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Το αµερικανικό
όνειρο
182
84,76 καπέλο
φορά ψάθινο
2,93
Το αµερικανικό Farm Bill υπεγράφη
µε τον απρόβλεπτο πρόεδρο των
ΗΠΑ να παίζει τον αγροτάκο. σελ. 46

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

21/12

28/12

Σιτάρι σκληρό
230
Καλαµπόκι
179
Βαµβάκι
75,06
Ελαιόλαδο
2,74

230
180
72,06
2,84

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

Ρακιντζής φιλόσοφος
µέχρι
222 τελευταία ώρα
178

Μια βόλτα
που πολλοί θα ζήλευαν,
77,07
το πέρασµα
2,62 του αποσταγµατοποιού
Μπαµπατζίµ από τη ζωή. σελ. 50

Διπλάσια επένδυση
για το μισό εισόδημα
Για όλο και λιγότερους γίνεται το αγροτικό επάγγελμα μέχρι το 2030

Οι «κατά συνείδηση»
πρώτοι στα Βιολογικά

Μεγάλες ανακατατάξεις στον αγροτικό χώρο, µε µεγέθυνση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ενίσχυση της παραγωγικότητας και σοβαρή περαιτέρω επιβάρυνση στα κόστη παραγωγής, προβλέπει έκθεση της Κοµισιόν, µε ορίζοντα το 2030. Αυτό το οποίο προκύπτει ξεκά-

Όσοι δεν διέκοψαν την βιολογική τους
παραγωγή ούτε µία στιγµή τα έτη 20142018, παίρνουν πόντους για µεγαλύτερη
βαθµολογία στα τελικά κριτήρια επιλογής
της 2ης προκήρυξης του Μέτρου. σελ. 44

θαρα στα συµπεράσµατα της µελέτης, είναι ότι το αγροτικό εισόδηµα δεν πρόκειται να αυξηθεί, η δουλειά θα γίνεται όλο και πιο σύνθετη, τα εργατικά χέρια που ήδη έχουν περιορισθεί κατά το 1/3 θα
µειωθούν περαιτέρω και οι µικροί παραγωγοί θα φεύγουν. σελ. 4-5

Πιέζουν για έκτακτη
στήριξη οι νησιώτες
«Παράθυρο» για συµπληρωµατική έκτακτη
ενίσχυση στους µικρούς κτηνοτρόφους
αποµονωµένων περιοχών που διαθέτουν
το γάλα χωρίς παραστατικά, αφήνουν οι
διαβουλεύσεις σε κυβερνητικό επίπεδο. σελ. 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

+2%

ΤΙΜΗ
ΣΙΤΗΡΩΝ

+1%

Στο συν 1% το σιτάρι,
στο συν 2% το λίπασµα

Τρία σε ένα, ο Αγρότης της Χρονιάς
ΣABBATO: Ανθηδώρου, Βαθύλα οσ.

Μήνας 12ος, Εβδ. 52η

Ο Παναγιώτης Πασσάς από την Κουρούτα Αµαλιάδας
ανακηρύχθηκε φέτος Αγρότης της Χρονιάς, τιµή που
µοιράζεται µε τα δυο του αδέλφια. σελ. 26-31, 42-43
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:40 - ∆ύση 17:14

Περαιτέρω στένεµα της µεταβλητότητας
στις τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων
το 2019, παρά τις αβεβαιότητες στο
µακροοικονοµικό πεδίο, προβλέπουν
οι αναλυτές των Βρυξελλών. σελ. 21-36

ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τέτ.

ΚΑΙΡΟΣ: Πτώση θερµοκρασίας
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Και οι «μεγάλοι»
είναι μόνοι τους
Ο απολογισµός της χρονιάς που πέρασε δεν
αφήνει πολλές υποσχέσεις για βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, εποµένως και για ενίσχυση της θέσης των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής.
Αυτό που έχει να δείξει ο τελευταίος χρόνος
είναι µια περαιτέρω συγκέντρωση της
αγροτικής δραστηριότητας σε λιγότερα
χέρια, χωρίς, κι αυτό ακόµα, να εγγυάται τη θέση όσων βρίσκουν τον τρόπο να
παρατείνουν την παραµονή τους στο αγροτικό επάγγελµα. Τα περιθώρια κέρδους µειώνονται δραµατικά, οι αλλαγές
που συντελούνται είναι κοσµογονικές
και οι αβεβαιότητες απλώνονται στο σύνολο των αγορών του πλανήτη.
Σε παλιότερες εποχές, ακόµα κι αν οι τιµές
παραγωγού δεν πήγαιναν πολύ καλά,
οι αγρότες είχαν πάντα στο νου τους την
προοπτική της µιας... πολύ καλής χρονιάς. Τώρα, κι αυτή ακόµα η προοπτική
έχει αρχίζει να περιορίζεται. Η κινητικότητα των προϊόντων και η οµογενοποίηση, κατά κάποιο τρόπο, των αγορών, έχει µεγαλώσει τον ανταγωνισµό και έχει περιορίσει τα περιθώρια αξιοποίησης των λεγόµενων ειδικών συνθηκών.
Ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου τα µεγέθη είναι µικρά και οι όγκοι παραγωγής
ασήµαντοι µε βάση τα διεθνή δεδοµένα,
το µοναδικό τεκµήριο ισχύος στον ανταγωνισµό προέρχεται από τη διαφοροποίηση της ποιότητας. Εδώ όµως, τα πράγµατα δεν είναι απλά. Για να λειτουργήσει το πλεονέκτηµα της ποικιλοµορφίας
των εδαφών, του ξεχωριστού µικροκλίµατος και του µικρού κλήρου, θα πρέπει
να υπάρχει οργάνωση των συντελεστών
και σχεδιασµός της παραγωγής, επάρκεια τεχνολογικών µέσων, επιµονή στο
branding και ανάπτυξη δικτύων διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων.
∆εν τα είδαµε όλα αυτά σε επάρκεια κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι δυσκολίες σε άλλους τοµείς της οικονοµίας διεύρυναν το ατοµικό κυρίως ενδιαφέρον για τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, δεν οδήγησαν ωστόσο σε έναν
επανασχεδιασµό της όλης δραστηριότητας και σε µια άλλη επιχειρηµατική λογική που να ανοίγει νέους δρόµους. Μέσα
σ’ αυτό το κλίµα, οι λίγοι µεγάλοι (για τα
εγχώρια δεδοµένα) Έλληνες παραγωγοί
που κατάφεραν να ξεχωρίσουν, είναι κάτι, ως δείγµα των καιρών δεν εγγυώνται
ωστόσο (ατοµικά) το µέλλον. Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,14367

625

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90414

597,83

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
630

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,55706

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

618,98
613,5
608,58

600

TΖΙΡΟΣ
24.577,735

595

(27/12)

610
605

590
Τρίτη

18/12

Τετάρτη

19/12

Πέµπτη

20/12

Παρασκευή

21/12

Τετάρτη

27/12

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 29-12-2018
Ασθενείς χιονοπτώσεις στα
ορεινά. Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στα ανατολικά µε
τοπικές βροχές από το µεσηµέρι
στην ανατολική Μακεδονία, τη
Θράκη και το Αιγαίο και από το
βράδυ σε Χαλκιδική, βόρειες
Σποράδες και Εύβοια. Άνεµοι
βορειοδυτικοί ασθενείς και στο
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί.
Θερµοκρασία σε πτώση στα
βόρεια από το απόγευµα.

80C
ΦΛΩΡΙΝΑ

∆ευτέρα 31-12-2018
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες στις
θαλάσσιες περιοχές και χιόνια στα
ορεινά. Οι άνεµοι θα πνέουν από
βόρειες διευθύνσεις ισχυροί. Σε
µικρή περαιτέρω πτώση η
θερµοκρασία, µε παγετό στα
ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Αντιµέτωποι µε τη βαµβακάδα, τον
σοβαρότερο εχθρό της ακτινιδιάς
(Pseudaulacaspis pentagona Targioni,
Homoptera: Diaspididae) βρίσκονται το
τελευταίο διάστηµα οι παραγωγοί, ενώ
είναι σε εξέλιξη η συγκοµιδή, όπως
αναφέρουν οι γεωπονοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Θεσσαλονίκης. Η βαµβακάδα έχει
τρεις γενιές το έτος και προσβάλλει τον
κορµό, τους κλάδους και τους καρπούς.

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

140C

4-5 B
140C

130C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

4-5

3-4 B

Κυριακή 30-12-2018
Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά
που από το απόγευµα θα
επεκταθούν σε όλα τα ορεινά της
ηπειρωτικής χώρας. Στην
υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά
διαστήµατα αυξηµένες µε τοπικές
βροχές.Θερµοκρασία σε πτώση
και παγετός κατά τόπους στα
βόρεια ηπειρωτικά το πρωί.

Βαµβακάδα στις ακτινιδιές

110C

130C

ΛΑΡΙΣΑ

4-5B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,12975

Η ραγδαία πτώση των διεθνών χρηµατιστηρίων επέφερε
σηµαντικές απώλειες στο βαµβάκι, µε το τελευταίο να
διαπραγµατεύεται κατά τουλάχιστον 7 σεντς κάτω από την τιµή
που είχε στις αρχές του µήνα. Ταυτόχρονα, έκθεση της Κοµισιόν
παραθέτει τις τάσεις στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων
ως το τέλος της επόµενης δεκαετίας, µε πρωταγωνιστές τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και το κρασί.

625,31

620
615

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
127,06750

Μέτρα καταπολέµησης

160C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Τρίτη 01-01-2019
Πρωτοχρονιά
Νεφώσεις µε σποραδικές βροχές
και χιόνια στα ορεινά.
Θερµοκρασία σε µικρή περαιτέρω
πτώση, ενώ παγετός θα σηµειωθεί
κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις
πρωινές και βραδινές ώρες.

Τετάρτη 02-01-2019 ως
Παρασκευή 04-01-2019
Λίγες νεφώσεις αυξηµένες το
πρωί µε ασθενείς τοπικές βροχές
και ασθενείς χιονοπτώσεις στα
ορεινά. Άνεµοι βόρειοι µέτριοι µε
σταδιακή εξασθένηση. Θερµοκρασία
σε άνοδο ως προς τη µέγιστη τιµή.

3-5Bf

Ασθενείς
χιονοπτώσεις στα
βόρεια ορεινά και
λίγες νεφώσεις στην
υπόλοιπη χώρα µε
τοπικές βροχές
από το µεσηµέρι.
Άνεµοι βόρειοι
3 µε 5 µποφόρ.

Για την καταπολέµησή της οι ειδικοί
προτείνουν, µεταξύ άλλων, αφαίρεση και
καταστροφή µε κάψιµο των κλάδων που
είναι έντονα προσβεβληµένοι, τρίψιµο
του προσβεβληµένου φλοιού µε ένα
µαλακό πινέλο βουτηγµένο σε ήπιο
διάλυµα σαπουνιού, ψεκασµό των
κορµών µε νερό υπό πίεση, επέµβαση
µε διάφορα εγκεκριµένα σκευάσµατα
παραφινέλαιων. Σηµειώνεται ότι η
βαµβακάδα έχει αναπτύξει υψηλούς
πληθυσµούς, ιδιαίτερα στις περιοχές
της Πιερίας. Επίσης σύµφωνα µε τους
ειδικούς, όλο αυτό το διάστηµα
διαπιστώνονται προσβολές στις ακτινιδιές
τόσο στον κορµό και στους κλάδους όσο
και στους καρπούς του φυτού. Τέλος,
τονίζεται ότι το έντοµο διαχειµάζει
ως γονιµοποιηµένο θηλυκό.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Αµετάβλητο αγροτικό εισόδηµα παρά
την αύξηση της παραγωγής σελ. 4-5
• Την προεδρία της ΕΕ αναλαµβάνει από 1η
Γενάρη η υπό εξετάσεις Ρουµανία σελ. 46

• Τρία εµπορικά ντιλ κατασκευαστών
τρακτέρ µε το βλέµµα στην Ινδία σελ. 20
• Σε εξειδικευµένες αγορές γίνεται ο
τζίρος για µικρές εκµεταλλεύσεις σελ. 18

• Στην βιοµηχανική ντοµάτα και στα
ντοµατίνια στρέφεται η ΕΕ σελ. 36
• Κύµα ρευστοποιήσεων και ισχυρό
δολάριο ρίχνουν το βαµβάκι σελ. 34

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.
• EMAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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Τάσεις σταθεροποίησης του
αγροτικού εισοδήματος μέχρι
το 2030, με ονομαστικούς
όρους, στα επίπεδα του 20162018 και άλμα της τάξης
του 17% στην παραγωγική
απόδοση, το οποίο ωστόσο
θα ισορροπήσει από μια
αντίστοιχη αύξηση των εξόδων
της παραγωγής, προβλέπει
έκθεση της Κομισιόν, με
εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση
των αγορών και του αγροτικού
εισοδήματος έως
το εξεταζόμενο έτος

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Το αγροτικό εισόδηµα αναµένεται να παραµείνει σταθερό κατά την επόµενη δωδεκαετία, στα επίπεδα που διαµορφώθηκαν κατά
τα έτη 2016-2018, αφού µαζί µε την αύξηση
της αξίας της παραγωγής, αυξάνονται παράλληλα και τα κόστη στην παραγωγή.
Ειδικότερα, η ανάλυση της έκθεσης της
Κοµισιόν, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα και περιέχει εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση των αγορών και του αγροτικού εισοδήµατος µέχρι το 2030, στηρίζεται σε τωρινά
στοιχεία και επιχειρεί µε βάση τα έως τώρα
δεδοµένα να προσεγγίσει σηµαντικές πτυχές της αγροτικής οικονοµίας, όπως αυτές
θα έχουν διαµορφωθεί µέχρι το 2030.
Η έκθεση, λοιπόν, δείχνει τάσεις σταθεροποίησης του αγροτικού εισοδήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου.
Με ονοµαστικούς όρους, αυτό σηµαίνει ότι
το εισόδηµα θα παραµείνει στα επίπεδα του
2016-2018, µε την έκθεση να υπογραµµίζει
πως λαµβάνονται υπ’ όψιν τα υψηλά τουλά-

Το ίδιο αγροτικό εισόδημα

από μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις
Κατά 17% θα αυξηθεί η παραγωγική απόδοση, που «διαρρέει» στα κόστη, ως το 2030

χιστον για τον ευρωπαϊκό µέσο όρο εισοδήµατα που επετεύχθησαν τότε και αποδίδονται
στην αυξηµένη αξία της παραγωγής. Τα έτη
που θα ακολουθήσουν η παραγωγική απόδοση θα σηµειώσει ένα άλµα κατά 17%, το
οποίο ωστόσο θα ισορροπήσει από µια αντίστοιχη αύξηση των εξόδων της παραγωγής.
Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εισοδηµάτων στον κλάδο θα παίξει η µηχανοποίηση
και ο εκµοντερνισµός της παραγωγής σε κοι-

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΕΞΟ∆Α ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (%)

νοτικό επίπεδο, ο οποίος µε τη σειρά του ενισχύει από την άλλη πλευρά την αποµάκρυνση εργατικού δυναµικού από την ύπαιθρο.
Ο αγροτικός τοµέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 αντιπροσώπευε το 4% περίπου
του συνολικού εργατικού δυναµικού. Σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης, διατυπώνεται
ότι 15 εκατοµµύρια άνθρωποι ασχολούνταν
µε τη γεωργία το 2000 και λίγο πιο πάνω από 9,4 εκατ. παρέµειναν στον τοµέα το έτος

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΤΗΝ ΕΕ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2016-2018 = 100)
120

100

100

80

80
60

2017. Το φαινόµενο αποµάκρυνσης από την
ύπαιθρο ήταν πιο έντονο στα νέα κράτη-µέλη, αφού αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς τα αστικά κέντρα, εγκαταλείποντας την ενασχόληση µε τη γη, όντας
«γεωργοί επιβίωσης». Το παραπάνω µαρτυρά, πάντως, τη διαµόρφωση µιας κανονικότητας, που θέλει τους «επαγγελµατίες» της
υπαίθρου να έχουν περισσότερες πιθανότητες εξέλιξης στην συγκεκριµένη οικονοµία.

∆οµή γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για
τη δοµή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων,
το 2016 υπήρχαν 10,5 εκατ. αγροκτήµατα
σε ολόκληρη την Ευρώπη, σηµατοδοτώντας
µια µείωση κατά 30% σε σχέση µε το 2005.
Ο αριθµός των µεσαίων και µεγάλων εκµε-
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Τάσεις σταθεροποίησης του αγροτικού
εισοδήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξεταζόµενης περιόδου. Με ονοµαστικούς
όρους, αυτό σηµαίνει ότι το εισόδηµα θα
παραµείνει στα επίπεδα του 2016-2018.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ταλλεύσεων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής, λόγω της ενοποίησης της
γης. Ο αριθµός των µεσαίων γεωργικών εκµεταλλεύσεων (µεταξύ 5 και 50 εκταρίων)
αυξήθηκε κατά 4% σε ολόκληρη την ΕΕ από
το 2005 έως το 2016, ενώ οι µεγάλες εκµεταλλεύσεις (πάνω από 50 εκτάρια) αυξήθηκαν κατά 2%. Αντίθετα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε λιγότερο από 5 εκτάρια γης
µειώθηκε κατά 5%,ωστόσο αυτές εξακολουθούν να αντιστοιχούν στο 64% του συνολικού αριθµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρώπη.

Αξία παραγωγής και έξοδα
Τόσο µε όρους αξίας όσο και όγκου, η παραγωγή στα κράτη-µέλη της ΕΕ αναµένεται να
αυξηθεί περαιτέρω τα επόµενα χρόνια, σύµφωνα µε όσα καταγράφονται στην εν λόγω
έκθεση. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος παραγωγής. Η γεωργική παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί για τα δηµητριακά και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, καθώς και τα πουλερικά. Η παραγωγή ελαιούχων σπόρων θα αυξηθεί δυναµικά στην περίοδο των προβλέψεων, αλλά παραµένουν ένα µικρό ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής των αροτραίων
καλλιεργειών στην ΕΕ. Το µείγµα της ευρωπαϊκής παραγωγής κατευθύνεται σε προϊόντα µε µεγαλύτερη αξία, και συνεπώς η αύξηση των τιµών είναι ο παράγοντας που θα
αυξήσει την αξία της παραγωγής. Η πιο αξιοσηµείωτη ενίσχυση της αξίας θα παρατηρηθεί στα γαλακτοκοµικά, στα οποία µάλιστα
αναµένεται να εκδηλωθεί ιδιαίτερη ζήτηση
για προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Σε γενικές γραµµές, η αύξηση της αξίας της
παραγωγής εκτιµάται ότι θα είναι µεγαλύτερη στα νέα κράτη-µέλη, της τάξης του 2,7%,
σε σχέση µε τα παλαιότερα. Παρ’ όλα αυτά,
η συνολική αξία της παραγωγής στα παλιά
κράτη-µέλη, µεταξύ των οποίων βρίσκεται
και η Ελλάδα, θα παραµείνει πέντε φορές υψηλότερη από τα νεότερα.
Ταυτόχρονα όµως αναµένεται να αυξηθούν τα παραγωγικά έξοδα, µε τους υπολογισµούς της ΕΕ, να κάνουν λόγο για µια ετήσια αύξηση από εδώ και πέρα κατά 2%, κυρίως εξαιτίας του µεγαλύτερου ενεργειακού
κόστους, το οποίο µε την σειρά του οδηγεί
σε αύξηση των τιµών στα λιπάσµατα και στα
καύσιµα. Μάλιστα το µερίδιο επί των συνολικών εξόδων, της ενέργειας και των λιπασµάτων αναµένεται να αυξηθεί κατά 10% µέσα στην επόµενη δεκαετία.
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Απασχόληση
Το 2000
ασχολούνταν µε
τη γεωργία 15
εκατ. άνθρωποι
και το 2017 λίγο
πάνω από 9,4 εκατ.
έµειναν στον τοµέα

Αύξηση 4%
Οι µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις
(5 µε 50 εκτάρια)
αυξήθηκαν κατά 4%
στην Ευρώπη από το
2005 έως το 2016,
ενώ οι µεγάλες
(πάνω από 50
εκτάρια) αυξήθηκαν
κατά 2%

Πέντε φορές
επάνω
Η συνολική αξία
της παραγωγής
στην Ελλάδα θα
παραµείνει πέντε
φορές υψηλότερη
απ’ ότι στα νεότερα
κράτη-µέλη

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕ (%)
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Επιστρέφουν με 3% πραγωγικότητα
οι κύριες επενδύσεις στην ύπαιθρο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ο αγροτικός τοµέας αναµένεται να γνωρίσει
δοµικές αλλαγές µέχρι το 2030, οι οποίες θα οφείλονται στην αντιστροφή του κακού κλίµατος
που προκάλεσε η χρηµατοπιστωτική κρίση και
η αδυναµία συντήρησης της ανάπτυξης που εκδηλώθηκε το 2011, όταν τα αγροτικά εµπορεύµατα και κυρίως τα σιτηρά βρέθηκαν σε υψηλά
επίπεδα-ρεκόρ. Σύµφωνα µε όσα προβλέπει η
έκθεση της Κοµισιόν, µε εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση των αγορών και του αγροτικού εισοδήµατος έως το 2030, η επιστροφή των επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα θα ενισχύσουν την
τάση αυτή, οδηγώντας ταυτόχρονα σε µια αύξηση της παραγωγικότητας µεσοπρόθεσµα. Μια
σηµαντική δοµική αλλαγή επέρχεται, όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, από τα κεφάλαια που επενδύονται και θα επενδυθούν στον
τοµέα, αλλά και από την παραγωγή κεφαλαίου
µε µεγαλύτερους ρυθµούς.
Με εξαίρεση τα έτη 2008-2009, όπου η χρηµατοπιστωτική κρίση εµπόδισε τις γεωργικές επενδύσεις, που στην περίπτωση αυτή ορίζονται
ως τα πάγια κεφάλαια προς κατανάλωση, αυτές
αυξάνονταν µε σταθερό ρυθµό ήδη από το 2000.
Η παραγωγικότητα του αγροτικού κεφαλαίου έφτασε το 3% ετησίως στην ΕΕ, ποσοστό που για
τα νέα κράτη µέλη ανήλθε στο 6%, κυρίως λόγω
της ταχύτερης αναδιάρθρωσης του τοµέα στις χώρες αυτές. Όµως από το 2012 οι επενδύσεις επιβραδύνθηκαν και παρέµειναν σχετικά σταθερές.

Μεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις,
αλλά µε πιο ακριβή αγροτική γη
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Την ίδια περίοδο η τιµή της αγροτικής παραγωγής παρέµεινε σταθερή. Η ανάπτυξη µε αργούς ρυθµούς της αξίας της παραγωγής οφείλεται και στις χαµηλές τιµές που ακολούθησαν

την κορύφωση των τιµών το 2011-2012, κυρίως
στα σιτηρά, και το 2013-2014 κυρίως στο γάλα
και το χοιρινό κρέας.
Παράλληλα, η τάση σχηµατισµού µεγαλύτερων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και εξειδικευµένων καλλιεργειών αναµένεται ότι θα συνεχιστεί µέσα στην εξεταζόµενη περίοδο. Ωστόσο οι
µικρές και οι µεσαίου µεγέθους εκµεταλλεύσεις
θα συνεχίσουν να αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαϊκών εκµεταλλεύσεων, και όπως υποστηρίζεται στην έκθεση θα συνεχίσουν
να προσφέρουν διαφοροποιηµένα αγροτικά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά το κόστος της γης, οι τιµές
ήδη ακολουθούν ανοδική πορεία τα τελευταία
δέκα χρόνια, λόγω της περιορισµένης διαθέσιµης αγροτικής γης και του ανταγωνισµού από
άλλες βιοµηχανίες µε διαφορετική χρήση γης.

