες µε αξιοσηµεί-
ωτα οφέλη για την υγεία, όπως 
η πτώση του πυρετού, η ίαση α-
πό κρυολογήµατα, η απάλυνση 
στοµαχικών πόνων και η παρε-
µπόδιση της ανάπτυξης όγκων. 

Συναντάται στα 700 µε 1.000 
µέτρα πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας σε λίγα ορεινά χω-
ριά και ονοµάζεται Hongyacha. 

Το περιοδικό Economist ση-
µειώνει, πάντως, ότι ενδέχεται 
να πάρει χρόνο-και µερικές φο-
ρές δεν λειτουργεί-το να δούµε 
νέες φυτικές ποικιλίες να καλλι-
εργηθούν για εµπορική χρήση.

Να σηµειωθεί ότι γύρω στα 3 

εκατ. τόνοι τσάι καταναλώνονται 
κάθε χρόνο. Πρόκειται για ένα 
προϊόν που περιέχει συστατικά 
τα οποία µειώνουν τη χοληστε-
ρόλη και τον κίνδυνο καρδιαγ-
γειακών παθήσεων. Υπάρχει, ό-
µως, ένα αρνητικό σε αυτό. Το 
τσάι περιέχει καφεΐνη, η οποία 
µπορεί να προσφέρει εγρήγορ-
ση, ωστόσο ενδέχετα να προκα-
λέσει επίσης άγχος και αϋπνία. 

Από την άλλη πλευρά, το ντε-
καφεϊνέ τσάι βοηθάει, αλλά δι-
απιστώνονται και σε αυτή την 
περίπτωση κάποια µειονεκτή-
µατα. Η διαδικασία αφαίρεσης 
της καφεΐνης περιλαµβάνει εί-
τε την εµβύθιση των φύλλων σε 
διοξείδιο του άνθρακα σε πολύ 
υψηλή πίεση ή σε πολύ καυτό 
νερό. Βέβαια παρόλο που αυτή 
η µέθοδος αποµακρύνει το µε-
γαλύτερο µέρος της καφεΐνης, 
ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά 
σε κάποια από τα ευαίσθητα συ-
στατικά του. Πάντως πως, όπως 
και µε τον καφέ χωρίς καφεΐνη, 
του οποίου η επεξεργασία γίνε-
ται µε παρόµοιο τρόπο, πολλοί 
υποστηρίζουν ότι έτσι καταστρέ-
φεται η γεύση. 

Γαλοπούλα 
made in… 
Αµερικανική
Γεωργική 
Σχολή
«Πρωταγωνίστρια» 
του γιορτινού 
τραπεζιού και φέτος 
τα Χριστούγεννα θα 
είναι η «made in… 
Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή» 
γαλοπούλα. Είναι 
πασίγνωστη για τη 
γεύση και την 
ποιότητά της και έχει 
πια κατακτήσει µόνιµη 
θέση στην πιο 
εορταστική 
οικογενειακή 
συγκέντρωση του 
έτους. Τα έσοδα από 
τις πωλήσεις των 
πτηνών αυτών 
στηρίζουν το Ετήσιο 
Πρόγραµµα 
Υποτροφιών της 
Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. Ο διάσηµος σκηνοθέτης ήταν και 

είναι λάτρης του καλού κρασιού.

Οφέλη υγείας
Το συγκεκριµένο φυτό,  
Ηοngyacha, σύµφωνα 

µε τους ειδικούς, 
περιλαµβάνει µια 

σειρά από µοναδικές 
θεραπευτικές ουσίες

ΑΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ

49,46

2017 

73,13

2024

�∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ 
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Bee Naturalles

Δύο επιστήμονες
πήραν τα βουνά
για τις μέλισσες 
Με 150 παραγωγικά μελίσσια η ζωή της νομαδικής 
μελισσοκομίας ταίριαξε γάντι στον Γιώργο και τη Χαρά

Προγράµµατα 
Επιχειρήσεις σαν 

και αυτή που έχουν 
και εµπορική 

δραστηριότητα, πολύ 
δύσκολα µπορούν 
να ταιριάξουν σε 

κάποιο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα

Τα προϊόντα περιλαµβάνουν 
100% ακατέργαστα φυσικά 
καλλυντικά, βιολογικό βρώσιµο 
µέλι και βασιλικό πολτό, καθώς 
και θεραπευτικά προϊόντα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το στοίχηµα της αρµονικής συνύπαρξης µε 
τη φύση ιντρίγκαρε ανέκαθεν τη Χαρά Μαγ-
γανά και τον Γιώργο Αθανασιάδη, οι  οποίοι 
στο πίσω µέρος του µυαλού τους κρατούσαν 
πάντα ανοιχτό το ενδεχόµενο να εγκαταλεί-
ψουν τη ζωή της πόλης και να ζήσουν σύµ-
φωνα µε τους ρυθµούς της υπαίθρου. Σήµε-
ρα οι δυο τους βρίσκονται πίσω από την ε-
ταιρεία Bee Naturalles, µε έδρα την Εύβοια, 
παράγοντας από τα περίπου 150 παραγωγι-
κά µελίσσια τους διάφορα προϊόντα µελιού, 
τα οποία µεταποιούν σε φυσικά καλλυντικά 
και θεραπευτικά προϊόντα. Το δε µέλι τους 
έχει πάρει για τη γεύση του, διεθνή βραβεία 
από το Great Taste Awards.

«Είµαστε και οι δυο επιστήµονες. Ο Γιώρ-
γος είναι φυσικός και µετεωρολόγος, ενώ 
τώρα κάνει διδακτορικό πάνω στη µέλισσα 
και την ηχητική της συµπεριφορά. Εγώ εί-
µαι βιοτεχνολόγος και ασχολήθηκα µε την 

αρωµατοθεραπεία και τη βοτανοθεραπεία», 
µας συστήνεται η κα. Μαγγανά, εξηγώντας 
τον λόγο που ώθησε το ζευγάρι στην «απε-
µπλοκή από τη ζωή στην Αθήνα», στην ο-
ποία εργάστηκαν στο αντικείµενό του ο κα-
θένας µέχρι το 2013, όταν «τυχαία από ένα 
φίλο που έχει µελίσσια, έγινε το κλικ και 
αποφασίσαµε µε τι θέλουµε να δραστηριο-
ποιηθούµε από δω και πέρα».

Μόλις αγοράσανε τα πρώτα τους µελίσ-
σια, ξεκίνησε και η µελέτη. «Ο Γιώργος πή-
γε και εκπαιδεύτηκε επιστηµονικά πάνω στο 
πώς διαχειρίζεται το µελίσσι και πως γίνε-
ται η παραγωγή των προϊόντων της µέλισ-
σας. Εγώ χρησιµοποιώντας το µέλι, το κερί, 
τη γύρη και την πρόπολη ξεκίνησα να πα-
ρασκευάζω κάποια πρώτα δείγµατα προϊό-
ντων καλλυντικών και να πειραµατίζοµαι 
σε ένα µικρό εργαστήριο που είχα στήσει», 
αφηγείται η Χαρά Μαγγανά.  

Ο Γιώργος Αθανασιάδης και η Χαρά Μαγγανά εγκατέλειψαν την Αθήνα, 
προκειµένου να ασχοληθούν µε την παραγωγή και επεξεργασία µελιού και 
άλλων προϊόντων µέλισσας, µε τα οποία «βγήκαν» στις αγορές από το 2015.

Γιώργος Αθανασιάδης - Χαρά Μαγγανά
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Μόλις σταθεροποιήθηκαν οι συντα-
γές, µε βάση πάντα το προφίλ που 
ταίριαζε στη φιλοσοφία της εται-
ρείας, ξεκίνησε η παρασκευή των 
τελικών προϊόντων, τα οποία βγή-
καν στην αγορά για πρώτη φορά το 
2015. «Αρχίσαµε να τα διαθέτουµε 
κυρίως µέσω εκθέσεων στην Αθή-
να και στη συνέχεια σε όλη την Ελ-
λάδα, κάτι που συνεχίζεται, αφού 
στόχος µας είναι να µυήσουµε τον 
κόσµο στη λογική και στον τρόπο 
παραγωγής των προϊόντων, για να 
καταλάβουν όλοι τη ροή της φύσης. 
Πρέπει να καταλάβει κάποιος πως 
δεν µπορεί να έχει το ίδιο µέλι ό-
λο το χρόνο, και για τον λόγο αυτό 
η προσωπική επικοινωνία µε τους 
καταναλωτές είναι πολύ σηµαντική 
στο έργο µας», αναφέρει η κα. Μαγ-
γανά. Τον τελευταίο χρόνο ξεκίνη-
σαν οι εξαγωγές σε Αγγλία και Κύ-
προ, ενώ αυτό το διάστηµα επιχειρεί-
ται ένα άνοιγµα στις Σκανδιναβικές 
χώρες, τη Γαλλία και τη Γερµανία.

«Χρειάστηκαν κάποιες επενδύ-
σεις. Χρησιµοποιήσαµε ίδια κεφά-
λαια, που είχαµε συγκεντρώσει α-
πό τις δουλειές που κάναµε πριν. 
Όλο αυτό χτίστηκε αποκλειστικά α-
πό τις δικές µας δυνάµεις και ό,τι έ-

βγαινε, ξανάµπαινε στην επιχείρησή 
µας. Αυτό γίνεται ακόµα και σήµε-
ρα», λέει στην Agrenda η κα. Μαγ-
γανά. Οι εγκαταστάσεις περιλαµβά-
νουν ένα πρότυπο βιολογικό µελισ-
σοκοµείο, πιστοποιηµένο, το οποίο 
έχει έδρα την Εύβοια, «αλλά η µε-
λισσοκοµεία είναι ένας νοµαδικός 
τρόπος ζωής», εξηγεί η ίδια. 

Ανάλογα µε το πώς θα πάει η χρο-
νιά, η δυναµική των µελισσιών τους 
κυµαίνεται κάπου ανάµεσα στον έ-
να και τους τρεις τόνους, µια παρα-
γωγή που επιτρέπει µεν µια σταθε-
ρή παρουσία στην αγορά, ωστόσο 
ο χαρακτήρας των προϊόντων είναι 
premium, δεδοµένου ότι εργασία 
γίνεται σε µικρές συλλεκτικές πο-
σότητες. Ταυτόχρονα οι δυο τους, 
προκειµένου να επιτύχουν το στό-
χο τους να εκπαιδεύσουν τους κατα-
ναλωτές στα µυστικά της φύσης, ορ-
γανώνουν σεµινάρια και ηµερίδες, 
κάνουν επισκέψεις σε σχολεία και 
σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. 
∆εύτερος στόχος της επιχείρησης 
είναι η κατοχύρωση ισχυρισµού υ-
γείας για τα ελληνικά µέλια, για το 
λόγο αυτό συνεργάζεται µε το τµή-
µα Βιοχηµείας του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας στη Λάρισα. 

Συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για κατοχύρωση ισχυρισμών υγείας στο μέλι 

ΝΟΜΑ∆ΕΣ

Το θυµάρι ανθίζει τον Ιούνιο, το πεύκο τον Αύγουστο, 
το ρείκι γεµίζει µε νέκταρ τον Νοέµβριο. Κυνηγώντας 

τον κύκλο ανθοφορίας των φυτών, οι νοµάδες 
µελισσοκόµοι της Bee Naturalles, ακολουθούν 

τις µέλισσές τους από τη βόρεια Μακεδονία 
µέχρι τη νότια Πελοπόννησο.   

Νέο Προεδρείο 
Στην FTMTA
Τα νέα µέλη του εκτελεστικού 
συµβουλίου είναι ο Paul Duggan 
της εταιρείας Genfitt (Mayo), ο 
Karol Duigenan (διευθυντής 
πωλήσεων της Lemken στην 
Ιρλανδία) και ο Karol Duigenan, 
περιφερειακός διευθυντής 
πωλήσεων στην Ιρλανδία για την 
Claas της Αγγλίας.

Elbisco
Νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος 
Τον διορισµό του Νικόλαου 
Βουδούρη στη θέση του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου 
ανακοίνωσε η Elbisco. Οπως 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, 
«ο κ. Νικόλαος Βουδούρης µέσα 
από το ρόλο του ως ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Elbisco σε 
συνεργασία µε την έµπειρη και 
καταξιωµένη διοικητική οµάδα, 
αλλά και το ευρύτερο ικανότατο 
ανθρώπινο δυναµικό χαράσσουν 
συλλογικά την πορεία της 
εταιρείας προς το µέλλον».

Premier Foods 
Αποχώρηση 
στελέχους
λόγω διαφωνίας
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Premier Foods Plc, Gavin Darby, θα 
αποχωρήσει από τη θέση του καθώς 
η Premier Foods, που παράγει τη 
σάλτσα Bisto και τα σνακ Mr. Kipling 
δέχτηκε πιέσεις από το hedge fund 
Oasis Management, το οποίο ήρθε 
σε διαφωνία µε τον κ. Darby.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άνοιγµα
Τον τελευταίο χρόνο 
ξεκίνησαν εξαγωγές 

σε Αγγλία, Κύπρο, ενώ 
επιχειρείται άνοιγµα στις 
Σκανδιναβικές χώρες, τη 
Γαλλία και τη Γερµανία

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

ΕΥΒΟΙΑ
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Σημαντικό επιτελικό «εργαλείο» αποφάσεων για 
την αναδιάρθρωση καλλιεργειών με τελικό στόχο 

τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής

Το θέµα της αγροκλιµατικής ταξινόµησης και 
ζωνοποίησης δεν είναι σχετικά γνωστό στην 
Ελλάδα, ωστόσο είναι πολύ σηµαντικό για την 
ελληνική γεωργία στις τρέχουσες συνθήκες αυ-
ξηµένης κλιµατικής µεταβλητότητας. Στην Ελ-
λάδα σήµερα υπάρχει ταξινόµηση της χώρας 
σε ζώνες παραγωγής, που βασίζεται µόνο σε 
εδαφολογικά στοιχεία και έχει υιοθετηθεί από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων. Ωστόσο, σύµφωνα και µε τον Παγκό-
σµιο Οργανισµό Τροφίµων (FAO), αυτή η ταξι-
νόµηση και ζωνοποίηση θεωρείται ανεπαρκής, 
καθόσον βασίζεται µόνο σε εδαφικά στοιχεία, 
που θεωρούνται και είναι στατικά, και δεν λαµ-
βάνει υπόψη το µικροκλίµα, που αποτελεί και 
το δυναµικό στοιχείο του περιβάλλοντος, που 
µεταβάλλεται διαχρονικά ανάλογα µε τις ατµο-
σφαιρικές και κλιµατικές συνθήκες.

Στο άρθρο αυτό, αρχικά περιγράφεται επι-
γραµµατικά η κλιµατική αλλαγή, που αποτε-
λεί µια από τις βασικές αιτίες για την ανάγκη 

ζωνοποίησης. Κατόπιν, παρουσιάζεται εκλαϊ-
κευµένα η µεθοδολογία αγροκλιµατικής ταξι-
νόµησης και ζωνοποίησης σε διάφορες χωρι-
κές κλίµακες. Στη συνέχεια, αναλύεται η ανα-
γκαιότητα της αγροκλιµατικής ζωνοποίησης 
και επισηµαίνεται η σηµασία της κατάλληλης 
επιλογής καλλιεργειών τόσο από το Κράτος ό-
σο και από οµάδες παραγωγών. Παρουσιάζε-
ται εφαρµογή στη Θεσσαλία. Τέλος, τονίζεται η 
εθνική και διεθνής σηµασία της τόσο σε σχέση 
µε την κλιµατική αλλαγή, όσο και µε τη δυνα-
τότητα ενδεχόµενης αναδιάρθρωσης καλλιερ-
γειών, σύµφωνα και µε τη νέα ΚΑΠ.

 

 
 
Κλιµατική αλλαγή και γεωργία
Ως γνωστόν, η αγροτική παραγωγή παρουσι-

άζει υψηλή εξάρτηση από το κλίµα και επηρεά-
ζεται αρνητικά από την αύξηση της κλιµατικής 
µεταβλητότητας και την ανθρωπογενή κλιµατι-
κή αλλαγή. Κλιµατική µεταβλητότητα και αλλα-
γή, ξηρασία και άλλα ακραία καιρικά φαινόµενα 
έχουν άµεση επίδραση στην ποσότητα και ποιό-
τητα της γεωργικής παραγωγής, συχνά αρνητική, 
ειδικά σε χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, 
όπου η γεωργία θεωρείται ευάλωτη και το επί-
πεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτοµίας 
και προσαρµογής δεν επιτρέπει την αντιστάθµι-
ση των αρνητικών επιπτώσεων των µεταβαλλό-
µενων περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Κλιματική 
ζωνοποίηση  

της γεωργίας 
στην Ελλάδα 

Εργαλείο αποφάσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ. ∆ΑΛΕΖΙΟΣ*
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Οι εκτιµώµενες βασικές κλιµατικές τάσεις 

για την περιοχή της Μεσογείου είναι η συνε-
χής αύξηση της θερµοκρασίας, η παρατεταµέ-
νη ξηρότητα του κλίµατος µε µείωση των βρο-
χοπτώσεων της τάξης του 20% και η ενίσχυ-
ση των ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως 
πληµµύρες, ξηρασίες, καύσωνες και δασικές 
πυρκαγιές (Dalezios et al., 2017). Επίσης, η ε-
ξάτµιση στην ατµόσφαιρα αυξάνει µε την αύ-
ξηση της θερµοκρασίας, που οδηγούν σε αυξη-
µένη κλιµατική µεταβλητότητα. Οι τελικές εκτι-
µήσεις επισηµαίνουν ότι αναµένονται περισσό-
τερο έντονες βροχές, που χάνονται και δεν ω-
φελούν τη γεωργία, αλλά συγχρόνως και λιγό-
τερα ποσά βροχής, που οδηγούν σε ξηρασίες.

 
 
Μεθοδολογία αγροκλιµατικής 
ζωνοποίησης
 Θα προσπαθήσουµε τώρα να προσεγγίσου-

µε µε εκλαϊκευµένο τρόπο ένα πολύπλοκο και 
επιστηµονικά σύνθετο θέµα. Η µεθοδολογία α-
γροκλιµατικής ζωνοποίησης βασίζεται σε συν-
δυασµό δεικτών, όπου η χαρτογράφηση κάθε 
δείκτη τοποθετείται πάνω στον προηγούµενο. 
Οι δείκτες προέρχονται από συνδυασµό δορυ-
φορικών και επίγειων µετεωρολογικών, εδαφο-
λογικών, τοπογραφικών και αγρονοµικών στοι-
χείων. Η µεθοδολογία αποτελείται από δυο ενό-
τητες, που περιγράφονται συνοπτικά για να κα-
τανοηθεί η σηµασία τους (Dalezios et al., 2018). 

 Πρώτη ενότητα
Αποτελείται από τέσσερα στάδια: 
 Το πρώτο στάδιο χρησιµοποιεί δείκτες και 

οδηγεί στη δηµιουργία ζωνών ανάπτυξης καλλι-
εργειών περιορισµένης διαθεσιµότητας νερού. 

 Το δεύτερο στάδιο δηµιουργεί γενικές α-
γροκλιµατικές-υδροκλιµατικές ζώνες παραγω-
γής χωρίς να λαµβάνει υπόψη καλλιέργειες. Ει-
δικότερα, χρησιµοποιούνται ψηφιακοί χάρτες 
αναγλύφου και εδαφολογικοί χάρτες. Σε κάθε 
ζώνη προσδιορίζεται το εύρος των µετεωρολο-
γικών και εδαφολογικών στοιχείων για την επι-
λογή της κατάλληλης καλλιέργειας. 

 Στο τρίτο στάδιο χρησιµοποιούνται πάλι δεί-
κτες πάνω στο προηγούµενο στάδιο και δηµιουρ-
γούνται ζώνες συστηµάτων καλλιεργειών, που 
συνδυάζονται µε τις υπάρχουσες καλλιέργειες 
της κάθε ζώνης. Έτσι δηµιουργούνται ζώνες υ-
ψηλής, µεσαίας και χαµηλής παραγωγικότητας. 

 Τέλος, υπάρχει και τέταρτο στάδιο, εφόσον 
ο στόχος είναι η ταξινόµηση και ζωνοποίηση να 
φθάσει µέχρι µέση και µικρή κλίµακα. Και για το 
στάδιο αυτό χρησιµοποιούνται πρόσθετοι δείκτες. 
Επισηµαίνεται ότι για την Ελλάδα, όπου ο αγροτι-
κός κλήρος περιλαµβάνει συνήθως µικρές εκτά-
σεις, το τέταρτο στάδιο είναι επίσης σηµαντικό, 
γιατί επιτρέπει ιεραρχικά τη δηµιουργία µικρών 
ζωνών για επιλογή ακόµα και ειδικών νέων καλ-
λιεργειών, καθώς και ηµι-ορεινές περιοχές για 
να καλυφθούν και οι ζώνες ζωικής παραγωγής.

  ∆εύτερη ενότητα 
Με βάση την τελική ψηφιακή χαρτογράφηση 

της πρώτης ενότητας αναπτύσσεται ένα Σύστηµα 
Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ), όπως λέγεται χα-
ρακτηριστικά. Στην ουσία πρόκειται για ένα πρό-
γραµµα σε υπολογιστή, που επιτρέπει στο χρή-
στη του να επιλέξει την πλέον κατάλληλη καλ-
λιέργεια µε στόχο την βελτιστοποίηση της παρα-

γωγής. Για το λόγο αυτό, σε κάθε ζώνη, αρχίζο-
ντας από τις υπάρχουσες καλλιέργειες, το ΣΥΑ α-
ναλύει το κόστος παραγωγής (εισροές, νερό, λι-
πάσµατα, ενέργεια κλπ), ποσοτική και ποιοτική 
εκτίµηση παραγωγής, ανταγωνιστικότητα και τι-
µές αγορών σε διεθνές επίπεδο, κόστος µεταφο-
ράς και διάθεσης, καθώς και άλλα συναφή. Εξε-
τάζονται επίσης εναλλακτικές καλλιέργειες, που 
ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της κάθε αγρο-
κλιµατικής ζώνης, για βέλτιστες λύσεις. 

  Εφαρµογή στη Θεσσαλία
Μέχρι τώρα έχουν εφαρµοστεί σε ερευνητικό 

επίπεδο, όχι ακόµα σε επιχειρησιακό, τα τρία 
πρώτα στάδια της πρώτης ενότητας στη Θεσ-
σαλία. Το αποτέλεσµα ήταν η ταξινόµηση της 
Θεσσαλίας σε 10-12 ζώνες µε βάση τις υπάρ-
χουσες καλλιέργειες, κυρίως βαµβάκι και σι-
τηρά. Εκτιµάται ότι αν εφαρµοστεί και το τέταρ-
το στάδιο της πρώτης ενότητας µπορεί να φθά-
σουµε και στις 30 περίπου ζώνες µεσαίας και 
µικρής κλίµακας. Στο παραπάνω σχήµα-χάρ-
τη, απεικονίζεται το αποτέλεσµα του πρώτου 
σταδίου ζωνοποίησης της Θεσσαλίας.
 
  Εθνική και διεθνή σηµασία
Είναι αυτονόητο ότι το τελικό ΣΥΑ αποτελεί 

πολύ σηµαντικό επιτελικό «εργαλείο» για απο-
φάσεις σε επίπεδο οµάδων και ενώσεων παρα-
γωγών, εταιρειών του αγροβιοδιατροφικού το-
µέα, τοπικής αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας και 
Κράτους. Το ΣΥΑ µπορεί επίσης να χρησιµο-
ποιηθεί για ενδεχόµενη αναδιάρθρωση καλ-
λιεργειών µε τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση 
της παραγωγής για καλύτερη προστιθέµενη α-
ξία. Για παράδειγµα, στις ζώνες χαµηλής ή ο-
ριακής παραγωγικότητας ενδείκνυνται ενερ-

γειακές καλλιέργειες, όπως π.χ. αγριοαγκινά-
ρα, ή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ως γνωστόν, η γεωργία δεν αποτελεί σήµε-
ρα αντικείµενο βέλτιστης διαχείρισης σχετικά 
µε την τρέχουσα φυσική κλιµατική µεταβλητό-
τητα λόγω των πολιτικών που ακολουθούνται, 
αλλά και της τεχνολογίας και των πρακτικών 
που εφαρµόζονται. Μεταξύ των νέων πολιτι-
κών, που εξετάζονται διεθνώς, είναι και η δη-
µιουργία αγροκλιµατικών ζωνών για κατάλλη-
λη επιλογή καλλιεργειών µε στόχο τη βέλτιστη 
γεωργική παραγωγή και µάλιστα σε συνθήκες 
αυξηµένης κλιµατικής µεταβλητότητας. 

∆ιεθνώς, το θέµα της αγροκλιµατικής ταξι-
νόµησης και ζωνοποίησης θεωρείται εξαιρετι-
κά σηµαντικό κυρίως από τις πολύ µεγάλες ε-
ταιρείες του αγροβιοδιατροφικού τοµέα, όπως 
Mosanto, DuPont κλπ. Ειδικότερα, έχει ξεκινή-
σει πρόσφατα µια προσπάθεια οριοθέτησης σε 
παγκόσµιο επίπεδο της αγροτικής γης µε αντί-
στοιχη εκτίµηση της παγκόσµιας γεωργικής και 
ζωϊκής παραγωγής. Ο στόχος είναι να µελετη-
θεί το ενδεχόµενο παγκόσµιο επισιτιστικό πρό-
βληµα σε χρονικό ορίζοντα 30-50 ετών. Μεταξύ 
των λόγων είναι η αυξανόµενη κλιµατική µετα-
βλητότητα του 21ου αιώνα, καθώς και η συνεχής 
αύξηση του πληθυσµού παγκόσµια, µαζί µε την 
ανισοµερή κατανοµή των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων. Αυτό, όµως, µπορεί να γίνει στο πλαίσιο 
της δηµιουργίας αγροκλιµατικών ζωνών µε δια-
φορετικές κλίµακες, η δε µεθοδολογία, που επι-
γραµµατικά έχουµε περιγράψει παραπάνω, θε-
ωρείται ότι παρουσιάζει επιστηµονική αρτιότητα 
και επάρκεια για ένα τέτοιο σοβαρό εγχείρηµα.

*ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Βιβλιογραφία
Dalezios, N.R., N. Dercas, N.V. Spyropoulos 

and M. Psomiadis, 2017. Water availability and 
requirements in precision farming of vulnerable 
agroecosystems. European Water, 59, 387-394.

Dalezios, N.R., K. Mitrakopoulos and B. Manos, 
2018. Multi-scaling agroclimatic classification for 
decision support towards sustainable production. 
Book chapter in special issue: Multi-criteria analysis 
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Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-76929-5_1 
(accepted, in press).

Ταξινόμηση
Διεθνώς, το θέμα της αγροκλιματι-
κής ταξινόμησης και ζωνοποίησης 
θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό 
κυρίως από τις πολύ μεγάλες 
εταιρείες του αγροβιοδιατροφικού 
τομέα, όπως Mosanto, DuPont κλπ. 

Εκτός μάχης 
για δημαρχία 
ο Μπουτάρης 
Την απόφαση του να µην κατέβει 
υποψήφιος στις εκλογές του 2019 
και να κλείσει οριστικά τον κύκλο 
του στα αυτοδιοικητικά δρώµενα 
της πόλης ανακοίνωσε ο δήµαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπου-
τάρης. Ο δήµαρχος αρχικά ενηµέ-
ρωσε τους αντιδηµάρχους και τους 
στενούς του συνεργάτες και ακο-
λούθως συγκάλεσε σύσκεψη της 
δηµοτικής του οµάδας «Πρωτο-
βουλία για τη Θεσσαλονίκη» προ-
κειµένου να ανακοινώσει στα στε-
λέχη της παράταξης την απόφασή 
του να αποσυρθεί από τη διεκδί-
κηση µιας τρίτης δηµαρχιακής θη-
τείας.

Ίδρυση ΑΣ 
στην Ημαθία
Στην ίδρυση ενός νέου αγροτι-
κού Συλλόγου στην περιοχή της 
Ηµαθίας προχώρησαν οι παρα-
γωγοί της περιοχής µετά από ώ-
ριµη και συγκροτηµένη εσωτερι-
κή διεργασία, όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρουν σε ανακοίνω-
σή τους. Σκοπός του νέου αυτού 
οργάνου των αγροτών της Ηµα-
θίας είναι η διεκδίκηση µε οργα-
νωµένο και τεκµηριωµένο λόγο 
των δίκαιων αιτηµάτων των πα-
ραγωγών. Πρόεδρος του φορέα 
εξελέγη ο Χρήστος Βοργιάδης 
και αντιπρόεδρος ο ∆ηµήτρης 
Γκαλαϊτσής.

Αγροτικά 
συλαλλητήρια 
Αγροτικό κάλεσµα για συλλαλη-
τήρια αρχής γενοµένης από τις 28 
Νοεµβρίου απηύθυνε η Πανελλα-
δική Επιτροπή των Μπλόκων µε α-
φορµή τα προβλήµατα του κλάδου 
όπως η φορολόγηση, οι ασφαλι-
στικές εισφορές, τα κόκκινα δά-
νεια, τα προβλήµατα στις πληρω-
µές επιδοτήσεων κ.α.