Υποχώρηση εργατικού δυναµικού,
µε πιο αργούς ρυθµούς
Μέχρι και το 2% ανά έτος θα φτάσει ο ρυθµός
αποµάκρυνσης εργατικού δυναµικού από την ύπαιθρο ως το 2030. Το συµπέρασµα αυτό, σύµφωνα µε την έκθεση, βασίζεται σε µακροπρόθεσµες αναλύσεις σε επίπεδο κρατών-µελών. Φυσικά η µείωση του εργατικού δυναµικού είναι µια
τάση που υπερίσχυσε και τα προηγούµενα χρόνια, ωστόσο τώρα ο ρυθµός αυτός είναι χαµηλότερος από την προηγούµενη δεκαετία. Έτσι, ως
το 2030 το συνολικό αγροτικό εργατικό δυναµικό υπολογίζεται στους 7,7 εκατ. ανθρώπους.
Μια ήπια ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονοµία
θα συµβάλει στο να αποµακρυνθούν από την οικονοµία της υπαίθρου λιγότεροι άνθρωποι. Ήδη σε χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία,
τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρήθηκε µια ανοδική τάση στους εργαζόµενους στον αγροτικό τοµέα, οι οποίοι µάλιστα σε έναν σηµαντικό
βαθµό ανήκουν στην κατηγορία του εξειδικευµένου και εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Συνδεδεμένες από μέσα Ιανουαρίου
με σκληρό σιτάρι, όσπρια και ψυχανθή

Προστατευμένες με την τροπολογία για το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ οι ενισχύσεις που θα πιστωθούν
Έμειναν εκτός πληρωμής εξισωτικής όσοι κτηνοτρόφοι ήταν στον έλεγχο, ενώ 6.400 καλούνται για διορθώσεις
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Ενστάσεις
εξισωτικής
Από 10 έως
23 Ιανουαρίου
µπορούν να
υποβάλλουν
ενστάσεις όσοι
δεν πληρώθηκαν
την εξισωτική του
2018

Νοµιµοποίηση
στάβλων
Παρατείνεται
µέχρι τις 30
Ιουνίου 2019 η
προθεσµία υποβολής αιτήσεων
νοµιµοποίησης
κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων
που βρίσκονται
εντός ή πλησίον
οικισµών

Καταστάσεις
αγροτών
Μέχρι τέλος
Μαρτίου, σε
ετήσια βάση και
όχι ανά τρίµηνο
υποβάλλονται οι
συγκεντρωτικές
καταστάσεις
αγροτών

Μετά το σάλο και τη δυσάρεστη πρωτοφανή έκπληξη που
προκάλεσε στον αγροτικό κόσµο το ζήτηµα µε το ακατάσχετο στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, πιο οµαλά
κύλησε όπως φαίνεται η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης. Μάλιστα, στις αντιδράσεις µερίδας αγροτών
που κάνει λόγο για κατασχέσεις, ο υπουργός Σταύρος
Αραχωβίτης απαντά για προστασία των επιδοτήσεων του
Β’ Πυλώνα. Πρόβληµα, το οποίο στις επόµενες πιστώσεις
και δη στις συνδεδεµένες ενισχύσεις –συνολικού ποσού
περί τα 184 εκατ. ευρώ- που έρχονται δεν αναµένεται να
το βρουν µπροστά τους οι αγρότες.
Εκτός από εκκαθαρίσεις παλαιών προγραµµάτων ακόµα και από το 2012, που δροµολογούνται να «τρέξουν»
τις επόµενες ηµέρες και πριν αλλάξει ο χρόνος, βάσει του
προγραµµατισµού του υπουργείου και του Οργανισµού
Πληρωµών, οι παραγωγοί έχουν να περιµένουν σταδιακά τις πιστώσεις των συνδεδεµένων. Σύµφωνα µε τις
πρώτες πληροφορίες, από τα µέσα Ιανουαρίου αναµένεται να ξεκινήσουν οι πληρωµές, µε τις πρώτες ενισχύσεις
να αφορούν σιτάρια, κτηνοτροφικά φυτά, τριφύλλια, όσπρια και ρύζια. Κατά τα γνωστά πρόκειται για µια διαδικασία µε αρκετή γραφειοκρατία που χρειάζεται χρόνο
για να ολοκληρωθεί. Αρχικά θα πρέπει να δηµοσιευτούν
οι αποφάσεις µε το ύψος της συνδεδεµένης ενίσχυσης
ανά προϊόν, που ενδέχεται να διαφέρει από την ενδεικτική τιµή ανάλογα µε τα στρέµµατα που δηλώθηκαν από την πλευρά των παραγωγών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ενδεικτική τιµή στο σκληρό σιτάρι για το
2018 ορίζεται στα 4,7 ευρώ το στρέµµα, όπως και πέρυσι, η οποία ωστόσο τελικά ανήλθε στα 8,2 ευρώ το στρέµµα λόγω των µειωµένων εκτάσεων που δηλώθηκαν από
τους παραγωγούς σε σχέση µε την έκταση αναφοράς.

Μάχιµοι αιγοπροβατοτρόφοι των ορεινών
έχασαν τα de minimis
Αδικηµένοι, αυτές τις µέρες, δηλώνουν και αρκετοί αιγοπροβατοτρόφοι των ορεινών που δεν πληρώθηκαν από τα 40,3 εκατ. ευρώ των de minimis γιατί όντας µικροί
διαχειρίζονται την παραγωγή τους χωρίς τα απαραίτητα
τιµολόγια. Άλλωστε, να σηµειωθεί ότι από το υπουργείο
µίλησαν για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που αντιστοιχούν σε 8 εκατ. ζώα, όταν στη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2018
το ζωικό κεφάλαιο ανερχόταν περί τα 13,5 εκατ. ζώα.

Ως τις 23 Ιανουαρίου ενστάσεις για την εξισωτική
και τακτοποίηση στις επόµενες πιστώσεις
Όσον αφορά την πληρωµή της εξισωτικής, το σίγουρο
είναι ότι όσοι κτηνοτρόφοι ήταν στον έλεγχο δεν πληρώθηκαν την εξισωτική. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητήµατα εντοπίζονται σε περίπου 5.500 παραγωγούς, οι οποίοι µπορούν να προχωρήσουν σε ενστάσεις µέχρι τις 23 Ιανουαρίου, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να τακτοποιηθούν σε επόµενη πληρωµή.

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.1

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ

142.112.316,78 ΕΥΡΩ

213.052
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.2
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ

82.735.361,28 ΕΥΡΩ

166.248
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

1.600.000 ΕΥΡΩ

ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΜΠΑΣΜΑ

8.300.000 ΕΥΡΩ

Από 4 Γενάρη ενστάσεις
για τους κοµµένους
της Απονιτροποίησης
Από την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου και µέχρι τις 17
του µήνα έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι του
πρώτου έτους εφαρµογής της Απονιτροποίησης,
που πληρώθηκαν την προκαταβολή (75%) στις
αρχές ∆εκεµβρίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
ενστάσεις. Πρόκειται για 3.741 δικαιούχους, που
έλαβαν συνολικά 26.910.739,07 ευρώ.
Η διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών
κατά την πληρωµή της προκαταβολής του
δεύτερου έτους εφαρµογής του Κοµφούζιο ξεκινά
στις 11 Ιανουαρίου και έχει διάρκεια 5 εργάσιµων
ηµερών. Τις ίδιες µέρες και οι ενστάσεις των 838
δικαιούχων της ζιζανιοκτονίας στους ορυζώνες.

Ειδικότερα, για το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 142.112.316,78 ευρώ σε 213.052 δικαιούχους, ενώ για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των
82.735.361,28 ευρώ σε 166.248 δικαιούχους.
Σηµειώνεται ότι, µετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών µηχανογραφικών ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν για την πληρωµή των ανωτέρω ενισχύσεων, εντοπίστηκαν ευρήµατα που επηρέασαν µερικά ή ολικά
την πληρωµή των δικαιούχων, τα οποία αφορούν κυρίως:

1. δικαιούχους (4.296) µε µη τεκµηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή µέρος των αγροτεµαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Αίτηση πληρωµής
για το Μ13 έτους 2018 σε σχέση µε τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε. Τα εν λόγω αγροτεµάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισµό της δικαιούµενης ενίσχυσης,
µέχρι την ταυτοποίησή τους
2. δικαιούχους (1.092) των οποίων τα στοιχεία του
τραπεζικού λογαριασµού που δηλώθηκαν στην Ενιαία
Αίτηση ενίσχυσης Αίτηση πληρωµής για το Μ13 έτους
2018 δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύµατος.
3. δικαιούχους (446) για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το Υπουργείο
Οικονοµικών.
4. δικαιούχους (555) για επανέλεγχο του προβλεπόµενου κριτηρίου επιλεξιµότητας ως προς την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα, σε σχέση µε τα στοιχεία
που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.
Οι δικαιούχοι που εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2) µπορούν να προβούν άµεσα στις προβλεπόµενες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτηµα της µη
ταυτοποίησης και να χορηγηθεί το δικαιούµενο ποσό σε
επόµενες πληρωµές. Τέλος, να σηµειωθεί ότι κατά των
αποτελεσµάτων πληρωµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 16 της υπ’ αριθ.1847/51107/26-04-2016 ΥΑ
(ΦΕΚ1275 Β’- Α∆Α 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π)ΥΑ, οι παραγωγοί
δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενοµένης από τις 10 Ιανουαρίου 2019 και εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, δηλαδή ως και τις 23
Ιανουαρίου 2019.
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Καυτός διάλογος Αραχωβίτη – Τσιομπανίδη

Εξαιρείται του ακατάσχετου
η εξισωτική ενίσχυση
λιώνει κατά τα λοιπά ο πάγος
Εκτός προστασίας αφήνει τις εξισωτικές αποζημιώσεις η σχετική
τροπολογία που βγήκε στο ΦΕΚ και περιλαμβάνει τη βασική ενίσχυση,
το πρασίνισμα, τα πριμ των νέων γεωργών και τις συνδεδεμένες
Οι τράπεζες προχώρησαν τελικά στην απαραίτητη προσαρμογή
των συστημάτων τους προκειμένου να αρθούν οι κατασχέσεις
ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Facebook
Ενηµέρωση µέσω του Facebook
παρείχε η Βάθη για το
ακατάσχετο µετά το αλαλούµ και
σχετική ερώτηση του Βάκη
Τσιοµπανίδη στον «τοίχο» του
Σταύρου Αραχωβίτη.

De minimis
Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ έκανε
γνωστό ότι εκτός του τσεκ έχουν
γίνει δεσµεύσεις σε ποσά που
αφορούν de minimis και
πληρωµές αποζηµιώσεων του
ΕΛΓΑ.

Τράπεζες
Τελικά η απάντηση ήρθε από τις
ίδιες τις τράπεζες. Την
περασµένη Πέµπτη τα κατά
τόπους υποκαταστήµατα
ενηµερώθηκαν µε εσωτερική
αλληλογραφία για την επίλυση
του θέµατος.

Με τις αντοχές των αγροτών φαίνεται ότι παίζει το υπουργείο χρονιάρες µέρες. Μια εβδοµάδα µετά την
πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης γίνεται λόγος για καθεστώς προστασίας της από κατασχέσεις, παρά
το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπετε στην τροπολογία για το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ και παρότι χιλιάδες αγρότες µε χρέη είδαν
µέρος των χρηµατικών ποσών που
τους καταβλήθηκαν ή ακόµα και το
σύνολο αυτών να παρακρατείται.
Αντίθετα, διευθέτηση φαίνεται να
υπήρξε µε όλες τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων που προστατεύονται
από τη ρύθµιση για τις κατασχέσεις
(βασική, πρασίνισµα, πριµ νέων γεωργών και συνδεδεµένες). Από το απόγευµα της Πέµπτης οι τράπεζες µεριµνούσαν για την προστασία και το
«ξεπάγωµα» των αντίστοιχων ποσών.
Τα πράγµατα περιπλέχθηκαν ακόµα περισσότερο όταν σε διαδικτυακή συζήτηση (στο Facebook) του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης µε
τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόµµατος Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), Βάκη Τσιοµπανίδη ο Σταύρος
Αραχωβίτης ενηµέρωνε τους αγρότες ότι για την άρση των κατασχέσεων θα πρέπει οι ίδιοι να προσέρθουν
στις τράπεζες και να έρθουν σε συνεννόηση µε τους διευθυντές των υποκαταστηµάτων αλλά και των ∆ΟΥ.
Στη συνέχεια ωστόσο – και λόγω
των αντιδράσεων που θα προέκυπτε
από την πρόσθετη αυτή ταλαιπωρία
στην οποία θα έπρεπε να υποβληθούν οι παραγωγοί– ο υπουργός διευκρίνισε πως η κατ’ ιδίαν διευθέτηση αφορά «τις αποζηµιώσεις του
ΕΛΓΑ και την εξισωτική του πυλώνα ΙΙ που έχουν διαφορετικό καθε-

στώς προστασίας». Από την πλευρά
του ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ ανταπάντησε πως «παρά του ότι οι εξισωτικές έχουν κατασχεθεί ο υπουργός συνεχίζει να µιλάει για προστασία των εξισωτικών και των προγραµµάτων του
β΄ πυλώνα και των αποζηµιώσεων.
Κάποιοι κοιµούνται τον ύπνο του δικαίου αδιαφορώντας για χιλιάδες παραγωγούς που τελικά δεν θα κάνουν
γιορτές, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις µας. Υπουργέ ότι κάνει η γίδα στο πουρνάρι το βρίσκει στο τοµάρι». Όσον αφορά ωστόσο το ακατάσχετο και προκειµένου να αρθούν οι
δεσµεύσεις στα χρηµατικά ποσά της ενιαίας ενίσχυσης η απάντηση ήρθε από τις τράπεζες, οι οποίες σύµφωνα
µε πληροφορίες της Agrenda την περασµένη Πέµπτη ενηµέρωσαν τα υποκαταστήµατά τους µε εσωτερική αλληλογραφία (email) πως προχώρησαν αναπροσαρµογή των συστηµάτων προκειµένου να λυθεί το θέµα. «Μετά την
δηµοσίευση του ΦΕΚ για το ακατάσχετο οι αρµόδιες Μονάδες της Τράπεζας προχωρούν στις προσαρµογές
των συστηµάτων και στους απαραίτητους ελέγχους για την αποδέσµευση
από τους καταθετικούς λογαριασµούς
των δικαιούχων των δεσµευµένων ποσών που εµπίπτουν στις διατάξεις του
νόµου. Η εκτίµηση είναι ότι το αργότερο αύριο (σ.σ. Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου), εκτός απροόπτου, µπορεί
να είναι διαθέσιµα τα σχετικά ποσά»,
ανέφερε σχετικά το email.

Στην αναµονή
Οι περισσότεροι παραγωγοί µε
δεσµευµένους λογαριασµούς,
που κλήθηκαν να περιµένουν
την εξόφληση της ενιαίας είχαν
οφειλές σε Εφορία και ΙΚΑ

Εβδοµάδα αγωνίας
έζησαν όσοι αγρότες
είχαν οικονοµικές
εκκρεµότητες και
ανέµεναν την νοµική
λύση για την κάλυψη
από τις κατασχέσεις.

Εκτός έκτακτης στήριξης 30.000
Εκτός έκτακτης εθνικής στήριξης (de
minimis) έµειναν χιλιάδες κτηνοτρόφοι αποµονωµένων περιοχών (ορεινών και νησιών), αφού το κριτήριο για
παράδοση γάλακτος το 2017 που έθεσε η κυβέρνηση στάθηκε εµπόδιο
για την ενίσχυσή τους µε 5 ευρώ ανά
ζώο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε πληροφορίες, την επιδότηση έχασαν περίπου 30.000 αιγοπροβατοτρόφοι (εκ
των οποίων οι 5.000 είναι παραγωγοί των µικρών νησιών), αφού δεν
είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν
έστω και ένα κιλό γάλα.
Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν
οι ίδιοι, αποτελεί επείγουσα ανάγκη
να στηριχθούν κι αυτοί όχι µόνο γιατί έχουν το ίδιο πρόβληµα, αλλά και
γιατί ανήκουν στους αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών, µειονεκτικών
και νησιώτικων περιοχών, που αναφέρθηκαν στα Καλάβρυτα ως δικαιούχοι µιας τέτοιας ενίσχυσης. Πόσο
µάλλον όταν, όπως τονίζουν, στην
πλειοψηφία τους είναι µικρές µονά-

δες που δραστηριοποιούνται σε αποµονωµένες περιοχές και πρέπει για
λόγους κοινωνικής συνοχής να στηριχθούν γιατί αποτελούν τη µοναδική
παραγωγική πηγή εσόδων σε αυτές.
Το θέµα ανέδειξε και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος σε ανακοίνωσή του ανέφερε «η έκτακτη ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας αποτελεί θετικό βήµα αλλά πρέπει να
επεκταθεί και στις αποµονωµένες περιοχές». Ο ίδιος µάλιστα θεωρεί ότι
υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί το απαραίτητο ποσό, το οποίο εκτιµά είναι κατά πολύ µικρότερο της ενίσχυσης που δόθηκε σε πρώτη φάση δηλαδή των 41 εκατ. ευρώ.
«Πιστεύω ότι, παρά τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες, υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί το απαραίτητο ποσό.
Και το ποσό αυτό είναι κατά πολύ µικρότερο της ενίσχυσης που δόθηκε
σε πρώτη φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Μια φορά το χρόνο οι συγκεντρωτικές
καταστάσεις και των αγρότων από το 2019
Η ετήσια κατάθεση των καταστάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου

Κυρώσεις
Το πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής της θα
ανέρχεται σε 100 ευρώ
για την εκπρόθεσµη
υποβολή της ετήσιας
κατάστασης, έναντι
400 ευρώ

Μία φορά τον χρόνο και έως την 31η
Μαρτίου θα γίνεται η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προµηθευτών-πελατών για µια σειρά υπόχρεων,
όπως οι αγρότες του κανονικού και του
ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, οι οποίοι έως
τώρα υπέβαλλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά τρίµηνο, σύµφωνα µε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
Αντίστοιχα, αναπροσαρµόζεται και
το πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής
της και θα ανέρχεται σε 100 ευρώ για
την εκπρόθεσµη υποβολή της ετήσιας
κατάστασης, έναντι 400 ευρώ που προβλεπόταν έως τώρα για τις τέσσερις τριµηνιαίες καταστάσεις. Ειδικότερα, η εγκύκλιος της ΑΑ∆Ε σχετικά µε το πότε
θα υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ορίζει τα εξής: «Από τους λήπτες, µη υπόχρεους υποβολής περιοδι-

κών δηλώσεων ΦΠΑ, το δηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆, καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται είτε στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι οποίοι όµως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα

για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς
ΦΠΑ, ετησίως και το αργότερο µέχρι το
τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους από
το ηµερολογιακό έτος που αφορούν».

Agrenda
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∆υσκολότερο
από το 2019
το αγροτικό
αφορολόγητο
Αλλαγές έρχονται –
σύµφωνα µε πληροφορίες στο αφορολόγητο (που
αφορά και τους αγρότες) από
τη νέα χρόνια. Πλέον, όπως
διαρρέεται, οι
φορολογούµενοι θα πρέπει
να συγκεντρώνουν ακόµη
µεγαλύτερο ποσό
αποδείξεων µέσω πλαστικού
χρήµατος (µε πιστωτικές ή
χρεωστικές κάρτες ή µέσω
e-banking) για να χτίσουν το
αφορολόγητο. Το σχέδιο της
κυβέρνησης προβλέπει την
τροποποίηση της
υφιστάµενης κλίµακας (από
10% έως 20% ανάλογα µε
το ύψος του εισοδήµατος)
και τη θεσµοθέτηση
µεγαλύτερων ποσοστών
ανάλογα πάντα µε το ύψος
του εισοδήµατος.

10 Agrenda

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
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Τεχνική λύση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

21-22, 34-36
ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ΑΝΟ∆ΟΥ
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Μέσα σε ένα επισφαλές διεθνές οικονοµικό σκηνικό, τα αγροτικά
εµπορεύµατα διατηρούν κάποια περιθώρια ανόδου των τιµών τους το
2019. Αυτό βέβαια αν αποφευχθούν αναταραχές στη διεθνή οικονοµία
λόγω συνέχισης της εµπορικής διαµάχης, ισχυρού δολαρίου, επέλασης
ασθενειών όπως πανώλη χοίρων και αύξησης ενεργειακού κόστους.

Τα ρίσκα των μάκρο
περιορίζουν το 2019
και τα εμπορεύματα
Τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ και η παγκόσμια εμπορική στρατηγική
της Ουάσιγκτον, σε συνδυασμό με ασθένειες και ενεργειακό κόστος,
αφήνουν ερωτηματικά για την πορεία των αγροτικών εμπορευμάτων
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Με αβέβαιες µακροοικονοµικές συνθήκες µπαίνει το 2019, αφού τα ρίσκα καθοδικής πορείας της παγκόσµιας οικονοµίας είναι περισσότερα από
τις προοπτικές ανάπτυξης. Τα περισσότερα από αυτά συνδέονται µε τις οικονοµικές και πολιτικές πρακτικές στις
ΗΠΑ, µε τις ευρωπαϊκές οικονοµικές
προβλέψεις να υπογραµµίζουν κατά
κύριο λόγο την υπερθέρµανση των
δηµοσιονοµικών των ΗΠΑ, γεγονός
που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια
ταχύτερη του αναµενοµένου σύσφιξη
της νοµισµατικής πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά εµπορεύµατα, η ενέργεια, το διεθνές εµπόριο, οι κινήσεις των ξένων συναλλαγµάτων, τα ακραία καιρικά φαινόµενα αλλά και οι ασθένειες είναι οι
παράγοντες που προβάλλονται ως
«ρίσκα» από διεθνείς εµπορικούς
οίκους για τη σταθερότητα των τιµών των αγροτικών εµπορευµάτων
το 2019. «Οι παραγωγοί τροφίµων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

+1%

+2%

+1%

2018 3,2%

Ο καλύτερος
κτηνοτρόφος είναι
αυτός που δεν έχει ζώα
Καινούργιες αδικίες στις τάξεις των κτηνοτρόφων γεννά
η μετάβαση από την τεχνική λύση στα διαχειριστικά σχέδια

2019 3,2%

>80

Παραγωγή και
μεταποίηση χτίζουν
brand name
στο ελαιόλαδο
∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ

2019 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΙΜΗ ΑΡΓΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για
ένα δύσκολο και ανησυχητικό 2019,
αφού υπάρχει µεγάλος αριθµός παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά
την κατάσταση, αν και είναι πιθανό
να µην εκδηλωθούν όλα αυτά τα ρίσκα», επισηµαίνει ο Τζάστιν Σέραρντ,
αναλυτής και σχεδιαστής στρατηγι-

κών στη Rabobank.
Ψηλά στη λίστα των κινδύνων βρίσκεται η διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας που σηµάδεψε το 2018. Εφόσον, όπως αναµένεται, συνεχιστεί και µέσα στο 2019
η ένταση, τότε το παγκόσµιο εµπόριο
και οι ροές που ακολουθεί θα αλλάξουν µια και καλή για αρκετά χρόνια.

Πετρέλαιο

Πληθυσμός

Ανάπτυξη

Με τιµή πάνω από 70 δολάρια το
βαρέλι, το αργό βρίσκεται 35%
πάνω από τα επίπεδα του 2017

Η αύξηση του πληθυσµού -αν και
θα επιβραδυνθεί- στηρίζει τις τιµές
των αγροτικών εµπορευµάτων

Η οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται
να µειωθεί παγκοσµίως στο 3,1%
το 2019 και στο 3% το 2020

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η πολυφορεµένη δήλωση για το τέλος της τεχνικής λύσης και περί κάθε κτηνοτρόφου που «θα µπορεί να
δηλώνει βοσκότοπο εκεί ακριβώς
που είναι η εκµετάλλευσή του» δεν
θα συµβαδίζει σε καµία περίπτωση,
µε την εξοµάλυνση των αδικιών στην
επιλεξιµότητα των εκτάσεων για την
ενιαία ενίσχυση. Αυτό εξηγούν στην
Agrenda έµπειροι λιβαδοπόνοι, σκια-

Στοιχεία αγοράς
ελαιολάδου (έως 2030)
Αύξηση εξαγωγών 3,3% ετησίως
Αύξηση παραγωγής 1,3%

»

ΠΗΓΗ: COMMISSION

ΠΓΕ και αφρώδεις
οίνοι αυξάνουν τις
εξαγωγές κρασιού
Έντονη πίεση στο
βαμβάκι από την πτώση
των χρηματιστηρίων

Χρονιά µετ’ εµποδίων
το 2019 για τα αγροτικά
Μακροοικονοµικοί παράγοντες θα ζορίσουν
τις αγορές των αγροτικών εµπορευµάτων
και θα επιβραδύνουν το ρυθµό ανάπτυξης
της παγκόσµιας οικονοµίας, µε τους
διεθνείς αναλυτές να προτάσσουν την
εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας.

Για αύξηση
επιλέξιµων
εκτάσεων
απαιτείται
έγκριση
από τις Ευρωπαϊκές
αρχές και
νέο χαρτογραφικό
υπόβαθρο.

γραφόντας τα προβλήµατα της τεχνικής λύσης, τα οποία κατά βάση µένουν και µετά το θεωρητικό τέλος της.

Η κατάσταση σήµερα
Η τεχνική λύση εφαρµόστηκε για να
καλυφθεί το κενό που υπήρχε στους
επιλέξιµους βοσκότοπους, δίνοντας
υποτίθεται, τον πλησιέστερο επιλέξιµο
τόπο στον κτηνοτρόφο. Αυτή η προσέγγιση έγινε για να µην χαθούν ενισχύσεις µε την τρέχουσα ΚΑΠ. Έτσι:
Πρώτον, ανάλογα µε τη χωρική
ενότητα ο ίδιος αριθµός ζωικού κεφαλαίου δεν αντιστοιχούσε στα ίδια
στρέµµατα βοσκοτόπου.
∆εύτερον, σε αρκετές περιπτώσεις
κτηνοτρόφοι σε περιοχές µε πολλά
ζώα και λίγο τόπο βρέθηκαν να παίρνουν ενίσχυση µε συντελεστή βόσκησης άλλης ενότητας.
Τρίτον, ένας κτηνοτρόφος µε έ-

δρα τα Γιάννινα πληρώνει κοινοτική βοσκή σε κάποιον άλλον ∆ήµο.

Περιγραφή κατάστασης,
µετά την τεχνική λύση
Στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
θα γίνει µία κατανοµή στον πραγµατικό χώρο (όχι στον εικονικό) για το
πού θα βόσκει ο καθένας. Όταν θα γίνει το διαχειριστικό σχέδιο σε κάποια
περιοχή πάλι θα προκύψουν πολλά
ζώα και λίγοι βοσκότοποι. Για παράδειγµα το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φαρσάλων έχει 20 κτηνοτρόφους µε τον
ίδιο αριθµό ζώων,
όπου µόνο ο ένας
έχει λάβει βοσκότοπο εκεί και οι άλλοι
σκόρπια εντός Θεσσαλίας. Στα Φάρσαλα υπάρχουν 1.000
στρέµµατα τόπος, όπου θα µοιραστούν
50 στρέµµατα στον
καθένα. Όµως, δεν
θα είναι όλα αυτά επιλέξιµα. Αν είναι
τα 30 εξ αυτών, θα
πρέπει να βρεθούν ακόµα 20 στρέµµατα σε κάποια άλλη ∆ηµοτική Ενότητα, η οποία αντίστοιχα µπορεί να αντιµετωπίζει το ίδιο ζήτηµα κ.ο.κ, δηµιουργώντας ένα µωσαϊκό 600.000
κοµµατιών που θέλει ταυτόχρονη διαχείριση, καθώς δεν υπάρχει απόθεµα από επιλέξιµους βοσκοτόπους εφόσον αυτό δίνεται σε νεοεισερχόµενους. Οπότε θα προκύψουν µετακινήσεις που δεν θα είναι καθόλου
εύκολα διαχειρίσιµες.
Επιπλέον, η αύξηση των επιλέξιµων εκτάσεων βάσει του νέου κανονισµού, για να αποτυπωθεί στο σύστηµα πρέπει να υπάρξει έγκριση από τις Ευρωπαϊκές αρχές και να διαµορφωθεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο όλων των υπηρεσιών. Μάλιστα,
ακούγεται πως δεν θα προλάβουν οι
ελληνικές αρχές να το κάνουν αυτό
για τις ενισχύσεις της νέας περιόδου.

Σε νέες παραδοξότητες
οδηγεί η «ιστορικότητα»
της λεγόµενης τεχνικής
λύσης στο δρόµο για
την αποκατάσταση
της νοµιµότητας.

Μπέρδεµα αν
βγουν σταδιακά
τα διαχειριστικά
Ακόµα µεγαλύτερο µπέρδεµα στην
κατανοµή των βοσκοτόπων θα
προκύψει αν κάποιες περιφερειακές
αρχές, όπως είναι για παράδειγµα
η Ήπειρος, βγάλουν πρώτες τα
διαχειστικά σχέδια και ζητήσουν την
εφαρµογή τους αµέσως στις πληρωµές.
Θα πρέπει λοιπόν να «φέρει» η
Περιφέρεια όσους έχουν λάβει
βοσκότοπο αλλού, και αντίστοιχα να
«διώξει» κτηνοτρόφους από άλλες
περιοχές. Όπως γίνεται αντιληπτό
αυτό πρέπει να γίνει µε συλλογική
αξιολόγηση και όχι σπασµωδικά.
Παράλληλα, ακούγεται πως στην
Ήπειρο που είναι πιο κοντά στο να
τελειώσει τα σχέδια σε σχέση µε τις
άλλες περιφέρειες, έχουν ξεκινήσει
τα παράπονα καθώς «αγγίζονται»
καταστάσεις που έχουν διαµορφωθεί
εδώ και χρόνια σχετικά µε τα
βοσκοτόπια. Εν τω µεταξύ, σε σχέση
µε τα τέλη βόσκησης αποτυπώνεται το
εξής ερώτηµα: Ένας κτηνοτρόφος θα
πληρώνει τέλη για τον πραγµατικό του
βοσκότοπο και για τον επιλέξιµο;
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Ηχηρή μείωση
4,8% γράφει
το αγροτικό
εισόδημα φέτος

Μήνυση ΕΑΣ Κεφαλληνίας
για παρατυπίες ΟΠΕΚΕΠΕ
Μήνυση στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών κατά της κεντρικής ∆ιοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε την Τρίτη 19 ∆εκεµβρίου η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Η συνεταιριστική οργάνωση κάνει λόγο για διαπλοκή και στρέβλωση των κοινοτικών κανονισµών όσον αφορά τις
αγροτικές επιδοτήσεις, τονίζοντας
τις παρατυπίες που έχουν συµβεί
µε τις ενισχύσεις των παραγωγών
της Κεφαλονιάς, από τον Οργανισµό Πληρωµών, του οποίου η διοίκηση αλλά και οι υπάλληλοι εκτελούν -όπως ανααφέρεται- πληµµελώς και εις βάρος των αγροτών τα
καθήκοντά τους. Πιο αναλυτικά, το
σχετικό σηµείωµα από τον συνεταιρισµό αναφέρει τα εξής:
«Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά
όπου ένας Φορέας και µάλιστα Συνεταιριστικός, τολµά και τα βάζει µε τον
πανίσχυρο Οργανισµό Πληρωµών
προκειµένου να ξεσκεπαστεί η καραµπινάτη διαπλοκή και στρέβλωση των Κοινοτικών οδηγιών αναφορικά µε τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Εάν δικαστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις
εξόφθαλµες παρανοµίες και παρατυπίες που έχουν συµβεί µε τις επιδοτήσεις παραγωγών της Κεφαλονιάς θα δικαιώσει τη ∆ιοίκηση του

Αφερεγγυότητα
Ο πρόεδρος της
Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών
Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Ανδρέας Καλαφάτης
αναφέρει ότι η µήνυση
γίνεται λόγω της
αφερεγγυότητας του
ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους
παραγωγούς του νησιού

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Κεφαλονιάς & Ιθάκης και θα ταρακουνήσει συθέµελα τον εν λόγω
Οργανισµό, από το προεδρείο µέχρι τους υπαλλήλους- ελεγκτές του,
που τα τελευταία 5 χρόνια εκτελούν
πληµµελώς και εις βάρος των παραγωγών τα καθήκοντα τους κατά παράβαση ρητών οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο πρόεδρος του ΕΑΣ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, και µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλείου του Συνδέσµου
Ελληνικής Κτηνοτροφίας και του
Συνδέσµου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ) Ανδρέας Καλαφάτης αναφέρει ότι
η κίνηση αυτή γίνεται λόγω της
αφερεγγυότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ
προς τους παραγωγούς.
Σύµφωνα µε πληροφορίες
της Agrenda, ως µάρτυρες υπεράσπισης θα κληθούν να καταθέσουν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Παναγής
∆ρακουλόγκωνας, ο δήµαρχος
Κεφαλονιάς Αλέκος Παρίσης, ο
πρόεδρος της ΣΑΣΟΕΕ Αλέκος
Κοντός και ο πρόεδρος του ΣΕΚ
Τάκης Πεβερέτος.

Κοντά στο 3% εντοπίζουν οι προπαρασκευαστικές εκτιµήσεις της Eurostat
τη µείωση του µέσου πραγµατικού
αγροτικού εισοδήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2018, µε την υποχώρηση στην Ελλάδα να φτάνει
το 4,8% σε σχέση µε τα επίπεδα του
2017. Μάλιστα το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στα ακραία καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την ήπειρο το περασµένο καλοκαίρι.
Ειδικότερα, µε έτος αναφοράς το
2010, το αγροτικό εισόδηµα στην
Ελλάδα βρίσκεται στο 93,8%, όταν
το 2017 βρισκόταν στο 98,6%. Αυτό σηµαίνει δηλαδή πως, αν για παράδειγµα το αγροτικό εισόδηµα το
2010 έφτανε τα 100 ευρώ, φέτος αυτό θα ήταν 93,8 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της στατιστικής
υπηρεσίας της Ευρώπης, εµφανίζουν διαφορετικές τάσεις ανά χώρα.
Για παράδειγµα Ισπανία, Ιταλία και
Γαλλία ανέπτυξαν το αγροτικό τους
εισόδηµα µέσα στο έτος κατά 4,4%,
5% και 10,4% αντίστοιχα, ενώ οι αγρότες στη ∆ανία είδαν το εισόδηµά
τους να συρρικνώνεται κατά 57,9%.

Αντίθετα, Ισπανία, Ιταλία και
Γαλλία ανέπτυξαν το αγροτικό τους
εισόδηµα µέσα στο έτος κατά 4,4%,
5% και 10,4% αντίστοιχα.

Οι γνώσεις των
αποφοίτων της
Αµερικανικής
Γεωργικής Σχολής
αποτέλεσαν
στέρεο υπόβαθρο
για τις υψηλές
απαιτήσεις των
αµερικανικών
πανεπιστηµίων.

Από την Αµερικανική Γεωργική Σχολή
σε διακεκριµένα πανεπιστήµια των ΗΠΑ
«Λάµψη» 18… «καρατίων» έδωσαν στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή,
ισάριθµοι απόφοιτοί της, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές σε διακεκριµένα
πανεπιστήµια των ΗΠΑ. Οι 18 απόφοιτοι του Γενικού και Επαγγελµατικού
Λυκείου της Σχολής αποδέχθηκαν την πρόταση του τµήµατος Student
Services και επισκέφτηκαν στις 19 ∆εκεµβρίου τους γνώριµους -σε
αυτούς- χώρους της Σχολής. Συναντήθηκαν στη βιβλιοθήκη «∆ηµήτρης
και Αλίκη Περρωτή» µε µαθητές και των τριών τάξεων του ΓΕΛ και του
ΕΠΑΛ, µίλησαν µαζί τους για τις γνώσεις που έλαβαν από την
Αµερικανική Γεωργική Σχολή και πως αυτές αποτέλεσαν στέρεο
υπόβαθρο για να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις των
αµερικανικών πανεπιστηµίων.
Την ίδια ώρα, η τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα σε δύο
νέους να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα του Επαγγελµατικού
Λυκείου της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής –για το τρέχον
εκπαιδευτικό έτος- µέσω υποτροφιών.
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Η αµµωνία θα είναι ο συνδετικός κρίκος στον επερχόµενο ενεργειακό µετασχηµατισµό. «Η πιο
ευέλικτη παρασκευή αµµωνίας θα γίνει ο κανόνας», αναφέρει χαρακτηριστικά η µελέτη της
Fertilizers Europe, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των παραγωγών λιπασµάτων στην Ευρώπη.
Ήδη, η βιοµηχανία εργάζεται δυναµικά προς
τη µετάβαση στην καθαρή ενέργεια και στηρίζεται σε ολοένα µεγαλύτερο βαθµό σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προκειµένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση για περισσότερα τρόφιµα µε «πράσινο» αποτύπωµα. Η σηµερινή χρήση λιπασµάτων αζώτου είναι ενεργειακά πλούσια. Το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται σαν ακατέργαστο υλικό για την παραγωγή αµµωνίας, που
αποτελεί τη βάση για όλα τα υγρά αζωτούχα λιπάσµατα. Αλλά η αµµωνία είναι δυνατό, επίσης,
να παρασκευαστεί από πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και µιας και η αµµωνία είναι και εύκολο να
µεταφερθεί και ένας σηµαντικός τρόπος αποθήκευσης ενέργειας εκτιµάται ότι θα παίξει κοµβικό ρόλο στην ενεργειακή µετάβαση σε µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα.
Η Fertilizers Europe, που συµπληρώνει 30
χρόνια παρουσίας το 2018, δηµοσίευσε σε έκθεση το όραµά της στο δρόµο για την εξέλιξη
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας λιπασµάτων µέχρι την επόµενη 10ετία. Η µελέτη «Θρέφοντας
τη ζωή µέχρι το 2030: η βιοµηχανία των Ευρωπαίων λιπασµατούχων σε σταυροδρόµι µεταξύ θρέψης και ενέργειας».
Οι συντάκτες της έκθεσης κρίνουν πιθανό ότι
µέχρι το 2030 οι Ευρωπαίοι αγρότες θα προσανατολιστούν ακόµη περισσότερο στις εξειδικευµένες καλλιέργειες υψηλής αξίας, αφήνοντας
σε άλλα µέρη του κόσµου την παραγωγή «χύµα
εµπορευµάτων» (bulk commodities).
Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτούνται καλύτερα λιπάσµατα προσανατολισµένα σε συγκεκριµένες καλλιέργειες που θα έχουν δηµιουργηθεί
µε βάση τα τελευταία δεδοµένα και τον συνδυασµό διαφορετικών τεχνολογιών, µε παράλληλη αξιοποίηση εργαλείων που επιτρέπουν αξιολόγηση σε πραγµατικό χρόνο των αναγκών σε
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Το αποτέλεσμα
θα φαίνεται προτού
ο κόκκος βρει χώμα
Η εφαρμογή περισσότερης γνώσης ανά εκτάριο είναι
το κλειδί για το πώς τα λιπάσματα θα εφαρμόζονται
μέχρι το 2030, όπου τα αποτελέσματα της θρέψης
θα είναι γνωστά πριν το προϊόν μπει στον διανομέα
λίπασµα που έχουν οι καλλιέργειες στο χωράφι µε συνδυαστική χρήση GPS και εξοπλισµού
ακριβείας καθιστούν δυνατή την προσαρµογή
της εφαρµογής τους ώστε τα φυτά να λιπαίνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Θετική αποτιµάται ότι θα είναι σε αυτή την περίπτωση η επίπτωση στο περιβάλλον.
Ως ο µεγαλύτερος παρασκευαστής αµµωνίας
στην Ευρώπη, η βιοµηχανία παρασκευής αζωτούχων λιπασµάτων κρίνεται πιθανό ότι θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην αποθήκευση, µεταφορά και µετατροπή της πράσινης ενέργειας που
βασίζεται στο υδρογόνο (conversion of green
energy based on hydrogen), καθώς η αµµωνία
είναι ο συνδετικός κρίκος στον επερχόµενο ενεργειακό µετασχηµατισµό. Η πιο ευέλικτη παρασκευή αµµωνίας θα γίνει ο κανόνας.
Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη, σύµφωνα µε την έκθεση, ότι η βιοµηχανία υγρών λιπασµάτων είναι παγκόσµιας εµβέλειας. Γίνεται
εµπόριο µεγάλων ποσοτήτων λιπασµάτων ανάµεσα σε ηπείρους και ο ανταγωνισµός µεταξύ
παραγωγών είναι έντονος, όπως αναφέρεται.

Οι πόλεις απορροφούν
τις αγροτικές εκτάσεις
Υπολογίζεται ότι περίπου 800.000.000 άνθρωποι υποσιτίζονται σήµερα, µε τα Ηνωµένα Έθνη
να εκτιµούν ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός θα αγγίξει τα 8,6 δις ανθρώπους µέχρι το 2030, από τα
7,6 δις σήµερα. Το νούµερο αυτό αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση περίπου 80 εκατοµµυρίων ανθρώπων. Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε τους συγγραφείς της έκθεσης, χρειάζεται να βρεθεί ένας

τρόπος να τραφεί το ανάλογο του µεγέθους της
Γερµανίας κάθε χρόνο. ∆εν θα πρόκειται για εύκολο εγχείρηµα, συνεχίζει η έκθεση, αφού οι ολοένα διογκούµενες πόλεις και οι νέες υποδοµές
απορροφούν τις αγροτικές εκτάσεις.
Το 2008, συνεχίζει η έκθεση, ερευνητές από
το Πανεπιστήµιο Wageningen της Ολλανδίας
υποστήριξαν ότι στην πραγµατικότητα τα λιπάσµατα θρέφουν το 48% του παγκόσµιου πληθυσµού. Επίσης, χάρη στα λιπάσµατα, η ΕΕ είναι σε θέση να καλύψει τις διατροφικές της ανάγκες χωρίς µεγάλα προβλήµατα, οπότε σύµφωνα µε την έκθεση, η πρόκληση για την Ευρώπη έγκειται στην παραγωγή φαγητού µε τον
πιο αειφόρο/βιώσιµο τρόπο. Αυτό, όπως σηµειώνεται, τοποθετεί την Ευρώπη σε µια κατάσταση µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από
άλλες περιοχές του κόσµου.

Παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας
Ενώ τα σηµαντικά υγρά λιπάσµατα, όπως
το φωσφορικό άλας (phosphate) και το κάλιο (potash) εξορύσσονται, τα αζωτούχα λιπάσµατα παράγονται επί του παρόντος µέσα από
τον συνδυασµό µορίων υδρογόνου (hydrogen
molecules) στο φυσικό αέριο µε το άζωτο στον
αέρα για να παραχθεί η αµµωνία, το θεµέλιο όλων των λιπασµάτων. Αυτό καθιστά όλα τα αζωτούχα λιπάσµατα ένα προϊόν πολύ πλούσιο σε
ενέργεια. Ακόµα κι έτσι, φυλακίζεται τόση πολλή ενέργεια στα φυτά που µε ένα χοντρικό υπολογισµό προκύπτει ότι για κάθε µονάδα ενέργειας που χρησιµοποιείται για την παρασκευή
αζωτούχων λιπασµάτων, δηµιουργούνται έ-

Κομβική η θέση
της αμμωνίας

ξι µονάδες ενέργειας µε τη µορφή βιοµάζας.
Είναι αυτή η ενεργειακά εντατική πλευρά της
παραγωγής φαγητού, λιπασµάτων και αζωτούχων λιπασµάτων που καθιστά τον κλάδο τόσο
σηµαντικό για µελλοντικές ενεργειακές συζητήσεις. Καθώς η ΕΕ κινείται προς την κατεύθυνση της αποµάκρυνσης του άνθρακα από τα ενεργειακά της αποθέµατα και στηρίζεται περισσότερο σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η παραγωγή υδρογόνου, το
θέµα της αποθήκευσης υδρογόνου γίνεται όλο
και πιο πιεστικό. Η αµµωνία παράγεται από υδρογόνο και αέρα και αφού έχει τόση υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια και είναι εύκολη η µεταφορά της, παρουσιάζει µεγάλες δυνατότητες
ως µέσο αποθήκευσης υδρογόνου, δηλαδή καθαρής ενέργειας. Είναι ο συνδετικός κρίκος προκειµένου να δουλέψει η αφαίρεση του άνθρακα.

Εξειδικευµένοι εργολάβοι
στη γεωργία
Τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής γεωργίας στο µέλλον, όπως αποτυπώνονται στην έκθεση, περιλαµβάνουν µια νεότερη, καλύτερα εκπαιδευµένη γενιά γεωργών, µε πολύ µεγαλύτερες επιχειρήσεις ή τουλάχιστον µονάδες µε υψηλότερα έσοδα, είτε µόνοι τους είτε σε στενή
συνεργασία µε συναδέλφους, οι οποίοι θα χρησιµοποιούν τα λιπάσµατα µε µεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα. Οι συντάκτες της
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

10,9∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

78.500
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

66,2∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 2015)

1,3 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ FERTILISERS EUROPE 2018

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

H ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

2% Οργανικά-Υγρά Λιπάσµατα
2% Βελτίωσης Εδάφους
2% Βιοενίσχυσης Φυτών

80%
Υγρά Λιπάσµατα

5% Οργανικά Λιπάσµατα
6% Μέσα Ανάπτυξης

ΠΗΓΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ DG,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2012

2% Ασβεστούχα και/
ή µαγνησιούχα λιπάσµατα
1% Αγρονοµικά Πρόσθετα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΟ 2017
1.9

1.8

ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ FERTILISERS EUROPE / EUROSTAT, 2018
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

έκθεσης θεωρούν ακόµη πιθανό εξειδικευµένοι
εργολάβοι (contractors) µε τον απαιτούµενο κύκλο εργασιών και κίνητρα για να προβούν σε επενδύσεις θα διαθέτουν τον εξοπλισµό για παροχή των απαραίτητων στοιχείων, διαδραµατίζοντας ενεργότερο ρόλο στη συµπερίληψη των
λιπασµάτων στην ευρωπαϊκή γεωργία. Άλλοι αγρότες προβλέπεται ότι θα στραφούν στην ανάθεση αυτών των υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Εργαλεία που θα καταδεικνύουν τα επίπεδα πρόσληψης θρεπτικών συστατικών χάρη σε µεγαλύτερης ακρίβειας και πιο γρήγορη
τεχνολογία, απ’ ό,τι αυτή που µετρά την παρουσία θρεπτικών συστατικών στη σύσταση του εδάφους, θεωρούνται πιο αξιόπιστα καθώς θα επιτρέπουν αναπροσαρµογή του ρυθµού χορήγησης σε πραγµατικό χρόνο. Η σηµασία όλων των
θρεπτικών συστατικών, ανάµεσά τους τα βασικά
(primary nutrients) όπως άζωτο, φωσφορικό άλας, κάλιο, τα δευτερεύοντα (secondary) και τα
µικροθρεπτικά (micronutrients) θα αξιολογούνται πριν τη λήψη αποφάσεων για το χωράφι.

Οι νοµοθετικές πιέσεις
αυξάνουν το κόστος εφαρµογής
Σε ό,τι αφορά τη νοµοθεσία, η Ένωση
Fertilisers Europe θεωρεί ότι το 2030 η νοµοθεσία για τη χρήση των λιπασµάτων θα είναι σφιχτή. Η συνδυαστική εφαρµογή οργανικών λιπασµάτων (κοπριάς) και υγρών λιπα-

σµάτων θα συνεχίσει να ρυθµίζεται από την
Οδηγία για τα Νιτρικά και τους κανόνες που
αφορούν την εφαρµογή της στα κράτη-µέλη.
Περισσότερες χώρες, όπως εκτιµάται, θα υιοθετήσουν νόµους υπολογισµού και ισορροπηµένης παρουσίας θρεπτικών ουσιών στις
καλλιέργειες. Νόµοι που αφορούν τον καθαρό αέρα και ειδικά τις εκποµπές αµµωνίας θα
καταστούν πολύ σηµαντικοί για τη χρήση οργανικών και υγρών λιπασµάτων το 2030. Εκείνοι που αφορούν την αποθήκευση τον εξοπλισµό for bringing out of manure θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αναθεωρηθούν και
θα ενισχυθούν, όπως και οι νόµοι που αφορούν τις εκποµπές αµµωνίας από εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνται ζώα. Η εφαρµογή
των υγρών λιπασµάτων σε φυτά θα επηρεαστεί ακόµη ως συνέπεια των ορίων εκποµπής
αµµωνίας. Τα λιπάσµατα που παρουσιάζουν
υψηλά επίπεδα εκποµπών αµµωνίας, όπως
λιπάσµατα µε βάση την ουρία (urea) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις ή να χρησιµοποιούνται µαζί µε αναστολείς (inhibitors) για περιορισµό των πιθανών
εκποµπών αµµωνίας. Τέλος, όπως σηµειώνεται στην έκθεση, αυτή η νοµοθετική πίεση θα
αυξήσει το κόστος της εφαρµογής και παραγωγής λιπασµάτων αλλά θα οδηγήσει ενδεχοµένως και σε ευκαιρίες διαφοροποίησης
και µάρκετινγκ υπηρεσιών και συµβουλών.

(ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΝΟΥΣ)

Καθοριστικός ο ρόλος
Τα υγρά λιπάσµατα θρέφουν
σχεδόν το µισό του
παγκόσµιου πληθυσµού

Fertilizers Europe | Feeding Life 2030 report

Introduction
I am delighted to present the Vision of the
European mineral fertilizer industry towards
2030 and beyond.
This Vision illustrates our industry’s forwardlooking approach in addressing societal
challenges. It aims to facilitate dialogue with key
stakeholders on the future role of our industry in
the context of the European Union’s ambition to
lead sustainable agricultural production and to
maintain a strong industrial base while moving
towards a decarbonised society.
Fertilizers Europe celebrates its 30th anniversary
in 2018. When I joined the sector in 2002,
the fertilizer industry had a reputation as a
traditional, even slightly old-fashioned industry.
That was before the food crisis in 2007-2008,
which highlighted the importance of food
production and which brought the fertilizer
industry back into the limelight as a sector of
the future.
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(ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΝΟΥΣ)

Από τη σκοπιά
της χρήσης
Για τις ανάγκες της σύνταξης της
έκθεσης διενεργήθηκε έρευνα και
ποιοτικές συνεντεύξεις µε βασικούς
παίκτες από όλο το φάσµα της
αγροδιατροφής και της αλυσίδας των
λιπασµάτων. Αγρότες, εκπρόσωποι της
βιοµηχανίας και άλλοι µοιράστηκαν τις
απόψεις τους. Η αναφορά θέτει ένα
µακροπρόθεσµο στόχο για τη βιοµηχανία
που επικεντρώνεται αφενός στη χρήση
και αφετέρου στην παραγωγή
λιπασµάτων στην Ευρώπη. Από την
προοπτική της χρήσης λιπασµάτων, τα
υγρά λιπάσµατα παίζουν ένα καθοριστικό
ρόλο στην κοινωνία, εξασφαλίζοντας τη
θρέψη σχεδόν του 50% του παγκόσµιου
πληθυσµού. Από τη σκοπιά της
παραγωγής λιπασµάτων, η βιοµηχανία
αζωτούχων λιπασµάτων σαν παραγωγός
αµµωνίας, πρέπει να θεωρείται σαν ένας
συνδετικός κρίκος στις προσπάθειες της
Ευρώπης να απαλλάξει την οικονοµία της
από τον άνθρακα.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Βακτηριακό κάψιµο στα µηλοειδή
Αναγκαία κατά του βακτηριακού κάψιµου στα
µηλοειδή κρίνεται η εκρίζωση και το κάψιµο
των έντονα προσβεβληµένων δέντρων
(προσβολή στον κορµό σε απόσταση µικρότερη
των 50 εκ. από το έδαφος) λένε οι γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Θεσσαλονίκης. Οι αυτοφυείς ξενιστές
του βακτηρίου, που γειτονεύουν µε την
καλλιέργεια (γκορτσιές, κράταιγος,
πυράκανθος) πρέπει να καταστρέφονται µε
κάψιµο. Η επιµεληµένη αφαίρεση των
προσβεβληµένων µερών των δέντρων (να
περιλαµβάνεται και τµήµα υγιούς κλάδου
τουλάχιστον 30 εκ.), η απολύµανση των
πληγών µε χαλκούχο και ο καθαρισµός των
εργαλείων αποτελούν εξίσου σηµαντικά µέτρα.
Προτείνεται, τέλος, ένας ψεκασµός µετά την
πτώση των φύλλων µε χαλκούχα σκευάσµατα.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Φέρνει βοτρύτη η υγρασία στις ντοµατιές θερµοκηπίου
Τις ντοµάτες θερµοκηπίου προσβάλλει ο βοτρύτης στους νοµούς Λάρισας,
Μαγνησίας, Καρδίτσας αλλά και στα Σερβωτά Τρικάλων. Όπως αναφέρουν
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας του Βόλου, ο µύκητας
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ επηρεάζει όλα τα µέρη των φυτών της ντοµάτας (στελέχη, φύλλα, άνθη και
καρπούς). Στα στελέχη σχηµατίζονται καστανού χρώµατος έλκη, τα οποία
καλύπτονται από τεφρά εξανθηση. Τα προσβεβληµένα άνθη αποκτούν
καστανό χρώµα και πέφτουν, ενώ στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από τον ποδίσκο
ή την κορυφή. Η υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις, οµίχλες αλλά και η
έλλειψη αερισµού) λειτουργούν ευνοϊκά για τον βοτρύτη. Την είσοδο του παθογόνου
διευκολύνει φυσικά και η παρουσία πληγών, νεκρών φυτικών ιστών και ανθέων, όπως
αναφέρουν οι ειδικοί και συστήνουν, εκτός από µείωση της υγρασίας, τήρηση καλής
υγιεινής στις φυτείες και ψεκασµό µε επανάληψη µετά από 8 ηµέρες.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ARYSTA: Vacciplant
BASF: Pasta Caffaro 38,25 SC
ELANCO: Blue Shield HiBio 25 WG,
Prevalor 80 WG
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Jade 40
WG
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50 WP

Περονόσπορος στο αγγούρι
θερµοκηπίου
Ευαίσθητες στις ασθένειες λόγω των βροχών
εµφανίζονται οι αγγουριές θερµοκηπίου στους
νοµούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και
Λάρισας, λένε οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Εν τω
µεταξύ διαπιστώθηκε η εµφάνιση του
περονόσπορου µε συµπτώµατα στην πάνω
επιφάνεια των φύλλων όπου δηµιουργούνται
κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του
φύλλου υπόλευκες εξανθήσεις. Οι τρόποι
καταπολέµησης του περονόσπορου είναι η
αποµάκρυνση των προσβεβληµένων φύλλων
και ψεκασµός αυτών µε την εµφάνιση των
πρώτων συµπτωµάτων.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Zoxis
BASF: Εnervin Top 12/44 WG, Orvego 30/
22,5 SC
ELANCO: Equation Pro WG
HELLAFARM: Jade 40WG, Χελλαβόρ 20
WP
SIPCAM: Clortosip 50 SC.
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG και
Ortiva Opti 8/40 SC
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50 WP.

Φιλικός καιρός
για τη φόμοψη
Αφαίρεση κλαδιών και ψεκασμός
συνίσταται για τις αμυγδαλιές
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Στα έλκη των κλάδων και των
βραχιόνων της αµυγδαλιάς διαχειµάζει η φόµοψη (Phomopsis
amygdali συν.Fusicoccum
amygdali), όπως αναφέρεται
από το Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού
και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου. Σύµφωνα µε τους
γεωπόνους, έντονες είναι οι
προσβολές που παρατηρούνται σε καλλιέργειες που βρίσκονται στους νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας.
Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους,
νέκρωση των οφθαλµών και

καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η
ζηµιά ξεκινάει µε το σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη
βάση ή γύρω από έναν οφθαλµό. Πέρα από τα έλκη, η φόµοψη διαχειµάζει και στα προσβεβληµένα φύλλα, τα οποία και
πέφτουν στο έδαφος.
Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έ-

Καθολικά µέτρα
Οι ειδικοί επισηµαίνουν
ότι οι επεµβάσεις πρέπει
να εφαρµόζονται από
όλους σε µια περιοχή

τους γίνεται κατά την περίοδο
της πτώσης των φύλλων ή των
ανθέων από τις ουλές αυτών.
Όπως λένε οι ειδικοί, για να
αναπτυχθεί η µόλυνση αρκεί
ο υγρός και βροχερός καιρός
(κατά τη βλαστική περίοδο).
Οι θερµοκρασίες για την
ανάπτυξη του µύκητα είναι 5
έως 36 βαθµοί Κελσίου (άριστη 27 έως 29 βαθµοί Κελσίου). Να σηµειώσουµε ότι τα
µολύσµατα διασπείρονται µε
το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον
άνεµο, τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις.
Ως καλλιεργητικά µέτρα, οι
γεωπόνοι προτείνουν την α-

φαίρεση και καταστροφή µε
φωτιά όλων των βλαστών που
δείχνουν ότι έχουν προσβληθεί, ανεξάρτητα από την εποχή. Επισηµαίνουν µάλιστα ότι
το παραπάνω µέτρο πρέπει να
εφαρµόζεται από όλους τους
καλλιεργητές της περιοχής.
Επιπλέον προτείνονται 2-3
ψεκασµοί (µε τη πτώση των
φύλλων, µετά το κλάδεµα και
στο λήθαργο) ώστε η µόλυνση να καταπολεµηθεί όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσµατικά.
Καθοριστικός παράγοντας για
τον ακριβή αριθµό και τον χρόνο που θα λάβουν χώρα οι επεµβάσεις από τους παραγωγούς είναι η εποχή και η διάρκεια των βροχοπτώσεων.
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ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Στις πέντε πρώτες θέσεις σε εξαγωγική επίδοση του µεταποιητικού τοµέα την περίοδο 2015-2017 βρίσκονται τα φρούτα και λαχανικά, το ελαιόλαδο και τα γαλακτοκοµικά, σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία ωστόσο διαπιστώνει ότι παρά τις τάσεις ενίσχυσης της αξίας των εξαγωγών, οι
εισαγωγές παραµένουν ψηλά, διατηρώντας το εµπορικό έλλειµµα.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ερευνητές, παρά το γεγονός ότι η εγχώρια µεταποίηση ανακάµπτει τα ταχύτερα από το σύνολο της οικονοµίας,
«αγκάθια» για τον τοµέα που αναδιαρθρώνεται αποτελούν το ενεργειακό κόστος, η υψηλή µεταβαλλόµενη
φορολογία, το εργατικό κόστος, τα υ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ψηλά επιτόκια δανεισµού και η περιορισµένη άντληση κεφαλαίων κ.λπ.
Ειδικά στο κοµµάτι της φορολογίας, ο
διαχρονικά υψηλός φορολογικός συντελεστής νοµικών προσώπων στρέφει επενδύσεις σε χώρες της περιφέρειας της ΕΕ.
Τα πρώτα συµπεράσµατα της µελέτης του ΙΟΒΕ για την ελληνική µεταποίηση, που θα δοθεί ολόκληρη στη
δηµοσιότητα στις αρχές του 2019, µε
τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές
του τοµέα µεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεµβάσεις για ανάπτυξη» παρουσίασε την περασµένη ∆ευτέρα, ο επιστηµονικός υπεύθυνος της έρευνας, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ και επιστηµονικός σύµβουλος του ΙΟΒΕ Α. Τσακανίκας.
Στην έρευνα διαπιστώνεται η σηµαντική συνεισφορά των τροφίµων

ύψους 3 δις στις εξαγωγές του µεταποιητικού τοµέα, εκτός των πετρελαιοειδών, εντούτοις το µερίδιο της µεταποίησης στο ΑΕΠ, είναι από τα χαµηλότερα στην ΕΕ-28 (8,7% το 2017),
ενώ οι απώλειες στην προστιθέµενη
αξία του δευτερογενούς τοµέα την περίοδο 2009-2014 (-26%) εµφανίζουν
ήπια ανάκαµψη 3% το 2014-2017.
Κατά τη συζήτηση µε το κοινό στο
τέλος της παρουσίασης προέκυψε ακόµη ότι ενώ διαπιστώνεται αύξηση
όγκου εξαγωγών, η αξία τους ήταν
σχετικά χαµηλή, µε µικρά περιθώρια
κέρδους (ίσως σε αυτό να οφείλεται
και το ισχυρό νόµισµα), ενώ οι εξαγωγείς ήταν κατά κύριο λόγο µεγάλες εταιρείες.
Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας
διαπιστώνονται τα εξής:
Χαµηλό, στο 8,7% το 2017, σε

Μελέτη του ΙΟΒΕ

Προϊόντα με καθαρά
εξαγωγικό πρόσημο
ζητά η μεταποίηση

Υπό αναδιάρθρωση η εγχώρια βιομηχανία στα 25,4 δις ευρώ η αξία εξαγωγών το 2017

σχέση µε την ΕΕ το µερίδιο µεταποίησης στο ελληνικό ΑΕΠ.
Μετά τη σηµαντική µείωση κατά 26,6% της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας της µεταποίησης την
περίοδο 2009-2014, παρατηρείται
αύξηση 3% την περίοδο 2014-2017.
Ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής σταθερά θετικός, το β’ τρίµηνο 2018 καταγράφει αύξηση 9% σε
σχέση µε το αντίστοιχο του 2017.
Σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων προκύπτει αύξηση κύκλου εργασιών το 2016 σε σχέση µε
το 2009. Ωστόσο, ο τοµέας έχει διέλθει από µεγάλη αναδιάρθρωση, καθώς αρκετές επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή έχουν
εξαγοραστεί.
Οι εξαγωγές µεταποιητικών προϊόντων µε ετήσιο ρυθµό 5% την περίοδο 2009-2017.
Στην ακαθάριστη προστιθέµενη
αξία ανά κλάδο, µαζί η γεωργία, η δασοκοµία και η αλιεία, αντιπροσώπευαν το 2009 το 3,7% του ΑΕΠ, το 2014
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ΕΛΛΑ∆Α
Εµπόδια στις ελληνικές εξαγωγές, µεταξύ άλλων, η φορολογία και η
έλλειψη πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό, σύµφωνα µε τη µελέτη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΠΝΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

το 5,4% του ΑΕΠ και το 2017 το 5,5%.
Ο δείκτης παραγωγής στη µεταποίηση την περίοδο 2009-2017 υποχώρησε, σε ό,τι αφορά τα τρόφιµα κατά 8%, τα ποτά κατά 24.6%, τον
καπνό κατά 19.3%, την κλωστοϋφαντουργία κατά 49.5%.
Η γενική εικόνα είναι ότι οι τιµές
παραγωγού την περίοδο 2009-2014
ανέβηκαν περισσότερο προς αγορές
εξωτερικού, παρά στην εγχώρια αγορά (18.1% έναντι 14.5%). Η τάση άλλαξε σε πτωτική το 2015-2017 αλλά
συνολικά από το 2009 οι τιµές στο
εξωτερικό ενισχύθηκαν περισσότερο (6.2% έναντι 4.8%)
Την περίοδο 2015-2017, οι εισαγωγές µεταποιητικών προϊόντων
αυξήθηκαν κατά 4,9%, οι εξαγωγές
ενισχύθηκαν κατά 3,9%, µε τους περισσότερους κλάδους ελλειµµατικούς. Το εµπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειµµα 18 δις ευρώ το 2015
και 21 δις ευρώ το 2017. Το 2017 η
αξία των εξαγωγών µεταποιητικών
προϊόντων ήταν στα 25,4 δις ευρώ.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΠΗΓΗ: UN COMTRADE

Το 30% των ελληνικών εξαγωγών σε αξία
πηγαίνει στις φτωχές γειτονικές χώρες

ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΗΓΗ: ΙΟΒΕ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ

ΧΑΛΚΟΣ

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Εµπόδια
Τροχοπέδη για τις
εξαγωγές αποτελούν
το έλλειµµα
ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων λόγω
αδυναµίας δηµιουργίας
ισχυρού branding,
το υψηλό κόστος
παραγωγής και το
µέγεθος εταιρειών

Μακριά από την
αγορά των ΗΠΑ
Το µερίδιο της Ιταλίας
στις εισαγωγές των
ΗΠΑ, που είναι η
δεύτερη µεγαλύτερη
εισαγωγέας ελαιολάδου
παγκοσµίως ήταν
43,5% το 2015, ενώ της
Ελλάδας µόλις 3,1%

Στις φτωχές γειτονικές χώρες (Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Αίγυπτο και Λίβανο) κατευθύνεται – σύµφωνα µε έρευνα της διαΝΕΟσις
η οποία διεξήχθη από οµάδα ερευνητών τουΟικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών – το 75%
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Αυτό δείχνει τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής δεν απολαµβάνουν την υπεραξία που τους
αξίζει βάση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και αρκούνται σε «φθηνές» εξαγωγές µη
µπορώντας – για µια σειρά λόγων που αναφέρονται στη µελέτη – να κατακτήσουν τις λεγόµενες ακριβές αγορές.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον κλάδο του ελαιολάδου η µελέτη αναφέρει πως παρουσιάζει
πολλές από τις παθογένειες που πλήττουν γενικότερα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία προκύπτει ότι:
α) το 2015 η Ιταλία απορρόφησε το 70% των
ελληνικών εξαγωγών του ελαιολάδου σε χύµα µορφή. Οι Ιταλοί εξαγωγείς τυποποιούν το
χύµα ελληνικό ελαιόλαδο και το επανεξάγουν
ως ιταλικό, β) είναι χαρακτηριστικό ότι το µερίδιο της Ιταλίας στις εισαγωγές των ΗΠΑ (η
δεύτερη µεγαλύτερη εισαγωγέας ελαιολάδου
παγκοσµίως) ήταν 43,5% το 2015, ενώ της Ελλάδας µόλις 3,1%.
Όπως τονίζει η έρευνα της διαΝΕΟσις, µεταξύ των αιτιών που εµποδίζουν τις ελληνικές
εξαγωγές συγκαταλέγονται: α) οι δυσλειτουργίες του δηµόσιου τοµέα (η υπολειτουργία αρµόδιων φορέων, η έντονα γραφειοκρατική εξαγωγική διαδικασία, η καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ), β) η υψηλή φορολογία και οι συνεχόµενες µεταβολές του νοµοθετικού πλαισίου (250 φορολογικά νοµοσχέδια από το 1975
και µετά), γ) η έλλειψη πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό και το κόστος ασφάλισης των
εξαγωγών (το 70% των επιχειρήσεων εµφανίζουν χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα) και δ)
η αδυναµία άσκησης πολιτικών προώθησης
των προϊόντων στις ξένες αγορές.
Όσον αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις σηµειώνεται πως τροχοπέδη για τις εξαγωγές αποτελούν α) το ελλειµµα ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων που εξάγουν λόγω αδυναµίας

δηµιουργίας ισχυρού branding και διαφοροποίησης των ίδιων των προϊόντων και β) το υψηλό κόστος παραγωγής, τα δίκτυα πώλησης
του εξωτερικού και το µέγεθος των εταιρειών.
Οι έρευνες καταλήγουν σε µια σειρά προτάσεων για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, µερικές από τις οποίες από πλευράς
πολιτείας είναι:
Βελτίωση του θεσµικού πλαισίου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε άρση των εµποδίων που
αποθαρρύνουν την εξαγωγική δραστηριότητα
των επιχειρήσεων.
Προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων
σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.
Βελτίωση των υποδοµών και του δικτύου
µεταφορών.
Αξιοποίηση των διπλωµατικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία.
Ταχύτερη εκκαθάριση ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Μεγαλύτερη ευελιξία και χαλάρωση αυστηρών κριτηρίων στην ασφάλιση των εξαγωγών.

Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις:
∆ηµιουργία κουλτούρας καινοτοµίας και εξωστρέφειας.
∆ιαφοροποίηση προϊόντων και παρεχόµενων υπηρεσιών.
Μακροχρόνια δέσµευση σε στρατηγική
branding.
∆ιοικητική οργάνωση µε εξαγωγικό προσανατολισµό και στελέχωση µε εξειδικευµένο
προσωπικό.
Μείωση κόστους λειτουργίας και παραγωγής.
Συνεργασία µε δίκτυα εξωτερικού και µεγάλες αλυσίδες.
Συνεχής επιµόρφωση προσωπικού και ανάπτυξη εξαγωγικών δεξιοτήτων.
Συνεργασία µε πανεπιστήµια για δηµιουργία καινοτοµιών σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, µε παράλληλη µείωση του κόστους
λειτουργίας.
Συνεργασία µε άλλες εξαγωγικές επιχειρήσεις και συµπληρωµατικές δράσεις.

18 Agrenda

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Σε εξειδικευμένες
αγορές ο τζίρος
για μικρές φάρμες
Μονόδρομος για να σταθούν επιχειρηματικά οι μικρές,
σε σχετικό μέγεθος, αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις
η παραγωγή premium προϊόντων που δεν ακολουθούν
οι βιομηχανίες, υποστηρίζει άρθρο του Independent
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όσο γάλα παράγουν δύο µεγάλες αγελάδες
Holstein, τόσο παράγει ο Νταν Γκίµπονς ένας
Αµερικανός κτηνοτρόφος, πρώην «golden
boy» της χρηµαταγοράς της Νέας Υόρκης, από ένα κοπάδι 50 µικρών αγελάδων Jersey.
Κάτι τέτοιο µπορεί να κάνει
βιώσιµη µία επιχείρηση; Η
απάντηση είναι ναι, αν λάβει κανείς υπόψη το άρθρο
Μέγεθος
του ιστότοπου Independent,
Στην Ελλάδα κατά
που αναλύει το πώς µπορούν
µέσο όρο οι αγελα- να σταθούν επιχειρηµατικά
δοτροφικές µονάδες οι µικρές αγελαδοτροφικές
έχουν 150 ζώα
εκµεταλλεύσεις (τηρουµένων των αναλογιών κάθε
χώρας) µπροστά στην παγκόσµια τάση συγκέντρωσης του κλάδου, που προβλέπουν ότι 14 εκατοµµύρια φάρµες θα χαθούν τα επόµενα
χρόνια, λόγω κυρίως απορρόφησής του από µεγαλύτερους παίχτες.
Στην Ελλάδα ωστόσο µε µέσο όρο κεφαλαίου τα 150 ζώα αυτή η τάση συγκέντρωσης
στην αγελαδοτροφία όπως αναφέρει στην
Agrenda, ο καθηγητής Ζωοτεχνίας Γεώργιος Ζέρβας, ξεκίνησε και έληξε τη δεκαετία
του ‘80, όπου για λόγους κόστους και διαφορετικής τιµής γάλακτος σε µεγαλύτερους
όγκους παράδοσης, οι µικρές εκµεταλλεύσεις πέρασαν στα χέρια των µεγαλύτερων.

Αναλυτικά στο άρθρο του
το Independent αναφέρει:
Η προώθηση των προϊόντων από µικρές
κτηνοτροφικές µονάδες σε εξειδικευµένες αγορές, ως premium προϊόντα, απο-

τελεί, τις περισσότερες φορές, µονόδροµο για τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες
διαφορετικά βρίσκονται σε ένα ασφυκτικό, εξαιτίας των µεγάλων εταιρειών, περιβάλλον, αφού οι τελευταίες, λόγω του
χαµηλού κόστους στην παραγωγή, µπορούν όχι µόνο να ανταπεξέλθουν στις χαµηλές τιµές του γάλακτος, αλλά και να τις
διατηρήσουν σε τέτοια επίπεδα. Όλα αυτά συµβαίνουν σε µια αγορά η οποία είναι αποκλειστικά εξαρτηµένη από την ζήτηση, αφού δεν επιχειρεί την προσαρµογή της προσφοράς, όταν οι τιµές ακολουθούν καθοδική πορεία.
Εδώ και δεκαετίες στις ΗΠΑ, η ενοποίηση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και
των αγελάδων σε αυτές αποτελεί τον κανόνα, ωστόσο πλέον η τάση δηµιουργίας µεγαλύτερων εκµεταλλεύσεων αλλάζει τα θεµέλια της δυναµικής της αγοράς.
«Η νέα πραγµατικότητα θέλει µια προσφορά γάλακτος η οποία αντιδρά µε µικρότερη κλίµακα στις βραχυπρόθεσµες
αλλαγές της τιµής στις αγορές, αφού κατά κανόνα η προσφορά αυτή προέρχεται
από µεγάλες µονάδες, οι οποίες µπορούν
να ανταπεξέλθουν σε µικρότερες τιµές»,
αναφέρει ο Μπεν Λέην, οικονοµολόγος
ειδικός στα γαλακτοκοµικά από το τµήµα
Ανταλλαγής Γνώσεων της CoBank. «Για τις
µικρότερες κτηνοτροφικές µονάδες, είναι
σχεδόν αδύνατο να ανταγωνιστούν στην
αγορά γάλακτος τις µεγάλες εταιρείες, οπότε είναι υποχρεωµένες, είτε να εγκαταλείψουν το πεδίο αυτό, είτε να βρουν
µια θέση σε εξειδικευµένες αγορές», συµπληρώνει ο κ. Λέην, ο οποίος υποστηρίζει πως η διαδικασία της ενοποίησης είναι αυτοσυντηρούµενη. Συνέχεια σελ. 19

Αδύνατον να χτυπηθεί τιμολογιακά
η υπερσυγκεντρωμένη βιομηχανία

O

ι µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες βρίσκονται σε µια πλεονεκτική θέση ώστε να συνεχίζουν την παραγωγή γάλακτος
σε περιόδους όπου η τιµή στο προϊόν αυτό είναι χαµηλή, κάτι το οποίο
µε την σειρά του συντηρεί τις τιµές
σε χαµηλά επίπεδα, ασκώντας πίεση
σε µικρότερες µονάδες µε µεγαλύτερο παραγωγικό κόστος.