Νέα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΖΩΝΕΣ WIGE
1981-2001

Κατηγορίες Ζωνών

No data

Κατάλληλη

Οριακή

Ακατάλληλη
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Παρουσία υψηλόβαθµων κοµµατικών στελεχών, 
πραγµατοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των 
Αθηνών η παρουσίαση του βιβλίου «∆ύο Χρό-
νια ∆ράσης» του γραµµατεά Αγροτικών Φορέων 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κώστα Μπαγινέτα (βλ. 
Προσωπογραφία σελ. 50). Στην παρουσίαση 
του βιβλίου που ουσιαστικά αποτελεί µια συρ-
ραφή λόγων του προέδρου του κόµµατος και 
περιφερειακών συσκέψεων µε αγροτικό χρώ-

µα, παρόντες ήταν µεταξύ άλλων ο αντιπρόε-
δρος της Νέας ∆ηµοκρατίας και Βουλευτής Β’ Α-
θηνών, Κωστής Χατζηγάκης, ο οποίος κατά την 
οµιλία του στάθηκε στην αναγκαιότητα εκπαί-
δευσης των αγροτών που  µε τη σειρά της θα 
φέρει την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά 
και των εξαγωγών που είναι και το ζητούµενο. 

Ο Γραµµατέας ΠΕ και βουλευτής Ηρακλείου 
της Ν∆ Λευτέρης Αυγενάκης από την πλευρά 

του τόνισε ότι στόχος είναι να περάσουνε από 
τη θεωρία στη πράξη όσον αφορά τη γεωργία 
και τη εφαρµογή των πολιτικών σε αυτή και πα-
ράλληλα µίλησε για τους ιστορικούς δεσµούς 
που έχει η Ν∆ µε τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Επίσης η κα. Φωτεινή Αραµπατζή, τοµεάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν∆ και βουλευτής Σερ-
ρών, άσκησε κριτική στην υλοποίηση των Προ-
γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Πρόβα Μπαγινέτα στα αγροτικά τα «Δύο χρόνια δράσης»

Αντιδράσεις από 
τους εισαγωγείς 
φυτωριακού υλικού 
στην τροποποίηση 
του θεσμικού 
πλαισίου για την 
κλωνική επιλογή  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε δύο... στρατόπεδα και µάλιστα µε πολ-
λούς «λόχους και διµοιρίες», δείχνουν να 
διαχωρίζονται οι συντελεστές του αµπελο-
οινικού κλάδου, µε αφορµή τις διεργασί-
ες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τον 
τρόπο διευθέτησης των θεµάτων γύρω α-
πό το πολλαπλασιαστικό υλικό.

Μια τελευταία απόπειρα σύγκλισης και 
συµβιβασµού απόψεων έγινε την περα-
σµένη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου, στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε σύσκεψη υ-
πό τον υφυπουργό Βασίλη Κόκκαλη, χω-
ρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστικό αποτέ-
λεσµα, καθώς από τη σύσκεψη απείχαν ε-
σκεµµένα οι µισοί και πλέον από τους έ-
χοντες λόγο επί του θέµατος. 

Το πρώτο ζητούµενο είναι οι τροποποι-
ήσεις που θα πρέπει να γίνουν στην από-
φαση 1847/20-05-2016 του τότε αναπλη-
ρωτή υπουργού Μάρκου Μπόλαρη, για τον 
τεχνικό κανονισµό επιλογής και αποδο-
χής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υπο-
κειµένων αµπέλου. Επ’ αυτής, ο σηµερι-
νός υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης έχει 
εκφράσει την πολιτική βούληση να υπάρ-
ξουν σοβαρές διορθώσεις, καθώς είναι κοι-
νή εντύπωση ότι έτσι δεν πάµε πουθενά. 
Κι αυτό γιατί όλοι αντιλαµβάνονται ότι µε 
τις αυστηρότατες προϋποθέσεις που βάζει 
θα πρέπει να περάσουν 15 χρόνια για να 
βγει στην αγορά ο πρώτο κλώνος. Η ρεα-
λιστική προσέγγιση επί του θέµατος λέει 
ότι υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης των δι-
αδικασιών. Οι υπερασπιστές αυτής της ά-

ποψης επιµένουν ότι µε τη µοριακή ταυ-
τότητα και τα απαραίτητα φυτοϋγειονοµι-
κά δεδοµένα του υλικού, θα πρέπει να εί-
ναι δυνατή η πιστοποίηση της διαδικασί-
ας επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικι-
λιών (και κλώνων υποκειµένων) αµπέλου.

Απ’ ό,τι φαίνεται, αντιρρήσεις σ’ αυτή 
την προσέγγιση και αντιστοιχα νοµική 
διευθέτηση, φέρει η πλευρά των εµπλε-
κοµένων που είτε εργάζεται µε την εισα-
γωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, επο-
µένως έχει κάθε λόγο να καθυστερεί τις 
εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ή εργάζε-
ται εντός των συνόρων (µικροί φυτωρι-

ούχοι) αλλά δεν έχει τα φόντα για να πα-
ρακολουθήσει µε αξιώσεις τις διαδικασί-
ες της κλωνικής βελτίωσης. Και στις δύο 
περιπτώσεις επιδιώκεται πάντως να µεί-
νουν  τα πράγµατα ως έχουν, µε ότι αυτό 
σηµαίνει για την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας στο συγκεκριµένο πεδίο. 

Πέραν αυτού, αφορµή για τριβές µετα-
ξύ των εµπλεκοµένων, πάντως, έχει δώ-
σει και η τελευταία απόφαση του υπουρ-
γού Βασίλη Κόκκαλη, µε την οποία ξανα-
µπαίνουν σε δρόµο οι διαδικασίες για την 
εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλο-
γο. Επ’ αυτής, οι µεγαλύτερες αντιδρά-

Το σίγουρο είναι 
ότι τα βήµατα που 
έχουν γίνει στο 
ελληνικό κρασί την 
τελευταία 20ετία 
είναι σηµαντικά. 

Μοιρασμένοι στα δύο οι εμπλεκόμενοι  
Μάχες χαρακωμάτων 
για την κλωνική 
επιλογή της αμπέλου   
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Με το αγωνιώδες ερώτηµα για την επόµενη µέ-
ρα της ζαχαροβιοµηχανίας να παραµένει αναπά-
ντητο και να επιτείνει την ανησυχία των τευτλο-
παραγωγών, «έριξε αυλαία» η φετινή καµπάνια 
ζάχαρης, µετά από µόλις 10 ηµέρες λειτουργίας 
του µοναδικού «ζωντανού» εργοστασίου της ΕΒΖ 
στο Πλατύ. Η αποτίµηση της µικρότερης, ίσως, 
καµπάνιας όλων των εποχών είναι αποκαρδιω-
τική και προκαλεί απογοήτευση. Τα µόλις περί-

που 13.000 στρέµµατα τευτλοκαλλιέργειας σε ό-
λη τη χώρα, που απέδωσαν περί τους 4.000 τό-
νους ζάχαρης συνιστούν αρνητικά ρεκόρ στην 
ιστορία της ΕΒΖ. Ο ζαχαρικός τίτλος κυµάνθηκε 
σε αξιοπρεπή επίπεδα, αφού κατά µέσο όρο έ-
πιασε το 14,5 pol, ωστόσο οι στρεµµατικές απο-
δόσεις ιδιαίτερα στην Ορεστιάδα λέγεται πως έ-
πεσαν ακόµη και στους 1,5 τόνους το στρέµµα.

Η αγωνία, πάντως, παραµένει στα ύψη για 

τους παραγωγούς, ενώ υπάρχει πληροφορία 
για δύο ενδιαφερόµενους, ένας από την Ελλά-
δα κι ένας από το εξωτερικό, που θέλουν να α-
ποκτήσουν τη βιοµηχανία και πως µέσα στο ∆ε-
κέµβριο θα υπάρξουν εξελίξεις. Άσσος στο µα-
νίκι της ΕΒΖ παραµένουν οι δύο θυγατρικές στη 
Σερβία, οι οποίες υπολογίζεται πως φέτος θα πα-
ράξουν 130.000 τόνους ζάχαρης και ίσως παί-
ξουν κάποιο ρόλο για να υπάρξει θετική έκβαση. 

Μόλις 10 μέρες κράτησε η φετινή καμπάνια στα τεύτλα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εν µέσω έντονης βροχόπτωσης έγιναν 
τα εγκαίνια της πρώτης ελληνικής α-
γροτικής ενεργειακής κοινότητας στην 
Κοιλάδα Λάρισας την Παρασκευή 16 
Νοεµβρίου. Για πρώτο βήµα µίας νέ-
ας εποχής κατά την οποία οι επενδύ-
σεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργει-
ας θα λειτουργούν υπέρ της δραστι-
κής µείωσης του κόστους παραγωγής 
των αγροτών, µίλησε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκα-
λης, εγκαινιάζοντας την πρωτοπορια-
κή για τα Ελληνικά δεδοµένα πρωτο-
βουλία µέσω της οποίας ο ΓΟΕΒ Θεσ-
σαλίας και εννέα ΤΟΕΒ σε Λάρισα και 
Καρδίτσα συστρατεύτηκαν, ώστε µέσα 
από φωτοβολταϊκά πάρκα, να αποκο-
µίσουν οικονοµικό όφελος το οποίο 
εν συνεχεία να αποδώσουν στους α-
γρότες-συνδροµητές τους, οι οποίοι 
µεσοπρόθεσµα θα απαλλαγούν πλή-
ρως από τα αρδευτικά τέλη.

Το πρώτο πάρκο της Κοιλάδας, που 
θα είναι ισχύος 1 MW και θα είναι έ-
τοιµο την ερχόµενη άνοιξη, αφορά 
επένδυση 700.000 ευρώ µε το συ-
νολικό πλάνο να αγγίζει τα 7 µε 8 ε-
κατ. ευρώ όπως χαρακτηριστικά εξή-

γησε ο υφυπουργός κ. Κόκκαλης το-
νίζοντας ότι «είδαµε ως µία πρώτης 
τάξης ευκαιρία το πλάνο για τη δηµι-
ουργία αγροτικών ενεργειακών κοι-
νοτήτων. Στόχος είναι να επενδύσου-
µε στην παραγωγή πράσινης ενέρ-
γειας και µέσα από αυτή να µηδενί-
σουµε σταδιακά, σε εύρος πενταετί-
ας για την παρούσα κοινότητα, όπως 
προβλέπεται από το υπάρχον πλάνο, 
το αρδευτικό κόστος για τους αγρό-
τες-µέλη των συµµετεχόντων ΤΟΕΒ».

Αξίζει να επισηµανθεί η σηµασία 
του «εικονικού συµψηφισµού», κα-
θώς θα δίνεται η δυνατότητα στους πα-
ραγωγούς να συµψηφίζουν την πα-
ραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια µε το 
σύνολο της κατανάλωσής τους, ανε-
ξάρτητα από το χώρο που αυτή παρά-
γεται και καταναλώνεται. Ένα φωτο-
βολταϊκό σύστηµα θα µπορεί να εξυ-
πηρετεί καταναλώσεις (π.χ. ποµόνες) 
σε πολλά διαφορετικά σηµεία-χωρά-
φια του ίδιου παραγωγού. Επιπλέον 
ο συµψηφισµός δεν θα γίνεται πλέ-
ον σε ετήσια βάση αλλά ανά τριετία.

Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα α-
φορά εγγεγραµµένους στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύ-
σεων για εγκαταστάσεις αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων και οι συµβάσεις συµ-
ψηφισµού θα έχουν διάρκεια 25 έτη.

σεις, απ’ ότι φαίνεται, έχουν προέλθει α-
πό την ΚΕΟΣΟΕ και τον καθηγητή του Γε-
ωπονικού Αθήνας (Εργαστήριο Αµπελο-
λογίας) Μανώλη Σταυρακάκη και επικε-
ντρώνεται στον όρο «Βελτιωµένες-Αβελ-
τίωτες» που αναγράφεται στην απόφαση 
και µε τον οποίο διαφωνούν, χωρίς ωστό-
σο να τίθεται θέµα συνολικά, για την ορι-
οθέτηση της διαδικασίας. 

Το σύνολο, πάντως, των διαφορών που 
χωρίζουν τους συντελεστές του αµπελο-
οινικού κλάδου (αµπελουργούς, οινο-
ποιούς, φυτωριούχους, πανεπιστηµια-
κούς κ.α.) είναι λίγες, µπροστά στο συµ-
φέρον που έχουν όλες οι πλευρές για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Τα βή-
µατα που έχουν γίνει στο ελληνικό κρα-
σί την τελευταία 20ετία είναι σηµαντικά, 
δεδοµένων των αναλογιών στον υπόλοι-
πο αγροτικό χώρο, γι’ αυτό, όπως δηλώ-
νει ο πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ (∆ιεπαγγελ-
µατική του Οίνου) Βαγγέλης Αργύρης, το 
συντοµότερο οι εµπλεκόµενοι θα πρέπει 
να καθήσουν γύρω από ένα τραπέζι, έτσι 
ώστε να διευκολύνουν τον εκσυγχρονι-
σµό του θεσµικού πλαισίου που θα δώσει 
νέα ώθηση στο ελληνικό κρασί.   

Ανάπτυξη
Οι διαφορές που 
χωρίζουν τους 

συντελεστές του 
αµπελοοινικού 
κλάδου είναι 

λίγες, µπροστά 
στο συµφέρον 

που έχουν όλες 
οι πλευρές για 
την περαιτέρω 

ανάπτυξη 
του τοµέα

Απαλλαγή από αρδευτικά τέλη με την πρώτη 
αγροτική ενεργειακή κοινότητα στην Κοιλάδα

Συµψηφισµός 
Σύµφωνα µε το πλάνο 
της επένδυσης, τα 
οφέλη για τους αγρότες 
θα προέρχονται από το 
ρεύµα που θα το 
πουλάει η Ενεργειακή 
Κοινότητα στη ∆ΕΗ, µε 
κλειδωµένη τιµή, 
εκτιµώντας απόσβεση 
της επένδυσης σε τρία 
χρόνια. Μέρος της τιµή 
που θα λαµβάνουν θα 
συµψηφίζεται µε το 
αρδευτικό τιµολόγιο του 
αγρότη µειώνοντας το 
κόστος. Σηµειώνεται ότι 
οφέλη δεν θα δουν 
µόνο οι αγρότες µε 
ποµόνες των ΤΟΕΒ 
αλλά και ιδιοκτήτες 
ιδιωτικών αρδευτικών, 
καθώς θα υπάρξει 
ανοιχτή πρόσκληση να 
γίνουν και αυτοί µέλη 
της ενεργειακής 
κοινότητας. 
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Πολεμικό είναι το κλίμα μεταξύ Αραχωβίτη και Τσιάλτα μετά την «παραίτηση» του δεύτερου, η οποία φέρνει 
ανακατατάξεις σε όλο το ΔΣ του ΕΦΕΤ, χωρίς ωστόσο να ακούμε τίποτα για πλάνο βελτίωσης των ελέγχων 

Η «φαγωµάρα» µεταξύ 
των δύο πρώην -αν και 
για µικρό µόνο χρονικό 
διάστηµα- συνεργατών 
κατέληξε στο ξήλωµα 
όλου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του φορέα.

Ξέχασαν γρήγορα τον 
πληθυντικό ευγενείας  
Την µικροπολιτική και όχι την ουσία της πο-
λιτικής πάνω σε έναν καίριο φορέα ελέγ-
χου, όπως είναι αυτός των τροφίµων, κα-
ταδεικνύουν µε τον πλέον εύγλωττο τρόπο 
τα όσα εκτυλίσσονται το τελευταίο διάστη-
µα µε αφορµή την παραίτηση Γιάννη Τσι-
άλτα από τη θέση του προέδρου του ΕΦΕΤ. 
Αντί η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω 
από τη βελτίωση και την αποτελεσµατικό-
τητα των ελέγχων στα τρόφιµα, επικεντρώ-
νεται  – µε εκατέρωθεν ανακοινώσεις που 
ξεκινούν µε πληθυντικό ευγενείας και κα-
ταλήγουν σε… ενικό – στο αν η επεισοδια-
κή όπως αποδείχθηκε «έξοδος» Τσιάλτα ή-
ταν δικιά του απόφαση ή του πολιτικού του 
προϊσταµένου του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη.  

Ερωτήµατα όπως το αν ήθελε τελικά ο υ-
πουργός να... παραιτήσει τον πρόεδρο και 
ο δεύτερος υπέβαλε την παραίτηση του για 
να έχει και το κεφάλι ψηλά ή µήπως... πα-
ρερµηνεύθηκαν τελικά οι προθέσεις του 
υπουργού και εν τέλει είχαµε πάλι το ίδιο 
αποτέλεσµα, δηλαδή την αποχώρηση Τσι-

άλτα, διατυπώνονται τις τελευταίες ηµέρες 
στους διαδρόµους της πλατείας Βάθη. Αυ-
τό που αναδεικνύεται, αν µη τι άλλω, είναι 
η «φαγωµάρα» µεταξύ των δύο πρώην -αν 
και για µικρό µόνο χρονικό διάστηµα- συ-
νεργατών, που κατέληξε στο ξήλωµα όλου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του φορέα µε 
τα υπόλοιπα µέλη του να παρακολουθούν 
αποσβολωµένα τις εξελίξεις, αφού δεν εί-
χαν καµία πρόθεση να παραιτηθούν. 

Για µεθοδευµένη αποδυνάµωση 
του ΕΦΕΤ µιλά η αντιπολίτευση

Όπως ήταν φυσικό οι παραπάνω εξελί-
ξεις αποτελέσαν βούτυρο στο ψωµί της α-
ντιπολίτευσης, η οποία κάνει λόγο για µε-
θοδευµένη αποδυνάµωση του ΕΦΕΤ. Ειδικό-

τερα ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και βουλευτής νοµού Σερρών της ∆η-
µοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ 
Μιχάλης Τζελέπη (κατέθεσε ερώτηση µε 12 
βουλευτές της ∆ΗΣΥ), ζητά να πληροφορη-
θεί η Βουλή αν ισχύουν οι καταγγελίες που 
παρέθεσε στην επιστολή παραίτησής του ο 
Γιάννης Τσιάλτας και µε ποιο τρόπο θα α-
ντιµετωπίσει την αποδυνάµωση του ΕΦΕΤ 
τόσο από τις παράλληλες δραστηριότητες 
άλλων υπουργείων, όσο και από τους πα-
ράλληλους µηχανισµούς που έχουν δηµι-
ουργηθεί εντός του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και οι οποίοι µέχρι στιγµής εί-
ναι ουσιαστικά άνευ αντικειµένου. 

«Οι βαρύτατες καταγγελίες που καταλογί-
ζει ο απερχόµενος πρόεδρος του ΕΦΕΤ προς 
την πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη για 
ολιγωρία στη στελέχωση, διοικητικά ελλείµ-
µατα, οικονοµικά προβλήµατα, αλλά και προ-
σπάθεια αποδυνάµωσης του έργου του Ορ-
γανισµού µε παράλληλους µηχανισµούς ε-
ντός της κεντρικής διοίκησης, που στόχο έ-
χουν µόνο την προσπάθεια βολέµατος των 
ηµετέρων, δηµιουργούν εύλογα ερωτήµατα 
σε σχέση µε την πολιτική της κυβέρνησης σε 
ένα τόσο κρίσιµο τοµέα όπως είναι η ασφά-
λεια των τροφίµων και η υγεία των κατανα-
λωτών», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά 
στην ερώτηση τους προς το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, οι βουλευτές της ∆ΗΣΥ.
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ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr
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Aξιότιµε κύριε Τσιάλτα,

Έ
λαβα – ακριβώς όπως σου είχα 
ζητήσει στη συνάντησή µας στις 
8 Νοεµβρίου παρουσία του αντι-
προέδρου κ. Μανέτα – την παραί-

τησή σου και εγγράφως. Αυτό ήρθε σε συνέ-
χεια της από 19 Οκτωβρίου προφορικής σου 
δήλωσης πρόθεσης παραίτησης.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για το υψηλό επίπεδο 
λειτουργίας του Φορέα, στο οποίο, µαζί µε το υ-
πόλοιπο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους εργαζό-
µενους, έχεις συµβάλει. Στο πλαίσιο µιας παρα-
τεταµένης µνηµονιακής περιόδου, από την οποία 
µόλις τώρα εξέρχεται η χώρα, πράγµατι η κατάστα-
ση λειτουργίας του οργανισµού κρίνεται απόλυτα 
επιτυχής. Μετά την περίοδο αυτή άλλωστε δόθη-
κε η ευκαιρία, και έχει ήδη συµφωνηθεί να προ-
χωρήσουµε σε προσλήψεις επιστηµονικού προ-
σωπικού στο υπουργείο µετά από πολλά χρόνια.
Ο ΕΦΕΤ είναι ένας φορέας ο οποίος συστάθηκε και 
λειτουργεί ώστε να εγγυάται το υψηλό επίπεδο α-
σφάλειας και ποιότητας των τροφίµων, που ήδη 
απολαµβάνει ο Έλληνας καταναλωτής και έχω, 
όπως έγινε σε εσένα πρώτα από όλους γνωστό, 
πλήρη επίγνωση αυτού του σηµαντικού ρόλου. 
Τον ρόλο δε αυτόν είµαι αποφασισµένος και δι-
αβεβαιώνω ότι θα συνεχίσει να ασκεί µε µεγαλύ-
τερη ένταση, συνεχή υποστήριξη και διαρκή συ-
νεργασία. Αυτό ήταν, άλλωστε, ένα σηµείο που 
συζητήσαµε εκτενώς στη συνάντησή µας στις 8 
Νοεµβρίου και φάνηκε ότι έγινε απόλυτα σαφές.
Αυτό όµως δεν αποτυπώνεται στο, άκρως επικοι-
νωνιακό και µακροσκελές, κείµενο παραίτησής 
σου, που διάβασα σε όλα τα ΜΜΕ, ταυτόχρονα µε 
την κατάθεσή του σε µένα. Αντίθετα υπάρχει µε-
γάλη σπουδή να ερµηνευτούν αλλά και – µε τη 
δηµοσιοποίηση από µέρους σου νοµοτελειακά 
να παρερµηνευθούν – οι προθέσεις µου για τον 
φορέα, µόλις ένα και µισό µήνα µετά την ανάλη-
ψη των καθηκόντων µου.

Αυτό µου µοιάζει µε εύκολη µετάθεση ευ-
θυνών και σε κάθε περίπτωση κινείται σί-
γουρα σε διαφορετικό πνεύµα από αυτό 

που επικράτησε στη συνάντησή µας στις 8 Νο-
εµβρίου. ∆εν µπορώ να µην προσπαθήσω κι ε-
γώ να ερµηνεύσω την αλλαγή της στάσης σου, 
η οποία ήδη ερµηνεύεται από τα ΜΜΕ παντοιο-
τρόπως. Αν και δεν επιθυµώ να υπεισέλθω σε 
λεπτοµέρειες που µόνο ζηµιά µπορούν να κά-
νουν στον Φορέα και το πολύτιµο για το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους Έλληνες πο-
λίτες έργο του, το όραµά µου θα διατυπωθεί σα-
φώς και διεξοδικά κατά τη θεσµική διαδικασία 
που η αντικατάστασή σου επιβάλλει. 

Σ 
ε συνέχεια της προφορικής παραίτησης που σας 
είχα υποβάλει στις 19 Οκτωβρίου όπου, κατά τη 
συνάντησή µας στο γραφείο σας, είχα ζητήσει την 
αντικατάστασή µου από τη θέση του προέδρου 

του ∆Σ του ΕΦΕΤ, σας υποβάλω και γραπτώς την παραίτη-
σή µου όπως µου ζητήσατε. Θα ήθελα, όµως, να αναφέρω 
και τους λόγους που µε οδήγησαν στην απόφαση αυτή, αρ-
κετούς από τους οποίους σας είχα και τότε παραθέσει. Πα-
ρά το γεγονός ότι σε λίγο κλείνω 6 χρόνια στο τιµόνι του Ε-
ΦΕΤ, η παρουσία και ενασχόλησή µου µε τα θέµατα του φο-
ρέα και του τοµέα των τροφίµων ήταν συνεχής, καθηµερι-
νή, υπεύθυνη και σύµφωνα µε όλες τις αντικειµενικές εν-
δείξεις επιτυχής, παρά τα πολύ σηµαντικά εµπόδια που α-
ντιµετώπισα αλλά και την πλήρη αδιαφορία του εποπτεύ-
οντος υπουργείου (ΥΠΑΑΤ) να υποβοηθήσει το έργο ενός 
τόσο σηµαντικού φορέα όπως ο ΕΦΕΤ. Και θα µπορούσα να 
είχα αλλάξει απόφαση και να παραµείνω µέχρι το τέλος της 
θητείας µου (Μάιος 2019), αν από τις πρώτες µέρες της δι-
κής σας παρουσίας διαφαινόταν έστω και η ελάχιστη πρό-
θεση για µία άλλη πορεία. 

 Παρά τις επανειληµµένες προσπάθειές µου από το 2013, 
δεν τοποθετήθηκε Γενικός ∆ιευθυντής και ούτε τώρα φαί-
νεται εφικτό. Αυτό είχε σαν επακόλουθο την ύπαρξη πολ-
λών προβληµάτων διοικητικού και συντονιστικού χαρα-
κτήρα που δυσχέραιναν σηµαντικά το έργο της ∆ιοίκησης.

 Παρά την κραυγαλέα έλλειψη προσωπικού στον ΕΦΕΤ, 
υπήρξε εµπάργκο από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υ-
ΠΑΑΤ, όταν δεκάδες υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες 
και φορείς αιτήθηκαν την µετακίνησή τους στον ΕΦΕΤ από 
το 2016 µέχρι σήµερα. Το υπάρχον προσωπικό είναι κατά 
47% λιγότερο από το προβλεπόµενο (257 αντί για 488), υ-
πάρχουν πολλά σηµαντικά Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρε-
σίας µε 2 υπαλλήλους εκ των οποίων ο ένας είναι προϊστά-
µενος ενώ υπάρχουν πολλές Περιφερειακές ∆/νσεις που 
δεν έχουν ακόµα ιδρυθεί και άλλες που είναι αρκετά υπο-
στελεχωµένες. Όλα αυτά µας στερούν την δυνατότητα να 
καταγραφούµε µεταξύ των κορυφαίων ελεγκτικών φορέ-
ων στον τοµέα των τροφίµων σε επίπεδο ΕΕ. Παρά τα σχε-
τικά σηµειώµατα µου για ζωτικής σηµασίας ανάγκες που 
σχετίζονται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας, υπήρ-
ξαν σήµερα δεσµεύσεις σας για προσωπικό για άλλες υπη-
ρεσίες του ΥΠΑΑΤ αλλά όχι για τον ΕΦΕΤ, επιβεβαιώνοντας 
την πεποίθησή µου ότι ο ΕΦΕΤ δεν είναι στις προτεραιότη-
τες του ΥΠΑΑΤ και δεν έχει γίνει ακόµα αντιληπτός ο ρό-
λος του και η σηµαντικότητά του. 

 Η χρηµατοδότηση από το Υπουργείο καλύπτει µόνο τις 
µισθολογικές ανάγκες του προσωπικού, οι δράσεις και οι 
λοιπές δαπάνες καλύπτονται από εισπραττόµενα πρόστιµα 
και τέλη που είναι παντελώς ανεπαρκή. Αυτό επιβεβαιώνει 
την εντύπωση ότι για το ΥΠΑΑΤ ο ΕΦΕΤ είναι τρίτης κατη-
γορίας οργανισµός.

 Το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων δηµιουργεί νέες επικαλύψεις όχι µό-
νο µε τον ΕΦΕΤ αλλά ακόµα και εντός του Υπουργείου. Αυ-
τό στην πράξη λειτουργεί εις βάρος του ΕΦΕΤ και επιτείνει 
το πνεύµα αντιπαράθεσης και ανορθολογικής οργάνωσης 
και λειτουργίας του κράτους.

  Παρά τις δεκάδες των ενηµερωτικών σηµειωµάτων δια-
χρονικά προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και 
τις προφορικές ενηµερώσεις, όπου επισηµαίνονται µε τον 
πιο γλαφυρό τρόπο τα προβλήµατα και προτείνονται λύ-
σεις, αποτέλεσµα µέχρι σήµερα δεν υπήρξε, κάτι που ενί-
σχυε τις γενικότερες εντυπώσεις περί απαξίας. - Παρά τις ε-
πανειληµµένες για τον σκοπό αυτό προτάσεις, υπήρξε πλή-
ρης απουσία θεσµοθετηµένου συντονισµού στον τοµέα της 
ασφάλειας των τροφίµων, όπως αυτός ορίζεται από την ενω-
σιακή νοµοθεσία (από το αγρόκτηµα στο τραπέζι του κατα-
ναλωτή). Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα αδυναµία συλλογικής 

λειτουργίας, δηµιουργία επικαλύψεων και δυσλειτουργία 
στο τελικό αποτέλεσµα και στην αποτελεσµατική διαχείρι-
ση του τοµέα από πλευράς ΥΠΑΑΤ. - Από τις µέχρι τώρα συ-
ναντήσεις µας, αποκόµισα την εντύπωση ύπαρξης µιας µη 
σαφούς άποψης για τον ρόλο των διαφόρων φορέων και 
την οργάνωση των αντίστοιχων ελέγχων µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει σύγχυση και να τίθεται στο επίκεντρο η πρωτογε-
νής παραγωγή, οι παραγωγοί και το εισόδηµά τους και ό-
χι παράλληλα και η ασφάλεια των τροφίµων, η δηµόσια υ-
γεία και η προστασία των καταναλωτών επιβεβαιώνοντας 
τους φόβους µου για την τύχη που επιφυλάσσετε στον ΕΦΕΤ. 