Ε

πειδή η βιοµηχανία δεν αντιδρά
στις τιµές του γάλακτος, µειώνοντας την προσφορά, τότε γίνεται περισσότερο εξαρτηµένη στην
ζήτηση. Ακριβώς αυτό συµβαίνει τώρα στον τρέχοντα κύκλο τιµών. Οι τιµές του γάλακτος αναµένοντας να
αυξηθούν στο δεύτερο εξάµηνο του
2018, όµως ο δασµολογικός πόλεµος µε την Κίνα και το Μεξικό τσάκισαν την ζήτηση για τα αµερικανικά
γαλακτοκοµικά προϊόντα.

ΟΙ MΕΓΑΛΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ MΟΝΑ∆ΕΣ ΗΠΑ

>1000

1.750

47%

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

ΦΑΡΜΕΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Η

συγκέντρωση στην βιοµηχανία γαλακτοκοµικών είναι ένας γνωστός παράγοντας εδώ και καιρό. Μάλιστα τα στοιχεία Ag

Census που δηµοσιεύτηκαν το 2012,
δείχνουν ότι οι µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες, οι οποίες ορίστηκαν
ως εκείνες που αποτελούνταν από
περισσότερες από 1000 αγελάδες,
συγκέντρωναν το 47% του συνόλου
των αγελάδων στις ΗΠΑ. Όµως επειδή εκείνες οι εκµεταλλεύσεις συγκέντρωναν περισσότερο γάλα από κάθε αγελάδα, παρήγαγαν πάνω από
το 50% του γάλακτος.

Α

υτά τα µεγάλα κοπάδια εκπροσωπούσαν τότε το 3% των
60.000 συνολικά κτηνοτροφικών µονάδων, δηλαδή 1.750 φάρµες. Όµως η αντίστοιχη έρευνα µε
στοιχεία από το 2017, που θα δηµοσιευθεί τον Φεβρουάριο, αναµένεται
να δείξει πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί µε µεγαλύτερη ένταση. Μια σε
τέτοιο βαθµό συγκέντρωση έχει πολλά ρίσκα, αναφέρει ο κ. Λέην. «Το
µεγαλύτερο ρίσκο σε µια τόσο πυκνοκατοικηµένη µονάδα, είναι κάποια ασθένεια, ή κάποια φυσική καταστροφή», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας: «το ξέσπασµα µιας επιδηµίας ή µιας φυσικής καταστροφής,
µπορεί να επηρεάσει άµεσα ένα µε-
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Σύµβουλοι
Έως τις 7 Ιανουαρίου
δόθηκε παράταση στην
ηµεροµηνία υποβολής
αιτήσεων των
ενδιαφεροµένων φυσικών
προσώπων για την εγγραφή
τους στο Μητρώο των
Γεωργικών Συµβούλων του
ΕΛΓΟ - ∆ήµητρα και την
ένταξή τους στο Εθνικό
Σύστηµα Παροχής
Συµβουλών σε Γεωργικές
Εκµεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ).

Λιγότερες
φάρμες, πιο
πολλά ζώα
γάλο µερίδιο των γαλακτοκοµικών µονάδων, όταν αυτές είναι
συγκεντρωµένες σε λιγότερες
φάρµες».

Ε

φόσον οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές,
θα πρέπει να στραφούν σε πιο
εξειδικευµένες αγορές, είτε αυτές είναι τοπικές, βιολογικές είτε ελευθέρας βοσκής, αφού µπορούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους εκεί ως εκλεκτά, µε µεγαλύτερη υπεραξία. Μια τέτοια
κίνηση επιφέρει τα δικά της ρίσκα, αλλά «για τις µικρές εκµεταλλεύσεις, το να µην κάνεις τίποτα, αυτός είναι ο µεγαλύτερος
κίνδυνος», είπε.

Σ

το ίδιο µήκος κύµατος κινείται παράλληλα άρθρο του
ιστότοπου Modern Farmer,
που αναφέρει πως στις ΗΠΑ είναι χαρακτηριστικό πως από το
1970, η παραγωγή γάλακτος έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50%, ενώ ο αριθµός των αγελάδων έχει
υποστεί µείωση κατά 25%, καθώς
µε την πίεση για παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ήρθε και
η επιλεκτική γονιµοποίηση από
ορισµένες φυλές.

Σήµερα η γαλακτοβιοµηχανία
εξυπηρετεί πάνω από 7 δις
καταναλωτές και εξασφαλίζει
εισόδηµα σε περίπου ένα δις
ανθρώπους στην αλυσίδα
γάλακτος. Οι προβολές του
∆ιεθνούς ∆ικτύου IFCN για το
2030, σε σχέση µε το 2017,
δείχνουν 64% αύξηση της
παραγωγής γάλακτος στη Νότια
Ασία, 14% στη ∆υτική Ευρώπη,
26% στη Βόρεια Αµερική, 22%
στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων
Κρατών (CIS), 33% στη Λατινική
Αµερική, 24% στην Ανατολική
και Νοτιοανατολική Ασία, 27%
στην Εγγύς και Μέση Ανατολή,
36% στην Αφρική και 22% στην
Ωκεανία. Τα επόµενα 13 χρόνια ο
αριθµός µε τις φάρµες γάλακτος
θα µειωθεί στα 104 εκατοµµύρια,
ήτοι θα χαθούν 14 εκατοµµύρια.
Σε ό,τι αφορά τον παγκόσµιο
µέσο όρο µεγέθους φάρµας σε
ζωικό κεφάλαιο, θα διευρυνθεί
κατά 29%. Σύµφωνα µε το IFCN,
το µέγεθος της φάρµας θα
αυξηθεί κατά 14% στην Ωκεανία,
82% στη Βόρεια Αµερική, 65%
στη ∆υτική Ευρώπη, 22% στη
Λατινική Αµερική, 78% στην
Ανατολική και Νοτιοανατολική
Ασία, 6% στην Αφρική, 32% στην
Ανατολική Ευρώπη και την
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων
Κρατών, 9% στην Εγγύς-Μέση
Ανατολή και 37% στη Νότια Ασία.

Συνέργειες

Έ

τσι, από το 1980, ο κλάδος
της γαλακτοκοµίας κατακλύστηκε από τις πιο παραγωγικές αγελάδες Holstein, ενώ
σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA),
τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής αποτελούν οι µεγάλες οικογενειακές φάρµες, οι οποίες αν και καταλαµβάνουν το 10,1% των συνολικών µονάδων γαλακτοπαραγωγής, δίνουν το 70% της συνολικής
παραγωγής.

Κ

αθώς οι κτηνοτρόφοι στις
µικρές φάρµες παλεύουν
για να τα βγάλουν πέρα, ένα νέο είδος δραστηριότητας κάνει
την εµφάνισή του, ένα που βάζει
την υγεία του ζώου και τη µικρή
µεγέθους λειτουργία στην καρδιά της επιχείρησης. Με τις τιµές
του γάλακτος να βρίσκονται τεχνικά χαµηλά, οι µικρές φάρµες
έπρεπε ή να γίνουν µεγαλύτερες
ή να παράγουν ένα «ειδικό», πιο
ακριβό γάλα.

Α

ποτελεί µία πειραµατική µέθοδο, όµως σε µερικές επιχειρήσεις, υπάρχουν σηµάδια πως αυτό το «νέο» γάλα µπορεί να αποτελεί έναν βιώσιµο τρόπο για να πάει µπροστά ο κλάδος.

Η ερώτηση που παραµένει είναι η
εξής λέει ο αρθρογράφος: Είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν περισσότερα αν ξέρουν από πού προέρχεται το γάλα τους;

Ο

τοµέας γάλακτος µε τη συνθετότητά του συνεπάγεται µεγάλες προκλήσεις λόγω υψηλού ρυθµού σηµαντικών αλλαγών
που επηρεάζονται από οικονοµικοπολιτικές αποφάσεις. «Μπαίνουµε
σε µια νέα εποχή όπου οι τεχνολογικές εφαρµογές, η ακρίβεια και
το κόστος φτάνουν σε ένα σηµείο
όπου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και ιδέες θα συσχετίζονται
για να λύσουν προβλήµατα έγκαιρα». παρατηρεί από την πλευρά του
ο Ricardo Daura, διευθυντής της
γραµµής παραγωγής στην Cargill.

E

τιµάται γενικότερα πως η αγορά γάλακτος το 2019 θα επηρεαστεί παγκοσµίως υπερβολικά από τις καταστάσεις που παρατηρήθηκαν το 2018, όπως οι καιρικές ανωµαλίες που είχαν αντίκτυπο στην παραγωγή τροφής, τη ζήτηση για εισαγωγές και την ανάπτυξη
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

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 ή
οµάδα παραγωγών.

ΕΣΠΑ εστίασης
και εµπορίου
Από τις 6 Φεβρουαρίου ως
τις 19 Απριλίου 2019 θα
µείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις
για το πρόγραµµα
«Εργαλειοθήκη
Επιχειρηµατικότητας,
Εµπόριο-ΕστίασηΕκπαίδευση» του ΕΣΠΑ.

Άδειες στάβλων
Νέα προθεσµία παρατείνει
έως τις 30 Ιουνίου 2019
την υποβολή αιτήσεων
νοµιµοποίησης
κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων που
βρίσκονται εντός ή πλησίον
οικισµών, η οποία είχε λήξει
στις 4 ∆εκεµβρίου 2017.
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ρείας Sodijantes
Industrie, αφού κρατάει
πάντα στη σωστή πίεση τα
ελαστικά µέσα από το σύστηµα συµπίεσης που είναι
ενσωµατωµένο απευθείας
στο χείλος της ζάντας του
κάθε τροχού.

Ένα γκατζετάκι
από την MX
Το «Tract-Pilot» είναι η
νέα ιδέα της γαλλικής
εταιρείας MX. Με τη βοήθεια ενός µοχλού που τοποθετείται εύκολα στο τιµόνι του τρακτέρ, ο χειριστής µπορεί να ελέγξει τα
πάντα απο εκεί. Πρακτικά,
ο οδηγός αποδεσµεύει το
δεξί του χέρι, καθώς αυτό
χειρίζεται το τζόιστικ στα
δεξιά της καµπίνας.

Νέο µέλος στο
εποπτικό της Fendt
Με νέο πρόεδρο θα συνεχίσει την πορεία του το
εποπτικό συµβούλιο της
εταιρείας Fendt από τον
Ιανουάριο του 2019 καθώς εξέλεξε τον Rob
Smith ως νέο πρόεδρό
του. Ο απερχόµενος
Martin H. Richenhagen
εξήρε τις ιδιαίτερες ικανότητες του νέου προέδρου
λέγοντας πως του έχει
απόλυτη εµπιστοσύνη.

Σύστηµα start-stop
από τη Manitou
«Ένα µηχάνηµα που χρησιµοποιείται 1000 ώρες
τον χρόνο για 36 µήνες
συνολικά, µπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόµηση
έως και 4.500 ευρώ στον
ιδιοκτήτη του µε τη βοήθεια της λειτουργίας Eco
Function», λέει ο υπεύθυνος παραγωγής της
Manitou, Arnaud Sochas.
Το σύστηµα start-stop που
ενσωµάτωθηκε στους
φορτωτές της εταιρείας,
σβήνει τον κινητήρα όταν
ανιχνεύσει αδράνεια και
σε κάθε αποβίβαση.

Εξ αποστάσεως
διάγνωση Volvo

Φουσκώνει το
λάστιχο σε µόλις 1΄
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών και
20% µειωµένη κατανάλωση προσφέρει το βραβευµένο σύστηµα «Tank Air
Wheel» της γαλλικής εται-

Με την ηγέτιδα εταιρεία
λογισµικού και υπηρεσιών
Business Analytics, SAS,
συνεργάστηκε η Volvo
Trucks προκειµένου να
βελτιώσει τη τεχνολογία
αποµακρυσµένης διάγνωσης για πιο ακριβή ανάλυση δεδοµένων και την ορθή λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις ενδεχόµενες
βλάβες στα οχήµατα. Από
το 2013, όλα τα φορτηγά
της εταιρείας µε κινητήρες
Volvo διαθέτουν εγκατεστηµένο τηλεµατικό σύστηµα διάγνωσης απο µακριά.

Τρία εμπορικά «ναι»
για Κubota, Argo και
Iseki στοχεύουν Ινδία
Νέα μικρά τρακτέρ και «ανταλλαγές τεχνογνωσίας»
με Ινδούς κατασκευαστές θα δούμε το νέο έτος
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τα εµπορικά τους «κουµάντα» µε Ινδούς κατασκευαστές έκαναν µέσα σε µόλις ένα µήνα οι εταιρείες Argo (Landini, McCormick),
Kubota και Iseki, στόχος των οποίων είναι
η επέκταση των πωλήσεών τους στην ινδική αγορά, η οποία αποτελεί µία από τις
µεγαλύτερες σε όγκο πωλήσεων τρακτέρ.
Εκτός από αυτό όµως, οι κατασκευάστριες
θέλουν να καλύψουν τα «κενά» στη γκά-

µα των τρακτέρ µικρών ιπποδυνάµεων, αυτών που κατά κόρον πωλούνται στην ινδική
αγορά. Σε αυτό το «παιχνίδι» των µικρών
τρακτέρ από 35 έως 90 ίππων φιλοδοξούν
να µπουν οι τρεις µεγάλοι όµιλοι.
Αρχές ∆εκεµβρίου, η ινδική Tractors and
Farm Equipment (TAFE), η τρίτη µεγαλύτερη κατασκευάστρια τρακτέρ στον κόσµο, υπέγραψε συµφωνία µε την Iseki & Co στην
Ιαπωνία για την κυκλοφορία και κατασκευή
των µικρών της τρακτέρ στην Ινδία.
Όπως αναφέρει ο ειδικός τύπος, η Iseki θα
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Αυτόνομο τρακτέρ
από την John Deere
Η ανάπτυξη βιώσιµων λύσεων για τα τρακτέρ της νέας γενιάς είναι στα άµεσα πλάνα της John Deere, αφού επενδύει σε πρότζεκτ για αυτόν ακριβώς τον λόγο.
Χωρίς να κάνει χρήση των αναλώσιµων µπαταριών, η
John Deere λάνσαρε τη δικής της εκδοχή στην ηλεκτροκίνηση των τρακτέρ. Το αυτόνοµο John Deere παίρνει ρεύµα µε σχεδόν παραδοσιακό τρόπο µε την εταιρεία να δίνει απαντήσεις σε αυτό.
Ένα τέτοιο παράδειγµα βιώσιµης λύσης αποκαλύφθηκε πρόσφατα και δείχνει το τρακτέρ να λειτουργεί µε καλώδιο και όχι µε µπαταρία.
Είναι όµως και αυτόνοµο, δηλαδή δεν χρειάζεται καθόλου
οδηγό για τον χειρισµό του. Το εύλογο ερώτηµα που έχει
να κάνει µε την εργονοµία που προσφέρει το καλώδιο απαντάται εύκολα αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό
αναδιπλώνεται αυτόµατα, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα κατά την εργασία.
Οι δοκιµές του εν
λόγω τρακτέρ έγιναν
στο Kaiserslautern
(Γερµανία), εκεί όπου στεγάζεται το κέντρο καινοτοµίας της John Deere. Η
τροφοδοσία του αυτόνοµου τρακτέρ γίνεται µέσω του κεντρικού ηλεκτρικού δικτύου, µε το καλώδιο να έχει µήκος ενός χιλιοµέτρου. Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει ισχύ
100kW και όπως αναφέρει η John Deere δεν λειτουργεί
µε µπαταρία αλλά µόνο µε καλώδιο.
Μέσω ενός τηλεχειριστηρίου, ο ιδιοκτήτης θα µπορεί
να ελέγχει ανά πάσα στιγµή το τρακτέρ, αν και, σύµφωνα µε την εταιρεία, σχεδόν όλα γίνονται αυτόµατα. Αυτό
που δεν γίνεται αυτόµατα είναι η τοποθέτηση του τρακτέρ
στο χώρο φύλαξης, εποµένως σε αυτή τη περίπτωση η επέµβαση του χειριστή είναι απαραίτητη.

προσφέρει τεχνογνωσία στην TAFE για την
κατασκευή µικρών τρακτέρ για την ινδική αγορά. Η συµφωνία θα καλύπτει ακόµη την
προµήθεια εξαρτηµάτων µέσω της TAFE, η
οποία θα διαθέτει στην αγορά τα συµπαγή
premium τρακτέρ της Iseki, ισχύος 35 έως
54 ίππων. Τα πρώτα µοντέλα αναµένονται
από τη γραµµή παραγωγής του εργοστασίου Madurai της TAFE µέχρι το 2020.
«Θα εισέλθουµε στην µεγαλύτερη αγορά τρακτέρ στον κόσµο, την Ινδία», δήλωσε ο πρόεδρος της Iseki, Akio Kikuchi, ο
οποίος πρόσθεσε ότι οι δύο εταιρείες θα
συνεργαστούν ως σηµαντικοί εταίροι και
για την παγκόσµια µακροπρόθεσµη στρατηγική της Iseki.
Τη στρατηγική τους συµφωνία υπέγραψαν

Η µερίδα του λέοντος
Στην Ινδία το 2018 πωλήθηκαν
περισσότερα από 700.000 τρακτέρ,
εκ των οποίων το 80% ανήκει στη
κατηγορία των 31-50 ίππων

στα µέσα ∆εκεµβρίου και οι δύο µεγάλοι όµιλοι Argo Tractors (Landini, McCormick και
Valpadana) και ITL (International Tractors
Limited). Ο πρώτος στόχος είναι να παρέχει
η ινδική ITL στην Argo Tractors(Landini,
McCormick) έξι µοντέλα τρακτέρ στη κατηγορία 45-90 ίππων και ύστερα αυτά να πωληθούν υπό την µπράντα της Landini και
της McCormick. Η ινδική ITL θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους κατασκευαστές τρακτέρ στον παγκόσµιο χάρτη και, όπως λέει η ίδια, είναι η 6η µεγαλύτερη στον
κόσµο σε όγκο πωλήσεων.

Το πρώτο αυτόνοµο ινδικό τρακτέρ
Κάτι ανάλογο συνέβη, τέλος, και µε την
Escorts Ltd, την ινδική κατασκευάστρια που
πρόσφατα µάλιστα έδωσε τα πρώτα της απτά δείγµατα εξέλιξης, συνεργαζόµενη µε
διάφορες εταιρείες για την ολοκλήρωση του
πρώτους της αυτόνοµου τρακτέρ.
Η Escorts αποφάσισε το «πάρε-δώσε»
τεχνολογίας αλλά και την από κοινού κατασκευή των τρακτέρ της µε την ιαπωνική
Kubota Corporation. Η τελευταία θα κατέχει το 60% του µεριδίου της κοινοπραξίας,
µε την Escorts να έχει το υπόλοιπο 40%.

Ρεκόρ στα έσοδα
είδε η Claas το 2018
Σηµαντική αύξηση των πωλήσεων είδε η Claas για φέτος, µε τον οµιλητή στο εκτελεστικό συµβούλιο της Claas,
Hermann Lohbeck, να αναφέρει: «Συνεχίσαµε να αναπτυσσόµαστε σε ένα ασταθές περιβάλλον αγοράς και για άλλη
µια φορά βελτιώσαµε την αποδοτικότητά µας». Σύµφωνα
µε την εταιρεία, οι περισσότερες πωλήσεις προήλθαν από την Γερµανία και τη δυτική Ευρώπη, τη Γαλλία και την
Αγγλία. Ρεκόρ σηµείωσαν όµως και οι επενδύσεις της εταιρείας στο τοµέα έρευνας και ανάπτυξης, αφού φέτοςδαπανήθηκαν 233 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι των 217 εκατ. ευρώ που είχαν δαπανηθεί πέρυσι για τον ίδιο σκοπό.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Ένας μικρός
πρίγκιπας
∆ιαχρονικό: Οι άνθρωποι δεν
χρειάζονται πάντα συµβουλές,
µερικές φορές το µόνο που
χρειάζονται είναι ένα χέρι για να
κρατηθούν, ένα αυτί να τους ακούσει
και µια καρδιά που να µπορεί να
τους καταλάβει. Μικρός πρίγκιπας
Μελισσοκοµία: Παρατεταµένη
ανοµβρία, προσβολές από εχθρούς
και ασθένειες, δηλητηριάσεις
µελισσών από χρήση εντοµοκτόνων
σε κήπους, από χρήση φαρµάκων
µέσα στην κυψέλη ή από τροφές
εµπορίου που περιείχαν φάρµακα
είναι τα κύρια προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η µελισσοκοµία στις
Κυκλάδες. Είναι αναγκαίος ο
εµπλουτισµός, καθώς η οικιστική
ανάπτυξη, τουρισµός κ.ά. µειώνουν
τις πηγές ανάπτυξης των µελισσών.
Η ΠΝΑΙ έχει
ξεκινήσει ένα
πρόγραµµα
φύτευσης
µελισσοκοµικών
φυτών στα νησιά
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
µας ενώ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
µελετάται η
δηµιουργία
µελισσοκοµικών πάρκων. [Φ.
Ζαννετίδης, Καθ. Π. Χαριζάνης, ΓΠΑ,
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 17/12/2018]
∆ιαφθορά: «Βους επί γλώσσης»
έλεγαν στην αρχαία Ελλάδα, για
δωροδοκούµενους που «τα
έπαιρναν» για να µη µιλήσουν
(κάποια νοµίσµατα απεικόνιζαν βόδι
και µετέφεραν χρήµατα στο στόµα).
Ο κυριότερος τύπος και πράξη της
είναι η δωροδοκία. Το κόστος της
δωροδοκίας έχει εκτιµηθεί από την
Παγκόσµια Τράπεζα σε 1 τρις
δολάρια ετησίως, ενώ για την
Ελλάδα εκτιµάται στα 14 δις ευρώ
ετησίως. [epixeiro.gr, 18/12/2018]
Συναυλίες: Οι συναυλίες
µετατάσσονται από τον 24% στον
ΦΠΑ 6%, για να ευθυγραµµιστούν,
φορολογικά, µε κινηµατογράφους
και βιβλία, ώστε να τονωθεί η αγορά
συναυλιών µέσω της µείωσης των
τελικών τιµών των εισιτηρίων.
[presspublica.gr, 20/12/2018] (σσ.
δεν υπάρχει κανένας σοβαρός αστός
να µετατάξει και την αγροτική
παραγωγή στον υπερµειωµένο
συντελεστή για να µπορούν να φάνε
οι άνθρωποι;)
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Ο ακραίος βεγκανισμός
πλήττει την κτηνοτροφία
και ανατρέπει ισορροπίες
διεθνώς

Το να υπερασπίζεται κανείς μια ιδέα
και να παρουσιάζει έναν κλάδο με άδικο
τρόπο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Κλίµα
Η αποφυγή
του κρέατος
δεν είναι το
µόνο µέσο να
σωθούν οι πολικές αρκούδες

Κοινή γνώµη
Η απήχηση
αυτή προξενεί
ζηµιά στην
αντίληψη της
κοινής γνώµης
για την αγροτική οικονοµία

«Επιθετική και προκλητική συµπεριφορά, φθορές στην περιουσία, καταστροφές σε κρεοπωλεία, παρεµπόδιση φορτηγών να εισέλθουν σε σφαγεία, κοπάδια να αφήνονται έξω από τα χωράφια να βόσκουν ελεύθερα. Όσοι υιοθετούν τέτοιες πρακτικές
θα πρέπει να λογοδοτούν και προκαλεί µεγάλη αγανάκτηση το ότι επιτρέπεται να γίνεται αυτό κατ’ επανάληψη
σε ανθρώπους που βιοπορίζονται». Τα
παραπάνω αναφέρει η νεαρή αγρότισσα, Τζουλιέτ Τόµπκινς, σε άρθρο της
στην Farmers Guardian, όπου υποστηρίζει πως ο βεγκανισµός έχει γνωρίσει
δραµατική δηµοφιλία τα τελευταία δέκα χρόνια υποβοηθούµενος σε µεγάλο βαθµό από άτοµα και κοινότητες
µε πολύ πάθος, µε τους αφελείς «βέγκαν» να διαδίδουν απίστευτα ψέµατα
και να πλήττουν τη γεωργία.
«Η κτηνοτροφία είναι εικοσιτετράωρη δέσµευση, εφτά ηµέρες την εβδοµάδα -για να µην πούµε απίστευτα κοπιαστική- και πολλοί, πολύ απλά δεν
θα το έκαναν αν δεν είχαν γνήσιο ενδιαφέρον και αγάπη για τα ζώα και

τον κλάδο. Η ιδεολογική φαντασίωση ότι τα ζώα θα µπορούσαν να περιφέρονται ελεύθερα στην εξοχή και
να ζουν ευτυχισµένα στο εξής εάν οι
αγρότες δεν τα οδηγούσαν στη σφαγή είναι άτοπη. Τα ζώα απλά δεν θα
υπήρχαν εάν οι αγρότες δεν τα εξέθρεφαν και τα χωράφια θα ήταν άδεια», αναφέρει η νεαρή αγρότισσα,
εκφράζοντας την αγανάκτησή της
για τα µηνύµατα που περνά ένα δηµοφιλές ντοκιµαντέρ της διαδικτυακής πλατφόρµας παρακολούθησης
τηλεοπτικού περιεχοµένου, Netflix.
«Μπορώ πραγµατικά να καταλάβω
γιατί αυτού του είδους τα ντοκιµαντέρ
µπορεί να γίνουν πιστευτά από όσους
δεν κατανοούν πλήρως τη γεωργία ή

δεν έχουν καµµία σχέση µε τη βιοµηχανική παραγωγή στον κλάδο» αναφέρει
η Τζουλιέτ, συµπληρώνοντας: «Η συναισθηµατική γλώσσα, οι αριθµοί, τα
‘γεγονότα’ και οι ‘ειδικοί’ περιγράφονται όλα στους θεατές τόσο πειστικά,
που µόνο σε περίπτωση που δεν ξέρει
κανείς τα δεδοµένα εκ των έσω, ίσως
να µη διανοηθεί να τα αµφισβητήσει».
«Και αυτή είναι η πρόκληση µε την
οποία βρίσκεται αντιµέτωπη η βιοµηχανία. Πώς θα µπορούσαµε να εξηγήσουµε την αλήθεια ή να αντιστρέψουµε τις φήµες και τα ψέµατα µεγάλης
κλίµακας όταν εκατοµµύρια άνθρωποι µπορούν να παρακολουθήσουν
στο διαδίκτυο ντοκιµαντέρ όπως αυτά;» καταλήγει η αγρότισσα.

Ιδεολογική φαντασίωση ότι τα ζώα θα µπορούσαν να
περιφέρονται ελεύθερα και ευτυχισµένα στην εξοχή

Εισαγωγές
∆εν είναι περιβαλλοντικό
πρόβληµα το
να εισάγονται
αβοκάντο από
χλµ µακριά;
Η Τζουλιέτ Τοµπκινς είναι µια Βρετανίδα
αγρότισσα µεγαλωµένη σε φάρµα.

Οι αγρότες προσφέρουν πολύ περισσότερα από το να παράγουν απλώς τροφή
για έναν ολοένα και αυξανόµενο πληθυσµό – συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα και
φροντίζουν το περιβάλλον, την ώρα που συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό στην
τοπική οικονοµία, υπογραµµίζει η Τζουλιέτ. «Οι χορτοφάγοι ευθύνονται για τους
γενικευτικούς όρους µε τους οποίους µιλούν για τους αγρότες και τους
κτηνοτρόφους, που µαρτυρούν έλλειψη κατανόησης, αλλά η «δύναµη ενάντια
στους βέγκαν» ενδέχεται επίσης να βρεθεί υπόλογη για το ότι γενικεύει όταν
αναφέρεται σε αυτούς. «Έχω κουραστεί µε τις διαµαρτυρίες των βέγκαν που
προβάλλονται στις ειδήσεις για τους λάθους λόγους. Πολύ συχνά βλέπω ιστορίες
στα κοινωνικά δίκτυα µε διαµαρτυρίες σε σούπερ µάρκετ. Βέγκαν να
παρεµποδίζουν τον διάδροµο µε το κρέας φορώντας µάσκες µε αγελάδες
και γουρούνια, µε έντονα φορτισµένα πανό και συνθήµατα», καταλήγει η ίδια.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντριβή για
το σκωτσέζικο
ουίσκι ένα
σκληρό Brexit
Οι παραγωγοί
σκωτσέζικου ουίσκι,
ήτοι οι µεγαλύτερoι
εξαγωγείς τροφίµων
και ποτών στη
Βρετανία (5,7 δισ
δολάρια), απευθύνουν
έκκληση στους
νοµοθέτες να
εργαστούν γρήγορα
για να αποφύγουν µια
έξοδο του Ηνωµένου
Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρίς συµφωνία, που
θα επέφερε την
συντριβή τους.
«Μια µη-συµφωνία θα
βλάψει τη βιοµηχανία
µας αναγκάζοντας το
κόστος και την
πολυπλοκότητα στην
παραγωγή και την
εξαγωγή του Scotch
Whiskey», δήλωσε ο
εκπρόσωπος της Scotch
Whiskey Association.

Το 99% των εξαγωγών της ΕΕ στην
Ιαπωνία χωρίς δασμούς από Φεβρουάριο
Νέες ευκαιρίες για τις εξαγωγές
ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων επιφυλάσσει η συµφωνία ελεύθερου εµπορίου ανάµεσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία, η οποία θα τεθεί τελικά σε εφαρµογή από 1η Φεβρουαρίου.
Έτσι το 99% των δασµών που
προστίθενται στη τιµή των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων που
φτάνουν στην Ιαπωνία θα αφαιρεθεί, ενώ σηµειώνεται πως οι εξαγωγές τέτοιων εµπορευµάτων
ξεπέρασαν φέτος το 1 δις ευρώ.
Με εξαγωγές 121 εκατ. ευρώ και
2.981 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
να σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε
το εµπόριο µε την Ιαπωνία, η συµφωνία ανάµεσα στην ΕΕ µε την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, αναµένεται να δηµιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους έλληνες παραγωγούς και µεταποιητές.
Σηµειώνεται πως η Ελλάδα εξάγει
κυρίως ζυµαρικά και ελαιόλαδο.

Προοπτικές για το ελαιόλαδο
Σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο, ήδη
από το παρελθόν, οι δασµοί ήταν
µηδενικοί, ωστόσο πλέον εξαλείφονται άλλα εµπόδια. Συγκεκρι-

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

121
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2,981
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελαιόλαδο
Με την συµφωνία,
η Ιαπωνία υποχρεούται
να τηρεί τα διεθνή
πρότυπα του ΙΟC για
την τυποποίηση

µένα, ακόµα και σήµερα στην Ιαπωνία δεν ακολουθούνται οι προδιαγραφές του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (ΙΟC) για την τυποποίηση των φιαλών και τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα, κάτι που δηµιουργεί ένα περιβάλλον λιγότερο ελκυστικό για τους εξαγωγείς
ελαιολάδου, οι οποίοι υποχρεούνται να προσαρµοστούν σε ειδικούς κανονισµούς τυποποίησης
για την συγκεκριµένη χώρα.
Με την κατάργηση των κανονισµών αυτών και µε την υιοθέτηση των προτύπων που υπαγορεύει ο ΙΟC, η Ιαπωνία καθίσταται
πλέον ένας πολύ πιο ελκυστικός
προορισµός για τους τυποποιητές
και εξαγωγείς ελαιολάδου. Σύµφωνα µε το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Σχέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο,
προβλέπεται ένα έµµεσο όφελος
για τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην συγκεκριµένη χώρα της Άπω Ανατολής, που περικλείεται στο γεγονός ότι από δω
και πέρα αναµένεται να ενισχυθεί η τάση προτίµησης προϊόντων
από κράτη µέλη της ΕΕ.
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Καθετοποίηση ίσον εξαγωγές
για τα γαλακτοκομικά προϊόντα
του συνεταιρισμού «Μενοίκιο»
Στο κατσικίσιο γάλα και τις εξαγωγές,
χωρίς ωστόσο να παραγκωνίζεται ο
στόχος της περαιτέρω ενδυνάµωσης
του εµπορικού της δικτύου στην εσωτερική αγορά, επικεντρώνονται οι προσπάθειές της συνεταιριστικής οργάνωσης «Μενοίκιο», ως προς την εφαρµογή των αναπτυξιακών της σχεδίων, για
την επόµενη ηµέρα της επιχείρησης.
«Είµαστε µια οργάνωση στο χώρο των
γαλακτοκοµικών προϊόντων, που έχουµε
καθετοποιηµένη δραστηριότητα, καθώς
καλλιεργούµε µόνοι τις πρώτες ύλες, όπως σιτηρά, κριθάρι, καλαµπόκι, βρόµη
και τριφύλλι, για να ιδιοπαράγουµε ζωοτροφές, διαθέτουµε δικό µας ζωικό κεφάλαιο και παράγουµε, ήδη, µια γκάµα µε 25 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων σε όλο το φάσµα της γαλακτοτυροκοµίας», ανέφερε στην Agrenda ο
Γιώργος Μελενεκλής, εκπρόσωπος της
«Μενοίκιο», διευκρινίζοντας πως τα έξι
ιδρυτικά µέλη της οργάνωσης συνεργάζονται µε άλλους περίπου 100 αιγοπροβατοτρόφους από ∆ράµα, Σέρρες και τη
Θεσσαλονίκη, από τους οποίους εισκοµίζει το γάλα τους.
Ο κύριος όγκος των παραγόµενων
προϊόντων απορροφάται, προς το παρόν, από την εγχώρια αγορά και κυρίως µέσα από τα καταστήµατα των µεγάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα και µόνο περί το 5% αφορά
στις εξαγωγές. «Ο σχεδιασµός µας προβλέπει να ενισχύσουµε την εξαγωγική
µας προσπάθεια, καθώς διαβλέπουµε
πως υπάρχει προοπτική», µας είπε ο κ.
Μελενεκλής, σηµειώνοντας πως ο στόχος είναι προοδευτικά οι πωλήσεις εξωτερικού να αντιστοιχούν στο 30% του συνολικού τζίρου της οργάνωσης.
Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή πριν
περίπου ένα µήνα ξεκίνησαν να στέλνονται κάποια προϊόντα στην Κύπρο
και στον Καναδά, ενώ αυτή την περίοδο γίνονται επαφές µε υποψήφιο πε-

Στόχος είναι οι πωλήσεις να
αντιστοιχούν στο 30% του τζίρου.

λάτη από το Λονδίνο, ο οποίος επιθυµεί να συνεργαστεί µε το Μενοίκιο µε
σκοπό να εισάγει γαλακτοκοµικά προϊόντα και κυρίως γιαούρτι και κεφίρ µε
ιδιωτική ετικέτα.
Πολύ σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια που κάνει η οργάνωση για να αυξήσει τις εξαγωγές της εκτιµάται ότι θα
διαδραµατίσουν οι διακρίσεις που απέσπασαν προϊόντα της στον πρόσφατο
διαγωνισµό Great Taste Award στη Γαλλία, όπου η βιολογική της γραβιέρα έλαβε το ασηµένιο βραβείο, ενώ αργυρά πήραν η βιολογική φέτα και το κατσικίσιο τυρί. Στόχος της επιχείρησης
είναι να ενισχύσει γενικώς τα προϊόντα
από γίδινο γάλα και στο πλαίσιο αυτό
σκοπεύει να αυξήσει τα κατσίκια στο
ζωικό κεφάλαιο που διαθέτει.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Η οικογένεια Τσέλεπου συµπληρώνει 30 χρόνια προσπαθειών στον
ελληνικό αµπελώνα, προκειµένου να αναδειχθούν οι ελληνικές ποικιλίες
τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας µας.
Γιάννης Τσέλεπος

Κτήμα Τσέλεπος

Μάρκετινγκ απ’ το
Λονδίνο και οινική
γνώση Καλιφόρνιας
Η νέα γενιά με σπουδές στο London School of Economics
και το U.C Davis δίνει εξαγωγικό προσανατολισμό στο κρασί

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Εξαγωγές
Το 40% της παραγωγής κατευθύνεται
κυρίως στην Κίνα, τις
ΗΠΑ, τον Καναδά, την
Αυστραλία, τη Γερµανία, την Κύπρο,
το Βέλγιο και τη
Μεγάλη Βρετανία

Η ιδέα της προβολής ελληνικών ποικιλιών στο εξωτερικό
έχει ρίζες 30 ετών στη φιλοσοφία της οικογένειας Τσέλεπου στη Μαντινεία. Οι χωµάτινοι λόφοι στις παρυφές
του ιστορικού όρους Πάρνωνα ήταν η ιδανικότερη τοποθεσία για να δηµιουργήσουν ο Γιάννης και η Αµαλία Τσέλεπου τους αµπελώνες και το κτήµα τους, πίσω στο 1989. Πέρασαν από τότε 30 χρόνια, και σήµερα το κτήµα
Τσέλεπος παράγει 11 ετικέτες, µε την απόδοση
του οινοποιείου να έχει αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας την παραγωγή στις 450.000 φιάλες ετησίως.
«Κύρια φιλοσοφία του κτήµατος είναι η ανάδειξη και η προβολή τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στο εξωτερικό, των ποικιλιακών δυνατοτήτων του
πελοποννησιακού αµπελώνα, µε πρωταγωνιστές
το Μοσχοφίλερο και το Αγιωργίτικο», αναφέρει
στην Agrenda η Ανδριανή Τσέλεπου, η νέα γε-

νιά της οικογενειακής επιχείρησης, αφού µπήκε στο
δυναµικό της εταιρείας µόλις τον Ιούνιο του 2018, έχοντας αποφοιτήσει πρώτα
από το Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού και στη συνέχεια από
το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών Κοινωνικής και
∆ηµόσιας Επικοινωνίας του London School of
Economics. Ανάµεσα στα συγγράµµατα και τις
παιδικές αναµνήσεις µέσα στα αµπέλια, τη φύση και τα οινοποιεία, η Ανδριανή αποφάσισε να
επιστρέψει στη χώρα και να διοχετεύσει τις γνώσεις της πάνω στην επιστήµη της Επικοινωνίας,
στον ανερχόµενο κλάδο του ελληνικού κρασιού.
«Στόχος µου µαζί µε τον αδερφό µου, ο οποίος είναι κάτοχος µεταπτυχιακού στην Οινολογία στο U.C Davis στην Καλιφόρνια, είναι να εξελίσσουµε την επιχείρηση στρεφόµενοι κυρίως
στην αγορά του εξωτερικού όπου βλέπουµε σηµαντική απήχηση» υποστηρίζει η ίδια.

H πρώτη ετικέτα, Mαντινεία
OΠAΠ, κυκλοφόρησε το 1991 και
λίγα χρόνια µετά ακολούθησαν
τα κρασιά του κτήµατος
βασισµένα σε κοσµοπολίτικες
ποικιλίες αµπέλου.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Starbucks
Νέος ηγέτης
του ομίλου

Ο φθηνός δανεισμός δίνει προβάδισμα
στους ανταγωνιστές του εξωτερικού
ΕΚ
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«Το ακριβό χρήµα είναι ένα από τα
µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάθε µικρή οικογενειακή επιχείρηση» αναφέρει από την
πλευρά του ο Γιάννης Τσέλεπος,
ο ιθύνων νους πίσω από το οινοποιείο. «Η µεγάλη γραφειοκρατία
και το ακριβό χρήµα, το να δανείζεται δηλαδή ένας επιχειρηµατίας
µε υψηλά επιτόκια, σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά, όπου ο Γάλλος και ο Γερµανός δανείζονται µε
το µισό επιτόκιο, είναι ένα σηµαντικό εµπόδιο», συνεχίζει ο ίδιος.
Έχοντας σπουδάσει οινολογία στο
πανεπιστήµιο της Dijon, ο Γιάννης
Τσέλεπος, αφού πρώτα εργάστηκε
για δύο χρόνια σε οινοποιεία της
Βουργουνδίας, στη συνέχεια εγκαταστάθηκε το 1981 στη Μαντινεία,
τα κρασιά της οποίας έκτοτε οινοποιεί ανελλιπώς. Oι εξαιρετικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της
περιοχής, µε κύριο χαρακτηριστικό
το ηπειρωτικό κλίµα και τα φτωχά
αργιλοπετρώδη εδάφη, ήταν αυτά
που τράβηξαν το ενδιαφέρον στον
νέο τότε οινοποιό, ο οποίος επέλεξε τα εδάφη αυτά µε γνώµονα την
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ικανότητά τους να παράγουν οίνους υψηλής ποιότητας.
«∆εν είναι τυχαίο ότι στην ίδια περιοχή ιδρύθηκε το πρώτo οινοποιείο που οινοποίησε το µοσχοφίλερο στις αρχές του 20ου αιώνα», αναφέρει η Ανδριανή. Κι αν στις αρχές του αιώνα αυτού, η περιοχή πρωτοτύπησε µε την παραγωγή µοσχοφίλερου, λίγες ανάσες πριν τη νέα
χιλιετία, στο οινοποιείο Τσέλεπου
παράγεται ο πρώτος ελληνικός αφρώδης οίνος από Μοσχοφίλερο,
φτιαγµένος µε την παραδοσιακή
µέθοδο της σαµπάνιας. H απόδοση
του οινοποιείου αυξήθηκε σταδιακά, µε παραγωγή σήµερα 450.000
φιάλες ετησίως, επιτρέποντας πλέον την εξαγωγή του 40% της παραγωγής, κυρίως στην Κίνα, τις HΠA,
τον Kαναδά, την Αυστραλία, τη Γερµανία,την Κύπρο, το Βέλγιο και τη
Μεγάλη Βρετανία. Σήµερα, µε τη αγορά του αµπελώνα και του Κτήµατος ∆ρυόπη στο Κούτσι Νεµέας, το
Κτήµα Τσέλεπου αναπτύσσεται πλέον σε 500 στρέµµατα ιδιόκτητων αµπελώνων και 200 στρέµµατα συνεργαζόµενων παραγωγών.
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The Top 50
Οι κορυφαίες ελληνικές
επιλογές στην ειδική
έκδοση για τα Top 50
κρασιά by Wine Trails
που κυκλοφορεί

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

ΑΡΚΑ∆ΙΑ

Η «πολυάµπελος χώρα» όπως αναφέρεται από τον
Όµηρο, Μαντινεία, ήταν αρχαιότατη πόλη, χτισµένη
στους κάµπους της Αρκαδίας. Το µικροκλίµα της
περιοχής, χαρακτηρίζεται από πολλές βροχές και
χιόνια τον χειµώνα, συχνές µπόρες και καταιγίδες το
καλοκαίρι και θερµοκρασίες χαµηλές, συγκριτικά µε
τις περισσότερες άλλες περιοχές της χώρας.

Τον άνθρωπο που κατάφερε να κάνει
τη µεγάλη αλυσίδα καφέ Starbucks
να κοστίζει 84 δισεκατοµµύρια
δολάρια, Χάουαρντ Σούλτς,
αντικαθιστά ο 58χρονος Κέβιν
Τζόνσον. Ο νέος «ηγέτης» του οµίλου
και πρώην µηχανικός ηλεκτρονικών
υπολογιστών-παιδί της IBM
αναλαµβάνει τώρα καθήκοντα
αρχηγού της εταιρείας Starbucks
που άλλαξε τα δεδοµένα στη
βιοµηχανία καφέ.

Creta Farms
Νέα οικονομική
διευθύντρια

Σε ανανέωση των διευθυντικών της
στελεχών προχωρά η Creta Farms,
µε το διορισµό στη θέση της
Οικονοµικής ∆ιευθύντριας της
εταιρείας, την Ελένη Χαλιώτη, ενώ
στα καθήκοντα του Εσωτερικού
Ελεγκτή του οµίλου αναλαµβάνει
ο Νικόλας Τσοµάκος.

Kverneland
Ιάπωνας πρόεδρος
στο τιμόνι
Τον απερχόµενο Dai Watanabe
θα αντικαταστήσει από τον
Ιανουάριο του 2019 ο Kazunari
Shimokawa, αναλαµβάνοντας τα
καθήκοντα του προέδρου και
διευθύνοντα συµβούλου του
οµίλου Kverneland και προέδρου
της Kubota Holdings Europe. Ο
απερχόµενος Dai Watanabe θα
αναλάβει τώρα µια νέα θέση
γενικού διευθυντή στρατηγικής
στα κεντρικά της Kubota.
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Με τις μεγαλύτερες
επενδύσεις που
έγιναν στην Ηλεία,
ανέλαβε τα ηνία
της αγροτικής
επιχείρησης το
2010, διεκδικώντας
παραγγελίες από
μεγάλες αλυσίδες

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ

Ο Παναγιώτης Πασσάς και τ’ αδέλφια
του, διατηρούν τη µεγαλύτερη κι εντυπωσιακότερη σε όγκο µονάδα παραγωγής κηπευτικών και καρπουζιού
στην Κουρούτα Αµαλιάδος, µε τεράστιες στεγασµένες εγκαταστάσεις που
περιλαµβάνουν ψυγεία συντήρησης,
διαλλογητήρια και γραµµή συσκευασίας πατάτας και βεβαίως θερµοκήπια,
που φηµίζονται για την τάξη και την
τεχνολογία κατασκευής τους.
Η οικογένεια Πασσά καλλιεργεί το
καρπούζι για πάνω από 35 χρόνια. Το
2010 που ανέλαβε την οικογενειακή
επιχείρηση ο Παναγιώτης Πασσάς, αποφασίστηκε από κοινού να γίνουν
επενδύσεις που ξεπερνούσαν µέχρι
εκείνη την εποχή, οποιαδήποτε άλλη στην αγροτική περιοχή της Ηλείας, έτσι ώστε να διεκδικηθούν παραγγελίες χονδρικής από τα καλύτερα καταστήµατα της Κεντρικής Λαχαναγοράς στην Αθήνα αλλά και από µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ
στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.
Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση ανέβηκε επίπεδο και µπήκε µε τις καλύτερες προοπτικές για «πρωταθλητισµό» στον σκληρό ανταγωνισµό.
Ο Παναγιώτης, 32 χρονών σήµερα, ξεκίνησε από τα 300 στρέµµα-

τα του πατέρα του και τα υπερδιαπλασίασε, φτάνοντας να καλλιεργεί γύρω στα 700 στρέµµατα
καρπούζι, το οποίο φυτεύεται αρχές Ιανουαρίου για να κοπεί από
τον Απρίλιο. Παράλληλα λειτουργεί και 65 στρέµµατα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις µε µαρούλι
κι άλλα κηπευτικά, ολόκληρο το
χρόνο. Το καρπούζι κόβεται Μάιο, Ιούνιο Ιούλιο και Αύγουστο.
Τα χωράφια δεν ήταν κάτι άγνωστο στον Παναγιώτη και τον αδελφό του Βασίλη, καθώς µέσα σ’ αυτά µεγάλωναν από παιδιά, µαζί µε
τον µικρότερο αδελφό τον Νίκο που
σήµερα σπουδάζει Γεωπονική για
να στηρίξει πιο δυναµικά, όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές του, το γενναίο εγχείρηµα της οικογένειας του.
Ο Παναγιώτης που πήρε απ’ τον
πατέρα του, όλη την προσπάθεια
στις πλάτες του, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στην Αθήνα, κά-

τι που ενίσχυσε τις δυνατότητες του
και φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµο στην
πορεία, όταν έστησε τον αγροτικό
του επιχειρηµατικό κολοσσό στην
Κουρούτα, µια περιοχή ιδανική από
κάθε άποψη για καλλιέργειες καρπουζιού. Η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον παππού και τον πατέρα,
τώρα γιγαντώνεται µε τις γνώσεις,
την αποφασιστικότητα και την προσωπική σφραγίδα του Παναγιώτη.