Γ ια τον ΕΦΕΤ, διαρκές ζητούµενο είναι η ολοκλήρω-
ση της ανάπτυξής του ώστε να παίξει µε πληρότητα 
τον σηµαντικό του ρόλο στον τοµέα της ασφάλειας 

των τροφίµων και της προστασίας του καταναλωτή χωρίς, 
όµως, µέχρι στιγµής να βρει ανταπόκριση από την πολιτεία. 
Και ο αγώνας αυτός είναι δυστυχώς διαχρονικός. Στον το-
µέα αυτόν, ο φορέας έχει να επιδείξει ένα επίπεδο οργάνω-
σης των ελέγχων πολύ πάνω από τον µέσο κοινοτικό όρο, 
µηδενικές συστάσεις από την DG SANTE για το προφίλ της 
χώρας στην ασφάλεια των τροφίµων και τα εύσηµα των δι-
επαγγελµατικών οργανώσεων των τροφίµων για τον τρό-
πο που διαχειρίζεται τα πράγµατα. Το νοµοθετικό πλαίσιο 
για την τροφική αλυσίδα ανθρώπων και ζώων σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο είναι ενιαίο όπως ενιαίος και αδιάσπαστος εί-
ναι και ο επίσηµος έλεγχος τροφίµων. Οποιαδήποτε διαφο-
ροποίηση από το ισχύον πλαίσιο (π.χ. παράλληλες δράσεις 
άλλων Υπουργείων για τον έλεγχο των τροφίµων και των 
επιχειρήσεων τροφίµων) µε οποιοδήποτε πρόσχηµα (υγει-
ονοµικές διατάξεις ή προστασία καταναλωτή) είναι ανώφε-
λη, χωρίς αντικείµενο και πέραν του γεγονότος ότι δεν θα 
έχει νοµιµοποιητική και εξουσιοδοτική βάση, θα δηµιουρ-
γήσει πολλαπλά προβλήµατα και θα αποσυντονίσει όχι µό-
νο τον ΕΦΕΤ αλλά συνολικά το σύστηµα επισήµων ελέγχων 
των τροφίµων. Αυτοί, βέβαια, που θα υποστούν τις µεγαλύ-
τερες συνέπειες θα είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις παραγω-
γής τροφίµων και τα καταστήµατα µαζικής εστίασης και δι-
άθεσης τροφίµων ενώ όλα αυτά θέτουν προφανώς σε κίν-
δυνο την αποτελεσµατική και ορθολογική λειτουργία του 
κράτους. Ο ΕΦΕΤ ιδρύθηκε και λειτουργεί µε βασική αρµο-
διότητα και ευθύνη την ασφάλεια των τροφίµων, τοµέα για 
τον οποίον καταθέτει σε ετήσια βάση λεπτοµερή απολογι-
σµό και για τον οποίον κρίνεται. Το σηµαντικό κατά γενική 
οµολογία έργο που επιτελεί ο ΕΦΕΤ στον τοµέα αυτόν επι-
τυγχάνεται χάρις στον υπερβάλλοντα ζήλο και το επίπεδο 
των υπαλλήλων και στελεχών του για το οποίο έργο θα α-
ναµέναµε τουλάχιστον τις δηµόσιες ευχαριστίες της ηγεσί-
ας του ΥΠΑΑΤ. Για να µην µιλήσω για την ∆ιοίκηση που υ-
πό τις προαναφερθείσες πολύ δύσκολες συνθήκες παραδί-
δει έναν οργανισµό για το έργο του οποίου, στον τοµέα αρ-
µοδιότητάς του, όλοι µιλούν µε τα καλύτερα λόγια. Μακάρι 
να ισχύει το ίδιο και για τους άλλους οργανισµούς και υπη-
ρεσίες του Υπουργείου. Για τον έλεγχο και την ευθύνη αντι-
µετώπισης των ελληνοποιήσεων και του παραεµπορίου έχει 
ιδρυθεί και λειτουργεί στο ΥΠΑΑΤ άλλος οργανισµός του ο-
ποίου το έργο επικουρεί ο ΕΦΕΤ στο βαθµό που του επιτρέ-
πουν οι οργανωτικές του δυνατότητες και στο πλαίσιο µιας 
καλοπροαίρετης συνεργασίας. [...] Ελπίζω η δική µου πα-
ραίτηση και αντικατάσταση να πιάσει τόπο και να προσφέ-
ρει στον φορέα και τον τοµέα των τροφίµων την δυνατότη-
τα να λειτουργήσει σε νέα πλαίσια χωρίς τα εµπόδια που οι 
αγκυλώσεις του παρελθόντος και η αδυναµία κατανόησης 
του πολυδιάστατου ρόλου του δηµιουργούν.

Παρερμηνεία
προθέσεων

ΤOY ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ*ΤOY ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΑΛΤΑ* ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΑΛΤΑ*

*Πρώην προέδρου του ΕΦΕΤ*Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Καυτό αντίο από τον Πρόεδρο

EΠΙΣΤΟΛΕΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
«∆εν υπάρχει τίποτε πιο 
ευχάριστο για ένα 
νευροεπιστήµονα από το να 
εντοπίζει µια έως τώρα 
άγνωστη περιοχή του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση 
υπάρχει το ξεχωριστό 
στοιχείο ότι αυτή η περιοχή 
είναι απούσα στις µαϊµούδες 
και στα άλλα ζώα».

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΣΤΡΕΪΖΑΝΤ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ως καλλιτέχνιδα µπορώ να 
είµαι αληθινή µόνο προς τον 
εαυτό µου και, αν αυτό 
αρέσει στους άλλους, έχει 
καλώς. Αν πάλι δεν τους 
αρέσει, δεν χρειάζεται να το 
αγοράσουν ή να το ακούν. 
Όµως η πραγµατική ζωή 
είναι πιο σηµαντική από 
εµένα ως καλλιτέχνιδα. Ως 
πολίτης, αυτός είναι ρόλος».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
 «Η απόφαση να µην 
διεκδικήσω τον δήµο είναι 
καθαρά προσωπική, έχω 16 
χρόνια που υπηρετώ την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Ο δήµαρχος δεν είναι 
επάγγελµα είναι υπηρεσία, 
γι’ αυτό δεν πρέπει να 
περνάει τις δύο θητείες [...]
Ήρθε η ώρα να ανοίξουν 
οι πόρτες για νέο κόσµο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ... ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ MAMALIS.GR  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Απλούστατο
Άλλες χώρες είναι ήδη έτοιµες 
µε τα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΑΠ, ενώ εµείς εδώ 
ασχολούµαστε µε αλλαγές στο 
υπηρεσιακό προσωπικό και 
ηµετέρους... Όσο για το νέο 
αγροτικό µοντέλο µετά το 
2020, η χώρα µας άρχισε ήδη 
τις εκπτώσεις ζητώντας να 
υιοθετηθεί ό,τι πιο απλό γίνεται 
για να µην χαθούν πόροι από 
την εφαρµογή του.

 

Βαφτήσια
 «Άνοιξαν οι ουρανοί», σχίστηκε 
η τέντα από την έντονη βροχή 
και ξαναβάπτισε επισήµους και 
µη στα εγκαίνια της πρώτης 
Αγροτικής Ενεργειακής 
Κοινότητας την προπερασµένη 
Παρασκευή στην Κοιλάδα 
Λάρισας. Αν είχαν 
ενεργοποιηθεί οι δορυφόροι, 
που κόπτονται τα ξεφτέρια της 
µηχανοπαρέας, θα είχαν 
προµηθευτεί έγκαιρα...οµπρέλες!

 

Ρεφλεξιολογία
Αφού.... έλυσε τηλεφωνικά το 
θέµα µε το χάρτη των 
µειονεκτικών ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου, αποσπώντας τη 
δέσµευση του υπουργού ότι οι 
περιοχές θα ξαναζωγραφιστούν 
όπερ και εγένετο, τώρα 
καταπιάνεται µε το ελαιόλαδο, 
διεκδικώντας αποζηµιώσεις για 
το Ζορµπά. Από ρεφλέξ, πάντως, 
καλά πάει, αφού γνωρίζει πως το 
θέµα έχει ήδη ανακινηθεί...

Όταν η µικροπολιτική «τρώει» την πολιτική 

Τι συνέβη τελικά εκεί στον ΕΦΕΤ, ποιος πρόλαβε ποιον; Ο υ-
πουργός ήθελε να παραιτήσει τον πρόεδρο και ο δεύτερος 
υπέβαλε την παραίτησή του για να έχει και το κεφάλι ψηλά; 
Ή µήπως... παρερµηνεύθηκαν οι προθέσεις του πρώτου (υ-
πουργού) και εν τέλει είχαµε πάλι το ίδιο αποτέλεσµα, δη-
λαδή την έξοδο του δεύτερου (προέδρου). Όπως και να ‘χει 
η φαγωµάρα που αναδείχθηκε από όλη αυτή την ιστορία, µε 
απαντητικές επιστολές εκατέρωθεν δείχνει τη µικροπολιτική 
και όχι την ουσία της πολιτικής πάνω σε έναν καίριο φορέα 
ελέγχου, όπως είναι αυτός των τροφίµων.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μετά τον κακό 
χαµό που έφερε 
η διαβούλευση, 
άλλαξε ο χάρτης των 
µειονεκτικών, µπήκαν 
κι άλλες περιοχές, ήτοι 
εκτάσεις, ο αριθµός 
των δικαιούχων της 
εξισωτικής όµως 
παρέµεινει ο ίδιος. 
Κι όλα καλά;

Τι µας είπε κι ο 
Σταύρος µε το Greek 
Yogurt, που θέλει να 
προστατεύσει τη φήµη 
του από χώρες που 
σφετερίζονται την 
περίφηµη ονοµασία 
του. Μήπως να 
ανατρέξει και στα όσα 
έχουν διαµειφθεί µε 
τα λευκά τυριά και την 
προστασία της Φέτας;

Υβρίδια
 Την ώρα που µιλούν για 

Eλ Ντοράντο στην κάνναβη, 
το µοναδικό πλέον 
ζαχαρουργείο στο Πλατύ, 
οδηγείται σε απαξίωση 
ρίχνοντας αυλαία προ 
ηµερών, για την φετινή 
καµπάνια που ήταν η 
µικρότερη στην ιστορία του 
προϊόντος στη χώρα µας, 
αφού διήρκεσε µόλις 10 
ηµέρες. 

 Η σωτηρία του πάλαι ποτέ 
ισχυρού εγχώριου προϊόντος, 
αµφίβολη, µε τους αρµόδιους 
υπουργούς να τυρβάζουν σε 
νέες κανναβοαγάπες. 

 Όσο για τους δύο 
επενδυτές που περιµένει ο 
Πιτσιόρλας, θα φανεί αν του 
χρόνου θα υπάρξουν 
παραγωγικά και αυτοί οι 
4.000 τόνοι που παρήχθησαν 
φέτος από τα µόλις 13.000 
στρέµµατα.

;

ΜΙΛΟΣ ΤΕΟΝΤΟΣΙΤΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Σίγουρα δεν θα µείνω 
εδώ (NBA). Ήρθα, είδα 
πως είναι... Μου αρέσει 
να παίζω και είµαι πιο 
άνετος στην Ευρώπη, 
οπότε θα επιστρέψω 
σίγουρα πίσω. Είτε κατά 
την διάρκεια αυτής της 
σεζόν, είτε στο τέλος. ∆εν 
ξέρω πότε θα συµβεί 
αυτό. Θα δούµε».

Η Θεανώ 
µε τα γεµιστά 
και η Ολυµπία
µε τις τσιπούρες.

Όχι εγώ εσύ… και το αντίστροφο. Κάπως έτσι 
πάνε τα πράγµατα µε το πολυθρύλητο αγροτικό 
αφορολόγητο των 15.000 ευρώ, αφού η Βάθη 
έλεγε ότι είναι θέµα της ΑΑ∆Ε και τώρα η 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων µε 
ανταπάντησή της µας πληροφορεί ότι είναι θέµα 
του υπουργείου. Όποιος κι αν έχει την ευθύνη, 
ένα είναι σίγουρο. Ότι θα έρθει και η πληρωµή 
της εξόφλησης του τσεκ και οι αγρότες δεν θα 
βρουν ευρώ στους λογαριασµούς τους.

Την έδωσε πάλι την είδηση ο Κόκκαλης. 
Αυτή τη φορά από την Κοµοτηνή. Θα ψηφιστεί 
το ακατάσχετο λέει αµέσως µετά τον 
προϋπολογισµό. ∆εν µας είπε όµως αριθµούς. 
Θα είναι ακατάσχετο στα 10.000 ευρώ; Στα 
12.000 ή στα 15.000 ευρώ; Κάτι µαθαίνουµε 
ότι τελικά η Βάθη προσανατολίζεται για κάτω 
από το 15άρι, γεγονός που πρόκειται να φέρει 
αντιδράσεις στον αγροτικό κόσµο, που 
περιµένει πως και πως το µέτρο προκειµένου 
να γλιτώσει την εξόφληση του τσεκ. Λίγες 
µέρες έµειναν µέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο 
αν βέβαια επαληθευτεί ο υφυπουργός.

Λόγος γίνεται για τα περιουσιακά των 
συνεταιρισµών, αλλά πρώην πρόεδροι 
Ενώσεων τηλεφωνούν στα γραφεία της 
Agrenda για να θέσουν κι άλλα ζητήµατα, που 
σχετίζονται µε τα συνεταιριστικά. Όπως µας 
λένε δεν έχει δοθεί ακόµα λύση για τα χρέη 
που έχουν επωµιστεί από προκατόχους τους,  
µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να πάρουν 
φορολογική ενηµερότητα ή να µεταβιβάσουν 
περιουσίες στα παιδιά τους. Όσο κι αν 
προσπαθούν µάλιστα δεν λαµβάνουν καµία 
πειστική απάντηση από το υπουργείο. Το 
παράξενο βέβαια θα ήταν αν τους απαντούσαν.  

Σύσσωµη η πολιτική ηγεσία τριών 
υπουργείων διοργάνωσε συνέντευξη τύπου 
στην Κάνιγγος για την φαρµακευτική κάνναβη 
λέγοντας µας ότι έρχονται πολλές και 
µεγάλες επενδύσεις. Από την άλλη όµως η 
βιοµηχανική κάνναβη φαίνεται αφηµένη στην 
τύχη της. Όπως λένε µέλη της ΚΑΝΝΑΒΙΟ 
ΚΟΙΝΣΕΠ το θεσµικό πλαίσιο έχει τόσες 
τρύπες που δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
παραγωγών ή αγοραστών προϊόντων 
βιοµηχανικής κάνναβης συλλαµβάνονται. Στη 
Βάθη πάλι πανηγυρίζουν για τις επενδύσεις. 

Κατατέθηκε µετά από µεγάλη καθυστέρηση 
στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύµατος στους συνεταιρισµένους 
αγρότες. Με την ψήφισή του οι αγρότες µέλη 
συνεταιρισµών θα γλιτώσουν από 650 ευρώ, 
χωρίς να σηµαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήµατα. 
Άλλωστε, τα χαράτσια των αγροτών είναι τόσο 
πολλά. Αρκεί να διαβάσει κανείς τα αιτήµατά 
τους στις ανακοινώσεις που δηµοσιεύουν κατά 
καιρούς. Αυτά θα τους βγάλουν και φέτος 
στους δρόµους, αρχής γενοµένης από τις 
28 του Νοέµβρη.       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

T
α επόµενα 20 χρόνια, 
εκτιµούν οι ειδικοί, θα 
παραχθεί όλος ο πλού-
τος που είδαµε να πα-

ράγεται στον πλανήτη καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυ-
τό σηµαίνει ότι η παραγωγικότη-
τα του πλανήτη θα «τρέχει» την 
προσεχή 20ετία µε πενταπλάσιο 
ρυθµό σε σχέση µε αυτόν που εί-
δαµε τον προηγούµενο αιώνα, ε-
ποµένως, ευκαιρίες θα υπάρξουν 
και είναι πολλές. 

  Περί πλούτου
ΟΠΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ εκτιµά ο καθηγητής 
Παναγιώτης ∆ιαµαντής, Executive 
Founder Singularity University, η 
Ελλάδα έχει την ευκαιρία να προσ-
διορίσει εκ νέου την παραγωγική 
της δυναµική και να ξεκαθαρίσει 
ποιο θα είναι το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτηµα. Για τον καθηγητή, ο 
οποίος συµµετείχε πριν από λίγες 
µέρες στο Singularity University 
Greece Summit, ο πλούτος µπορεί 
να παραχθεί παντού εάν υπάρχει 
η σωστή ιδέα κι αν αξιοποιηθούν 
κατάλληλα οι νέες τεχνολογίες. 

  Τρυποκάρυδοι
∆ΙΟΤΙ, ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, πολλοί µι-
λούν αυτό τον καιρό για νέες τε-
χνολογίες, λίγοι όµως έχουν κατά 
νου την κατάλληλη και αποτελε-
σµατική αξιοποίησή τους. Ειδικά 
στον αγροτικό τοµέα, αυτοί που 
κάνουν τον πιο πολύ θόρυβο πε-
ρί τη νέα τεχνολογία, αφενός, α-
πέχουν πολύ από τη γνώση του 
αντικειµένου, αφετέρου απο-
βλέπουν µόνο και µόνο στο 
πώς θα «ροκανίσουν», κυ-
ρίως βάσει των γνωριµι-
ών που ίσως διαθέτουν, 
κάποια από τα διαθέσι-
µα προγράµµατα.

  Λαδομπούκι
ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ πιο απλά. 
Η γεωργία ακριβείας είναι 
πολύ ακριβείας για να ανατί-
θεται µονοκοπανιά και χωρίς τα 

απαιτούµενα εχέγγυα σε ευκαιρι-
ακούς «αλιείς προγραµµάτων», 
οι οποίοι το µόνο που διαθέτουν 
είναι κάποια γνώση της παθογέ-
νειας της δηµόσιας διοίκησης. 
Έχουν, δηλαδή, µάθει καλά τις 
«τρύπες», που παρουσιάζει το 
σύστηµα και τις εκµεταλλεύο-
νται, δια της γνωστής µεθόδου 
του λαδώµατος, δια ίδιον και µό-
νο όφελος.   

  Δραματική Σχολή
ΤΟΥΣ ΕΙ∆Α τις προάλλες να χύ-
νουν κροκοδείλια δάκρυα για την 
απαξίωση του συνεργατισµού στη 
χώρα µας. Ποιοί; Οι ίδιοι, που, πα-
ριστάνοντας τους πληροφορικά-
ριους, διείσδυσαν (κάποια στιγ-
µή) στα ενδότερα της κορυφαί-
ας συνεταιριστικής οργάνωσης, 
εγκλώβισαν τη διοίκησή της σε 
λάθος επιλογές, µεθόδευσαν στη 
συνέχεια την «αποστασία», στη-
ρίζοντας παράλληλα τη νόθα ορ-
γάνωση των «αποστατών» και τώ-
ρα κλαίνε δήθεν για την έλλειψη 
εµπιστοσύνης των αγροτών στα 
συνεργατικά σχήµατα, για την α-
ποτυχία του προγράµµατος «συ-
νεργασία» (γιατί µόνο αυτό τους 
καίει) και για το γεγονός ότι θα 
χαθούν πολύτιµοι πόροι.

 Ναρκαλιευτικά 
∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι κουράγια θα δείξει 
ο σηµερινός υπουργός Σταύρος, 
σίγουρα πάντως αντιλαµβάνεται 
ότι ανεχόµενος αυτή τη «λυκοφω-
λιά» δεν θα µπορέσει να πάει και 

πολύ µακριά. Βλέπετε, τα «ναρ-
κοπέδια» που έχουν στήσει 

οι εν λόγω είναι πολλά και 
το κόστος των «ναρκαλι-
ευτών» τόσο µεγάλο, που 
κάνει τους υπουργούς να 
το σκέφτονται. Χρειάζεται 
προφανώς να το καταλά-
βουν κάποια στιγµή και οι 
παραπάνω, ώστε να παρά-
σχουν στήριξη σ’ αυτή την 
προσπάθεια, πριν η αγρο-
τική χρεοκοπία καταστεί 
συνολικά αναπότρεπτη.    

Αυτοί που κάνουν 
τον πιο πολύ 
θόρυβο περί τη 
νέα τεχνολογία, 
αφενός, απέχουν 
πολύ από τη 
γνώση του 
αντικειµένου, 
αφετέρου 
αποβλέπουν µόνο 
και µόνο στο πώς 
θα «ροκανίσουν», 
κυρίως βάσει των 
γνωριµιών που 
ίσως διαθέτουν, 
κάποια από 
τα διαθέσιµα 
προγράµµατα

Κ
αθώς είναι µία από τις πιο πολύτιµες 
εταιρείες διεθνώς, είναι δύσκολο να 
φανταστείς ότι µια µέρα η Amazon ί-
σως σταµατήσει να υπάρχει. Ωστόσο 

ο Tζεφ Μπέζος, ο καινοτόµος ιδρυτής και διευ-
θύνων της εταιρείας, βλέπει την εξαφάνισή της 
σαν µια πιθανότητα. Στη συνέλευση της εται-
ρείας την περασµένη Τρίτη, ο 54χρονος δισε-
κατοµµυριούχος είπε ότι «Η Amazon δεν είναι 
πολύ µεγάλη ώστε να αποτύχει. Μάλιστα, προ-
βλέπω ότι κάποια µέρα η Amazon θα καταρ-
ρεύσει, θα χρεοκοπήσει». Και συνέχισε: «Εάν 
κοιτάξετε τις µεγάλες επιχειρήσεις, η ζωή τους 
κυµαίνεται στα 30 χρόνια». Οι σαρωτικές του 
δηλώσεις προκάλεσαν την προσοχή όλων. Υ-
πάρχει λοιπόν κάποια αλήθεια στο ζοφερό ό-
ραµα του Μπέζος για την εταιρική θνησιµότη-
τα της Amazon; Η απάντηση εξαρτάται από την 
οπτική γωνία από την οποία θα επιλέξεις να 
προσεγγίσεις το θέµα. Κατ’ αρχάς, υπάρχουν 
αρκετές εταιρείες στον σηµερινό S&P 500 οι ο-
ποίες στην πραγµατικότητα υπάρχουν εδώ και 
100 χρόνια. Η Wells Fargo ιδρύθηκε το 1852 
και η Ford το 1903, µεταξύ άλλων. Ωστόσο, ε-
άν δούµε τη µέση διάρκεια των εταιρειών στον 
S&P 500, οι ισχυρισµοί του Μπέζος έχουν βάση. 
Σύµφωνα µε µελέτη της Innosight, το 2016 οι 

εταιρείες κατέγρα-
ψαν κατά µέσο δι-
άρκεια ζωής 24 χρό-
νων προτού διακό-
ψουν τη λειτουργία 
τους. Μέχρι το 2027 
ο µέσος όρος ζωής 
µιας εταιρείας ανα-
µένεται να είναι τα 
12 χρόνια, σύµφω-

να µε την εταιρεία, λόγω των τεχνολογικών αλ-
λαγών και της ανταγωνιστικότητας.

Και πάλι, ακόµη κι αν λάβουµε υπόψη τα πα-
ραπάνω, δεν µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται 
για «αποτυχίες». Πάνω από τις µισές αποχωρή-
σεις από τον S&P είναι αποτέλεσµα εξαγοράς 
ή συγχώνευσης, ενώ µόνο το 1/3 αυτών χρεο-
κόπησε ή απέτυχε λόγω ανεπαρκούς χρηµατι-
στηριακής αξίας. Κανένα από τα µέχρι στιγµής 
στατιστικά στοιχεία που έχουµε δεν µπορεί να 
επιβεβαιώσει ότι µια επιχείρηση µε πολύχρονη 
δραστηριότητα είναι πιο πιθανό να αποτύχει.

O Ρίτσαρντ Σίλα, καθηγητής της Ιστορίας των 
Οικονοµικών στο Stern School of Business του 
Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, δεν βλέπει 
αυτούς τους αριθµούς ως απόδειξη του ανα-
πόφευκτου τέλους των ηλικιωµένων επιχει-
ρήσεων. Απευθυνόµενος µάλιστα στους οπα-
δούς της Amazon, συστήνει ψυχραιµία και να 
µην ανησυχούν τόσο πολύ µήπως καταρρεύσει 
η αγαπηµένη τους και κερδοφόρα πλατφόρµα 
ηλεκτρονικού εµπορίου. «Ο Μπέζος µπορεί να 
είναι σπουδαίος επιχειρηµατίας, αλλά µάλλον 
χρειάζεται ένα µάθηµα ιστορίας», συµπληρώνει.

*ΣΥΝΤΑΚΤΗ FORBES

Μαθήματα για 
νέες επιχειρήσεις

ΤΗΣ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΜΠΡΑΪΕΡ**
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αν ήταν στην ενεργό δράση ο έµπει-
ρος Θεσσαλός πολιτικός Γιώργος Σου-
φλιάς θα αναρωτιόταν µε τη γνωστή 
Σαρακατσάνικη διάλεκτο... «καλά ρε 
παιδιά, πoτ’ αυγά πότι πλιά;». 

Ο λόγος για το βιβλίο που έσπευ-
σε να γράψει, να εκδώσει και να πα-
ρουσιάσει, την περασµένη ∆ευτέρα, 
σε µια, εξόχως κοµµατική εκδήλω-
ση, ο νεοφώτιστος Γραµµατέας Α-
γροτικών Φορέων της Νέας ∆ηµο-
κρατίας, Κωσταντίνος Μπαγινέτας.

Πρόκειται για µια φιλότιµη, κατ’ 
αρχήν, προσπάθεια καταγραφής 
των δυσκολιών που συσσωρεύονται 
στον αγροτικό χώρο, χωρίς ωστόσο 
να καταλήγει σε επεξεργασµένα µέ-
τρα πολιτικής, ικανά να δώσουν λύ-
ση στο αγροτικό πρόβληµα της χώ-

ρας. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
το βιβλίο αποτελεί µια συρραφή α-
πό λόγους του προέδρου του κόµµα-
τος και από αναφορές σε περιφερει-
ακές συναντήσεις µε αγροτικό περι-
εχόµενο. ∆εν προκύπτει ωστόσο µια 
καθαρή εικόνα στόχων και επιδιώ-
ξεων από ένα ιστορικό κόµµα που 
διεκδικεί µε αξιώσεις την εξουσία.  

Την ίδια ώρα, ο νεαρός τεχνοκρά-
της, Κωσταντίνος Μπαγινέτας, ο ο-
ποίος φαίνεται πως µπήκε στον πει-
ρασµό να αναλάβει κοµµατικά κα-
θήκοντα, πριν καλά-καλά ζυµωθεί 
στον επαγγελµατικό, δείχνει πολύ 
πρόθυµος αλλά και ευκολόπιστος: 

Πρώτον στις προσεγγίσεις των πα-
λαιοκοµµατικών που ζουν και βα-
σιλεύουν στο κόµµα και δεύτερον, 
στις ιδέες των καιροσκόπων που α-
ναζητούν τρόπους... συνεισφοράς.

Το παραδέχθηκε δηµοσίως, λέγο-
ντας ότι ακούει πάντα µε δέος τον άν-
θρωπο που γνώρισε την πρώτη µέ-
ρα της επίσκεψής του στα γραφεία 
του κόµµατος. Τον περιέγραψε µάλι-
στα ως βαθύτατο γνώστη των συνε-
ταιριστικών δρώµενων στην Ελλάδα 
και ανιδιοτελή συνοµιλητή. Για το 
ότι ο εν λόγω συνοµιλητής υπήρξε 
εκ των πρωτεργατών της πρόσφα-
της διάσπασης του συνεταιριστικού 
κινήµατος, ότι λειτούργησε ως κα-
ταλύτης για την παράδοση νευραλ-
γικών τοµέων σε απολύτως ιδιοτε-
λή συµφέροντα και σήµερα αµείβε-
ται µε διακεκριµένες θέσεις στον εν 
λόγω µη συνεταιριστικό φορέα, ο 
συγγραφέας Μπαγινέτας µάλλον 
δεν δείχνει να πολυενδιαφέρεται. 

Αντίθετα, ο νεαρός γεωπόνος, µε 
σπουδές στην Αγγλία, έδειξε να κο-
λακεύεται υπέρ το δέον από τις κατά 
καιρούς «φιλοξενίες» της συντεχνίας 
του ΟΣ∆Ε, διευκόλυνε κατά το µάλ-
λον τις προσπάθειές της να διεισδύ-
σει στα ενδότερα της οδού Πειραιώς, 
αδιαφόρησε για τη ζηµιά που έχουν 
προκαλέσει οι χειρισµοί της στον α-
γροτικό κόσµο, υιοθέτησε άκριτα τη 
γνώµη του… βαθύτατου γνώστη.

Το ότι το βιβλίο του Κώστα Μπα-
γινέτα δεν λέει πολλά, προκύπτει α-
πό τις ελάχιστες αναφορές των αν-
θρώπων που κλήθηκαν να το πα-
ρουσιάσουν στο περιεχόµενό του. 
Από την άλλη βέβαια ότι µπορεί, 
αυτό το βιβλίο, να αποτελέσει πα-
ρακαταθήκη για µια ακόµη κούφια 
πολιτική καριέρα, είναι κάτι που 
κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει.            

Πότε αυγά, πότε πουλιά...
Δύο χρόνια δράσης σε ένα προεκλογικό φυλλάδιο, σκαλί για πολιτική καριέρα 

Ο Κώστας Μπαγινέτας γεννήθηκε 
στη Λαµία το 1977. Σπούδασε 
γεωπόνος στο ΑΠΘ, ενώ παράλληλα 
καλλιεργούσε τα οικογενειακά 
κτήµατα µε κερασιές και ελιές 
στην περιοχή του Γοργοποτάµου. 
Συνέχισε τις σπουδές του στην 
Αγγλία, όπου εξειδικεύτηκε σε 
θέµατα Αειφορικής Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, 
ξεκίνησε και έκτοτε συνεχίζει 
να εργάζεται στη Λαµία, 
απασχολούµενος µε θέµατα 
επενδυτικών σχεδίων 
εκσυγχρονισµού γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων κ.α στη Στερεά 
Ελλάδα. Από τον Ιούλιο του 2016 
ορίστηκε ως γραµµατέας 
Αγροτικών Φορέων της Ν∆.

O νεαρός γεωπόνος έδειξε να κολακεύεται υπέρ το δέον από 
τις κατά καιρούς «φιλοξενίες» της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε, 
διευκόλυνε κατά το µάλλον τις προσπάθειές της να διεισδύσει 
στα ενδότερα της οδού Πειραιώς, αδιαφόρησε για τη ζηµιά 
που έχουν προκαλέσει οι χειρισµοί της στον αγροτικό κόσµο, 
υιοθέτησε άκριτα τη γνώµη του… βαθύτατου γνώστη. 

Κώστας Μπαγινέτας

Από νωρίς 
στα κοµµατικά

Ο νεαρός τεχνοκράτης, 
φαίνεται να µπήκε στον 
πειρασµό να αναλάβει 
κοµµατικά καθήκοντα 

πριν καλά-καλά ζυµωθεί 
επαγγελµατικά µε την 

πραγµατική αγορά

Μια συρραφή
από λόγους

Από το βιβλίο «∆ύο 
Χρόνια ∆ράσης» δεν 

προκύπτει µια καθαρή 
εικόνα στόχων και επιδι-
ώξεων από ένα ιστορικό 
κόµµα που διεκδικεί εκ 

νέου την εξουσία  

Αρκετά 
ευκολόπιστος

Ο Κ. Μπαγινέτας δείχνει 
αρκετά ευκολόπιστος 
στις προσεγγίσεις των 

παλαιοκοµµατικών, που 
ενδηµούν στο κόµµα και 

στις ιδέες των καιρο-
σκόπων που αναζητούν 
τρόπους συνεισφοράς

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Γουλιές ουίσκυ στο 
Macedonia Palace

Η διεθνής διοργάνωση Whisky 
Live θα πραγµατοποιηθεί για 
δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη 
την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018 
στο Makedonia Palace. Οι 
επισκέπτες θα έχουν τη 
δυνατότητα να δοκιµάσουν 
premium whiskies και spirits, 
single malts, σπάνιες εµφιαλώσεις, 
βραβευµένα labels, νέες 
κυκλοφορίες, επιλεγµένα whisky 
cocktails, καθώς και brands που 
δεν εισάγονται στην ελληνική 
αγορά. Θα εντρυφήσουν στην 
τέχνη του food pairing, 
ανακαλύπτοντας συνδυασµούς 
γεύσεων και αρωµάτων των 
αγαπηµένων τους 
labels µε gourmet finger food από 
επιλεγµένα εστιατόρια της 
Θεσσαλονίκης και προϊόντα 
υψηλής ποιότητας. Εκεί και ο 
Πρόεδρος των World Whiskies 
Awards, κ. Rob Allanson. Ώρες 
λειτουργίας: 17:00µµ έως τις 
23:00µµ. Πληροφορίες στο www.
whiskylive.com. 

 Έως 14 ∆εκεµβρίου αιτήσεις 
για την επιµόρφωση των 
Γεωργικών Συµβούλων

 Οι ψηφιακές δηλώσεις 
συγκοµιδής αµπελουργικών 
προϊόντων µε καταληκτική 
ηµεροµηνία ένα µήνα νωρίτερα 
από την αρχικά προβλεπόµενη, 
δηλαδή στις 15 ∆εκεµβρίου 
αντί 15 Ιανουαρίου 2019.

 Την ενότητα «Μη Μισθωτών» 
και το υποκατάστηµα της 
περιοχής ή της πόλης όπου 
διαµένουν και παίρνουν τη 
σύνταξη θα πρέπει να 
επιλέξουν στην ηλεκτρονική 
αίτηση για τα αναδροµικά τους 
στον ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι του 
ΟΓΑ µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου.

 Υποβολή αντιρρήσεων για 
δασικούς χάρτες που 
αναρτήθηκαν Ιούνιο-Ιούλιο 
2018, έως 15 Ιανουαρίου. 

 Από 29 Νοεµβρίου έως 24 
∆εκεµβρίου η περίοδος 
εµπορίας χριστουγεννιάτικων 
δέντρων.

 Μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 
οι αιτήσεις για αντικατάσταση 
κυψελών

 Οικονοµική στήριξη νοµαδικής 
µελισσοκοµίας έως και την 1η 
Ιουλίου 2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Τα κρασιά της
Κεντρικής Ελλάδας
στη Μεγάλη Βρεταννία
Η εκδήλωση γευσιγνωσίας ΟινοΚεντρικά θα 
λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρεταννία την Κυριακή 25 Νοεµβρίου 2018, 
ώρα 12:00πµ – 20:00µµ. Στα ΟινοΚεντρικά 
2018 συµµετέχουν 20 οινοποιεία, µε 
περισσότερα από 180 κρασιά, από 
Αιτωλοακαρνανία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, 
Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Φθιώτιδα και 
Φωκίδα. Άλλα από τα οινοποιεία αυτά είναι 
γνωστά και καθιερωµένα ― κάποια έχουν 
παίξει σηµαντικό ρόλο στην αναγέννηση του 
ελληνικού κρασιού ― και άλλα είναι πιο 
καινούρια και λιγότερο γνωστά, συνεπώς άξια 
για οινική ανακάλυψη. Η είσοδος για το κοινό 
κοστίζει 5€, µε την προσέλευση να έχει 
οριστεί τις ώρες: 14:00µµ – 20:00µµ, ενώ θα 
δοθεί κατάλογος της εκδήλωσης, µε 
λεπτοµέρειες για όλα τα κρασιά καθώς και 
αναµνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας. Για τους 
επαγγελµατίες η είσοδος είναι δωρεάν, µε τις 
επισκέψιµες ώρες: 12:00πµ – 14:00µµ. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Φόρουµ Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας στις 23-25 
Νοεµβρίου > Το Σάββατο 
24/11, Εργαστήριο για 
εκπαιδευτικά εργαλεία και 
συζήτηση µε θέµα: «Θεσµικό 
περιβάλλον για την ΚΑΛΟ µε 
αποτίµηση, προκλήσεις και 
διεκδικήσεις» και την Κυριακή 
25/11, Συνάντηση γνωριµίας 
για τις αγορές ΚΑΛΟ στον 
αστικό χώρο και πιλοτικές 
εφαρµογές στον ∆ήµο της 
Αθήνας. 

 Ενηµερωτική εκδήλωση µε 
θέµα «Παραδοσιακές σπιτικές 
συνταγές» στο Κέντρο ∆ήµητρα 
∆ράµας του ΕΛΓΟ τη ∆ευτέρα 

26 Νοεµβρίου, ώρα 17:00µµ. 
Εισηγητές ο κ. Οικονόµου 
Σπύρος, παρασκευαστής των 
παραδοσιακών ζυµαρικών 
Κοµοτηνής «Θρακιώτικη Ζύµη», 
ο κ. Αραµπατζής Κωνσταντίνος 
και η κα Μαυρογένη Θεοδώρα. 
Η συµµετοχή του κοινού είναι 
ελεύθερη. Θα προσφερθεί 
µαγειρεµένος τραχανάς και 
χυλοπίτες.

 Την Τρίτη 27 Νοεµβρίου, 
στις 12:00πµ στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Μουσείου της 
Ακρόπολης το ετήσιο ραντεβού 
της Σαντορίνης στην Αθήνα µε 
θέµα: «Η επόµενη µέρα: 
Προκλήσεις, Σκέψεις, Στόχοι.». 

 Την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 
στις 19:00 ο σκηνοθέτης Κώστας 
Γαβράς, σε µία συζήτηση µε 
συντονιστή τον δηµοσιογράφο 
Γιώργο Τούλα στο Μουσείο του 
Οίνου Γεροβασιλείου. Είσοδος 
ελεύθερη.

 Τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 
ώρα 18:00µµ-20:00µµ, η 
Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση ΩΡΕΣ (Αµύντα 1, 
Σέρρες) προσκαλεί σε συζήτηση 
µε θέµα: «Κοινωνική Οικονοµία: 
τι είναι, πώς εφαρµόζεται µέσα 
από την εµπειρία µας».

 Έκθεση αγροτικών προϊόντων 
από τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα 

Σκύδρας. Έχει κυρίως 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 
Ανοιχτή για το κοινό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους από ∆ευτέρα 
έως Παρασκευή, ώρες 9:00πµ-
12:00πµ.

 Έκθεση για την προώθηση 
φρούτων και λαχανικών για 
επαγγελµατίες για δεύτερη φορά 
στις 29 – 31 Μαΐου 2019 στο 
Συνεδριακό και Εκθεσιακό 
Κέντρο ∆ιεθνών Προµηθειών 
της Σανγκάης. Πληροφορίες 
συµµετοχής από το 
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο, 
επίσηµο αντιπρόσωπο της 
Έκθεσης Fruit Logistica σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

Καλλιεργειες πρώτες 
ύλες για ενέργεια 
Το Τµήµα Βιοµάζας του ΚΑΠΕ και το Κέντρο 
∆ήµητρα ∆ράµας (5ο χλµ ∆ράµας-Θεσσαλονίκης) 
συνδιοργανώνουν εσπερίδα µε τίτλο: «Βιοµηχανικές 

Καλλιέργειες για 
Παραγωγή 
Ενέργειας και Βιο-
υλικών» τη 
∆ευτέρα 10 
∆εκεµβρίου 2018, 
ώρα 17:15µµ-
20:00µµ. Η 
εκδήλωση 
απευθύνεται σε 
αγρότες, 
γεωπόνους, 
επαγγελµατίες που 
δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό 
τοµέα, παραγωγούς 
και χρήστες 

βιοµάζας, κ.α. Η είσοδος στην εσπερίδα είναι 
ελεύθερη για το κοινό. Εγγραφές έως 7 
∆εκεµβρίου. Ανάµεσα στα θέµατα που θα 
συζητηθούν θα είναι οι φυτείες ταχυαυξών δασικών 
ειδών και γενικά το ποια βιοµηχανικά φυτά 
µπορούν να καλλιεργηθούν σε οριακά εδάφη και η 
χρήση των αγροτικών υπολειµµάτων για παραγωγή 
ενεργειακών προϊόντων. 

∆ΡΑΜΑ

Η µεγαλύτερη 
γιορτή καλού 
ποτού 

Η γιορτή για το καλό ποτό 
πραγµατοποιείται για δεύτερη 
συνεχή χρονιά στις 22-24 
Νοεµβρίου, στο λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης - Αποθήκη Γ’, 
ώρες 20:30-1:30. Το World 
Class Bar, το κεντρικό bar της 
εκδήλωσης, θα φιλοξενήσει 
ταλαντούχους Έλληνες και 
ξένους bartenders. Το Σάββατο 
24 Νοεµβρίου θα το αναλάβει 
στα πλαίσια της εκδήλωσης ένα 
από τα καλύτερα bar 
παγκοσµίως, το Gazelle Mayfair 
by Tony Gogniliaro, από το 
Λονδίνο, µε τον σεφ του. 
Μουσικά events θα πλαισιώνουν 
την εκδήλωση: ThesSAXloniki 
(24/11) και επιλογές από την 
Ειρήνη Κακούρη. Η εκδήλωση 
θα συνεχιστεί στα 
συνεργαζόµενα µπαρ της 
Θεσσαλονίκης από 25 
Νοεµβρίου έως 2 ∆εκεµβρίου 
που θα προσφέρουν ειδικά 
µενού και happenings 
εµπνευσµένα από το φετινό 
θέµα που είναι η δεξιοτεχνία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Συµπόσιο για τα 20 
χρόνια της Ελληνικής 
Ακαδηµίας Μάρκετινγκ

Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ 
(www.elam.gr), διοργανώτρια του 
θεσµού των «Βραβείων Made in 
Greece» γιορτάζει είκοσι χρόνια 
παρουσίας και προσφοράς στην 
ελληνική οικονοµία και διοργανώνει 
επετειακό Συµπόσιο µε τίτλο «Ο 
Στρατηγικός Ρόλος του Μάρκετινγκ 
στο Made in Greece», το οποίο θα 
διεξαχθεί τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 
2018, ώρα 17:00µµ στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα 
«Νίκος Σκαλκώτας». Στελέχη από 
επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί στον 
θεσµό των βραβείων Made in Greece 
και Πανεπιστηµιακοί θα παρουσιάσουν 
επιτυχηµένες στρατηγικές 
εξωστρέφειας, καινοτοµίας και 
branding. Βασικός οµιλητής θα είναι ο 
Peter Economides, Brand Strategist. 

ΜΑΪΑΜΙ

ΑΘΗΝΑ

Βραβεία Οινικών 
Αστεριών 2018 

Υποψήφια στην κατηγορία 
«Έυρωπαϊκό Οινοποιείο της Χρονιάς» 
στα Wine Star Awards 2018 του 
περιοδικού Wine Enthusiast είναι η 
Οινοποιία TSANTALI. Το ελληνικό 
κρασί - µέσω της ιστορικής οινοποιίας 
- γιορτάζει τη συµµετοχή του στον 
θεσµό των «Οινικών Αστεριών» που 
διοργανώνει για 19η χρονιά το 
καταξιωµένο αµερικανικό περιοδικό 
Wine Enthusiast µε αναγνώστες σε 

όλο τον κόσµο. 
Τα «Wine Star 
Awards» 
επιβραβεύουν, 
κάθε χρόνο, 
προσωπικότητες 
και εταιρείες που 
ξεχωρίζουν για 
τη συνεισφορά 
τους στον κλάδο 
διεθνώς, 

καλύπτοντας 16 κατηγορίες. Οι 
νικητές των Wine Star Awards 2018 
θα ανακοινωθούν σε επίσηµη 
εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί 
στο Μαϊάµι των ΗΠΑ, στο Nobu Rock 
Eden, στις 28 Ιανουαρίου 2019.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 25 ζυγούρια Λακόν, τα 8 µαύ-
ρα πολύ καλά, χρονιάρικα, 2 µηνών έγκυα 
ή ανταλλάσσονται µε αρνιά ή κατσίκια γά-
λακτος για σφαγή σε ισόποσα κιλά. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6980/663704.

Πωλούνται 70 πρόβατα γενηµέ-
να και βελτιωµένα. Περιοχή Λιβαδειά. 
Τηλ.6984/872749.

Πωλούνται πρόβατα έτοιµα για γέν-
να. Περιοχή Γαλατάδες Γιαννιτσών. 
Τηλ.6940/861292.

Πωλούνται καθαρόαιµα αρνάκια Χίου 
από µάνες πολύ υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής και από κριάρια απαλλαγµένα από 
τη νόσο scrape, οι µάνες είναι γαλακτοµε-
τρηµένες, υπάρχουν όλα τα στοιχεία του 
γενεαλογικού δέντρου. Περιοχή Κατερί-
νη. Τηλ.6975/068501.

Πωλούνται 25 ζυγούρια σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6986/077326.

Πωλούνται γίδια. Περιοχή Λιβαδειά. 
Τηλ.6977/372728.

Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσσο-
νται µε µικρό µοσχαράκι. Περιοχή Ηλεί-
ας. Τηλ.6981/176855.

Πωλούνται χήνες και γαλόπαπα. Περιο-
χή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.

Πωλούνται 6 αγελάδες γαλα-
κτοπαραγωγής. Περιοχή Κοζάνης. 
Τηλ.6936/369468. 

Πωλούνται 15 αγελάδες 3 ετών, σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης και 2 ταύροι. Περιοχή 
Ελασσόνα. Τηλ.6944/544712.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Γερµα-
νοχιώτικα, Ασσάφ, Αβάσι, γίδια Αλ-
πίν, Μούρθια, Ζάνε, Τόκεµπορτ, αγελά-
δες και µοσχάρια. Τηλ.6982/619546, 
6974/916517.

Πωλούνται δικαιώµατα. 
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γίδια 10 
αρνάδες Λακόν και 15 πρόβατα Χιώ-
τικα ετοιµόγεννα. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφο-
ρα χρώµατα, αρνάδες Ασσάφ και κα-
τσίκια αρσενικά και θηλυκά ∆αµασκού 
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.2102/481897, 6972/807389.

Πωλούνται 150 γίδια και 200 πρό-
βατα Λακόν. Περιοχή Γρεβενά. 
Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγω-
γής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγίου και 
Σίµενταλ 6-7 µηνών. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6906/779402.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο 
από παραγωγό, µε δυνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας. Τηλ.6986/824541.

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

Πωλούνται ετοιµόγεννα πρόβατα Ασάφ 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής µε ετήσια 
απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σε-
ζόν και µιλιόρες. Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται 44 αγελάδες Σβίτς και Σα-
ρολέ σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Τιµή 
700€ έκαστη. Τηλ.6988/265056.

Πωλούνται µοσχάρια 5-9 µηνών Λιµου-
ζίν, Σβιτς και Σαρολέ. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 300 πρόβατα Μυτι-
λήνης πολύ καλά. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται 10 ζυγούρια Λακόν µε Αβά-
σι, γεννούν σε 2 µήνες. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 40 πρόβατα ετοιµόγεννα . 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6981/969823.

Πωλούνται 65 πρόβατα Φριζάρτα 
1-2 ετών, γεννούν αρχές ∆εκεµβρίου. 
Τηλ.6940/151407.

Πωλούνται 30 αγελάδες µαζί µε τα 
µοσχάρια τους. Περιοχή Αµφιλοχίας. 
Τηλ.6937/215115.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein, µηνών 
έως 2 ετών, σε κατάσταση εγκυµοσύνης 
και µη. Τηλ.6972/852025

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα. Πληρωµή µετρη-
τοίς. Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, 
χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ι-
ανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,16€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό. Περιο-
χή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

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

Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού µε-
γέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, τρι-
φύλλι και αραποσιτιά, εξαιρετικής ποιότη-
τας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υ-
νατότητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. 
Τηλ.6976/288400.

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

Πωλούνται µπάλες άχυρο µεγάλοι, τε-
τράγωνοι µε 6 σχοινιά. Τηλ.6995/758174.

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρί-
φυλλα σε µικρή και µεγάλη στρόγγυ-
λη µπάλα. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται σανός βρώµης προς 0,16 λε-
πτά το κιλό, τριφύλλι προς 0,23 λεπτά το κι-
λό, χορτοτρίφυλλα και τσαΐρια προς 0,15 λε-
πτά το κιλό ή ανταλλάσσονται µε πρόβατα.

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

Πωλούνται βιολογικές µπάλες τριφύλλι. 
Τηλ.6972/422062.

Πωλείται βρώµη για σπόρο. 
Τηλ.6945/204250.

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος 
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή 
λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα 
ζώα. Τηλ.6948/423151, 6981/088747.

Πωλούνται από παραγωγό, 35 τόνοι απο-
θηκευµένοι βιολογικό, Λιβαδίσιο µοσχο-
τρίφυλλο. Ιδανική τροφή για γιδοπρόβα-
τα. Τηλ.6944/067610.

Πωλείται άχυρο από µαλακό σι-
τάρι, άβρεχο. Περιοχή Γρεβενών. 
Τηλ.6946/632527.

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , κα-
θαρισµένος, απολυµασµένος, κατάλ-
ληλος για χλωρή λίπανση και σανό. 
Τηλ.6981/088747.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 
χόρτο ψιλακάλαµου βίκου για πάχυνση σε 
µπάλες των 25 κιλών. Περιοχή Καλαµά-
τας. Τηλ.6978/176427.

Πωλείται τριφύλλι, βρώµη, σανό 
και σιταρόχορτο. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, 
νέας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελ-
λάδα. Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης 
ποιότητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση 
και σε µικρές ποσότητες στη Θεσσαλονί-
κη καθώς και στους γύρω νοµούς. www.
trifillia.gr. Τηλ.6944/411107.

Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό 
προς 3€/µπάλα, τριφύλλι προς 4€/µπά-
λα, διάφοροι άλλοι σανοί προς 2,5€/
µπάλα, κεχρί προς 1€/κιλό και βρώ-
µη προς 0,27€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται για σπορά κτηνοτροφικό µπι-
ζέλι Ολυµπος, κριθάρι ∆ήµητρα (πρωτοε-
τές), λούπινο multitalia, βρώµη Κασσάν-
δρα (πρωτοετής), κτηνοτροφικό λαθούρι 
Ρόδος και κεχρί επιµελώς τριορισµένα. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλείται τριφύλλι σε µπάλες µικρές 
προς 0,15€/κιλό και 0,13€/κιλό. Περιο-
χή Φλώρινας. Τηλ.6977/915577.

Πωλούνται τριφύλλια σε στρογγυ-
λές µπάλες. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6980/406117.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από 
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. 
∆ιαθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια 
και έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστά-
σεις, αποθήκες, οικία, φως και νερό. Πε-
ριοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσα-
λονίκη.  Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-
κών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτι-
στικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-
µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο µε σταβλικές 
εγκαταστάσεις µαζί µε τα δικαιώµατα. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6980/574207.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟ-
ΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 17 στρεµµάτων, 
επικλινές, µε άφθονο νερό, µε πετρό-
κτιστη αποθήκη-οικία 90τ.µ., 350τ.µ. 
στεγασµένους στάβλους µε άδεια και 
200τ.µ. µε υποστατικά και αποθήκες, 
πρόχειροι στάβλοι. Περιοχή Φωκίδα. 
Τηλ.6948/883825, 6944/337668.

Πωλούνται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων 
στον Πλατύκαµπο Λαρίσης, θέση Καρδά-
ρα Μουριά, χωράφι 17 στρέµµατα στον 
Πλατύκαµπο θέση Μπαµπλά Μαγούλα, οι-
κόπεδο 10 στρεµµάτων θέση Σταθµό Χάλ-
κη και οικόπεδο 1.000 τµ, µε 60 µέτρα 
πρόσοψη στο δρόµο στη Ραψάνη θέση 
Αγία Τριάδα. Τηλ.2102/138571.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση 20-
30-50 στρεµµάτων, σε οποιαδήποτε πε-
ριοχή της Ελλάδος. Τηλ.6973/691283.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπου-
καλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µε-
γάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ New Holland, µοντέ-
λο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 4040F. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1 
8άρα, 1 διπλή µε κάδο και 1 παγίδα για 
6 ζώα. Τιµή 1.000€. Τηλ.6979/893533.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούρ-
γιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 
6979/169426.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τρι-
όρι ανατολικής Γερµανίας διπλό). 
Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600 λί-
τρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή Κυ-
παρισσία. Τηλ.6947/909200.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 
6465, 120 ίππων µε κουβά και αρπάγη, 
σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης, Τηλ.6937/846316.

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βα-
ρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 
1.000€. Τηλ.6937/226036.

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

Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια 
για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή 500€. 
Τηλ.6937/226036.

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

Πωλείται τρακτέρ Stayer 8110, µε 
6.000 ώρες, σε καλή κατάσταση, µε 
σπαρτική Vekam, άροτρο, βαρύ και ελα-
φρύ καλλιεργητή, λιπασµατοδιανοµέα 
και ραντιστικό καινούργιο 700 κιλών. 
Τηλ.6943/457861. 

Πωλείται αγροτικό 4Χ4 Ford Ranger, 
µαύρο, τετράπορτο, πετρέλαιο, 2.400kw, 
µοντέλο 2008, 162.000χλµ, ζάντες αλου-
µινίου και full extra, δερµάτινα καθίσµα-
τα, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 12.500€. 
Τηλ.6972/502780.

Πωλούνται ταΐστρες µονές. Τιµή 
100€ έκαστη. Περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6949/375021.

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψε-
ως µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊ-
κή καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

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

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

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

Πωλείται άροτρο 4υνο Kverneland και 
φρεζοσκαλιστήρι. Τηλ.6979/957956.

Πωλείται κρεοπωλείο µε ψυγείο χωρητι-
κότητας 10 κυβικών, ψυχώµενη µηχανή, 
ζυγαριά µε Ζ, βιτρίνα 3 µέτρα και 2 κού-
τσουρα. Τιµή 5.500€. Τηλ.6974/136751.

Πωλείται άροτρο 4υνο αναστρεφόµενο 
Kverneland, και µία φυτοσπαρτική Rekor. 
Τηλ.6945/204250.

Πωλείται φρέζα (σκαπτικό) µε κινητήρα 
Jlo . Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µε-
γάλη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό 
και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τε-
τράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.comΠωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 

µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 

6936/947116 Θεσ/νικη: Τηλ.: 

2310/783010, 6936/589806 Ανδραβίδα: 

Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ

Εκτός ίσως απο τους παρατηρητές που-
λιών, λίγοι είναι εκείνοι που γνωρί-
ζουν τον θησαυρό της άγριας φύσης 
που φιλοξενούν στα δέντρα ή τους θά-
µνους της αυλής τους, ακόµη και στα 
κέντρα µεγάλων πόλεων.

Στην Πετρούπολη, ελάχιστοι υποψι-
άζονται ότι καθώς παίζουν στον ακά-
λυπτο µε τα παιδιά ή τα εγγόνια τους... 
παρακολουθούνται, απ΄τις αρχές του 
φθινοπώρου απο τον Κοκκινολαίµη 
(Erithacus Rubecula), ένα πουλάκι µι-
κρότερο κι απο σπουργίτι µε µια πολύ 
γλυκιά λαλιά κι ενα όµορφο κοκκι-
νο-κεραµιδί χρώµα στο πτέρωµα του 
λαιµού. Παρ’ ότι κάποια στιγµή θ’ α-
ποκαλυφθεί, σαν να θέλει να πεί ενα 
«γειά», κίνηση που του προσέδωσε 
το παρονόµι: «Ο ατρόµητος Ροµπέν».

Πολλές φορές, ανεπαίσθητα, απο-
λαµβάνουµε στην αυλή µας το κελά-
δηµα µικρών πτηνών που δεν βλέ-
πουµε, επειδή τους αρέσει να µην α-
νακατεύουν στις δουλειές τους τους 
ανθρώπους και προτιµούν να µένουν 
κρυµένα στους θάµνους, χωρίς να µας 
δίνουν την ευκαιρία να εκπλαγούµε 
απο τα γαλάζια ή κίτρινα πτερώµατα 
τους, τέτοια που νοµίζουµε ότι διαθέ-
τουν µόνο τα εξωτικά πουλιά, ή να θαυ-
µάσουµε τον κόκκινο δακτύλιο γύρω 
απο τα µάτια τους. Η Γαλαζοπαπαδί-
τσα (Cyanistes Caeruleus) και ο Μαυ-

ροτσιροβάκος (Sylvia Mlanocephala) 
είναι µόνο δύο απο αυτά που µπορεί 
κανείς να συναντήσει στις κληµατα-
ριές των µονοκατοικιών στο Αγρίνιο, 
ενώ η λευκή ή η Κίτρινη Σουσουρά-
δα (Motacilla Flava) εντυπωσιάζει µε 
το χορό της, στις αρχές του χειµώνα, 
µπροστά απο µια είσοδο πολυκατοι-
κίας στην Άρτα. Η άγρια φύση, θα κα-
ταφέρει να σε κάνει να µην πιστεύεις 
στα µάτια σου, όταν στην Τήνο, αρχές 
της άνοιξης, στην αυλή σου, σταθεί 
για να ξεκουραστεί απο το κυνήγι ε-

ντόµων, ενα θαλασσί πουλί, ο Γαλαζο-
κότσυφας (Monticola Solitarius), λίγο 
µικρότερος απο ένα µικρό περιστέρι, 
ή στη Μηχανιώνα, στη ρίζα του πεύ-
κου µπροστά στο σπίτι σου, αρχίσει 
να ψάχνει νωχελικά για κουκουνάρια 
και ρίζες ένας λοφιοφόρος Τσαλαπε-
τεινός (Upupa epops), µιά πολύχρωµη 
Καρακάξα (Pica pica), ή ένας κιτρινο-
µύτης Κότσυφας (Turdus Merula) στα 
κάγγελα του Μέγαρου Μαξίµου ή έ-
νας πράσινος Παπαγάλος στην αυ-
λή του Παίδων «Αγία Σοφία».