Στην καθετοποίηση
το µυστικό της επιτυχίας
Μέσα σ’ ένα χώρο 30.000 τ.µ. µε
σκληρή δουλειά, στήθηκαν ένα πανύψηλο µεταλλικό κτήριο 2.100
τ.µ., που περιέχει 300 τ.µ. ψυκτικούς θαλάµους για τη συντήρηση
των προϊόντων, γραµµές συσκευ-

ασίας πατάτας και µηχανήµατα για
τη διακίνηση του καρπουζιού. Ανάµεσα σ’ αυτά βεβαίως και δύο απαραίτητα ανυψωτικά κλάρκ.
Οι 6 µεγάλοι γεωργικοί ελκυστήρες και τα ψεκαστικά στεγάζονται
σε µια πολύ µεγάλη ανοιχτή αποθήκη πίσω από τη µεταλλική κατασκευή και δίπλα από αυτή βρίσκεται ένα φυτώριο 1.000 τ.µ. όπου γίνεται ο εµβολιασµός των φυτών.
«Θέλω να τονίσω ότι η επιτυχία της
επιχείρησης, κρύβεται στην καθετοποίηση που έχουµε», τονίζει µιλώντας
στην Αgrenda ο Παναγιώτης και προσθέτει ότι «Με τον όρο καθετοποίηση εννοούµε ότι κάνουµε µόνοι µας
το 80% του εµβολιασµού των φυτών
και γενικά ελέγχουµε το προϊόν από
σπόρο µέχρι να φτάσει στα σούπερ

Ο Αγρότης της Χρονιάς
είναι απλά η επιβεβαίωση
Στην Κουρούτα Αμαλιάδας, οι αδερφοί Πασσά υπερδιπλασίασαν την πατρική περιουσία

µάρκετ και τα χέρια των καταναλωτών. Με την καθετοποίηση, γλιτώνουµε λεφτά από τα φυτά, ενώ όταν χρησιµοποιείς µηχανήµατα δικά σου, γίνεσαι ανταγωνιστικός στην αγορά».

Σπόροι από τον Απρίλιο
Οι σπόροι, προέρχονται από τους
καλύτερους σποροπαραγωγικούς οίκους της Ελλάδας και από το εξωτερικό, τη Γερµανία και την Ολλανδία.
Ανάλογα µε την ηµεροµηνία της συγκοµιδής και τις ανάγκες της αγοράς, οι σπόροι για τα καρπούζια είναι τον Απρίλιο τα «µποστάνα» απριλιάτικα στρογγυλά καρπούζια,
για να µπούν αργότερα πιο καλές
ποιοτικά ποικιλίες, όπως το «φλόριντα», το «σελίν», το «µίρακλ», ενώ από «βαρέλες» ή «µπουκάλες»
είναι η «σαµάνθα», η «κλεοπάτρα»
η «µόργκαν» και πολλές άλλες.
Η πατάτα µεταφέρεται σε «µπίνς»
από το χωράφι στο µεταλλικό κτήριο, όπου λειτουργεί η γραµµή συσκευασίας, για να γίνει η διαλογή
και να φτάσουν στη συσκευασία µόνο οι πρώτης ποιότητας στο κατάλληλο εµπορικό µέγεθος. Η συσκευασία γίνεται σε σακιά των 5, των 10
ή των 30 κιλών, τα οποία φορτώνονται έπειτα στη ράµπα στα φορτηγά
ψυγεία για τη µεταφορά.
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Με επενδύσεις 250.000 ευρώ
το χρόνο, μόνο από ίδια κεφάλαια

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Ο δεύτερος αδελφός, ο Βασίλης Πασσάς, 34
ετών σήµερα, µας ξεναγεί στους σύγχρονους
ψυκτικούς θαλάµους και εξηγεί ότι οι σπόροι
πατάτας που βρίσκονται εκεί και οι οποίοι έχουν εισαχθεί από τη Γερµανία, τη ∆ανία, αλλά και την Ολλανδία, φροντίζεται να φυλάσσονται σε ιδανικές συνθήκες συντήρησης.
Στους ίδιους θαλάµους συντηρούνται και οι
βρώσιµες πατάτες, προκειµένου αυτές να πωληθούν σε καλές τιµές και πάντα τον κατάλληλο χρόνο στο χονδρεµπόριο.

∆ΕΝ ΣΝΟΜΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι εξαγωγές δίνουν άλλη
προοπτική στην επιχείρηση
«Η δυναµικότητα της γραµµής συσκευασίας που διαθέτουµε είναι 9
µε 10 τόνοι την ώρα και υπάρχουν δυνατότητες για 24ωρη συνεχή
εργασία προκειµένου να ικανοποιηθούν εγκαίρως οι απαιτήσεις των
πελατών µας», εξηγεί ο Παναγιώτης Πασσάς. Ο ίδιος, µάλιστα,
προσθέτει ότι «κάνουµε πολλές εξαγωγές κυρίως σε χώρες της
Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γερµανία και η Πολωνία.
Παρ’ όλα αυτά, είµαστε ικανοποιηµένοι και µε τις εγχώριες
επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργαζόµαστε. Μια µεγάλη επιχείρηση
πρέπει να έχει µεγάλο κύκλο εργασιών. Οι εξαγωγές δίνουν
προοπτική στην επιχείρηση µας, αλλά και η εγχώρια αγορά είναι
πολύ σηµαντική για τη διάθεση των προϊόντων µας».
Να σηµειωθεί ότι η επιχείρηση του Παναγιώτη Πασσά δίνει 7 µε 8
µήνες το χρόνο εργασία σε 17 µέχρι και 30 εργάτες, ανάλογα µε
τις απαιτήσεις της εκάστοτε δουλειάς, στα θερµοκήπια αλλά
και τη γραµµή παραγωγής.
«Έχουµε ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο της περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδος, αλλά το µεγαλύτερο µέρος της επένδυσης έχει προέλθει
από ίδια κεφάλαια, τα οποία έχουν προέλθει από την προσωπική
µας εργασία, τόσο τη δική µας όσο και αυτή των γονιών µας», λέει
στην εφηµερίδα Αgrenda ο Παναγιώτης Πασσάς. «Και πρέπει να
τονίσω ότι κάνουµε ως επιχείρηση, επενδύσεις της τάξεως των
250.000 ευρώ το χρόνο, µε ίδια κεφάλαια και έχουµε ταυτόχρονα
και µηδενικό δανεισµό. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, να πατάς στα
πόδια σου και να µην εξαρτάται η επιχείρησή σου από τις τράπεζες
ή από άλλους πιστωτές», εξηγεί ο ίδιος.

Ο Παναγιώτης Πασσάς είναι φέτος ο «Αγρότης της Xρονιάς»,
επιτυχία την οποία µοιράζεται βέβαια µε τα δύο του αδέρφια.

Μερικές µόνο από τις ποικιλίες πατάτας
που καλλιεργούνται είναι η «σπούντα», η
«λουσίτα», η «φάµπολα», η «λιζέτα», η «λαµπαδία», η «σαφάρι», αλλά και άλλες οι οποίες διατίθενται στο χονδρεµπόριο κι από
εκεί στον καταναλωτή ολόκληρο το χρόνο.
Πρόκειται για συνολικά πάνω από 1.000 τόνους πατάτες, σε διαφορετικά νούµερα, είτε για προτηγανισµένες είτε σε σακιά για τα
σούπερ µάρκετ, όπως εξηγεί ο ίδιος. «Εκείνο
που πρωτίστως κοιτάµε και µας ενδιαφέρει

πολύ, είτε στην πατάτα είτε στο καρπούζι είναι να µένει απόλυτα ικανοποιηµένος, να επιστρέφει στο ράφι ο καταναλωτής και να ζητάει τη φίρµα Πασσάς», επιµένει ο Βασίλης.
Ο Νίκος Πασσάς, ο «βενιαµίν», ο τρίτος αδελφός της οικογένειας, οδηγήθηκε από την
αγάπη του για τη γη και την καλλιέργειά της
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, µε στόχο να
φτάσει παραπέρα την οικογενειακή επιχείρηση. Με τον τρόπο του συνέβαλλε στην επιλογή της µεθόδου κατασκευής των 65 στρεµµάτων θερµοκηπίων για το µαρούλι, µε σκοπό
να ελέγχεται απόλυτα το µικροκλίµα µέσα σ’
αυτά και να είναι ιδανικό για την παραγωγή
του προϊόντος, που διαθέτουν στην αγορά.
«Η αγάπη µας για τη γη είναι αµερόληπτη.
Μεγαλώσαµε µέσα στα χωράφια και έτσι µάθαµε να ζούµε», επεµβαίνει ο Παναγιώτης, που
αποτελεί την ψυχή και την καρδιά της όλης
προσπάθειας, τον σκληρό πυρήνα της. Τα λόγια του δεν είναι τυχαία και η αγάπη του για
τη γη φαίνεται ότι είναι η κινητήρια δύναµη
πίσω από τη µεγαλειώδη αυτή προσπάθεια.
«Εάν µπορούσα να κάνω κάτι άλλο δεν
γνωρίζω τι θα ήταν αυτό. Αλλά από τη στιγµή που είχα τα χωράφια που µου έδωσαν οι
γονείς µου και την τεχνογνωσία που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούµαι
µε τη γη, δεν θα διάλεγα οτιδήποτε άλλο,
ή διαφορετικό απ’ ότι κάνω σήµερα µε τα
αδέλφια µου» εξοµολογείται στην εφηµερίδα Αgrenda ο Παναγιώτης Πασσάς, ένας
από τους λιγοστούς ικανούς, νέους Έλληνες αγρότες, µε τη σηµαντικότερη παραγωγή στον τοµέα του, όχι µόνο στην περιοχή που υπάρχουν τα χωράφια του αλλά και σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, αν κρίνει κανείς από την ποσότητα, την ποιότητα της παραγωγικής και εξαγωγικής διαδικασίας της φίρµας τους.

Παναγιώτης, Βασίλης και Νίκος Πασσάς, δικαιωµατικά µοιράζονται την επιτυχία του Αγρότη της Χρονιάς,
καθώς η οικογενειακή τους επιχείρηση επενδύει κάθε χρόνο περισσότερα από 250.000 ευρώ.
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Όσοι δεν τα παράτησαν
μετά το τέλος του πριμ,
προκρίνονται στα νέα
Βιολογικά
Την πενταετία 2014-2018 θα
εξετάζει για τη μοριοδότηση, η
δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όσοι ακολουθούσαν βιολογικές πρακτικές την πενταετία 2014-2018, θα
έχουν το ισχυρότερο προβάδισµα ένταξης στη νέα προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας µετά την τελική
οριστικοποίηση των κριτηρίων επιλογής του Μέτρου. Στο συγκεκριµένο κριτήριο µειώθηκαν τα σχετικά έτη από τα δέκα στα πέντε, δίνοντας προτεραιότητα ουσιαστικά σε
όσους έµειναν µέσα στο επάγγελµα και χωρίς την πριµοδήτηση της
περασµένης προκήρυξης, η οποία
έχει διακοπεί εδώ και λίγα χρόνια.
Η δεύτερη προκήρυξη που αναµένεται εντός των επόµενων ηµερών,
θα αφορά µόνο τη φυτική παραγωγή και θα έχει διαθέσιµα κονδύλια
ύψους περίπου 170 εκατ. ευρώ (µε
την υπερδέσµευση).
Παράλληλα, ερωτηµατικά έχουν
ξεκινήσει να δηµιουργούνται για
τους νεοεισερχόµενους (µετατροπή) στη βιολογική γεωργία που
ανέλαβαν τριετείς δεσµεύσεις το
Μάιο του 2017 καθώς αν επιθυµούν να συνεχίσουν να πριµοδοτούνται για ακόµα δύο έτη (διατήρηση), θα πρέπει να βγει και µία
τρίτη προκήρυξη του Μέτρου. Αναλυτικά τώρα σύµφωνα µε το επίσηµο τελικό έγγραφο για τα κριτήρια
που θα µετρήσουν αν οι αιτήσεις
ξεπεράσουν τον διαθέσιµο προϋπολογισµό, έχουν ως εξής:

τόχρονα µέλος Συνεταιρισµού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Οµάδας Παραγωγών: 10 µόρια. Μη οργανωµένος κατ’ επάγγελµα αγρότης: 5 µόρια.
Εντασσόµενη έκταση που ανήκει
σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Μέχρι 2 µόρια.

Νέοι βιοκαλλιεργητές

Παλιοί βιοκαλλιεργητές
Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: ∆έκα µόρια ανά έτος εφαρµογής συστήµατος βιολογικής γεωργίας κατά το χρονικό διάστηµα των
αµέσως προηγούµενων 5 ετών από
την ηµεροµηνία αίτησης του υποψηφίου στο Μέτρο.
Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης σε ορεινές περιοχές: Μέχρι 15,2 µόρια, σε µειονεκτικές: Μέχρι 11,4 µόρια.
Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης δικαιούχου Βιολογικής Κτηνοτροφίας, για την παραγωγή ζωοτροφών: Μέχρι 7,6 µόρια.
Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης ως προς τη
συνολική του έκταση (εξαιρουµένων
των βοσκοτόπων): Μέχρι 3,8 µόρια.
Κατ’ επάγγελµα αγρότης και ταυ-

Ηλικία υποψηφίου 18 έως και
31 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε δύο
έτη ξεκινώντας από το 100. Από 32
έως και 41 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 93.
Από 42 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 6 µόρια
για κάθε έτος ξεκινώντας από το 83.
Από 56 ετών και πάνω παίρνει 0 µόρια. Τα συνολικά αποτελέσµατα πολλαπλασιάζονται µε το 0,5 για την τελική βαθµολογία.
Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης σε ορεινές περιοχές: Μέχρι 19,2 µόρια, σε µειονεκτικές: Μέχρι 14,4 µόρια.
Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης δικαιούχου Βιολογικής Κτηνοτροφίας, για την παραγωγή ζωοτροφών: Μέχρι 9,6 µόρια.
Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης ως προς τη
συνολική του έκταση (εξαιρουµένων
των βοσκοτόπων): Μέχρι 4,8 µόρια.
Έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Μέχρι 2 µόρια.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΚΑΠΝΟΣ,
ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ,
ΒΟΛΒΩ∆Η, ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΤΑΤΑ

Γεωργία ακριβείας σε
Αύξηση παραγωγικότητας κατά περίπου 15%, σε συνδυασµό µε µείωση έως και 20% του κόστους λίπανσης και
φυτοπροστασίας και ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου καρπού, είναι ορισµένα από τα
απτά αποτελέσµατα, που άρχισαν να
καταγράφουν ορυζοπαραγωγοί από
τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, από
την υιοθέτηση πρακτικών της γεωργίας ακριβείας στις καλλιέργειές τους.
«Φέτος κλείσαµε τρία χρόνια εφαρµογής στο χωράφι τέτοιων µεθόδων
και φτάσαµε να καλλιεργούµε σχεδόν
1.300 στρέµµατα. Το αποτέλεσµα είναι ότι η απόδοσή µας είναι αυξηµένη γύρω στο 16% σε σύγκριση µε ό,τι
ακούµε γύρω –γύρω και µε έναν περιορισµό των εφοδίων γύρω στο 20%.
Το πιο σηµαντικό όµως για εµάς είναι
ότι διαπιστώνουµε διαφορά συγκρίνοντας µε το µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, σε σχέση µε το τί βγάζαµε ως εκµετάλλευση. Και ο συνδυασµός που σας περιέγραψα µεταφράζεται, στο δικό µας µέγεθος, σε όφελος της τάξης των 70.000-80.000 ευρώ ετησίως», µας είπε ο Κωνσταντίνος Κράββας, παραγωγός από την περιοχή της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης.
«Όφελος υπάρχει και στην ποιότητα που είναι βελτιωµένη. Το ρύζι έχει
µεγαλύτερο ειδικό βάρος κι έχει πο-

Συνεργασία
µε Tractor GPS
Συνεργάτης της
Οικοανάπτυξη στην
πορεία αυτή, είναι η
Tractor GPS κι όπως µας
εξήγησε ο διευθύνων
σύµβουλός της
Αριστόδηµος Ζαµίδης η
συνδροµή της εταιρείας
του είναι στο κοµµάτι της
εφαρµογής και της
λειτουργίας των χαρτών
λίπανσης στο χωράφι.
«Θα πρέπει πρώτα από
όλα ο παραγωγός να έχει
τον κατάλληλο εξοπλισµό
και να έχει και µια πολύ
σωστή επιλογή, ώστε ο
εξοπλισµός που παίρνει
σήµερα να µπορεί να
είναι αύριο
συγχρονισµένος µε αυτά
που θέλουµε να
κάνουµε», είπε
χαρακτηριστικά ο κ.
Ζαµίδης, προσθέτοντας
πως χρειάζεται ολιστική
αντιµετώπιση του
εγχειρήµατος.
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Στήριξη από εθνικές ενισχύσεις
ζητούν οι τευτλοπαραγωγοί που
περιμένουν την πληρωμή τους
Σε µια από τις χειρότερες καλλιεργητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας εξελίχθηκε η φετινή για τους τευτλοκαλλιεργητές της χώρας, επιδεινώνοντας την, ήδη, δυσµενή οικονοµική θέση στην οποία έχουν περιέλθει και καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη στήριξης του εισοδήµατός τους. Η ολοκλήρωση της συγκοµιδής κατέδειξε αποκαρδιωτικά στοιχεία, καθώς οι στρεµµατικές αποδόσεις ήταν χαµηλότερες, µεσοσταθµικά, κατά 47%, σε σύγκριση µε
τον µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας,
ενώ σε κάποια χωράφια δεν ξεπέρασαν
τους 1,5 τόνους το στρέµµα, όταν παραδοσιακά οι αποδόσεις τους έπιαναν από
5 τόνους το στρέµµα και πάνω.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Τευτλοπαραγωγών Μακεδονίας,
Αθανάσιος Πίππας.

Στήριξη από de minimis ή ΠΣΕΑ
ζητούν οι τευτλοπαραγωγοί

30.000 στρέμματα ρυζιού το 2019
λύ καλύτερη βιοµηχανική απόδοση», είπε ο πρωτοπόρος αγρότης.

Τα πλάνα για το επόµενο έτος
Για την τρίτη χρονιά εφαρµογής
µεθόδων γεωργίας ακριβείας ετοιµάζεται, το 2019, και ο παραγωγός Γεώργιος Γκουτσίδης από τη
Σίνδο, ο οποίος καλλιεργεί περίπου 2.000 στρέµµατα ρυζοκαλλιέργειας. Από την άλλη, ο Πέτρος
Κηπουρός από τη Χαλάστρα, παραγωγός µε 400 στρέµµατα ρυζιού, το 2018 έκανε τα πρώτα του
βήµατα στον κόσµο της γεωργίας
ακριβείας, ξεκινώντας µε απλές
αναλύσεις εδάφους και λίπανση
βάσει των δεδοµένων που προέκυψαν από αυτές, δηλώνοντας επίσης ενθουσιασµένος µε τα αποτελέσµατα της δουλειάς.
Το επόµενο βήµα για την Οικοανάπτυξη, που αναµένει το 2019 να
πάει σε συνεργασίες παροχής συµβουλών για τουλάχιστον 30.000
στρέµµατα ρυζιού, είναι να βρει λύσεις, µέσα από τη γεωργία ακριβείας και για τη ζιζανιοκτονία, η οποία
απασχολεί πάρα πολύ τους παραγωγούς. «Είµαστε σε επικοινωνία
και µε µεγάλες εταιρείες σκευασµάτων για κάποια ερευνητικά project,
αλλά και µε τους παραγωγούς, ώ-

Τα ζητήµατα αυτά εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγµατοποίησαν οι τευτλοπαραγωγοί της χώρας την περασµένη Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου στο Πλατύ Ηµαθίας και συµφωνήθηκε να ζητηθεί από το υπουργείο να βρεθεί ένας τρόπος
να στηριχθεί το εισόδηµά τους, είτε µέσω των De Minimis, είτε µέσω των ΠΣΕΑ.
Όπως, µάλιστα, ανέφερε στο Agronews
ο πρόεδρος του Συλλόγου Τευτλοπαραγωγών Μακεδονίας, Αθανάσιος Πίππας, το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο
τη συντριπτική πλειονότητα των περίπου 2.000 συναδέλφων του, που καλλιέργησαν τα σχεδόν 13.000 στρέµµατα
τεύτλων της φετινής περιόδου. Ο ίδιος
µας ανέφερε πως το αίτηµα θα σταλεί
εγγράφως στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενώ θα επιχειρηθεί και συνάντηση µε τον αρµόδιο υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη.

Αχτίδα αισιοδοξίας από τις διαρροές
για ενεργοποίηση της Πειραιώς
Βάσει των σχετικών πληροφοριών,
µετά την απόρριψη και της νέας πρότασης του Innovation Brain από την πιστώτρια τράπεζα, για την οποία σας είχε ενηµερώσει το Agronews, η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει στα χέρια της την
στε την επόµενη χρονιά να τους έχουµε κάποιες έτοιµες λύσεις για
τον εντοπισµό των ζιζανίων», τόνισε το στέλεχος της εταιρείας Γιώργος Ιατρού και συµπλήρωσε: «το
κόκκινο ρύζι είναι µεγάλη πληγή
στον κάµπο. Αυτό που µπορούµε
να κάνουµε για την ώρα είναι να
δούµε ποια χωράφια είναι ευάλωτα στα ζιζάνια και να πούµε πως εκεί χρειάζεται κάτι άλλο. Κι αυτό αφορά και τη βιοµηχανία των ζιζανιοκτόνων και τους ίδιους τους παραγωγούς. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

«PreFer»
Συναντήσαµε τους
συνοµιλητές µας κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε,
την Πέµπτη 21
∆εκεµβρίου, η εταιρεία
Οικοανάπτυξη για
την παρουσίαση της
υπηρεσίας «PreFer»

υπόθεση της σωτηρίας της ΕΒΖ.
Το πλάνο προβλέπει την αξιοποίηση
του Πτωχευτικού Κώδικα και των άρθρων 106 β και δ, για τη δηµιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) και την
ένταξη του ενεργητικού της ΕΒΖ όπως
είναι τα εργοστάσια ζάχαρης, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, τα ακίνητα, οι
µετοχές των θυγατρικών, το ενεχυριασµένο απόθεµα, οι διοικητικές άδειες,
όπως και τα εµπορικά σήµατα. Με βάση το σχέδιο η Τράπεζα Πειραιώς ανακτά την πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων της βιοµηχανίας, ενώ
δεν θα µεταβιβαστούν οι υποχρεώσεις
της. Προβλέπεται, επίσης, η έναρξη παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα το 2020
µέσω της µονάδας στο Πλατύ. Η κατάθεση αίτησης στο άρθρο 106 β και δ, προβλέπεται το ∆εκέµβριο του 2018 και στη
συνέχεια τον Ιούνιο του 2019 αναµένεται η επικύρωση της συµφωνίας. Για το
προσωπικό της επιχείρησης µε τροπολογία προβλέπονται µετατάξεις σε κρατικές υπηρεσίες για περίπου 120 άτοµα
και την πρόωρη συνταξιοδότηση σχεδόν
100 ατόµων που είναι άνω των 56 ετών
και θέλουν έως 5 χρόνια για σύνταξη.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΥΤΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

1,5

ΣΤΡΕMMΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

47%
MΕ ΤΟΝ MΕΣΟ ΟΡΟ
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ
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ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΑΝΑΝ

13.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

>5
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Farm Bill
µε περικοπές
στο επισιτιστικό
επίδοµα από
το παράθυρο

Η διαφθορά στοιχειώνει
τη Ρουμανική προεδρία
Με τον Γιούνκερ να καλεί άμεσα σε μεταρρυθμίσεις για κράτος δικαίου, η Ρουμανία
αναλαμβάνει από 1η Ιανουαρίου την προεδρία της ΕΕ σε κρίσιμη φάση για την ΚΑΠ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Τέσσερα ανοικτά καυτά µέτωπα, που το ένα µε το άλλο συγκοινωνούν µεταξύ τους,
καλείται να διαχειριστεί το επόµενο εξάµηνο η αµφιλεγόµενη Ρουµανική προεδρία:
ΚΑΠ, Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο,
εκλογές Ευρωκοινοβουλίου και Brexit.
Η Ρουµανία, µια χώρα µε τα µεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού στην ΕΕ, αναλαµβάνει από 1η
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 την προεδρία, χωρίς τα καλύτερα διαπιστευτήρια,
δηλαδή υπό την σκιά της απογοητευτικής
έκθεσης προόδου της Κοµισιόν, που κάνει
λόγο για άσκηση πολιτικής επιρροής στη
δικαιοσύνη και σοβαρά ελλείµµατα στην
τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου.
Έτσι, πέρα από τα οργανωτικά, θα έχει
και µια χρυσή ευκαιρία να υπερασπιστεί
τα συµφέροντα της χώρας, βελτιώνοντας
την εικόνα της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωστόσο, η ένταση είναι αυξηµένη µεταξύ
Βρυξελλών και Βουκουρεστίου λόγω των
µεταρρυθµίσεων στη ∆ικαιοσύνη και την
αδυναµία καταπολέµησης της διαφθοράς.
«Αν η κυβέρνηση συνεχίσει και επιχειρήσει πάση θυσία να υιοθετήσει αυτή τη νέα
διάταξη απονοµής χάριτος και έκδοσης αµνηστίας σε πρόσωπα που κατηγορούνται
για διαφθορά, θα υπάρξουν σίγουρα εντάσεις. Η Κοµισιόν έχει ήδη προειδοποιήσει
ότι σε αυτή την περίπτωση η Ρουµανία θα

ακολουθήσει την τύχη της Πολωνίας και
της Ουγγαρίας, που είναι σε ανοιχτή σύγκρουση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
ζήτηµα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης»,
δήλωσε η Ραµόνα Κόµαν, διευθύντρια του
Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Όταν µια χώρα αναλαµβάνει την προεδρία της ΕΕ θέτει τις προτεραιότητές της.
Ωστόσο, οι προτεραιότητες της Ρουµανίας
µοιάζουν πολύ µέτριες: υπάρχουν ασαφείς
αναφορές στη διαχείριση των συνόρων και
τη µετανάστευση, όπως και στην πολιτική
γειτονίας. Είναι ασαφείς ακόµη κι όταν αναφέρονται σε θέµατα που θα µπορούσαν
πραγµατικά να επηρεάσουν τη Ρουµανία,
ως πολιτική συνοχής.
Μάλιστα, λίγες εβδοµάδες πριν, ο πρόεδρος της Κοµισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε πως όσο περισσότερο προχωρήσει
η Ρουµανία τις µεταρρυθµίσεις για το κράτος δικαίου και την καταπολέµηση της διαφθοράς, τόσο πιο εύκολη θα είναι η προεδρία. Σηµειωτέον και ο αγροτοοικονοµολόγος καθηγητής του Πανεπιστηµίου του

Τρίνιτι Άλαν Μάθιους, διατύπωνε ανησυχίες για το ρόλο της Ρουµανικής προεδρίας
σε µία κρίσιµη φάση των διαπραγµατεύσεων για τα νοµικά κείµενα της νέας ΚΑΠ.
Μέγιστος επικριτής των κυβερνώντων
στο Βουκουρέστι πάντως παραµένει ο ίδιος
ο πρόεδρος της Ρουµανίας Κλάους Γιοχάνις. Όπως διαµήνυε το προηγούµενο διάστηµα, η ρουµανική κυβέρνηση δεν είναι
προετοιµασµένη για την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας την 1η Ιανουαρίου
2019 και ως εκ τούτου κρίνοντας απαραίτητη µια κυβερνητική αλλαγή στη χώρα.