Μαγεία
Η άγρια φύση καταφέρνει να 
σε κάνει να µην πιστεύεις στα 
µάτια σου όταν αποκαλύπτε-

ται µπροστά στο σπίτι σου

Με οδηγό τη βιώσιµη
αλιεία WWF-Greenpeace
Κοινός τόπος για τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις η σωστή διαχείριση των 
ιχθυαποθεµάτων. Με αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα Αλιείας στις 21 
Νοεµβρίου, και τη δηµόσια 
διαβούλευση της Έκθεσης 
Αξιολόγησης της κατάστασης των 
θαλάσσιων υδάτων της χώρας (έως 
4 ∆εκεµβρίου), οδηγό Υπεύθυνης 
Κατανάλωσης Ψαρικών εξέδωσε το 
Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση 
(WWF) και για µία ∆ίκαιη Αλιεία 
αντίστοιχα η Greenpeace. 

Φεστιβάλ κεντήµατος
από τη Μουζάκης  
Η κλωστοβιοµηχανία Μουζάκης 
θα προκηρύξει πανελλήνιο 
διαγωνισµό κεντήµατος µε 
ηµεροµηνία παράδοσης των 
εργοχείρων την 31η Αυγούστου 
του 2019. Τα βραβεία θα δοθούν 
το Νοέµβριο του επόµενου έτους. 
Ο διαγωνισµός προβλέπει δώρα 
αξίας (ταξίδια σε εξωτερικό-
εσωτερικό, επετειακές χρυσές 
κασετίνες αξίας), ενώ τα 
βραβευθέντα έργα θα µπουν 
και σε συλλεκτικό λεύκωµα.

Πάρκο Ευχών µε έλατο
24 µέτρων στη Λάρισα 
Με τέσσερα νέα θεµατικά 
περίπτερα, ένα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο ύψους 24 µέτρων, 
παραστάσεις, δράσεις και 
συναυλίες, υποδέχεται για 
δεύτερη χρονιά τους επισκέπτες 
το Πάρκο των Ευχών στη Λάρισα 
από 7 ∆εκεµβρίου έως 6 
Ιανουαρίου 2019. Το πρόγραµµα 
δωρεάν δράσεων για τα παιδιά 
θα ξεκινά στις 10:00πµ και θα 
διαρκεί µέχρι τις 20:00µµ σε 
καθηµερινή βάση. 

Για αγελάδες µε κέρατα ή
χωρίς ψηφίζουν οι Ελβετοί
∆ηµοψήφισµα στην Ελβετία την 
Κυριακή 25 Νοεµβρίου για το εάν 
το κράτος θα επιδοτήσει τους 
κτηνοτρόφους που αφήνουν τα 
κέρατα των αγελάδων και των 
κατσικών να αναπτύσσονται 
φυσιολογικά. Ο 66χρονος αγρότης 
Αρµέν Καπόλ που συνέλεξε πάνω 
από 100.000 υπογραφές για τη 
διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος 
ζητά ετήσια επιχορήγηση 190 
ελβετικών φράγκων ανά αγελάδα 
µε κέρατα για τους αγρότες. 

Στη Ραφήνα, θα σου κόψει την ανάσα η πολύχρωµη Αλκυώνη (Alcedo Atthis), που πετά σαν «µπλέ 
αστραπή» και στέκεται στη µάνδρα ενός σπιτιού εποπτεύοντας το ρεµατάκι που βγάζει στο λιµάνι.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Άγρια ζωή στις αυλές 
των μεγαλουπόλεων
Ελάχιστοι υποψιάζονται ότι καθώς παίζουν στον ακάλυπτο με τα 
παιδιά ή τα εγγόνια τους «παρακολουθούνται» από πανέμορφα πτηνά

Πωλείται καρούλι. Τηλ.6982/675136.

Πωλείται πρέσσα Class Μαρκάτος 65. 
Τηλ.6972/203230.

Πωλείται σπαρτική Ζ. Τηλ.6974/394542.

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 
3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δί-
σκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορ-
µπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε δι-
πλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, 
ραντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθα-
ρισµού κοπριάς για αγελάδες τύπου 
Scraper. Τηλ.6974/150288.

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

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

Πωλούται αρµεκτήρι Delaval 12 θέσε-
ων µε κάδους, σε καλή κατάσταση, 19 τα-
ϊστρες και µια κουρευτική µηχανή Delaval. 
Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ.6977/590447.

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

Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερµανικός, 
Silokin 5 κυβικά, µε ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό και ταινία εκφόρτωσης, σχεδόν και-
νούργιος. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβά-
των Westfalia 24Χ24 µε παγίδα γρή-
γορης εξόδου και αυτόµατο ταϊστικό. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλούνται µαχαίρι ισοπεδώµατος, αυλα-
κοτήρας για σπαράγγια και οβίδα διπλή. 
Τηλ.6976/413663.

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

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κο-
ντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε 
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξο-
πλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, πα-
στερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 
500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τό-
νων. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται ρίπερ, 2 µέτρα φάρδος µε 12 
δόντια, τύπου Patis. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται τρακτέρ Deutsch  Agroton 120 
µε 7.500 ώρες.   ∆εν βγάζει άδεια. Τιµή 
15.000€ συζητήσιµη. Τηλ.6977/051672.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου. 
Τηλ.6932/445772.

Ζητείται φορτωτάκι µεσαίας κα-
τηγορίας για κτηνοτροφική χρήση. 
Τηλ.6976/141565.
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Με τα χρώματα
των Αστουριών
Ο Αλόνσο λέει αντίο στην F1 την Κυριακή 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ύστερα από µία γεµάτη καριέρα 16 ε-
τών ο Φερνάντο Αλόνσο θα πει αντίο 
στην κορωνίδα των µηχανοκίνητων 
σπορ, στο τελευταίο γκραν πρι της 
σεζόν, στο Άµπου Ντάµπι. Ο 37χρο-
νος πιλότος της McLaren θα αγωνι-
στεί µάλιστα αυτή την Κυριακή µε έ-
να µονοθέσιο που δεν θα έχει τα χα-
ρακτηριστικά χρώµατα της McLaren 
σε όλο του το «σώµα» αλλά θα δού-
µε σε αυτό κάποια µπλε, κίτρινα και 
κόκκινα κοµµάτια, τιµώντας τις Α-
στούριες, την περιοχή που κατάγεται 
ο Ισπανός πιλότος. Οσον αφορά το 
αγωνιστικό σκέλος της φετινής σε-
ζόν, ο Λιούις Χάµιλτον για πέµπτη 

φορά θα στεφθεί κι επισήµως πρω-
ταθλητής, σε µία χρονιά που κράτη-
σε... λίγο η αγωνία αφού ο Σεµπά-
στιαν Φέτελ µε Ferrari δεν µπόρεσε 
να ακολουθήσει τους ρυθµούς του. 

Κατά τα άλλα, αυτό το σαββατο-
κύριακο γίνεται και η επανεκκίνη-
ση των εθνικών πρωταθληµάτων µε-
τά το διάλειµµα του Nations League, 
ωστόσο το κυρίως πιάτο στο ποδό-
σφαιρο θα σερβιριστεί Τρίτη και Τε-
τάρτη στο Τσάµπιονς Λιγκ. Εκεί το 
ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο τρίτος 
όµιλος, όπου η Παρί Σεν Ζερµέν α-
ντιµετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, και 
χωρίς νίκη, τότε µάλλον αποχαιρετά 
την επόµενη φάση, εφόσον Λίβερ-
πουλ και Νάπολι σίγουρα θα... βο-
λευτούν µε ισοπαλία. 

Το τελευταίο τους χαρτί για να έχουν πιθανότητες 
πρόκρισης στην επόµενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ 
παίζουν οι ΠΑΟΚ και Ολυµπιακός την ερχόµενη 
Πέµπτη. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται εκτός έδρας 
ενάντια στην Μπέτις που µπορεί να αρκεστεί και στο 
«Χ», ενώ, την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα δοκιµάζεται στο 
Λονδίνο και στην έδρα της Τσέλσι.

Τα παίζουν όλα σε
Αγγλία και Ισπανία  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 24 Νοεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Απόλλων Σµύρνης 16.00 ΕΡΤ HD

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 19.00 EΡΤ HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Τσέλσι 19.30 COSMOSTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Ξάνθη 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρ. – Μπαρτσελόνα 21.45 COSMOTE SPORT 2

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 14.45 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Ολυµπιακός 19.00 ΕΡΤ HD

ΟΦΗ – Άρης 19.30 Novasports 1

Μπάσκετ (Λίγκα Εντέσα)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 20.15 COSMOTE SPORT 7

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Απόλλων Σµύρνης 16.00 ΕΡΤ HD

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 19.00 EΡΤ HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Τσέλσι 19.30 COSMOSTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Ξάνθη 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρ. – Μπαρτσελόνα 21.45 COSMOTE SPORT 2

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 14.45 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Ολυµπιακός 19.00 ΕΡΤ HD

ΟΦΗ – Άρης 19.30 Novasports 1

Μπάσκετ (Λίγκα Εντέσα)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 20.15 COSMOTE SPORT 7

Κυριακή 25 Νοεµβρίου

Κληρώνει για το Euro
Στις 2 ∆εκεµβρίου στο ∆ουβλίνο 
θα διεξαχθεί η κλήρωση για τα 
προκριµατικά του EURO 2020. 
Στην κλήρωση θα συµµετάσχουν 
και οι 55 χώρες µέλη της UEFA 
και µέσα από µια διαδικασία δέκα 
αγωνιστικών (ή οκτώ, ανάλογα µε 
τον αριθµό των οµάδων σε κάθε 
όµιλο), είκοσι οµάδες θα 
εξασφαλίσουν την πρόκριση τους 
στην τελική φάση της 
διοργάνωσης.

Γυρίζει Μίλαν ο Ζλάταν
Σύµφωνα µε το «SportMediaset» 
ο Ζλάταν Ιµπραχίµοβιτς 
αποδέχθηκε την πρόταση της 
Μίλαν και θα επιστρέψει τον 
Ιανουάριο στους «ροσονέρι».  
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο 
37χρονος Σουηδός θα λάβει 
2.200.000 ευρώ µέχρι το τέλος 
της τρέχουσας σεζόν, καθώς θα 
υπογράψει για ένα εξάµηνο.

Με πολλές απουσίες
Από την Τρίπολη ξεκινά (24 
Νοεµβρίου) το πολύ δύσκολο 
πρόγραµµα της ΑΕΛ στο 
πρωτάθληµα της Σούπερ Λιγκ. Οι 
«βυσσινί» θα παραταχθούν µε 
πολλές απουσίες, µεταξύ των 
οποίων οι Κάσσος, Μπέρτος, 
Καρανίκας ωστόσο 
συγκεντρώνουν  καλές 
πιθανότητες να σηµειώσουν την 
τέταρτη φετινή τους νίκη, την ώρα 
που ο Αστέρας βρίσκεται 
προτελευταίος στη βαθµολογία. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

Όλα για τους 
φορτωτές

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μην χάσετε 
  το τεύχος 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

AΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Όλα για τους 
φορτωτές

AΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Όλα για τους 
φορτωτές

AΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ





  

Ο Μπολτ δε 
θα νικούσε
Κι όµως, το παιχνίδι του 
κυνηγητού έχει εξελιχθεί σε 
άθληµα που µάλιστα λαµβάνουν 
πολύ σοβαρά εκεί στο Λονδίνο, 
αφού οι πρώτοι των πρώτων 
οργανώθηκαν και άρχισαν να 
τρέχουν στα σοβαρά και όχι όπως 
κάναµε παιδιά. Γιατί όπως 
λέγεται, είναι παγκόσµιο 
πρωτάθληµα πλέον. 
Το άθληµα έχει οπαδούς, έχει 
κορυφαίους και έχει και το όνοµα 
World Chase Tag. Στην αρχή ο 
ένας παίκτης τρέχει, ο άλλος θα 
τον κυνηγήσει αλλά όλα αυτά τα 
βήµατα είτε ο ένας είτε ο άλλος 
θα τα κάνει περνώντας µέσα από 
πολλά εµπόδια. Ο σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να ακουµπήσει ο 
«θηρευτής» το θήραµα µέσα σε 
είκοσι δευτερόλεπτα. Μέσα σε 
αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα όµως 
πολλά µπορεί να συµβούν λένε οι 
διοργανωτές.

  

Βικτόρια όπως 
λέμε… βασίλισσα 

Περιουσία που ξεπερνά ακόµη 
και αυτήν της βασίλισσας 
Ελισάβετ υπολογίζεται ότι έχει η 
Βικτόρια Μπέκαµ µαζί µε τον 
σύζυγό της όπως αναφέρουν 
ξένα µέσα. Η περιουσία του 
διεθνούς φήµης µοντέλου, είναι 
210 εκατοµµύρια λίρες, χωρίς 
βέβαια να αναφέρεται ποιος τη 
βοήθησε να αποκτήσει αυτή την 
µεγάλη περιουσία. Με 60 
εκατοµµύρια λίρες που στοιχίζει η 
επιχείρηση µόδας που έχει στην 
ιδιοκτησία της η Βικτόρια, τότε η 
περιουσία των 771 εκατοµµυρίων 
του ζευγαριού ξεπερνά συνολικά 
αυτή της βασίλισσας Ελισάβετ.

   ∆ιάβασα µε προσοχή τις 
εξαγγελίες του καθ’ ύλην αρµό-
διου γενικού γραµµατέα για τον 

«Ψηφιακό Μετασχηµατισµό του Γεωργικού 
Τοµέα» και τη χαρά που θα πάρουν περί 
τους 450.000 αγρότες, µόλις ολοκληρώ-
σει το έργο µε τους 6.500 τηλεµετρικούς 
σταθµούς σε όλη τη χώρα. ∆εν ξέρω για-
τί, αµέσως µου ήρθε στο νου, η ταλαιπω-
ρία που υφίστανται οι τότε κυβερνητικοί 
αξιωµατούχοι, µηδέ του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Σηµίτη εξαιρουµένου, 
για την υπόθεση του C4i. Πολύ φοβάµαι 
ότι µπροστά στο deal µε τα «µπαστουνά-
κια» το C4i θα µοιάζει αστείο!    Κα-
λές οι επενδύσεις στην ιατρική κάννα-
βη, όµως το πλαίσιο ακόµα µπάζει νε-
ρά, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ όπως ει-
πώθηκε στην πρόσφατη συνέντευξη τύ-
που, σε πρώτη φάση θα κοιτάξουν το 
παραγόµενο προϊόν να φύγει προς ε-
ξαγωγή. Οι εδώ ανάγκες θα καλύπτο-
νται µετά από εισαγωγές;     Πά-
ντως στο ερώτηµα αν τα εν λόγω σκευά-
σµατα θα καλύπτονται από τα ασφαλιστι-
κά ταµεία, ουδείς από τους αρµοδίους α-
πάντησε µε ξεκάθαρο τρόπο, αφού όπως 
ψέλλισε ο Ξανθός (υπουργός Υγείας) δεν 
είναι ακόµη έτοιµα τα µητρώα για να γί-

νεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
όπως και το πλαίσιο για τα κανναβογλα-
στράκια (πρόταση πρώην αναπληρωτή υ-
πουργού της πλατείας) στα µπαλκόνια...
Μπορεί, πάντως να βοηθήσει και η τεχνο-
γνωσία που έφερε και ο Μπιλ, από το τα-
ξιδάκι στο Ισραήλ.     Η Ολυµπία 
σαρώνει όχι µόνο µε τους ελέγχους της 
(λέµε τώρα), αλλά και µε το κοινωνικό 
της έργο σαν τη Θεανώ (γεµιστά), µοι-
ράζοντας σε συνεργασία µε τους υδα-
τοκαλλιεργητές ψάρια στα κοινωνικά 
παντοπωλεία. ∆εν λέω, καλές οι προ-
θέσεις της όµως µήπως θα ήταν καλύ-
τερα να ακολουθήσει αυτό που λέει µια 
γνωστή κινέζικη παροιµία «Καλυτέρα 
να µάθεις κάποιον να ψαρεύει, πάρα 
να του προσφέρεις ψάρια για να χορ-
τάσει την πείνα του»;     Ο Βαγγέ-
λης (πρώην υπουργός της πλατείας), εκτός 
από το ρόλο του δασολόγου (επαγγελµα-
τική ιδιότητα), προβάλλει τώρα και αυτόν 
του οικονοµολόγου και εισαγγελέα. Τα α-
γροτικά τα έλυσε και τώρα θέλει να αξιο-
ποιήσει και τον πλούτο που βρίσκεται στις 
230.000 θυρίδες για το καλό του ελληνι-
κού λαού. Λέτε να τον µοιράσει σε κοφί-
νια µε ψάρια, όπως η Ολυµπία;

  O ΓΥΛΟΣ

Τίτλοι τέλους για τον Φερνάντο Αλόνσο στο Άµπου Ντάµπι σελ. 54 • «Καίγεται» για βαθµούς η Παρί στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54

Ο ντελιβεράς
Ο Chris Anstey δηµιούργησε µια 
επιχείρηση για να παρέχει στους 
πελάτες του υπηρεσίες µε µηχανήµατα 
διανοµής για τις εκµεταλλεύσεις. Τα 
οφέλη της πολύτιµης αυτής υπηρεσίας 
παρουσιάζονται στο Profi που κυκλοφορεί 
1η ∆εκεµβρίου µαζί µε την Agrenda.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Η υπόθεση C4i 
θα µοιάζει αστεία

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ ΤΟΥ MARCEL MASSON
Τα χρώµατα που χρησιµοποίησε το 1970 ο καλλιτέχνης στον αυθεντικό πίνακα ανταποκρίνονται στα χρώµατα που επικρατούσαν στις περιοχές 
της νότιας Γαλλίας και συγκεκριµένα στη Προβηγκία, από όπου και εµπνεύστηκε ο ζωγράφος για να αναπαραστήσει τα ελαιόδεντρα.
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Άτονα και πιεσµένα κινείται µέχρι και σή-
µερα η ελληνική αγορά ακτινιδίου, όταν 
πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο το προϊόν 
έφευγε µε αυξηµένες ροές προς όλη την 
Ευρώπη και υψηλές τιµές στα 60 ευρώ το 
κιλό. «Φέτος, η αγορά είναι µέχρι και αυτή 
την περίοδο χαλαρή, δεν υπάρχει η περσι-
νή ζωηράδα. Οι πράξεις που έχουν γίνει εί-
ναι λίγες και οι τιµές στα 37 µε 45 λεπτά το 
κιλό» εξηγεί στην  Agrenda, ο πρόεδρος της 
Ζευς Ακτινίδια ∆ηµήτρης Μανώσης.

Τα προβλήµατα της περιορισµένης κινη-
τικότητας στην αγορά εντοπίζονται, σύµφω-

να µε τους παραγωγούς, αφενός στο γεγο-
νός ότι διακινούνται ακόµα στην Ευρώπη 
ακτινίδια από τη Νέα Ζηλανδία και τη Χιλή 
και αφετέρου στη µειωµένη κατανάλωση.

Μέριµνα των παραγωγών οφείλει να εί-
ναι, σε αυτή τη φάση, η καλή συντήρηση 
των ακτινιδίων, ώστε να διατηρηθεί η ποιό-
τητα του ελληνικού προϊόντος και να «τρα-
βήξει» την αγορά όταν θα αυξηθεί η ζήτηση. 

Όσον αφορά την παραγωγή, εκτιµάται ότι 
θα σηµειώσει µικρή µείωση 5% και αναµένεται 
να διαµορφωθεί στους 205.000 µε 210.000 
τόνους, σύµφωνα µε τους γνωρίζοντες. 

Βαραίνει διεθνώς η αγορά στο ακτινίδιο 
 Με τιµή 45 λεπτά και µικρή ζήτηση πρέπει να κάνουν υποµονή οι παραγωγοί 
 Κόβουν αγορές οι σοδειές Νέας Ζηλανδίας και Χιλής, που διακινούνται ακόµα 
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Ο
ι ευρωπαϊκοί δείκτες έχουν αρ-
χίσει να κινούνται -έστω και αρ-
γά- ανοδικά, προοιωνίζοντας κα-
λύτερες µέρες για το σκληρό σι-

τάρι στην ελληνική αγορά. Οι βασικοί λόγοι 
είναι η ξηρασία στη Γαλλία και η γενικότερη 
δυσαρέσκεια των παραγωγών σε πολλές χώ-
ρες από τις χαµηλές τιµές, η οποία θα οδηγή-
σει στη µείωση των καλλιεργούµενων εκτά-
σεων. Στο εσωτερικό αναµένουµε να δούµε 
πως θα αντιδράσουν οι µύλοι, αλλά και οι ε-
ξαγωγείς στα νέα δεδοµένα. Για την ώρα δεν 
έχει αποτυπωθεί στην αγορά µας η άνοδος.  

 Μειώθηκε ξανά στη χώρα µας η ζήτη-
ση στη φυσική αγορά, αν και θεωρείται κά-
τι πρόσκαιρο. Οι πωλήσεις της σοδειάς µας 
είναι αρκετά πίσω σε σχέση µε τις προηγού-
µενες χρονιές και φυσικά οι φορτώσεις και 
πληρωµές ακόµα πιο πίσω. Όσον αφορά το 
πριµ επί των τιµών, αυτό είναι γενικά πιεσµέ-
νο για όλες τις σοδειές. Οι αναλυτές θεωρούν 
ότι αν το βαµβάκι χρηµατιστηριακά κινηθεί 
περί τα 85 σεντς ανά λίµπρα, δεν αποκλείε-
ται η βάση να πιεστεί λίγο ακόµα, ιδιαίτερα 
αν δεν λήξει ο εµπορικός πόλεµος. 

 Μια µετριοπαθή έλλειψη της παραγω-
γής κατά 2 εκατ. τόνους αναµένει ο ∆ιεθνής 
Οργανισµός Ζάχαρης (ISO), για την εµπορική 
περίοδο 2019-2020, η οποία προαναγγέλλει 
«το τέλος του πλεονασµατικού κύκλου στην 
παγκόσµια παραγωγή ζάχαρης» σύµφωνα 
µε τον οργανισµό. «Το αναµενόµενο πλεό-
νασµα για το 2018-2019 δεν θα είναι τόσο 
υψηλό, και ένας συνδυασµός απρόβλεπτων 
µειώσεων της παραγωγής θα οδηγήσουν σε 
µια πρόωρη έναρξη µιας περιόδου ελλείµµα-
τος στο προϊόν», καταλήγει η έκθεση.

Κάτι καλύτερο 
στο σκληρό σιτάρι 
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186,5

14,47
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 2,60 2,64

2,66 2,74

2,79
2,98

77,92 78,99
76,86

78,96

Ακτινίδιο τιμές
(λεπτά/κιλό)

2017: 60

2018: 37 – 45

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Κρατάει το χρηµατιστήριο βάµβακος, πιέζεται όµως η βάση
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Εν αναµονή της σύσκεψης των G20 
αλλά και της ηµέρας των Ευχαριστιών 
στις ΗΠΑ, όλα τα εµπορεύµατα 
παρουσιάζουν ανοδική τάση.

Μια περίοδος σποράς µε δυσκολίες 
λόγω καιρού, σε συνδυασµό µε 
αύξηση της τιµής στον Καναδά, 
ανέβασε το σκληρό στη Φότζια.

Με τιµή αµετάβλητη στα 
χρηµατιστήρια της Ευρώπης, 
συνεχίζονται οι πράξεις στο 
καλαµπόκι για πάνω από ένα µήνα.

Με αµετάβλητη τιµή από τα µέσα 
Οκτωβρίου διαπραγµατεύεται το 
κριθάρι στα χρηµατιστήρια της 
Ευρώπης.

Η τελευταία εβδοµάδα του Νοεµβρίου 
µπαίνει  µε σηµαντικές ελλείψεις 
στην Ευρωπαϊκή αγορά σε ποιοτικά 
έξτρα παρθένα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τη συγκοµιδή να βρίσκεται στο 
απόγειό της στις περισσότερες πε-
ριοχές της χώρας, οι ποιότητες δεί-
χνουν σηµάδια βελτίωσης, ενώ ο 
καιρός των τελευταίων ηµερών φαί-
νεται πως δρόσισε και αναζωογόνη-
σε τόσο τους ελαιώνες όσο και τους 
παραγωγούς. Την ίδια στιγµή, η ευ-
ρωπαϊκή αγορά φαίνεται να κάνει υ-
ποµονή για την οψιµότερη σε σχέση 
µε τις προηγούµενες χρονιές ισπανι-
κή παραγωγή, µε τα αποθέµατα πά-
ντως της Ιβηρικής να έχουν απογει-
ωθεί στα 3 ευρώ το κιλό το τελευταίο 
διάστηµα, γεγονός που µαρτυρά την 
έλλειψη καλού ελαιολάδου. 

Οι εγχώριες βιοµηχανίες αναζητούν 
και αυτές περσινά ποιοτικά ελαιόλα-
δα, σύµφωνα µε πληροφορίες, είτε 
για να καλύψουν κάποια συµβόλαια 
που εκκρεµούν, είτε για να τα αναµεί-
ξουν µε φετινά «πιο βαριά» ελαιόλα-
δα. Σε ό,τι αφορά τις τιµές, αυτές πα-

ραµένουν σταθερές τις τελευταίες ε-
βδοµάδες, ενώ διαπιστώνεται πως ε-
ξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, µε ε-
λαφρώς µεγαλύτερη οξύτητα, για τα 
οποία δεν εκδηλώθηκε κάποιο ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της 
«φρενίτιδας» των τριών και τεσσάρων 
γραµµών, όταν έσταξαν τα πρώτα ε-
λαιόλαδα της χρονιάς, εµφανίζουν 
κάποιο ενδιαφέρον. Στην Ερµιονίδα, 
λόγου χάρη, τα πιο βαριά έξτρα παρ-
θένα, κινούνται αυτό το διάστηµα µε 
τιµές ανάµεσα στα 3,20 µε 3,40 ευρώ 
το κιλό, την ώρα που τα ακόµα πιο 
ποιοτικά «κλείνονται» στα 3,80 ευρώ.

Στη Λακωνία, η συγκοµιδή βρίσκε-
ται σε αρχικό στάδιο, όπως ενηµερώ-
νει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας Νί-
κος Προκοβάκης, αναφέροντας µάλι-
στα πως «προς το παρόν ακούω τον 
κόσµο ικανοποιηµένο από τις αποδό-
σεις, αν και ακόµα δεν έχουµε φτιά-
ξει τις ποιότητες που πρέπει. ∆εν εί-
ναι κακές, αλλά δεν είναι και οι περ-
σινές, ακόµα», µε τις πράξεις να κυ-
µαίνονται στην ευρύτερη  περιοχή α-

πό τα 3,80 µέχρι τα 4,10 ευρώ το κιλό. 
Στους Αγίους Αποστόλους, όπου 

γίνονται και οι πράξεις των 4,10 ευ-
ρώ το κιλό, η συγκοµιδή σχεδόν τε-
λείωσε, µε «όλο το ελαιόλαδο πουλη-
µένο», σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
εκεί αγροτικού συνεταιρισµού Πανα-
γιώτη Μπατσάκη, ο οποίος σηµειώνει 
πως αν και  υπάρχει µια παύση στη 
ζήτηση στις γειτονικές περιοχές, «αυ-
τό θα είναι προσωρινό». «Οι Ιταλοί εί-
ναι κουµπωµένοι, έχουν ανάγκες αλ-
λά κρατάνε ακόµα γιατί περιµένουν 
την παραγωγή στην Ισπανία. Αν ανε-
βάσουν οι Ισπανοί τις τιµές, θα ανε-
βούν και εδώ», αναφέρει σχετικά ο 
διευθυντής του ΑΣ Μολάων-Πακίων 
Παναγιώτης Ντανάκας.

Ζωήρεψε η ποιότητα, βοηθά την αγορά ελαιολάδου
 Βάση τα 3 ευρώ για τα φρέσκα έξτρα παρθένα, µε την τιµή να ανεβαίνει όσο πέφτουν οι οξύτητες 
 Οι ευρωπαϊκές αγορές χρειάζονται ποσότητες σε ποιοτικό προϊόν, αλλά οι έµποροι ακόµα περιµένουν

Τα θεµελιώδη της αγοράς 
ελαιολάδου ευθυγραµµίζονται 
µε τις βλέψεις των Ισπανών 
να αυξήσουν τις τιµές του 
προϊόντος τους, έστω και τις 
τρέχουσες, αφού οι έντονες 
βροχοπτώσεις στην Ιβηρική 
καθυστέρησαν για ακόµα µια 
εβδοµάδα την έναρξη της 
συγκοµιδής. Οι έµποροι εκεί, 
εγχώριοι αλλά και Ιταλοί, 
αναζητούν επίµονα φετινά 
ποιοτικά ελαιόλαδα, µε 
δεδοµένη τη µείωση των 
αποθεµάτων, που στη Χαέν 
δεν ξεπερνούν τους 49.000 
τόνους. Οι τιµές στα φετινά 
κυµαίνονται στα 3,50-3,70 
ευρώ για όσους πρόλαβαν να 
συλλέξουν, οι οποίοι µάλιστα 
ξεπουλούν αµέσως. «Πλάτη» 
στην αύξηση αυτή των τιµών 
κάνουν οι Ιταλοί έµποροι, 
τουλάχιστον µέχρι τις αρχές 
∆εκεµβρίου, οι οποίοι, εξαιτίας 
της µέτριας παραγωγής 
στη βασική ελαιοπαραγωγό 
περιοχή, την Απουλία, η οποία 
χτυπήθηκε και αυτή έντονα 
από το δάκο φέτος.  

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕ ΝΕΑ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η «Ηµέρα των ευχαριστιών» έδωσε τόνο αισιοδοξίας 
στα χρηµατιστήρια. Το πετρέλαιο σηµείωσε σηµαντική 
άνοδο, ενώ και ο δείκτης του  Dow Jones ενισχύθηκε 
σηµαντικά. Στο βαµβάκι αφού πρώτα πλησιάσαµε τα 75 
σεντς, επίπεδα που αποτελούν ισχυρό σηµείο στήριξης, η 
αγορά σηµείωσε άνοδο 125 πόντων ανά λίµπρα. Σ’ αυτό 
βοήθησαν και οι µεταφορές θέσεων από τον ∆εκέµβριο 
‘18 στον Μάρτιο ‘19, καθώς και τα φιξαρίσµατα ανοιχτών 
συµβολαίων ∆εκεµβρίου ‘18, ο οποίος σύντοµα θα λήξει. 
Μετά την πτώση του πετρελαίου, ο «πόλεµος» 
βαµβακερής και συνθετικής ίνας εντάθηκε, καθώς ο 
πολυεστέρας έγινε ξανά ανταγωνιστικός. 

ΝEA ΥOΡKH
Χρηµατιστηριακά φαίνεται να υπάρχει µια σηµαντική 
αντίσταση στα 75 σεντς ανά λίµπρα, αλλά δεν ισχύει το 
ίδιο και για τη βάση του ελληνικού βαµβακιού (πριµ επί 
των χρηµατιστηριακών τιµών). Αρκεί κάποιος να 
υπολογίσει πως η βάση στις προπωλήσεις της σοδειάς 
µας ήταν περί τα 6 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
χρηµατιστηριακές τιµές, ενώ σήµερα είναι σχεδόν χωρίς 
κανένα πριµ (δηλαδή όσο είναι η χρηµατιστηριακή τιµή) 
για να καταλάβει τη δυσκολία πώλησης του φυσικού 
προϊόντος. Εφόσον ενισχυθεί το χρηµατιστήριο και 
φτάσει περί τα 85 σεντς ανά λίµπρα δεν αποκλείεται 
να δούµε και περαιτέρω πίεση της βάσης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στη Μεσσηνία η παραγωγή βρίσκεται 
στο 50% και ελαφρώς βελτιωµένη.

ΚΡΗΤΗ
Η παραγωγή στην Κρήτη 

προχωράει χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήµατα, µε την τιµή 

στα 3 ευρώ το κιλό

Συνεδρίαση 21/11/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '17 76,51 +1,24

Μάρτιος '18 78,78 +1,35

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

∆ευτέρα
19/11

Τρίτη
20/11

Πέµπτη
15/11

Τετάρτη
21/11

Παρασκευή
16/11

77

76.5

76

75.5

75

74.5

11/15/2018 76.25
11/16/2018 76.12
11/19/2018 75.88
11/20/2018 75.27
11/21/2018 76.51
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πα-
γκόσµιου Οργανισµού «World 
Processing Tomato Council» (WPTC) 
το 2018 στην Ιταλία η παραγω-
γή ανήλθε στους 4,65 εκατ. τό-
νους. Στην Πορτογαλία το 2018 
η τελική παραγωγή εκτιµάται ότι 
κυµαίνεται µεταξύ 1,15 και 1,18 
εκατ. τόνους. Στην Ισπανία, σύµ-
φωνα µε τα ίδια στοιχεία, η καλ-
λιέργεια επηρεάστηκε από την 

ξηρασία (ακολούθησαν έντονες 
βροχοπτώσεις το καλοκαίρι), γε-
γονός που οψίµισε τη συγκοµι-
δής. Χαρακτηριστικό είναι το γε-
γονός ότι στα τέλη Αυγούστου, 
είχε συγκοµιστεί µόνο το 45% 
της παραγωγής. Η παραγωγή ε-
κτιµάται στους 2,8 εκατ. τόνους. 

Στη Γαλλία, σύµφωνα µε τον 
WPTC, η παραγωγή που οδηγή-
θηκε στις βιοµηχανίες µεταποίη-

σης ήταν περίπου 152.000 τόνους. 
Η βιολογική παραγωγή ήταν πε-
ρίπου 10.000 τόνους.

Όσον αφορά την Ελλάδα ο Πα-
γκόσµιος Οργανισµός χαρακτηρί-
ζει τη φετινή «ίσως τη χειρότερη 
χρονιά την τελευταία 20ετία, γε-
γονός που αποδίδεται στις έντονες 
και άκαιρες βροχοπτώσεις του κα-
λοκαιριού. Αυτό οδήγησε σε µεί-
ωση της παραγωγής κατά 25%».

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ελαφρώς αυξηµένες τιµές για 
τη βιοµηχανική ντοµάτα εσοδεί-
ας 2019 ανακοίνωσε η Εταιρεία 
«∆. ΝΟΜΙΚΟΣ», νωρίτερα σε σχέ-
ση µε πέρσι, για τις συνεργαζό-
µενες µε αυτή οµάδες παραγω-
γών ΘΕΣΤΟ, Λαρισαίων Αγρο-
τών, ΑΣ Μαγνησίας, ∆ήµητρα, 
Κιλελέρ, Τοµάτας Γη και Φαρ-
σάλων Γη. Η αυξητική αυτή τά-
ση στις τιµές του Νοµικού δίνει 
νωρίς το στίγµα για τη νέα εµπο-
ρική χρονιά, αφού σύµφωνα και 
µε τα τελευταία στοιχεία του Πα-
γκόσµιου Οργανισµού «World 
Processing Tomato Council» 
(WPTC) το 2018 µειώθηκαν οι 
ποσότητες (-9%) του προϊόντος 
που οδηγήθηκαν στη µεταποί-
ηση κάτι που αναµένεται, σύµ-
φωνα µε τους ανθρώπους της 
αγοράς, να συνεχιστεί και την 
ερχόµενη χρονιά. Στη µειωµέ-
νη φετινή παραγωγή συνέβα-
λαν, όπως αναφέρει ο WPTC, οι 
καιρικές συνθήκες που επικρά-
τησαν σε σηµαντικές ντοµατο-
παραγωγικές χώρες, όπως η Ι-
ταλία και η Πορτογαλία.   

Στη χώρα µας, σύµφωνα µε 
τους παραγωγούς, η φετινή χρο-
νιά ήταν η χειρότερη από πλευ-
ράς παραγωγής αφού σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που διαθέτουν δεν 
ξεπέρασε τους 310.000 τόνους (-
25% σύµφωνα µε τον WPTC). Αυ-
τό σηµαίνει ότι ο τοµέας παρα-
γωγής ντοµάτας για µεταποίηση 
παρουσίασε κατά τη δεκαπενταε-
τία 2004-2018 µείωση πάνω από 

75%, τόσο στην καλλιεργούµενη 
έκταση (από 180.000 στρέµµα-
τα στα 44.000 στρέµµατα), όσο 
και στην παραγόµενη ποσότη-
τα πρώτης ύλης (από 1.200.000 
τόνους στους 310.000 τόνους). 

Τιµές Νοµικού
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία 

Νοµικός, την ερχόµενη σεζόν 
για την αποφλοιωµένη ντοµά-
τα προσφέρει 90 ευρώ τον τό-
νο στην κατηγορία των 5 brix. 
Επιπλέον τονίζεται πως σε αυ-

τήν την τιµή προστίθενται και 3 
ευρώ ως µπόνους πρωϊµότητας 
- οψιµότητας για το 20% της συ-
νολικής παραληφθείσας ποσό-
τητας. Επιπλέον, η εταιρεία κά-
νει γνωστό ότι προσφέρει σύ-
στηµα ασφαλιστικής κάλυψης 
ύψους 150.000 ευρώ για κινδύ-
νους που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ 
για αποκλειστικά συνεργαζόµε-
νους παραγωγούς.

Πιο αναλυτικά, το νέο τιµολό-
γιο της εταιρείας για τις οµάδες 
ΘΕΣΤΟ, Λαρισαίων Αγροτών, ΑΣ 
Μαγνησίας, ∆ήµητρα, Κιλελέρ, 
Τοµατας Γη και Φαρσάλων Γη 
ορίζεται στα 90 ευρώ ανά τόνο 
νωπής για αποφλοιωµένη στην 
κατηγορία των 5 Brix (αναλογι-
κότητα βάσει µηνιαίου µέσου ό-
ρου Brix) συν 3 ευρώ /τν bonus 
πρωιµότητας - οψιµότητας για 
το 20% της συνολικής παραλη-
φθείσας ποσότητας (10% + 10% ).

Προϋποθέσεις (σωρευτικά) 
α) Κατάλληλοι καρποί (κόκκι-

νοι και ακέραιοι) πάνω από ή ίσο 
µε το 80 % της νωπής τοµάτας.

β) Εκφόρτωση στην ράµπα 
της αποφλοιωµένης 85 ευρώ 
ανά  τόνο νωπής για τις ποσό-
τητες που δεν πληρούν τα πα-
ραπάνω κριτήρια στην κατηγο-
ρία των 5 Brix.

Παράλληλα η Νοµικός προ-
σφέρει σύστηµα ασφαλιστικής 
κάλυψης ύψους 150.000 ευ-
ρώ για κινδύνους που δεν κα-
λύπτει ο ΕΛΓΑ για αποκλειστι-
κά συνεργαζόµενους παραγω-
γούς. Εξόφληση εµπορικής α-
ξίας µέχρι το τέλος του επόµε-
νου µήνα από την παράδοση.

Σηµειώνεται εδώ πως στην 
αρχική τιµή περιλαµβάνεται πα-
ράλληλα bonus 1ευρώ/τόνο για 
την τήρηση συστηµάτων ολο-
κληρωµένης διαχείρισης

Ξένες Ύλες: Ξένες ύλες (πέ-
τρες-χώµα-χόρτα κλπ) αποµει-
ώνουν το βάρος ενώ φορτία µε 
ξένες ύλες πάνω από 30 % δεν 
παραλαµβάνονται.

Ανακοίνωσε 90 ευρώ συν 3 ευρώ µπόνους 
ο Νοµικός στη βιοµηχανική ντοµάτα
Στην κατηγορία κάτω των 5 brix το προϊόν θα πληρώνεται µε 85 ευρώ το 2019

Μειωµένη η παραγωγή στην Ευρώπη 
Πτώση 25% στην εγχώρια καλλιέργεια 

310.000 
ΤΟΝΟΙ

Στη χώρα µας, όπως ανα-

φέρουν οι καλλιεργητές, η 

φετινή χρονιά ήταν η χειρό-

τερη από πλευράς παραγωγής 

αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που διαθέτουν δεν ξεπέρασε 

τους 310.000 τόνους

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75%
Ο τοµέας παραγωγής ντοµάτας 

για µεταποίηση παρουσίασε τη 

δεκαπενταετία 2004-2018 

µείωση πάνω από 75%

Ο
ι σπορές σκληρού σίτου προ-
χωρούν χωρίς ιδιαίτερα προ-
βλήµατα στη Θεσσαλία. Για 
την ώρα παρουσιάζονται δυ-

σκολίες και καθυστερήσεις στην Κεντρι-
κή Μακεδονία λόγω έλλειψης βροχο-
πτώσεων. Η άνοδος των τιµών στο ε-
ξωτερικό ακόµα δεν έχει αποτυπωθεί 
στην εσωτερική αγορά, δεδοµένου ό-
τι οι µύλοι έχουν επάρκεια ποσοτήτων 
στις αποθήκες τους, ενώ οι Ιταλοί αγο-
ραστές ακόµα αντιδρούν µουδιασµένα 
όσον αφορά την εξαγωγή. Η προσφορά 
εξακολουθεί και είναι εύκολη για τους 
πιθανούς αγοραστές κι αυτό θα µπλο-
κάρει την άνοδο τιµών. 

Στα σκληρά στάρια, στη νέα λίστα της 
Φότζια σηµειώθηκε άνοδος για δεύτερη 
εβδοµάδα κατά 3 ευρώ για κάθε κατη-
γορία. Για ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βά-

ρος 78 kg/hl, υ-
αλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12,5% 
η τιµή αποθή-
κης παραγωγού 
κυµαίνεται στα 

222-227 ευρώ ο τόνος. Για τα µεταβρο-
χικά (βρεγµένα) µε ειδικό βάρος 77-78 
kg/hl στα 210-215 ευρώ ο τόνος, ενώ 
για χαµηλότερο βάρος 75/76 kg/hl στα 
200-205 ευρώ ο τόνος. 

Στην τοπική αγορά οι Ιταλικοί µύλοι 
προσπαθούν να χωνέψουν τα νέα επίπε-
δα τιµών, αγοράζοντας για την ώρα τις 
απολύτως απαραίτητες ποσότητες. Στη 
Γαλλία σηµειώθηκε επίσης άνοδος, µε 
τις τιµές στα 215 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι, δηλαδή αρκετά 
υψηλότερα από την περασµένη εβδο-
µάδα. Η άνοδος οφείλεται στη δύσκο-
λη για την ώρα πορεία των σπορών λό-
γω της ξηρασίας που επικρατεί στη χώ-
ρα, ενώ παράλληλα προβλέπεται µείω-
ση των γαλλικών εκτάσεων µε σκληρό 
καθώς οι παραγωγοί δεν έµειναν ικα-
νοποιηµένοι από τις τιµές της αγοράς. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο όσον 
αφορά τα µαλακά σιτάρια, ο εορτασµός 
της ηµέρας των ευχαριστιών έχει ατονή-
σει την αγορά, µε τις συνεδριάσεις να 
παρουσιάζουν χαµηλή µεταβλητότητα, 
ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν και ση-
µαντικές ειδήσεις. Οι αναλυτές σχολιά-
ζουν πως θα πρέπει η σοδειά των ΗΠΑ 
να γίνει πιο ανταγωνιστική σε τιµή, ώ-
στε να πιάσει τους στόχους εξαγωγής. 
Από τη πλευρά της Γαλλίας, οι τιµές 
δοκίµασαν τα χαµηλά τους στην αρχή 
της εβδοµάδας για να επιστρέψουν αρ-
γότερα ξανά κοντά στα 200 ευρώ ο τό-
νος για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΖΕΣΤΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

 0-6% 6,01-8% 8,01-10% 10,01-12% 12,01-20% 

∆ΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ >20% 

 0% 3% 4% 8%5%
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Το βόρειο ηµισφαίριο παίρνει τη σκυτάλη στην αγορά πορτοκαλιών, µε τις χώρες της Μεσογείου να αναλαµβάνουν στις ευρωπαϊκές αγορές. 
Την ίδια ώρα, τα προβλήµατα στην παραγωγή πορτοκαλιών της Ισπανίας καλούνται να εκµεταλλευτούν Ελλάδα και Ιταλία. 

Αύξηση 8,24% σηµείωσαν κατ’ αξία οι εξαγωγές στα πορτο-
κάλια την προηγούµενη χρονιά, σε σχέση µε την περίοδο 
2016-2017, και ανήλθαν σε 132,4 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια 
στιγµή ο όγκος τους διευρύνθηκε κατά 3,88%, φτάνοντας 
τους 308,651 τόνους, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Μετά το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκέµβρη, αναµένεται να 
κάνουν την εµφάνισή τους οι εισαγωγείς από το εξωτερικό, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ε-
σπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας «Sparta Orange» κ. Μπλέ-
τα, ο οποίος εκτιµά πως «αν έχουµε κάνει καλές συµβάσεις 
µέχρι τότε, τότε η χρονιά θα πάει καλά». Στη Γερµανία προς 

το παρόν, βρίσκονται ακόµα στα ράφια εισαγόµενα, από τη 
Νότια Αφρική Βαλέντσια, ενώ η παρουσία ευρωπαϊκών πορ-
τοκαλιών ξεκίνησε αυτές τις µέρες σταδιακά και αναµένεται 
να κορυφωθεί µέχρι τα Χριστούγεννα. Με µικρή καθυστέρη-
ση έφτασαν οι πρώτες ισπανικές Ναβαλίνες σε Βέλγιο και 
Ολλανδία, µε τις τιµές να βρίσκονται στα ίδια µε τα περσινά 
επίπεδα, αλλά τον ανταγωνισµό από το Μαρόκο να έχει αυ-
ξηθεί. Από την άλλη στη Γαλλία, το ενδιαφέρον για το πορ-
τοκάλι παραµένει µειωµένο, µε την εικόνα στην εκεί αγορά 
υποτονική. Υπάρχει µεγάλη προσφορά από διαφορετικές 
χώρες, ενώ η τιµή, δεδοµένης της µικρής ζήτησης, εξαρτά-
ται ως επί το πλείστον από την ποιότητα. Σε κάθε περίπτω-
ση, οι έµποροι αναγνωρίζουν πως οι βιαστικές προωθητι-
κές κινήσεις, συνήθως έχουν ως αποτέλεσµα αµφιλεγόµε-
νες ποιότητες και πιο πικρά φρούτα και για το λόγο αυτό α-
ναµένουν τον ∆εκέµβριο για να κινηθούν. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ κάνουν λό-
γο οι παραγωγοί στον πορτοκαλεώ-
να της Ελλάδας, την Αργολίδα, όπου 
εδώ και δύο περίπου εβδοµάδες η 
συγκοµιδή της ποικιλίας Ναβαλίνα 
έχει ξεκινήσει. «Οι βροχές µας πά-
νε λίγο πίσω, αλλά ευτυχώς δεν έ-
χουµε ζηµιές, µε την κίνηση να κρί-
νεται ικανοποιητική», δήλωσε στην 

Agrenda, ο πρόεδρος της Ένωσης Α-
γροτών Συνεταίρων Αργολίδας Σπύ-
ρος Αντωνόπουλος. Οι τιµές παρα-
γωγού στην περιοχή αυτή κυµαίνο-
νται στα 22 µε 25 λεπτά το κιλό, α-
νάλογα µε την ποιότητα, ενώ «ο ό-
γκος και η ποιότητα της παραγωγής 
µας ικανοποιούν», όπως ανέφερε ο 
συνοµιλητής µας.

«ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΦΕΤΟΣ είναι πιο κάτω από 
πέρυσι», αναφέρει ο κ. Μπλέτας, α-
ποδίδοντας τη διαφορά στη τιµή, η 
οποία σύµφωνα µε τον ίδιο κυµαί-
νεται αυτή τη στιγµή από τα 18 µέ-
χρι τα 20 λεπτά το κιλό, στη µεγάλη, 
πλην όµως ποιοτική, παραγωγή και 
στα µικρά µεγέθη, τα οποία, δεδο-

µένης της εµπορικής τάσης που ζη-
τά µεγάλα πορτοκάλια υποχρεώνει 
τους παραγωγούς σε εκπτώσεις. Α-
κόµα, όπως εξήγησε, κάποιες εξα-
γωγικές µονάδες δεν έχουν εκδη-
λώσει ακόµα ενδιαφέρον, ωστόσο 
θεωρείται νωρίς, αφού ο ∆εκέµβρι-
ος είναι ο πιο καθοριστικός µήνας.  

 ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, οι πάνω του µέσου ό-
ρου θερµοκρασίες έχουν προκαλέ-
σει ορισµένες ατέλειες στο χρώµα 
των πρώτων ιταλικών Ναβαλίνων, 
µε την  ποιότητα κατά τα άλλα να εί-
ναι ικανοποιητική. Ωστόσο, οι τιµές 
είναι ελαφρώς µεγαλύτερες συγκρι-

τικά µε την ίδια περίοδο πέρυσι, µε 
εξαίρεση την περιοχή του Τάραντα, 
όπου η αυξηµένη παραγωγή και ο-
ρισµένα προβλήµατα στην ποιότη-
τα λόγω έντονων βροχοπτώσεων κα-
τά το τελευταίο στάδιο της ωρίµαν-
σης των φρούτων, έριξαν την τιµή. 

Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ήταν καλή για το 
ελληνικό πορτοκάλι, σύµφωνα µε 
τον ίδιο, ο οποίος µάλιστα εκτιµά 
πως «προς το παρόν βρισκόµαστε 
στα ίδια επίπεδα. Πέρυσι ήταν µια 
χρονιά µε ρεκόρ εξαγωγών. Ελπίζου-
µε φέτος να έχουµε τα ίδια αποτελέ-
σµατα». Ωστόσο εκτιµήσεις από τη 
Λακωνία µιλούν για µια µάλλον υ-

ποτονική χρονιά φέτος. Συγκεκρι-
µένα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συ-
νεταιρισµού Εσπεριδοειδών Σκάλας 
Λακωνίας «Sparta Orange» Πέτρος 
Μπλέτας υποστηρίζει πως «η χρο-
νιά φέτος δείχνει να είναι λιγότε-
ρο δυνατή από πέρυσι, λόγω µειω-
µένου εξαγωγικού ενδιαφέροντος 
και µεγάλης παραγωγής».

ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ χρονιά ξετυλίγεται 
για τους Ισπανούς παραγωγούς, οι 
οποίοι από πολύ νωρίς είχαν να α-
ντιµετωπίσουν µια όψιµη συγκοµι-
δή, εξαιτίας της ποιότητας των φρού-
των, αλλά και µια αυξηµένη κατά 
23% παραγωγή, γεµάτη από µικρά 
µεγέθη. Οι τιµές για τις Ναβαλίνες 

ξεκινούν από τα 15 λεπτά το κιλό 
και για τις καλύτερες ποιότητες φτά-
νουν τα 23 λεπτά. Στη Βαλένθια, οι 
έντονες βροχοπτώσεις έχουν πληµ-
µυρίσει τους πορτοκαλεώνες, ενώ 
σε ορισµένες περιπτώσεις τα νερά 
έφτασαν ως τους σταθµούς συσκευ-
ασίας, εµποδίζοντας τη συγκοµιδή.  

ΑΝΑΠΟ∆Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ µε πέρυσι αναµέ-
νεται να είναι η πορεία για το πορτο-
κάλι στην Καλιφόρνια. Με µια πρώ-
ιµη χρονιά, γεµάτη µε µικρά και πο-
λύ µικρά µεγέθη, που χτυπήθηκε α-
πό την ξηρασία κατά τα σηµαντικά 
στάδια της ωρίµανσης έρχονται α-

ντιµέτωποι οι Αµερικανοί παραγω-
γοί. Στη Φλόριντα, η ζήτηση παρα-
µένει χαµηλή, δεδοµένου ότι στην 
αγορά βρίσκονται ακόµα τα εισα-
γόµενα πορτοκάλια από τη Χιλή. 
Ωστόσο, τα Χριστούγεννα αναµέ-
νεται σταθεροποίηση της εικόνας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
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Με ικανοποιητική κίνηση κάνουν ποδαρικό οι Ναβαλίνες



ΚΡΙ ΚΡΙ: Έκτακτη γενική 
συνέλευση των µετόχων της 
στις 12 ∆εκεµβρίου 2018, µε 

αντικείµενο, µεταξύ άλλων, την 
έγκριση τροποποίησης όρων της από 
16-12-2013 σύµβασης κάλυψης 
οµολογιακού δανείου ιδιωτικής 
τοποθέτησης, 5 εκατ. ευρώ όπως αυτό 
ισχύει µετά την προηγούµενη 
τροποποίησή του µε την από 01-12-
2016 πρόσθετη πράξη και την 
επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της 
εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση 
του άρθρου 3 του Καταστατικού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Την 
Παρασκευή 30 Νοεµβρίου 2018, 
µετά τη λήξη της συνεδρίασης του 
Χ.Α., θα ανακοινωθούν τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα εννεαµήνου της 
Τράπεζας Πειραιώς.

DEERE & CO: Χαµηλότερα των 
προσδοκιών κέρδη και έσοδα δ΄ 
τριµήνου ανακοίνωσε η Deere & Co. 
Συγκεκριµένα, τα καθαρά κέρδη του 
τριµήνου µέχρι τις 28 Οκτωβρίου 
αυξήθηκαν στα 784,8 εκατ. δολάρια ή 
2,42 δολάρια ανά µετοχή, έναντι των 
510,3 εκατ. δολαρίων ή 1,57 δολαρίων 
ανά µετοχή πριν από ένα χρόνο. Τα 
έσοδα αυξήθηκαν 17% στα 9,42 δισ. 
δολάρια, κάτω από τις συγκλίνουσες 
εκτιµήσεις για 9,59 δισ. δολάρια.

ΕLBISCO: Παρουσίασε το ενιαίο 
πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της µε τίτλο «Ελληνική 
Ανατροφή» και στόχο την ανάδειξη 
και καλλιέργεια του σεβασµού στον 
άνθρωπο καθώς και στην τροφή.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η υπεραπόδοση των αµερικάνικων µε-
τοχών λόγω του τεχνολογικού δείκτη 
Nasdaq έλαβε τέλος, σύµφωνα µε την 
UBS, η οποία τονίζει πως η  υποαπόδοση 
των µετοχών των αναδυόµενων αγορών 
και αυτών της Ευρωζώνης τα τελευταία 
χρόνια προσφέρει αυτή τη στιγµή, µια 
σηµαντική ευκαιρία για τους επενδυτές .

Ωστόσο τώρα ο Nasdaq έχει γίνει το 
βαρίδι της Wall Street,  µε απώλειες της 
τάξης του 13,3% από τις αρχές Οκτωβρί-
ου, σε σύγκριση µε των πτώση των πα-
γκόσµιων µετοχών κατά 7,3% το ίδιο δι-
άστηµα. Αυτό σηµαίνει, όπως τονίζει η 
UBS, ότι η αµερικανική αγορά µετοχών 
δεν οδηγεί πλέον τις παγκόσµιες αγορές. 
Όπως επισηµαίνει η UBS, καµία αγορά 
δεν µπορεί να υπεραποδίδει για πάντα. 

Μάχη µέχρι εσχάτων δίνει η Βρετανίδα 

πρωθυπουργός που επιδιώκει να περάσει 
την συµφωνία για το Brexit.  «Ο λαός θέ-
λει να τακτοποιηθεί το θέµα, θέλει µία κα-
λή συµφωνία που µας βάζει σε πορεία για 
ένα πιο καλό µέλλον. Είµαι αποφασισµέ-
νη να ολοκληρώσω τη συµφωνία», τόνισε 
η Τερέζα Μέι, λίγα 24ωρα πριν την Σύνο-
δο Κορυφής την Κυριακή στις Βρυξέλλες. 

«Η συµφωνία στην οποία φτάσαµε είναι 
ανάµεσα στο Ηνωµένο Βασίλειο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εναπόκειται τώρα 
στους ηγέτες των 27 µελών της ΕΕ να την 
εξετάσουν» υπογράµµισε προσθέτοντας 
ότι µίλησε µε τον Ισπανό πρωθυπουργό 
Πέδρο Σάντσεθ που απειλεί µε βέτο: «Εί-
µαι σίγουρη ότι την Κυριακή θα καταφέ-
ρουµε να συµφωνήσουµε σε µία συµφω-
νία για όλο το Ηνωµένο Βασίλειο σαν οι-
κογένεια, µαζί µε το Γιβραλτάρ».

Βαρίδι ο Nasdaq
 Eυκαιρία αναδυόμενες-Ευρωζώνη λέει η UBS 
 Νέα Σύνοδος Κορυφής την Κυριακή για Brexit
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,0900 28,24%
ΙΑΣΩ Ι∆.ΓΕΝ.ΜΑΙ.ΓΥΝ. 1,0700 13,59%
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 0,1620 10,96%
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Α.Ε. 0,7450 9,56%
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0650 7,44%
ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0398 - 11,16% 
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 6,5000 - 7,14%
ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,1130 - 5,83%
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0,1000 - 5,66%
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0435 - 4,40%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.464,69 - 0,0039%
 NASDAQ Comp 6.972,25 + 0,92 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.139,49 - 0,46%
Λονδίνο FTSE 100 6.978,00 - 1,02%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.178,74 - 0,58%
Παρίσι CAC-40 4.956,50 - 0,38%
Ζυρίχη SMI 8.810,62 - 0,35 %
Τόκιο NIKKEI-225 21.646,55 + 0,65% 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Υποχρεώσεις και πρόστιμα των εμπόρων 
νωπών οπωροκηπευτικών, λόγω Μητρώου

Τ
α τελευταία χρόνια στο όνοµα της τεχνολο-
γίας, έχουµε κατακλυστεί από κωδικούς, η-
λεκτρονικές υπηρεσίες, user name, ψηφια-
κές υπογραφές κλπ., κλπ. Και Μητρώα. Πολ-

λά Μητρώα. Ηλεκτρονικά µητρώα, τα οποία θα µας βο-
ηθήσουν στη δουλειά µας, στην πα-
ρακολούθηση στοιχείων, στη βελτι-
στοποίηση της αποδοτικότητας, αλλά 
αυτό θα κριθεί από το χρόνο.
Ένα από τα µητρώα αυτά, που βγή-
κε ξανά στην επιφάνεια, είναι το 
ΜΕΝΟ: «Μητρώο Εµπόρων Νωπών 
Οπωροκηπευτικών». Έρχεται από 
παλιά, από το 2003, όταν δηµοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ1122/Β’/2003, ως 
αποτέλεσµα της ΚΥΑ 257543. Η υ-
ποχρέωση εγγραφής στο ΜΕΝΟ α-
φορά τους εισαγωγείς, εξαγωγείς 
και διακινητές, τους εµπόρους χον-
δρικής πώλησης, των κεντρικών λα-
χαναγορών, της λιανικής πώλησης 
(super market, µανάβικα, πωλητές 
λαϊκών αγορών ή υπαίθριοι έµπο-
ροι) και τους παραγωγούς.
Με λίγα λόγια έχουν όλοι υποχρέω-
ση να εγγραφούν. Στο άρθρο 3 της 
απόφασης ορίζεται αναλυτικά, ποιοι 
είναι οι υπόχρεοι προς εγγραφή:

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟ
Α) ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ  Εξαγωγείς προς Τρίτες χώρες 
και/ή αποστολείς προς χώρες της ΕΕ νωπών οπωροκη-
πευτικών. Αυτούς τους εµπόρους τους διακρίνουµε σε:
Α) Εµπόρους οι οποίοι έχουν ιδιόκτητα τυποποιητήρια 
συσκευαστήρια ή χρησιµοποιούν ενοικιαζόµενα και 
διαθέτουν τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη αποθηκευτι-
κές εγκαταστάσεις, έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής 

στο Μητρώο Εµπόρων (Π.∆. 326/98 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
298/2000) και ανήκουν στην κατη-
γορία εµπόρων του προθέµατος Α.

Β) Εµπόρους που δε διαθέτουν τις ανωτέρω εγκαταστά-
σεις κι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο 
(Π∆. 326/98 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 298/2000) 
και ανήκουν στην κατηγορία εµπόρων του προθέµατος Β. 
Β) ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Έµποροι που εισάγουν α-
πό τρίτες χώρες και/ή παραλαµβάνουν από άλλα κράτη 
νωπά οπωροκηπευτικά για την εγχώρια αγορά.
Αυτοί διακρίνονται σε:
Α) Εµπόρους που διαθέτουν κατάλληλους αποθηκευ-
τικούς χώρους και ψυγεία ανάλογα µε το προϊόν και 
σε περιπτώσεις ανασυσκευασιών ή µικροσυσκευασι-
ών τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Β) Εµπόρους που δε διαθέτουν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις.
Γ) ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ. ∆ιακρίνονται σε:
Α) Εµπόρους οι οποίοι διαθέτουν εγκαταστάσεις τυπο-
ποίησης συσκευασίας ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες και 
διαθέτουν επίσης τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη απο-
θηκευτικές εγκαταστάσεις.
Β) Εµπόρους που δεν διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις:

Οι ανωτέρω κλάδοι Α και Β διακρίνονται σε:
Ι) Εµπόρους χονδρικού εµπορίου που διακινούν προϊό-
ντα προς εµπόρους χονδρικής ή και λιανικής πώλησης:
 Έµποροι κεντρικών λαχαναγορών,
 Έµποροι εκτός κεντρικών λαχαναγορών κ.λπ.,

ΙΙ) Εµπόρους λιανικού εµπορίου που διαθέτουν το προ-
ϊόν απευθείας στον καταναλωτή:
 καταστήµατα µε είδη διατροφής (super markets, κ.α.)
 ειδικά καταστήµατα (µανάβικα καταστήµατα εδωδίµων)
 οργανωµένες αγορές πώλησης (λαϊκές αγορές)
 πλανόδιοι ή υπαίθριοι έµποροι. 

∆) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους 
που είναι παραγωγοί προϊόντων και τα πωλούν προς 
λιανοπωλητές και οργανωµένες αγορές χονδρικής πώ-
λησης απευθείας ή µε τη µεσολάβηση των εµπόρων 
της αγοράς τους οποίους αµοίβουν µε προµήθεια επί 
της τιµής πώλησης.
Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται οι συναλ-
λασσόµενοι παραγωγοί που πωλούν απευθείας τα προ-
ϊόντα τους στους λιανοπωλητές σε περιστασιακές αγο-
ρές χονδρικής πώλησης που λειτουργούν πλησίον των 
τόπων παραγωγής.
Περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους που είναι οι ί-
διοι παραγωγοί των προϊόντων και τα πωλούν στον κα-
ταναλωτή σε οργανωµένες αγορές λιανικής πώλησης 
οπωροκηπευτικών (λαϊκές αγορές).
Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται οι συναλ-
λασσόµενοι παραγωγοί που πωλούν απευθείας τα προ-
ϊόντα τους στον καταναλωτή στον τόπο της εκµετάλλευ-
σης σε µικρές ποσότητες για να καλύπτουν τις προσω-
πικές ανάγκες του καταναλωτή. 
Ε) ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Έµποροι οι οποίοι είτε 
δεν είναι εγκατεστηµένοι στη χώρα µας σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1148/01 
της Επιτροπής, είτε είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, 
αλλά δεν εντάσσονται σε ένα από τους ανωτέρω κλά-
δους, που περιλαµβάνονται ανωτέρω, ενώ ασκούν καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο δραστηριότητες που περιλαµβά-
νονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγ. 1 του άρθρου 3 
του ΚΑΝ (ΕΚ) 1148/01 της Επιτροπής.

Υπόχρεοι
Εγγραφή στο ΜΕΝΟ 

στα τµήµατα Φυτοϋγει-
ονοµικού και Ποιοτικού 

Ελέγχου των ∆ΑΟΚ 

Απευθείας
Στο Μητρώο και οι 

παραγωγοί που πωλούν 
σε λιανοπωλητές και 
χονδρική απευθείας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

«∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ: ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ, ∆ΕΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ»
Οι αγρότες του κανονικού 

καθεστώτος που πηγαίνουν ελιές για 
παραγωγή ελαιολάδου, αποδίδουν 

µόνοι τους την εισφορά δακοκτονίας. 
∆εν την παρακρατεί το ελαιοτριβείο.

∆εν υπάρχει δικαίωµα επιλογής 
για την ένταξη στο Κανονικό 

Πολλοί αγρότες πιστεύουν ότι µπορούν να 
επιλέξουν αν θα µπουν στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ ή όχι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των 
πράξεων και των επιλογών του: αν κάποιος δεν 
ενταχθεί ως οφείλει στο κανονικό καθεστώς, ο 
έλεγχος θα του καταλογίσει πρόστιµο 2.500 ευρώ 
για µη ύπαρξη βιβλίων όπως έχει υποχρέωση. 
Μήπως αυτοί που θεωρούν ότι πληρώνουν το 
λογιστή τους τσάµπα, να το ξανασκεφθούν;
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Υποδομές μεταποίησης
έστησε η ΣΠΕΚΟ Βροντούς

 Επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ σε ψυγεία, χώρο διαλογητηρίου και συσκευαστήριο
 Προστιθέμενη αξία για την παραγωγή των 350 μελών του συνεταιρισμού 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τους κρίκους που του έλειπαν για να καθετοποιή-
σει τη δραστηριότητά του και να αναπτύξει παρου-
σία σε όλη την «αλυσίδα» αξίας, που ξεκινά από το 
χωράφι και φτάνει έως και το ράφι του λιανεµπο-
ρίου, απέκτησε ο «ΣΠΕΚΟ Βροντούς» στην Πιερία 
µε τη νέα επένδυση που ολοκλήρωσε.

Οι καινούριες υποδοµές που έρχονται να προ-
στεθούν στο δυναµικό του δραστήριου συνεταιρι-
σµού, από τον οµώνυµο οικισµό του ∆ήµου ∆ίον, 
αφορούν ψυκτικούς θαλάµους αποθήκευσης χω-
ρητικότητας 800 τόνων, χώρο διαλογητηρίου και 
συσκευαστήριο, συνολικής δαπάνης 1,25 εκατ. ευ-
ρώ, που επιχορηγήθηκε από την ΚΑΠ.

 «Μας δίδεται η δυνατότητα, πλέον, να γίνου-
µε µια κάθετη οργάνωση. Να συγκεντρώνουµε 
την παραγωγή των µελών µας, να τη διαλέγουµε, 
να τη συσκευάζουµε και να την εµπορευόµαστε 
µόνοι», ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος του 
ΣΠΕΚΟ Βροντούς, Γιώργος Νάτσιος, τονίζοντας 

ότι «µε τον τρόπο αυτό οι σοδειές του συνεταιρι-
σµού θα αποκτήσουν προστιθέµενη αξία προς ό-
φελος των παραγωγών». 

Παρότι τα περίπου 350 ενεργά µέλη του συνεται-
ρισµού ασχολούνται µε διάφορες καλλιέργειες, ό-
πως καπνός, ρόδι, κυδώνι, σταφύλια Crimson, ακτι-
νίδια και εσχάτως και καρύδια, το πλάνο για την ε-
πέκταση και στον τοµέα της µεταποίησης επικεντρώ-
νεται στο κυδώνι, το σταφύλι και στο ακτινίδιο, στα 
οποία υπάρχουν τα περισσότερα στρέµµατα φυτει-
ών. «Η χρονιά για τα σταφύλια Crimson εξελίσσεται 
δυσκολότερα από ό,τι περιµέναµε. Ένα σηµαντικό 
µέρος της φετινής παραγωγής παραµένει στα χω-
ράφια γιατί δεν τα πήραν οι έµποροι και ευτυχώς 
έχουµε πλέον τα ψυγεία, τα οποία τα βάλαµε να 
δουλέψουν στις 10 Νοεµβρίου και έχουµε αρχίσει 
έκτοτε να δρούµε πυροσβεστικά στο πρόβληµα», 
µας είπε ο κ. Νάτσιος σηµειώνοντας πως συνολικά 
υπολογίζεται πως θα συγκεντρωθούν περίπου 80 
τόνοι σταφυλιών οι οποίοι σταδιακά θα διοχετευ-
τούν στην αγορά, µε την προσδοκία πως θα µπορέ-
σει να «πιάσει» γύρω στα 0,90 έως 1 ευρώ το κιλό. 

«Το σκεπτικό είναι στην αρχή να πάµε στη συσκευ-
ασία των προϊόντων για να αποκτήσουµε έλεγχο 
και σε αυτό το κοµµάτι της αλυσίδας και σε επό-
µενη φάση, να προχωρήσουµε και σε µεταποίη-
ση, µε την ανάπτυξη γλυκών του κουταλιού από 
τα φρούτα αυτά, µέσω ενός συνεταιρισµού γυναι-
κών», εξήγησε ο ∆ηµήτρης Λέινας, γεωπόνος του 
ΣΠΕΚΟ Βροντούς, ο οποίος πρόσθεσε «πιστεύου-
µε µε τον τρόπο αυτό να στηρίξουµε καλύτερα το 
εισόδηµα των µελών µας». Ο ίδιος µας ανέφερε, 
ακόµη, πως όσοι παραγωγοί εγκαταλείπουν την 
καλλιέργεια καπνού, γιατί «πλέον δεν αποδίδει κα-
λό εισόδηµα µε τις τιµές που δίνει η µεταποίηση», 
στρέφονται κυρίως στην καλλιέργεια του σταφυ-

λιού και δη της ποικιλίας Crimson Seedless, ενώ 
αρκετά είναι τα στρέµµατα που φυτεύονται µε κυ-
δώνια και τώρα τελευταία και µε καρύδια, αν και σε 
αυτή την περίπτωση οι εκτάσεις είναι µικρότερες. 

«Ενδιαφέρον για νέες φυτεύσεις υπάρχει. Κά-
θε χρόνο περίπου 5% των αγροτεµαχίων ανα-
νεώνονται, ενώ µπαίνουν και καινούριες εκτά-
σεις», εξήγησε και διευκρίνισε ότι «προσπαθού-
µε να µπούµε στο πρόγραµµα ενεργητικής προ-
στασίας του ΕΛΓΑ, ώστε οι νέες φυτείες σταφυ-
λιών να είναι υπό κάλυψη, καθώς έτσι θα µπο-
ρούµε να έχουµε καλύτερο έλεγχο στην καλλι-
έργεια και τη δυνατότητα, ταυτόχρονα, να διευ-
ρύνουµε την εµπορική περίοδο».

Φεύγουν οι παραγωγοί από τον καπνό 
και επιλέγουν σταφύλια, ακτινίδιο, κυδώνι

Η ΓΙΩΤΗΣ «υιοθετεί» 86 
αποµακρυσµένα χωριά

Μία νέα πρωτοβουλία µε στόχο τη 
µείωση της υπογεννητικότητας εξήγγειλε 

η ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ σε συνεργασία µε την ΜΚΟ 
HOPEgenesis Στο πλαίσιο αυτό «υιοθετεί», για 4 
χρόνια, 86 αποµακρυσµένα χωριά της Ελλάδας, 
και θα σταθεί δίπλα στις γυναίκες των χωριών 
αυτών, οι οποίες επιθυµούν να γίνουν µητέρες, 
καλύπτοντας όλα τα έξοδα της εγκυµοσύνης 
τους και τις ανάγκες σε βρεφικές τροφές των 
µωρών για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Πιέσεις λόγω Τουρκίας στις τιµές 
ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας 
Συνεχίζονται οι πιέσεις στις τιµές σε λαβράκι 
και τσιπούρα µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας µε 
βάση τα στατιστικά στοιχεία της Globefish (σ.σ. 
παράρτηµα αλιείας FAO). Το ελληνικό λαβράκι 
βάρους 300-450 γραµµαρίων πωλείται στην 
Ιταλία προς 4,30 ευρώ το κιλό, 0,70 ευρώ κάτω 
από την περσινή τιµή Οκτωβρίου, ενώ οι τιµές 
της τσιπούρας µειώθηκαν κατά 0,10 ευρώ την 
ίδια περίοδο λόγω µεταξύ άλλων, του µεγάλου 
όγκου των τουρκικών εξαγωγών.

Η ∆Ω∆ΩΝΗ στηρίζει το πρώτο 
TEDxMaviliSquare 
Μέγας χορηγός του πρώτου TEDxMaviliSquare, 
της µη κερδοσκοπικής διοργάνωσης την 1η 
∆εκεµβρίου 2018 στην πόλη των Ιωαννίνων για 
τη διάδοση ιδεών, είναι η ∆Ω∆ΩΝΗ. Η διοργάνωση 
θα είναι αφιερωµένη στην πλατεία Μαβίλη, που 
αναπτύσσεται γύρω από την Παµβώτιδα.

Ο συνεταιρισµός µετρά 
περίπου 350 µέλη, τα 
οποία ασχολούνται µε 
διάφορες καλλιέργειες.

Τα µέλη του ΣΠΕΚΟ 
Βροντούς καλλιεργούν 

περίπου 1.500 στρέµµατα 
σταφύλια ποικιλίας Crimson 
Seedless. Η καλλιέργεια του 

Crimson είναι κερδοφόρα µε 
τις στρεµµατικές αποδόσεις 

συνήθως να είναι στους 
2-2,5 τόνους το στρέµµα και 

το κόστος παραγωγής να 
κινείται στα 40-50 λεπτά.

ΝΕΑ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ύο νεοσύστατες εταιρείες µε έδρα 
τη Λάρισα και την Κόρινθο, και πο-
λυεθνική σύσταση µετόχων, πήραν 
τις πρώτες άδειες για την εγκατάστα-
ση µονάδων καλλιέργειας και επε-
ξεργασίας τελικών προϊόντων φαρ-
µακευτικής κάνναβης, των οποίων 
µάλιστα η παραγωγή αναµένεται να 
διατεθεί στις αγορές µέσα στον επό-
µενο  ενάµιση χρόνο. Μάλιστα στην 
ουρά βρίσκονται οι φάκελοι ακόµα 
12 εταιρειών.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν 
την περασµένη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρί-
ου από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα 
Ξανθό, τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονοµίας Στέργιο Πιτσιόρλα και 
τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Βασίλη Κόκκαλη, σε κοινή συ-
νέντευξη τύπου, στην διάρκεια της 
οποίας  επιδιώχθηκε να αποτυπωθεί 
ένα επενδυτικό κλίµα...ευφορίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κόκκαλης προ-
ανήγγειλε πως στο προσεχές διά-
στηµα θα ακολουθήσει και η αλλα-
γή του πλαισίου για την βιοµηχανι-
κή κάνναβη, κάτι που «θα επιτρέψει 
το να αποκτήσουν υψηλή προστιθέ-
µενη αξία τα προϊόντα αυτά, προς ό-
φελος των αγροτών µας».

Αναδυόµενη αγορά 
Συγκεκριµένα, οι εταιρείες ΜΠΙΟ-

ΜΕΚΑΝΝ ΑΕ και BIOPROCANN ΑΕ, 

που ιδρύθηκαν πριν από λίγους µή-
νες µε µετοχικό κεφάλαιο 100.000 
ευρώ και 24.000 ευρώ αντίστοιχα, 
δόθηκαν οι πρώτες άδειες για την 
καλλιέργεια κάνναβης η οποία θα 
χρησιµοποιηθεί για φαρµακευτι-
κή χρήση. Όπως είπε ο κ. Πιτσιόρ-
λας, αυτές οι δύο επενδύσεις εί-
ναι ύψους 22 εκατ. ευρώ και µέ-
σω αυτών θα δηµιουργηθούν 117 
θέσεις εργασίας. 

Ειδικότερα, η πρώτη επένδυ-
ση θα αγγίξει τα 12,5 εκατ. ευρώ, 
για µια εγκατάσταση έκτασης 45 
στρεµµάτων, που θα ανοίξει 66 νέ-
ες µόνιµες θέσεις εργασίας κάθε 
είδους. Η δεύτερη πρόκειται για 
µια επένδυση 9,5 εκατ. ευρώ σε 
µια έκταση 11 στρεµµάτων που θα 
ανοίξει 51 νέες θέσεις εργασίας. 

Συνολικά οι επενδύσεις για τα 
2+12 επενδυτικά σχέδια εκτιµάται 
ότι θα αγγίξουν τα 185,2 εκατ. ευ-
ρώ και θα δηµιουργηθούν περί τις 
770 θέσεις εργασίας.

«Η ανακοίνωση σήµερα των 
πρώτων αδειών εγκατάστασης 
µονάδων καλλιέργειας και επε-
ξεργασίας φαρµακευτικής κάν-
ναβης στη χώρα αποδεικνύει ό-
τι η Ελλάδα είναι φιλική σε επεν-
δύσεις. Το σχέδιο υλοποιείται σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα και εί-
ναι ένας νόµος αυστηρός και ευ-
έλικτος  για τους επενδυτές», α-
νέφερε µεταξύ άλλων ο κ. Κόκ-
καλης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως 

πρόκειται για µια κλειστή καλλι-
έργεια, η οποία δεν είναι φιλική 
για τους αγρότες, αφού απαιτεί η 
µεταποίηση να γίνεται στον χώ-
ρο παραγωγής, κάτι που απαιτεί 
µεγάλα κεφάλαια. «Η βιοµηχα-
νική κάνναβη όµως που θα αλ-
λάξει το  πλαίσιό της, θα αφορά 
πολλούς παραγωγούς», συµπλή-
ρωσε ο ίδιος. 

«Είναι µια αναδυόµενη αγορά. 
Συχνά η ζήτηση υπερβαίνει την 
προσφορά. Ξεκινάµε µε καλές 
προϋποθέσεις για την κάλυψη 
της ζήτησης στην Ελλάδα και για 
εξαγωγές στη συνέχεια», ανέφε-
ρε ο υπουργός Υγείας, µε τον κ. 
Πιτσιόρλα να συµπληρώνει: «Οι  
επενδυτές µας δίνουν την εικό-
να πως η ζήτηση είναι µεγάλη».

Μέσα σε 20 µέρες αναµόρφωση 
πλαισίου για βιοµηχανική

«Το πλαίσιο θα είναι σε λίγες 
µέρες έτοιµο, θα ανοίξει η βιο-

µηχανική, ώστε να γίνονται τρό-
φιµα, µονωτικά υλικά, και θα γί-
νουν οι απαραίτητες τροποποιή-
σεις στις υπουργικές αποφάσεις 
ώστε να βρεθούν οι επενδυτές, 
γιατί πρέπει πρώτα να βρεθούν 
οι επενδυτές και µετά να το καλ-
λιεργούν περισσότεροι αγρότες, 
τους οποίους ούτως ή άλλως τους 
έχουµε», δήλωσε στην Agrenda, 
αµέσως µετά την συνέντευξη Τύ-
που ο κ. Κόκκαλης.

Σηµειωτέον ότι, όπως έγινε 
γνωστό στη συνέχεια, µέσα στις 
επόµενες 20 ηµέρες, θα έχει α-
νακοινωθεί η αναµόρφωση του 
σχετικού νοµοθετικού πλαισίου 
καθώς και όλες οι λεπτοµέρει-
ες, µε στόχο την εξασφάλιση α-
γοραστών και επενδυτών οι ο-
ποίοι θα είναι ήδη διαθέσιµοι, 
όταν οι αγρότες ξεκινήσουν πιο 
εντατικές προσπάθειες καλλιέρ-
γειας και παραγωγής βιοµηχα-
νικής κάνναβης.  

«Οι  επενδυτές δίνουν την εικόνα µεγάλης ζήτησης», είπε ο κ. Πιτσιόρλας. Το νέο πλαίσιο για τη βιοµηχανική κάνναβη θα αυξήσει τις µεταποιητικές δυνατότητες της καλλιέργειας.

Η παραγωγή θα διατεθεί στις αγορές µέσα στον επόµενο ενάµιση χρόνο, όπως ανακοίνωσαν την 
περασµένη ∆ευτέρα (από αριστερά) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Δύο μονάδες  
για κάνναβη 
φαρμακευτική    
Σε Λάρισα και Κόρινθο με 22 εκατ. ευρώ επενδύσεις, 
ώθηση και στην βιομηχανική προβλέπει ο Κόκκαλης  

Κεφάλαια
Η ανάγκη µεγάλων 

κεφαλαίων καθιστά την 
φαρµακευτική κάνναβη 
απαγορευτική για τους 

αγρότες
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Επαγγελµατικές ευκαιρίες για τους παρα-

γωγούς που ψάχνουν εναλλακτικές στα κη-

πευτικά µε λιγότερα εργατικά κόστη, προ-

σφέρει ο κλάδος των µικρόφυλλων φυλ-

λώδων λαχανικών, την ώρα που η αγορά 

περιµένει και την προκήρυξη των Βιολο-

γικών που για πρώτη φορά θα περιλαµβά-

νει την κατηγορία αυτή. 

Το άνοιγµα που συντελείται στην διε-

θνή αγορά για τα µικρόφυλλα του είδους 

«baby leaf» τόσο των φρέσκων όσο και 

των κατεψυγµένων αφήνει επιπλέον πε-

δίο δράσης,  µε την Μεγάλη Βρετανία να 

δίνει το έναυσµα µε τη µόδα να εξαπλώ-

νεται σε Ευρώπη και Αµερική. Ωστόσο, η 

Ελλάδα δείχνει τώρα τελευταία να ανακα-

λύπτει αυτήν την κατηγορία. Ήδη σηµα-

ντικές ελληνικές εταιρείες έχουν εντάξει 

στους κωδικούς τους µικρόφυλλα µαρού-

λια και σπανάκια για τυποποιηµένες φρέ-

σκες σαλάτες και το επόµενο βήµα είναι 

να επεκταθούν και στα καταψυγµένα. Οι 

σηµαντικότερες καλλιέργειες γίνονται στη 

Βόρεια Ελλάδα ενώ ενδιαφέρον αρχίζει να 

διαφαίνεται και από άλλες περιοχές που 

βλέπουν ότι η ζήτηση πηγαίνει προς τα ε-

κεί.  Την ίδια στιγµή δυνατότητες ανάπτυ-

ξης κάτω όµως από συγκεκριµένες προϋ-

ποθέσεις, που απαιτούν συλλογικότητα 

και συνεργασία σε συνδυασµό µε την ε-

φαρµογή καινοτόµων και σύγχρονων πρα-

κτικών από τη φύτευση έως την τυποποίη-

ση, παρουσιάζουν δύο ακόµα λαχανικά. Ο 

λόγος για το µπρόκολο και το κουνουπίδι. 

Έλληνες παραγωγοί, που επενδύουν στην 

παραγωγή τους, προσπαθούν – σύµφωνα 

µε το ρεπορτάζ της Agrenda - να διαφορο-

ποιηθούν και να ανταποκριθούν στις ανά-

γκες της εγχώριας αγοράς, η οποία ωστό-

σο µένει για αρκετούς µήνες ανικανοποί-

ητη, µε αποτέλεσµα να στρέφεται σε εισα-

γωγές κυρίως από την Ιταλία.

Μεγαλύτερες αποδόσεις   
στα μικρόφυλλα λαχανικά  
Προσδοκίες καλλιεργούνται και από την ένταξη αυτής της κατηγορίας για πρώτη 
φορά στη νέα προκήρυξη του προγράμματος για τα επιδοτούμενα Βιολογικά 

Στα baby leaf 
επιµένουν οι Βρετανοί
Εξαπλώνεται η µόδα για τα 
µικρόφυλλα µαρούλια και 

σπανάκια στις τυποποιηµένες 
φρέσκες σαλάτες σε ΗΠΑ 

και Ευρωπαϊκή Ένωση 

B5 |  27ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ECONOMIST

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

B3 |  25

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

AGRONOMIST

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018



B4 Ι 26 AGRONOMIST 
ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

>  Ακολουθεί τις προτιµήσεις της Αγγλίας η ελληνική αγορά, µε την καλλιέργεια των baby leaf 
σε µαρούλια και σπανάκι να κερδίζει πόντους λόγω και του µικρότερου κόστους παραγωγής

ΣΕ ΦΡΕΣΚΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΑ 

Προτίµηση στα  µικρόφυλλα φυλλώδη 
λαχανικά  (baby leaf) δείχνουν χρόνο µε το 
χρόνο οι εταιρείες παραγωγής φρέσκιας σαλάτας 
αλλά καταψυγµένων «πράσινων» γευµάτων. 
Η τάση που ξεκίνησε από την Αγγλία φαίνεται 
να έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και την 
Αµερική, µε την Ελλάδα να ακολουθεί αφού τα 
πλεονεκτήµατα είναι σηµαντικά τόσο για τους 
παραγωγούς όσο και για τις εταιρείες.  Σύµφωνα 
µε όσα αναφέρει στην Agrenda o Γιάννης Νάκας, 
διευθυντής του γεωπονικού τµήµατος της 
εταιρείας Μπάρµπα Στάθης ΑΒΕΕ: «ο παραγωγός 
έχει µικρότερο  κόστος αφού τα εργατικά για τη 
συγκοµιδή είναι φθηνότερα ενώ και η βιοµηχανία 
έχει λιγότερη φύρα. Όσον αφορά τον καταναλωτή 
το πλεονέκτηµα είναι ότι επιλέγει κάτι διαφορετικό, 
πιο όµορφο µε χρωµατική ποικιλοµορφία και 
γευστικότητα.  Στην χώρα µας κατά κύριο λόγο 
οι µεγαλύτερες εκτάσεις µε baby leaf µαρούλια 
και σπανάκι καλλιεργούνται σε θερµοκήπια στη 
Βόρεια Ελλάδα». 
Και προσθέτει: «η ελληνική αγορά ακολουθεί 
την αγγλική αγορά. Όταν αναφερόµαστε στα  
µικρόφυλλα φυλλώδη µαρούλια ουσιαστικά 
µιλάµε για φυτάρια που φτάνουν στους 13 
πόντους και κόβονται δρεπτά. Στην Ελλάδα µέχρι 
στιγµής διατίθενται  µόνο σε φρέσκιες σαλάτες. 
Η βιοµηχανία των κατεψυγµένων δεν τα έχει 
συµπεριλάβει ακόµα στους κωδικούς της διότι 
ο Έλληνας – σε αντίθεση µε τον Ευρωπαίο – δεν 
είναι ακόµα τόσο ενηµερωµένος, αλλά και αυτό 
αλλάζει µε τον καιρό». 

Απάντηση στις έτοιµες σαλάτες
Μια από τις εταιρείες που ασχολούνται µε τα 
συγκεκριµένα είδη φυλλωδών είναι η Αντώνης 
Βεζύρογλου και Σία Ε.Ε. µε λογότυπο ένα 
λαγουδάκι και τη φράση: «Απ’ τα περιβόλια του 
Βεζύρογλου». Σύµφωνα µε τον ιδιοκτήτη της 
Αντώνη Βεζύρογλου τα είδη που καλλιεργούνται 
στο «περιβόλι» της είναι στην γκάµα φυλλωδών 
baby leaf είναι η ρόκα, το σπανάκι, το µαρούλι και 
διάφορα ανάµεικτα φυλλώδη λαχανικά. «Τα baby 
leaf είναι η απάντηση στις έτοιµες σαλάτες αφού 

δεν χρειάζονται κόψιµο, αφού είναι από τη φύση 
τους µικρά φύλλα, τα οποία καταναλώνονται 
ευκολότερα. Άλλωστε, αυτή είναι και η τάση 
που επικρατεί στην αγορά καθώς µετά τις 
κοµµένες σαλάτες, τα baby leaf είναι η επόµενη 
απάντηση στις έτοιµες φρέσκες σαλάτες». Η 
εταιρεία παράγει και διακινεί τα φυλλώδη που 
προορίζονται για κοµµένες σαλάτες είτε χύµα, είτε 
συσκευασµένα σε χαρτοτελάρο µε την επωνυµία 
της και τα διαθέτει σε αλυσίδες τροφίµων 
όπως ο Βασιλόπουλος και ο Μασούτης, καθώς 
επίσης και στις λαχαναγορές της Θεσσαλονίκης 
και της Αθήνας.  Όπως επισηµαίνει µάλιστα ο 
ίδιος ο Αντώνης Βεζύρογλου: «Τα κηπευτικά 
είναι ένας ζωντανός παραγωγικός τοµέας, ένας 
δυναµικός κλάδος που έχει µεγαλύτερη απόδοση, 
περισσότερο κέρδος, µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε 
σύγκριση µε τις µεγάλες καλλιέργειες, αν και έχει 
πιο πολύ τρέξιµο». 

ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
ΤΑ BABY ΤΟΥ 
ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 

Τα baby leaf, τα µικρόφυλλα δηλαδή 
λαχανικά, διακινούνται µόνο 
τυποποιηµένα µε το brand name 
της επιχείρησης «Τα περιβόλια του 
Βεζύρογλου» στις λαχαναγορές της 
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και 
καταλήγουν σε επιλεγµένα εστιατόρια, 
όπως επίσης και ξενοδοχειακές 
µονάδες και µανάβικα. Ο κλάδος των 
κηπευτικών κατέχει ένα σηµαντικό 
µερίδιο της αγοράς τα τελευταία 
εφτά χρόνια. Σύµφωνα µάλιστα µε 
τον Αντώνη Βεζύρογλου, αν και δεν 
µπορεί να µην επηρεαστεί αρνητικά 
από την οικονοµική κρίση, όπως όλοι 
οι εµπορικοί τοµείς, εντούτοις ο κλάδος 
δεν έχει µειωθεί όσο ο ίδιος εκτιµούσε. 
Αντίθετα ο κ. Βεζύρογλου πιστεύει 
ότι δεδοµένου του αγοραστικού 
ενδιαφέροντος ο τοµέας των φρέσκων 
σαλατών θα προχωρήσει. 

ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

ΜΑΡΟΥΛΙ 
«BABY LEAF»
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ΗΜΕΡΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΕΤΑΙ
ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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> Στη Βόρεια Ελλάδα προτιµούν το Battavia που έχει µεγαλύτερη αντοχή στο κρύο

ΤΟ ROMAINΕ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ  
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ

Όσον αφορά τα «adult» (µεγάλου µεγέθους) 
φυλλώδη λαχανικά τα σκήπτρα στην πρωτιά της 
ελληνικής κατανάλωσης κρατάει την τελευταία 
τουλάχιστον δεκαετία το µαρούλι  τύπου 
Romaine.  Πρόκειται για φυτά που φτάνουν τα 20-
25 εκατοστά. Τα εσωτερικά νεαρά φύλλα σχηµατίζουν 
κεφαλή, ενώ τα εξωτερικά έχουν ελαφρά κυµατοειδές 
σχήµα. Το χρώµα των φύλλων είναι ελαφρά 
γκριζοπράσινο. Πρόκειται για µεσοπρώϊµη ποικιλία 
για φθινοπωρινή και χειµερινή καλλιέργεια και απαιτεί 
περίπου 70 ηµέρες µέχρι τη συγκοµιδή. Ωστόσο 
σύµφωνα µε όσα εξηγεί στην Agrenda ο o κ. Γιάννης 
Νάκας, διευθυντής του γεωπονικού τµήµατος της 
εταιρείας Μπάρµπα Στάθης ΑΒΕΕ: «στην Βόρεια 

Ελλάδα υπάρχει µια διαφοροποίηση όπου καλλιεργείται 
µε µεγάλη συχνότητα το µαρούλι Battavia (πράσινη 
σαλάτα επί το ελληνικότερο). 
Αυτό συµβαίνει διότι αυτό ο τύπος µαρουλιού έχει 
αποδειχτεί µεγαλύτερης αντοχής στο κρύο». Ωστόσο 
την γκάµα της καλλιέργειας συµπληρώνουν και άλλα 
είδη όπως το butterhead (γαλλική σαλάτα) µαρούλι 
που είχε αρχικά µεγάλη ανάπτυξη αλλά στην συνέχεια 
έµεινε στάσιµο. Στα… σγουρά µαρούλια η τάση είναι στα 
είδη Lollo green, Lollo red.
Συνολικά τα µαρούλια που καλλιεργούνται στην Ελλάδα 
διακρίνονται σε τέσσερις τύπους. Αυτοί είναι τα Romaine, 
ο τύπου «κεφαλωτές», οι ποικιλίες που δεν κάνουν 
κεφαλή, το κατσαρό κεφαλωτό µαρούλι και αυτό µε 
ανοιχτό χαλαρό φύλλωµα. Η συγκοµιδή τους γίνεται 3-
5 µήνες µετά τη φύτευση σε υπαίθρια καλλιέργεια και 

σε µικρότερο διάστηµα σε θερµοκήπιο. Το µέγεθος του 
φυτού είναι το σηµαντικότερο κριτήριο συγκοµιδής. 
Οι δύο τύποι σπανακιού που συµπληρώνουν το παζλ των 
πιο διαδεδοµένων φυλλωδών λαχανικών στην Ελλάδα 
είναι το κλασικό (round leaf) και τα ανατολικού τύπου. 
Η διαφοροποίηση έχει να κάνει µε το πόσο γωνιώδες 
είναι το φύλλο τους. Επίσης τα ανατολικού είναι ποιο 
γρήγορες – στην ανάπτυξη - ποικιλίες οπότε προτιµούνται 
για καλλιέργεια το χειµώνα.  Το adult ή teen σπανάκι, 
σύµφωνα µε όσα µας αναφέρει ο κ. Γιάννης Νάκας, 
χρησιµοποιείται για κοµµένες σαλάτες στις βιοµηχανίες 
είτε σαν κατεψυγµένο. Τέλος υπάρχει και το butterhead 
(γαλλική σαλάτα) µαρούλι που είχε αρχικά µεγάλη 
ανάπτυξη αλλά στην συνέχεια έµεινε στάσιµο, από την άλλη 
άνοδο στυην καλλιέργεια σηµειώνει η λεγόµενη άγρια 
ρόκα που έχει σχιστοειδή ανάπτυξη των φύλλων της.  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΖΗΤΟΥΝ ΜΠΡΟΚΟΛΟ  
ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι 
∆υνατότητες ανάπτυξης κάτω όµως από συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις, που απαιτούν συλλογικότητα και 
συνεργασία σε συνδυασµό µε την εφαρµογή καινοτόµων 
και σύγχρονων πρακτικών από τη φύτευση έως την 
τυποποίηση, παρουσιάζουν – σύµφωνα µε το ρεπορτάζ 
της Agrenda – το µπρόκολο και το κουνουπίδι. Στην 
Ευρώπη, κύριες χώρες παραγωγής είναι η Ισπανία, η 
Ιταλία, η Γαλλία και ακολουθεί η Πολωνία. «Τα πάντα στην 
χώρα µας εξαρτώνται από τον καιρό», µας αναφέρουν 
παραγωγοί, που δραστηριοποιούνται µε την καλλιέργεια 
των συγκεκριµένων κηπευτικών. «Βέβαια και εµείς 
θα πρέπει να λαµβάνουµε  προληπτικά µέτρα έναντι, 
για παράδειγµα, των εντοµολογικών προσβολών», 
προσθέτουν. Να σηµειωθεί ότι µόνο στην ευρύτερη 
περιοχή της Εύβοιας, το µπρόκολο και το κουνουπίδι  
καλύπτουν µία έκταση περίπου 6.000 στρεµµάτων 
κάθε χρόνο ωστόσο οι καλλιεργητές διαµαρτύρονται 
για την αύξηση του κόστους καλλιέργειας όπως αυτό 
διαµορφώνεται την τελευταία τριετία. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγµα της Πρέβεζας όπου πριν από 
περίπου 15 χρόνια, το κουνουπίδι αποτελούσε µία από τις 
βασικές καλλιέργειες της περιοχής µας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



AΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Η καινοτοµία στην λαχανοκοµία 
ξεκινάει - σύµφωνα µε τους ειδικούς - 
από το γενετικό υλικό και φθάνει µέχρι τη 
διάθεση του προϊόντος στον καταναλωτή. 
Στο ερώτηµα όµως, σχετικά µε το 
ποιες είναι οι καινοτόµες τεχνικές και 
µέθοδοι που εφαρµόζονται σήµερα στη 
καλλιέργεια των φυλλωδών λαχανικών, 
ο Αναστάσιος Σιώµος, Καθηγητής 
Λαχανοκοµίας στο Τµήµα Γεωπονίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου 
Θεσσαλονίκης, είναι ξεκάθαρος: «θα 
πρέπει κάποιος να επισκεφθεί την 
Ολλανδία για το διαπιστώσει». Στην 
περιφέρεια του Limbourg και την 
περιοχή του Venlo µπορεί να δει κανείς 

το κέντρο (ή τον πύργο) καινοτοµίας, το 
οποίο επικεντρώνεται στον τοµέα της 
γεωργίας, των τροφίµων, του εµπορίου 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια από 
τις προτάσεις που παρουσιάζουν για τη 
λαχανοκοµία βρίσκεται στο κοµµάτι αυτό 
και είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας 
µεταξύ µιας εταιρίας παροχής τεχνικής 
υποστήριξης και τεχνογνωσίας σε 
παραγωγούς, του Πανεπιστηµίου 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών, της Philips 
και της Περιφέρειας του Limburg. «Και 
τι ακριβώς είναι; Είναι το Brightbox, 
κλιµατιζόµενοι δηλαδή θάλαµοι σε 
ένα λευκό κουτί, όπου τα φυλλώδη 
λαχανικά παράγονται, εκτός εδάφους µε 
υπόστρωµα πετροβάµβακα, σε επίπεδα 
και χωρίς καθόλου φυσικό φως, παρά 
µόνο µε τη χρήση λαµπτήρων LED», 
τονίζει ο καθηγητής του ΑΠΘ στην 
Agrenda. Και συµπληρώνει: «µάλιστα 
οι εγκαταστάσεις αυτές είναι ανοιχτές 
σε επισκέψεις προς το κοινό αφού οι 
Ολλανδοί έχουν ως στόχο την αναστροφή 
του σκεπτικισµού που υπάρχει από τους 
καταναλωτές σχετικά µε τα φυλλώδη 
λαχανικά που παράγονται χωρίς το 
φυσικό φως της ηµέρας, το οποίο έτσι 
κι αλλιώς τους λείπει κατά τη χειµερινή 
περίοδο. Κατ΄ αυτούς, ο σύγχρονος 
καταναλωτής θα πρέπει αναθεωρήσει 
την πολύ ροµαντική εικόνα που έχει για 
το πώς παράγονται τα τρόφιµα και τα 
λαχανικά». Να σηµειωθεί ότι η χρήση 
του συµπληρωµατικού φωτισµού είναι 
ούτως ή άλλως υποχρεωτική σε κάποιες 
καλλιέργειες λαχανικών τη χειµερινή 
περίοδο καθώς ο φυσικός φωτισµός είναι 
εξαιρετικά περιορισµένος. 

Ο Αναστάσιος Σιώµος, καθηγητής 
Λαχανοκοµίας στο Τµήµα Γεωπονίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου 
Θεσσαλονίκης.
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Η Εταιρεία Σπύρου διαθέτει πλήρη 
γκάµα προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες 
µαρουλιών, για όλες τις εποχές φύτευσης. 
Ενδεικτικά κάποιες νέες προτάσεις για τις 
δύο κυριότερες κατηγορίες της αγοράς:

Κατηγορία Batavia
SERRANA: Νέα ευέλικτη σγουρή σαλάτα 
µε πλήρες πακέτο ανοχών. Ελκυστικό 
σκούρο πράσινο χρώµα κεφάλης, µεγάλου 
µεγέθους και βάρους, για πώληση µε το 
τεµάχιο ή µε το κιλό. Ορθόφυλλη ανάπτυξη 
για προστασία από την εδαφική υγρασία. 
Ανοχή στο περιφερικό κάψιµο των φύλλων 
(tip burn). Για φθινοπωρινές , χειµωνιάτικες 
και πρώιµες ανοιξιάτικες φυτεύσεις, υπαίθρια 
και υπό κάλυψη ανάλογα µε την περιοχή.  
Ανοχές Bl:16-32/Nr:0/LMV:1

AVELEDA: Νέα σκουροπράσινη 
σγουρή σαλάτα µε ανοχή στις υψηλές 
θερµοκρασίες. Εξαιρετικό χρώµα και 
µέγεθος ακόµα και τους ζεστούς µήνες. 
Ανοχή στο περιφερικό κάψιµο των 
φύλλων (tip burn) και στο ξεβλάστωµα. 
Για ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιµες 
φθινοπωρινές φυτεύσεις, υπαίθρια και υπό 
κάλυψη. Πλήρης ανοχή σε περονόσπορο. 
Ανοχές Bl:16-32/Nr:0/LMV:1

Κατηγορία Romana
ORTIGIA: Νέο ευέλικτο µαρούλι τύπου 
Romana. Ευκολά µεγάλο µέγεθος 
κεφάλης µε εξαιρετικό χρώµα . Η 
ορθόφυλλη ανάπτυξη  σε συνδυασµό 
µε την εξαιρετική ανοχή στο στρίψιµο το 
καθιστά ιδανικό και για θερµοκηπιακή 

καλλιέργεια. Για φθινοπωρινές, 
χειµωνιάτικες και πρώιµες ανοιξιάτικες 
φυτεύσεις, υπαίθρια και υπό κάλυψη 
ανάλογα µε την περιοχή. 
Ανοχές Bl:16-25,27,28,30-32/Nr:0/LMV:1

Κουνουπίδι
SYNERGY F1: Snow white κουνουπίδι 
80-90 ηµερών µε ανοχή στις υψηλές 
θερµοκρασίες και πολύ καλής ποιότητας 
κεφαλή. Μεγάλου µεγέθους εξωτερικά 
φύλλα που καλύπτουν και προστατεύουν 
όλη την επιφάνεια της ανθοκεφαλής . 
Ιδανικό για καλοκαιρινές και πρώιµες 
φθινοπωρινές φυτεύσεις.

Σπανάκι
YODA: Υβρίδιο µε οβάλ φύλλα . Εξαιρετικό 

σκούρο πράσινο χρώµα. Ιδανική ταχύτητα 
ανάπτυξης για σταδιακή συγκοµιδή. 
Για φθινοπωρινές , χειµωνιάτικες και 
ανοιξιάτικες φυτεύσεις ανάλογα µε την 
περιοχή. Ανοχές Pfs:1-12,15

Μπρόκολο
FIDEL F1: Μονοκέφαλο υβρίδιο 
µπρόκολου 85-95 ηµερών. Οµοιόµορφες, 
εξαιρετικά συµπαγείς κεφαλές, σφαιρικού 
σχήµατος και µεγάλου βάρους. Ανοχή 
στο κρύο. Για φυτεύσεις Αυγούστου-
Νοεµβρίου ανάλογα την περιοχή.

Νίκος ∆εληµπαλταδάκης
Υπεύθυνος Πειραµατισµού & Ανάπτυξης 

Προϊόντων Κηπευτικών
Σπύρου ΑΕΒΕ

ΝΕΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΑΛΑΤΕΣ  
ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΤΕΥΣEIΣ ΑΠΟ ΤΗ RIJK ZWAAN
> Κερδίζουν την εµπιστοσύνη µε σηµαντική παρουσία στις κυριότερες περιοχές καλλιέργειας στην Ελλάδα 

AVELEDA 5 FIDEL ORTIGIA 1 SERRANA 6 SYNERGY YODA

Τη φετινή χρονιά η Rijk Zwaan Hellas 
έχει παρουσιάσει νέες καινοτοµίες στις 
σαλάτες προσελκύοντας το ενδιαφέρον 
του παραγωγικού και εµπορικού κλάδου, 
διατηρώντας έτσι την ηγετική της θέση 
στο γενετικό υλικό του είδους. Οι νέες 
ποικιλίες έχουν ήδη σηµαντική παρουσία 
στις κυριότερες περιοχές καλλιέργειας 
σαλατών στον Eλλαδικό χώρο, δίνοντας 
λύσεις στις διαρκώς αυξανόµενες 
απαιτήσεις της αγοράς. Η νέα romaine/
cos ποικιλία Tacitus RZ, µε ανοιχτή 
καρδιά, έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη αντοχή 
στο ξεβλάστωµα. Το σκούρο πράσινο 
χρώµα της, οι ανθεκτικότητές της, όπως 

στην αφίδα των µαρουλιών (Nr:0) και η 
αντοχή της στις υψηλές θερµοκρασίες, 
την καθιστούν ιδανική λύση τις θερµές 
περιόδους του χρόνου. 
Από την άλλη πλευρά, για την συγκοµιδή 
στη διάρκεια του χειµώνα, η Rijk Zwaan 
Hellas προτείνει το Publius RZ. Είναι ένα 
κλασσικό µεγάλο romaine/cos µαρούλι, 
µε υψηλής ποιότητας φύλλο, γρήγορο, 

που δίνει βάρος και υψηλή αποδοτικότητα 
στον παραγωγό. Στις σαλάτες Batavia έχει 
γίνει η είσοδος στην αγορά µιας κορυφαίας 
ποιοτικά σγουρής σαλάτας, της Interaction 
RZ. ∆ιατηρεί σκούρο χρώµα, compact 
σχήµα, υψηλό βάρος στο τελικό προϊόν 
και ευελιξία στις φυτεύσεις, αφού µπορεί 
και αναπτύσσεται χωρίς δυσκολία όλο 
τον χρόνο εντός και εκτός θερµοκηπίου. 
Ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό της 
µειωµένης οξείδωσης στο σηµείο κοπής 
του κεντρικού βλαστού του µαρουλιού 
(KnoxΤΜ Core καινοτοµία) καθιστά 
την Interaction RZ µοναδική και πολλά 
υποσχόµενη ποικιλία στο είδος της. 

Η Asmara RZ έχει ταράξει τα νερά στον 
χώρο του iceberg αφού έχει διευρύνει το 
παράθυρο συγκοµιδής, ακόµη και στους 
ιδιαίτερα θερµούς µήνες, διατηρώντας 
παράλληλα τα υψηλής ποιότητας 
χαρακτηριστικά της. Στις σαλάτες τύπου 
Butterhead θερµοκηπίου, η Rijk Zwaan 
Hellas προτείνει την Emeldia (42-198) RZ 
η οποία έχει µεγάλο µέγεθος και βάρος 
και παρουσιάζει αντοχή στις υψηλές 
θερµοκρασίες.

Παύλος Παυλίδης 
Υπεύθυνος Πωλήσεων 

Crop Specialist 
(Lettuce, Endive, Rocket) 

ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ



ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ 

O οίκος Sakata έχει µπει δυναµικά 
στην αγορά του σπανακιού µε το 
χειµωνιάτικο πρώιµο τύπου Oriental, 
υβρίδιο ICARUS F1 που δίνει φυτό όρθιο 
και φύλλο οβάλ σκούρου πράσινου 
χρώµατος. Κατάλληλο για σπορές 
από Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο 
µε εξαιρετικής ποιότητας 
παραγωγή τόσο για νωπή 
κατανάλωση όσο και για 
τη βιοµηχανία. Επιπλέον 
διαθέσιµα από την εταιρεία 
Agroseed Candilidis SA, είναι τα: 
APOLLO F1 για παραγωγή άνοιξη 
και καλοκαίρι. Φυτό όρθιο, γρήγορης 
ανάπτυξης µε φύλλα στρογγυλά, λίγο 
κυµατιστά, σκουροπράσινα, άριστης 
ποιότητας, κατάλληλα για νωπή 
κατανάλωση και για βιοµηχανία. 
ATHOS F1 µεσοόψιµο για σπορά 
από Μάρτιο έως και Αύγουστο. Φυτό 
όρθιο µε φύλλα σχεδόν στρογγυλά, 
σκουροπράσινα. ∆ίνει εξαιρετική 
παραγωγή για νωπή κατανάλωση και για 
βιοµηχανία. Και τα τρία είναι ανθεκτικά 
σε 15 φυλές του περονόσπορου. Εκτός 
από τα εδραιωµένα και πασίγνωστα 
MARATHON F1, PARTHENON F1, 
NAXOS F1, η εταιρεία παρουσιάζει τη 

νέα σειρά µπρόκολων σκουροπράσινου 
χρώµατος, ξεκινώντας από το πρώιµο 
MIKONOS F1 60-65 ηµερών για σπορά 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο, 
Ιούλιο. Ακολουθεί το ARES F1, 65-70 
ηµερών για σπορά τέλος του χειµώνα 
και νωρίς το φθινόπωρο και το TRITON 
F1, 78-83 ηµερών για σπορά ∆εκέµβριο, 

Ιανουάριο και από Ιούνιο 
έως Σεπτέµβριο. Το GEA 
F1 90-95 ηµερών για 
σπορά από Αύγουστο έως 
Οκτώβριο. Η νέα γενιά 

κουνουπιδιών του Sakata αποτελείται 
από τα πρώιµα υβρίδια WHITE JACK 
F1, 65-70 ηµερών και WHITE STEP F1, 
70-75 ηµερών, ανθεκτικά στη ζέστη για 
σπορά από Φεβρουάριο έως Ιούνιο. 
Το CONCEPT F1 είναι µεσοπρώιµο 85-
90 ηµερών, µε µεγάλη και κατάλευκn 
ανθοκεφαλή για σπορά Φεβρουάριο και 
από Μάϊο έως Ιούλιο. Το νέο MERTON F1 
µεσοπρώιµο 85-95 ηµερών µε δυνατό 
ριζικό σύστηµα, κατάλευκn ανθοκεφαλή 
µε άριστη κάλυψη, για παραγωγή 
αργά το φθινόπωρο. Το JERICHO F1 
µεσοόψιµο 90-110 ηµερών µε κατάλευκn 
ανθοκεφαλή και εξαιρετική κάλυψη για 
σπορά Αύγουστο και Σεπτέµβριο.

Βασίλης Λέτσιος, Agroseed Candilidis 

APOLLO F1

ATHOS F1 ARES F1

NAXOS F1

WHITE JACK F1 WHITE STEP F1
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Επιστηµονικές έρευνες έχουν διαπιστώσει 
τις θετικές επιδράσεις των Βιοδιεγερτών ή 
Φυσικών Ορµονών (PGH) στην φυσιολογία των 
φυτών. Τα εκχυλίσµατα θαλασσίων φυκιών, τα 
φουλβικά οξέα και τα αµινοξέα συµβάλλουν 
στην ενδογενή παραγωγή αντιοξειδωτικών 
παραγόντων, µε αποτέλεσµα την προστασία 
του φωτοσυνθετικού συστήµατος των 
φυτών, όταν αυτό υφίσταται καταπόνηση, 
εξουδετερώνοντας τα δραστικά ιοντικά είδη 
οξυγόνου, γνωστά και ως «ελεύθερες ρίζες».
Το pH του εδάφους, µέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται το ριζικό σύστηµα των φυτών, 
αποτελεί έναν από τους βασικότερους 
παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία 
του, καθώς και την διαθεσιµότητα και 
απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Η 

διατήρηση του pH στις επιθυµητές τιµές, 
αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους 
κάθε προγράµµατος λίπανσης.
Η διαθεσιµότητα των ιχνοστοιχείων, στο 
ριζικό σύστηµα των φυτών, επηρεάζεται 
από µια πλειάδα παραγόντων. Κάποια από 
τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία προσλαµβάνονται 
δυσκολότερα, κάτω από µη ευνοϊκές 
συνθήκες. Ο σίδηρος αποτελεί το πιο 
συνηθισµένο παράδειγµα. Η χρήση του 
εξελιγµένου χηλικού παράγοντα EDDHMA 
καθιστά τον σίδηρο διαθέσιµο σε ένα 
µεγάλο εύρος pH (5-10), προλαµβάνοντας 
έτσι τις ανεπιθύµητες συνέπειες της 

χλώρωσης σιδήρου.
Τα λιπάσµατα της σειράς BEST είναι 
το αποτέλεσµα της προσπάθειας της 
Φυτοθρεπτικής να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό 
λίπασµα που να ανταποκρίνεται στον 
χαρακτηρισµό «Όλα σε Ένα».
Υψηλή διαλυτότητα, αυξηµένη διαθεσιµότητα 
θρεπτικών στοιχείων, χαµηλό pH , παρουσία 
οργανικών παραγόντων (βιοδιεγερτών) και 
σιδήρου σε µορφή EDDHMA, αποτελούν 
µερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
σειρά BEST.
Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της σειράς 
BEST είναι διαθέσιµα σε ποικιλία τύπων που 
καλύπτουν τις λιπαντικές απαιτήσεις όλων των 
καλλιεργειών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής 
τους. Παράλληλα η ειδική επιλογή πρώτων 
υλών, έχει σαν αποτέλεσµα τα λιπάσµατα BEST 
να έχουν χαµηλή αλατότητα, πράγµα που τα 
καθιστά ιδανική λύση για εδάφη και νερά µε 
υψηλή αγωγιµότητα.

Βαγγέλης Λάσκος, Γεωπόνος  
Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε.

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΑ BEST 
�ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ� 

> Μυκητοκτόνα µε ζωντανούς µικροοργανισµούς και εντοµοκτόνο µε διασυστηµατική δράση

ΝΕΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η

Οσυνεχής περιορισµός των εγκεκριµένων 
δραστικών ουσιών στις καλλιέργειες των φυλλωδών 
λαχανικών αλλά και η ζήτηση αγροτικών προϊόντων 
υψηλής διατροφικής αξίας από το καταναλωτικό 
κοινό, οδηγεί τους Έλληνες παραγωγούς στην συνεχή 
αναζήτηση νέων εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που θα δίνουν ολοκληρωµένες λύσεις στα 
προβλήµατα των καλλιεργειών αυτών.  Λαµβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη αυτή, η Κ&Ν Ευθυµιάδης προτείνει 
την χρήση των προϊόντων:

TUSAL®WG: Μυκητοκτόνο µε ζωντανούς 
µικροοργανισµούς, για την αντιµετώπιση µυκήτων 
εδάφους, σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου και 
θερµοκηπίου. Αποτελείται από φυσικά στελέχη του 
Trichoderma asperellum T25 και του Trichoderma 
atroviride T11 τα όποια δηµιουργούν αποικίες στο 
έδαφος. ∆ρα συνδυάζοντας διαφορετικούς τρόπους 
δράσης όπως: ανταγωνισµό για το χώρο και τα 

θρεπτικά συστατικά, παρασιτισµό και αποδόµηση των 
µυκητιακών δοµών. 

AMYLO-X®WG: Μυκητοκτόνο µε ζωντανούς 
µικροοργανισµούς, µε προληπτική δράση, για 
την αντιµετώπιση µυκητολογικών ασθενειών και 
βακτηριώσεων. ∆ρα µε ένα συνδυασµό διαφορετικών 
τρόπων δράσης. Η δ.ο. του Amylo-X αποτελείται από 
φυσικά στελέχη του Bacillus amyloliquefaciens, τα όποια 
δηµιουργούν αποικίες στην επιφάνεια φύλλων και ριζών 
του φυτού και ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά µε τα 
φυτοπαθογόνα, για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά. 
Επίσης παράγουν και απελευθερώνουν λιποπεπτίδια 
που αυξάνουν την διαπερατότητα της µεµβράνης των 

µυκήτων. Τέλος, παράγουν διαφορετικές πρωτεάσες που 
αποικοδοµούν τις µυκητιακές δοµές.

ΑΖΑΤΙΝ®EC: Εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου µε 
διασυστηµατική δράση. Η δραστική του ουσία είναι 
εκχύλισµα από τους σπόρους του τροπικού φυτού 
Azadirachta indica. ∆ρα παρεµβαίνοντας στην εξέλιξη των 
ατελών σταδίων των εντόµων. Παράλληλα, παρεµποδίζει 
την σύνθεση εκδυσόνης ενώ έχει επίσης αντιτροφικές και 
απωθητικές ιδιότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
εγκεκριµένες καλλιέργειες, τους στόχους, τις δόσεις 
και τον τρόπο χρήσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθυνθούν στον υπεύθυνο γεωπόνο τους ή να 
επισκεφτούν το http://www.eÆhymiadis.gr

Ανδρέας Γιαννόπουλος,
Προϊστάµενος Ανάπτυξης Προϊόντων, Product Manager

Τοµέας Θρέψης & Βιοδραστικών, Plant Nutrition 
& Biorationals Dept., ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής 

Ανάπτυξης, Business Development Division

ΛΙΠΑΝΣΗ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα υδατοδιαλυτά 
λιπάσµατα της σειράς 
BEST είναι διαθέσιµα 
σε ποικιλία τύπων που 
καλύπτουν τις λιπαντικές 
απαιτήσεις όλων των 
καλλιεργειών.