Ο σκοπός του Green Acres έπαιζε και
στις 20 ∆εκεµβρίου πριν την είσοδo
του Αµερικανού προέδρου σε
αίθουσα του Λευκού Οίκου όπου
υπέγραψε το Νοµοσχέδιο Γεωργίας
2018. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση
του σχεδιασµού του Υπουργείου
Γεωργίας να αυστηροποιήσει το
πλαίσιο για τις απαιτούµενες
εργάσιµες ώρες για όσους
ενισχύονται οικονοµικά µε τα
παλιότερα γνωστά ως «κουπόνια
σίτισης» (food stamps) µέσω του
Προγράµµατος Επισιτιστικής
Βοήθειας (SNAP). Ο αρµόδιος
υπουργός Sonny Perdue είπε ότι µια
εκκρεµούσα σχετική νοµοθετική
ρύθµιση ήταν η συµβιβαστική λύση
για να συναινέσει να δώσει ο
Αµερικανός Πρόεδρος τη
συγκατάθεσή του στο νοµοσχέδιο,
προσθέτοντας: «Η µακράς διάρκειας
στήριξη από το κράτος δεν ήταν ποτέ
µέρος του αµερικανικού ονείρου.» Η
κυβέρνηση, σηµειώνουν οι Νew York
Times τον Φεβρουάριο σε µια
προσπάθεια να περικόψει 21 δις
δολάρια από τον οµοσπονδιακό
προϋπολογισµό σε βάθος δεκαετίας
πρότεινε ένα σύστηµα που θα
υποχρέωνε πολλούς δικαιούχους να
αντικαταστήσουν το µισό επίδοµά
τους µε ένα ‘Κουτί Καρπών’ (Harvest
Box) µε τρόφιµα σε κονσέρβα, γάλα
µακράς διάρκειας και ζυµαρικά. Τον
Σεπτέµβριο µεµονωµένοι δικαιούχοι
του προγράµµατος έλαβαν κατά µέσο
όρο 123 δολάρια τον µήνα, ενώ σε
οικογένειες δόθηκαν 245 δολάρια.

∆ωροδοκίες
∆ύο πολιτικοί έχουν µετατρέψει τη Ρουµανία σε έναν από
τους πιο αδύναµους κρίκους
της ΕΕ, µε εµπλοκή σε σκάνδαλα κατάχρησης εξουσίας και
υπεξαιρέσεις κονδυλίων

Λίγο πριν επικυρώσει το νοµοσχέδιο, ο Ντόναλντ Τραµπ τουίταρε
βίντεο από τα βραβεία Emmy το 2005, κρατώντας τσουγκράνα, για
να τραγουδήσει το Green Acres, «η αγροτική ζωή είναι η ζωή µου».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Μετά τα λιπάσµατα
Ο συνεταιρισµός θα έχει
σύντοµα τη δυνατότητα
για διακίνηση προϊόντων
και στον τοµέα των
φυτοπροστατευτικών

Στην τελευταία φάση επεξεργασίας ολοκληρωµένης πρότασης συνεργασίας
µε την Γερµανο-Βουλγαρική Τράπεζα
ProCredit Bank βρίσκεται ο συνεταιρισµός Λαρισαίων Αγροτών «η Ένωση», η διοίκηση του οποίου, µε προσεκτικά βήµατα επιδιώκει να ανακτήσει
λίγο από το χαµένο έδαφος της άλλοτε κραταιάς ΕΑΣ Λάρισας.
Τα πεπραγµένα της χρονιάς και
οι βασικοί στόχοι για το 2019 συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια γενικής
συνέλευσης το Σάββατο πριν από
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Δανειοδότηση από
την ProCredit με 2,5%
φέρνει στα μέλη του
ο ΑΣΟ Λαρισαίων

Agrenda

χοµένως και µε εγγύηση του συνεταιρισµού- ώστε να κλείνει ο κύκλος της
προµήθειας αγροεφοδίων από τους
παραγωγούς. Κάπως έτσι ήρθε η προταση της ProCredit, η οποία κάνει λόγο για επιτόκιο της τάξεως του 2,5%.
Μοναδική παραφωνία καθ’ όλη
τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης αποτέλεσαν οι παιδαριώδεις και ανούσιες καταγγελίες
του πρώην προέδρου της οργάνωσης
Χρήστου Σιδερόπουλου. Ο εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστής, άλλοτε πουλέν
του Θανάση Κοκκινούλη, εξέφρασε
την πικρία για την καθαίρεσή του από την ηγεσία του συνεταιρισµού.

τα Χριστούγεννα. Ο πρόεδρος της
Οργάνωσης Φώτης Παπαδόπουλος,
προσπάθησε να δώσει το περίγραµµα των δραστηριοτήτων του συνεταιρισµού και να τεκµηριώσει τα µέχρι
σήµερα µικρά, αλλά σταθερά βήµατα
προς όφελος των µελών του.
Έχοντας εξασφαλίσει άδεια για τη
διακίνηση λιπασµάτων, ο συνεταιρισµός θα έχει σύντοµα τη δυνατότητα
για ανάλογη δραστηριότητα και στον
τοµέα των φυτοπροστατευτικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, επιδιώκει τη συνεργασία µε τραπεζικό φορέα, ο οποίος θα
είναι σε θέση να εξασφαλίζει φθηνή
χρηµατοδότηση των αγροτών -ενδε-

Έξω από τα ρούχα
τους... έβγαλε, για µια
ακόµη φορά, τα µέλη
του Συνεταιρισµού
Λαρισαίων, ο Χρήστος
Σιδερόπουλος.

Πρώτα γενικές συνελεύσεις μετά
τα μπλόκα, λέει η Πανελλαδική
στην εφηµερίδα Agrenda η πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Αµυνταίου
και µέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ∆ιαµάντω Κρητικού,
το επόµενο ραντεβού των αγροτών
έχει προγραµµατιστεί στις 11 Γενάρη
στις Σέρρες. Εκεί θα πραγµατοποιηθεί η γενική συνέλευση της Πανελλαδικής και θα ακολουθήσουν αρκετές συναντήσεις ακόµα σε διάφορες
περιοχές της χώρας προκειµένου να
οργανωθούν οι κινητοποιήσεις που
θα ξεκινήσουν, σύµφωνα µε την ίδια,
στο τέλος του ίδιου µήνα.
Οι αγρότες εκφράζουν την ανάγκη
για εγγυηµένες τιµές, µε κριτήριο το
κόστος παραγωγής, ενώ θεωρούν πως
κανένα από τα αιτήµατα τους δεν έχει
ικανοποιηθεί παρά και τις πυροσβεστικές λύσεις de minimis. Αλλά και όταν κάτω από την αγωνιστική πίεση
του µπλόκου- η κυβέρνηση κάτι δίνει,
φροντίζει να το κουτσουρεύει πολύ κάτω από αυτά που ζητούν. Αυτό, όπως
λένε έγινε τώρα µε το ακατάσχετο των
7.500 ευρώ που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Υπό την πίεση
Κάτω από την αγωνιστική πίεση των µπλόκων, η κυβέρνηση κάτι
δίνει, αν και φροντίζει
να το κουτσουρεύει
πολύ κάτω από αυτά
που ζητάνε, όπως
έγινε τώρα µε το
ακατάσχετο των 7.500
ευρώ που ψηφίστηκε
στη Βουλή, λένε οι
παραγωγοί
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∆ιαχρονικά ως τώρα οι κυβερνήσεις
θεωρούν ξεπερασµένη υπόθεση τις
αγροτικές κινητοποιήσεις, εµφανίζοντας στην γενική εικόνα έναν κλάδο
που διαµαρτύρεται παρά τις παροχές,
κάτι που φυσικά δεν ισχύει, αφού αυτό που στο τέλος δίνεται στον αγροτικό κόσµο, όταν η αναµέτρηση φθάνει
στις εθνικές οδούς, τους έχει αφαιρεθεί µε άλλους τρόπους.
Την τακτική αυτή, την αναγνωρίζουν
πλέον οι αγρότες, οι οποίοι στο τέλος
του Ιανουαρίου σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων- προγραµµατίζεται
να βγάλουν τα πρώτα τρακτέρ στους
δρόµους. Εξάλλου, µετά την πρώτη αναγνωριστική κινητοποίηση που πραγµατοποιήθηκε στη Καρδίτσα στο δέλτα του Ε65 το προηγούµενο διάστηµα,
η οποία εκ πρώτης όψεως δεν ανησύχησε ιδιαιτέρως το κυβερνητικό επιτελείο, εντούτοις το γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος είναι µπροστά δηµιουργεί νέα δυναµική εκατέρωθεν.
Σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά

Το επόµενο
ραντεβού των
αγροτών έχει
προγραµµατιστεί για τις 11
Γενάρη στις
Σέρρες, όπως
έκανε γνωστό
στην Agrenda
η πρόεδρος
του Αγροτικού
Συλλόγου
Αµυνταίου
και µέλος της
Πανελλαδικής
Επιτροπής
Μπλόκων
∆ιαµάντω
Κρητικού.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Ήταν να µην πάρουν φόρα…. Την προοπτική
των de minimis και για τα αχλάδια, που
αναµένεται να καρποφορήσουν το πρώτο
τρίµηνο του 2019, έταξε στους Τυρναβίτες µε
τους οποίους συναντήθηκε ο υφυπουργός
Κόκκαλης. Παλιά παρέπεµπαν στα ΠΣΕΑ, τώρα
βρήκαν τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας και
όλους τους παραπονεµένους εκεί! Για να δούµε
πόσες καλλιέργειες χωράνε…
Ενθουσιασµένοι, αλλά και πιο ενηµερωµένοι
γύρισαν οι Λαρισαίοι συνεταιριστές που είχαν
την ευκαιρία να βρεθούν στη Βαλένθια της
Ισπανίας, µέσω του ευρωπαϊκού
προγράµµατος Erasmus. Αγρότες µέλη του
συνεταιρισµού Λαχανοπαραγωγών Νέας
Φιλιππούπολης Λάρισας πήραν µαθήµατα
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, έρευνας, νέων
τεχνολογιών, υδροπονίας, λειτουργίας
αγροτικού σχολείου και ιδιωτικής εταιρείας
έρευνας (Αγροτικής Τράπεζας Βαλένθια),
αλλά και τρόπου λειτουργίας συνεταιρισµών.
Το τερπνόν µετά του ωφελίµου! Η εφαρµογή
τώρα θα κάνει τη διαφορά!
Αποστοµωτικά για ακόµα µια φορά τα στοιχεία
της Eurostat. Την ώρα που στη Βάθη µας λένε
ότι το αγροτικό εισόδηµα αυξάνεται και µας
προµατάρουν τις επιδοτήσεις που δίνουν και
κάνουν λόγο για αύξηση των εξαγωγών στα
αγροτικά προϊόντα, έρχεται η Eurostat µε
αποδείξεις και µας πληροφορεί ότι κοντά στο 3%
εντοπίζουν οι προπαρασκευαστικές εκτιµήσεις
της τη µείωση του µέσου πραγµατικού αγροτικού
εισοδήµατος στην Ευρώπη για το 2018, µε την
υποχώρηση στην Ελλάδα να φτάνει το 4,8% σε
σχέση µε τα επίπεδα του 2017. Έτσι, λέµε, για
να έχουµε µια τεκµηριωµένη εικόνα!
Κι ενώ η έλευση του νέου χρόνου είναι προ
των πυλών, πολλοί αγρότες µας τηλεφωνούν
καθηµερινά και µας ρωτούν πότε θα γίνει τελικά
ο διασταυρωτικός έλεγχος για τα δικαιώµατα… ..
όχι του 2017 ή του 2018, αλλά του 2015. Αν
και το υπουργείο τηρεί σιγήν ιχθύος, από τους
τοπικούς ΟΠΕΚΕΠΕ λένε στους παραγωγούς ότι
η συγκεκριµένη διαδικασία έχει µετατεθεί για
την άνοιξη του 2019. Όπως και να έχει, οι
αγρότες θα έπρεπε να έχουν µια πιο αξιόπιστη
ενηµέρωση. Ας εκτιµηθεί, τουλάχιστον, η
πολύχρονη υποµονή τους.
Απολογισµό του έργου του ετοιµάζει, όπως
µαθαίνουµε, ο Αραχωβίτης. Μάλιστα, το
επόµενο διάστηµα πρόκειται να καλέσει τους
δηµοσιογράφους για να τους ενηµερώσει.
Προφανώς η Βάθη είτε θεωρεί ότι από τον
Αύγουστο µέχρι σήµερα έχουν σηµειωθεί
άλµατα στη στήριξη της ελληνικής αγροτικής
οικονοµίας είτε βλέπει τα µπλόκα να έρχονται
και θέλει να ηρεµίσει κάπως τα πνεύµατα. Κάτι
µας λέει όµως ότι όσοι βγαίνουν στους
δρόµους έχουν χορτάσει από «θα» και
προεκλογικές υποσχέσεις. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

«Η Αθήνα, σύµφωνα µε τα
πιο έγκυρα διεθνή στοιχεία,
είναι πόλη ασφαλής για
κατοίκους και επισκέπτες.
Η κυβέρνηση πρέπει να
αντιµετωπίσει τους
θύλακες πολιτικής βίας,
που αµαυρώνουν την
εικόνα της και πλήττουν το
θεµελιώδες δικαίωµα του
πολίτη στην ασφάλεια».

;

ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

«Οι ισραηλινές εταιρείες
χαρακτηρίζονται από την
εξωστρέφεια. Οι Ισραηλινοί
δεν έχουν σύνορα. Οι
ελληνικές εταιρείες είναι
εσωστρεφείς, δεν έχουν
πρόσβαση σε κεφάλαια,
κατασκευάζουν όµως καλά
προϊόντα. Υπάρχουν οι
συνθήκες για συνεργασίες
οµοειδών εταιρειών».

ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Για εµένα η Μαίρη Πόπινς
ήταν ένα εργαλείο που
επιδιόρθωνε ζωές. [...].Ηταν
αναγκαίο να είµαστε πολύ
προσεκτικοί ώστε να
αποτίσουµε φόρο τιµής
στην πρωτότυπη ταινία και
στη Τζούλι Αντριους, αλλά
και να φέρουµε κάτι
διαφορετικό, τη δική µου
εκδοχή για την ηρωίδα».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ

«Ο Φέντερερ δεν αποτελεί
µόνο έµπνευση, έχει παίξει
ρόλο στην παρουσία και
την ανάπτυξή µου όλα αυτά
τα χρόνια. Συνεχίζω να
πιέζω τον εαυτό µου για να
πετύχω αυτά που εκείνος
έχει πετύχει και πιστεύω
πως αν βρεθώ στη θέση
του, θα είναι το καλύτερο
συναίσθηµα στον κόσµο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΕΣ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΙ∆Η ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ

Υβρίδια

Καλά στη Βουλή µε αφορµή
συζήτηση για «το θανατηφόρο
µεταχρωµατικό έλκος του
πλατάνου» κατάλαβαν ότι στην
Ελλάδα για να ληφθεί µία
απόφαση βρισκόµαστε, όπως
ειπώθηκε, µεταξύ Αυστραλίας
όπου το πλαίσιο είναι αυστηρό
και Αλβανίας όπου δεν γίνεται
απολύτως τίποτα!
Πονοκεφαλιάζει πολλούς
ηλικιωµένους αγρότες η
πληροφορία ότι επίκειται
διάταξη βάσει της οποίας για να
χτίσουν µεγαλύτερο
αφορολόγητο (από 25% ως
50%) θα πρέπει να µαζέψουν
αποδείξεις µέσω πλαστικού
χρήµατος ή e-banking.
Οι ενηµερώσεις για τη νέα
ΚΑΠ καλά κρατούν, το στίγµα
όµως επί του εθνικού φακέλου
ακόµη δεν έχει γίνει γνωστό
από τους εµπλεκοµένους στην
άσκηση αγροτικής πολιτικής.

Οι ανοιχτές τιµές
επί µακρόν
και το φιξάρισµα
στα γρήγορα!

Για ξεµπέρδεµα στους... διευθυντές
Το µπουρδούκλωµα µε τις τροπολογίες για να περάσει το ακατάσχετο τις προηγούµενες ηµέρες δεν ήταν και µικρό. Η γενική εντύπωση
ήταν ότι οι πληρωµές έγιναν, αφού πήρε και ΦΕΚ η όλη διαδικασία,
όµως η χαρτούρα και τοα µπλοκάρισµα στην εξισωτική έµειναν. Ο
πρόεδρος Βάκης βλέπει προβλήµατα στη συνέχεια και σε Βιολογικά, εγχώριες φυλές, de minimis και αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, παρά τις
διαβεβαιώσεις του υπουργού πως προγράµµατα β’ πυλώνα και αποζηµιώσεις δεν κατάσχονται. Για ξεµπερδέµατα, πάντως, ο υπουργός
της πλατείας παρέπεµπε την περασµένη Τετάρτη στους διευθυντές
των τραπεζών, οι οποίοι και τελικά πήραν το θέµα στα χέρια τους.

Μελετηροί

Προετοιµασµένοι

Εντατικά

Καλά, πόσα χρόνια κρατάει το
σήριαλ της αναλογιστικής
µελέτης για την επικαιροποίηση
του κανονισµού του ΕΛΓΑ, σε
πιο σύγχρονα πρότυπα; Στις 13
∆εκέµβρη η διοίκηση του
οργανισµού, λέει, αποφάσισε να
προχωρήσει σε διενέργεια
διαγωνιστικής διαδικασίας για
την ανάθεση αναλογιστικής
µελέτης. Τώρα, τι θα καλύπτεται,
πόσο θα κοστίζει στο σίκουελ...

∆εν συµφέρει, λένε οι
µπλοκατζήδες, να µειωθεί το
κόστος παραγωγής, γιατί θα
πέσουν τα κέρδη των εµπόρων
και ως εκ τούτου, το αγροτικό
ζήτηµα θα παραµένει ζέον.
Όπως και να’ χει, τέλος
Ιανουαρίου κάτι θα γίνει µε
φόντο ή µε ορίζοντα τις εθνικές
οδούς και ήδη στο υπουργείο της
πλατείας έχουν αφήσει κάποιες
de minimis για καβάντζα!

Μεγαλεία για την Ολυµπία,
στο Ισραήλ, που πήρε µέρος
στην τριµερή διάσκεψη
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ,
παρουσία των πρωθυπουργών
των εν λόγω χωρών. Στο
κοµµάτι που την αφορά, θα
προχωρήσει λέει η ερευνητική
συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας µε τη δηµιουργία
τριήµερου workshop στο
Ισραήλ τον ερχόµενο Μάιο.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Συµµαχία Ε∆ΟΚ και
ΣΕΒΓΑΠ κατά vegan,
για τη συκοφάντηση
της κατανάλωσης
κρέατος και γάλακτος.
Καλό θα ήταν να
επεκταθούν και
σε αυτούς που
αλώνουν την εγχώρια
παραγωγή µε
παράνοµες εισαγωγές.
Στο υπουργείο
Οικονοµίας επιµένουν
να διαφηµίζουν
τα οφέλη στην
παγκόσµια αγορά
της φαρµακευτικής
κάνναβης µε το τζίρο,
λέει, στα 55,8 δις
δολάρια ως το 2025.
Τα 185,2 εκατ. ευρώ
για επενδύσεις εδώ
τι αντιπροσωπεύουν;
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Άνθρακας
το κλίμα

Τρίμματα

Ε

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆

ύο είναι οι παράγοντες
που καθορίζουν το οικονοµικό αποτέλεσµα
στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής. Η απόδοση (σε
προϊόν) και η τιµή διάθεσης του
προϊόντος. Η εξέλιξη και των δύο
αυτών παραγόντων -τον τελευταίο
χρόνο- δεν αφήνει και τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Σχήμα οξύμωρο
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ αυτό που λέµε «κλιµατική αλλαγή» κι από την άλλη
οι «χαµηλές πτήσεις» των αγορών, η δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο γίνεται όλο και δυσκολότερη. Το θέµα είναι ότι βρισκόµαστε αντιµέτωποι και µε παραδοξότητες. Παλαιότερα, αυτό που
ξέραµε, έλεγε ότι όταν µειώνεται
η προσφορά, αυξάνεται η τιµή.
Τώρα τελευταία και οι παραγωγές
πλήττονται και οι τιµές πέφτουν!

Έρωτας είναι η αιτία
ΑΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ τους ανθρώπους
του εµπορίου θα σου πουν ότι η
αγορά έχει τον τρόπο της. Ό,τι λείπει σε µια γεωγραφική ζώνη ή περιοχή, εύκολα καλύπτεται από µια
άλλη και µάλιστα µε προϊόν χαµηλότερης, πολλές φορές, τιµής.Τώρα πώς γίνεται και την ίδια στιγµή
που όλοι κλαίνε για τις δυσµενείς
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, τα αγροτικά προϊόντα να φθάνουν και να περισσεύουν, κάπως
θα πρέπει να απαντηθεί.

Το διαζύγιο
ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ θα ήταν π.χ.
ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα των εκµεταλλεύσεων, χωρίς να ενισχύεται, όσο ενδεχοµένως θα
αναµενόταν, η διεθνής
ζήτηση. Το ζήτηµα είναι
ότι σε περιβάλλον υψηλής παραγωγικότητας και
σταθερής ζήτησης, χώρες όπως η Ελλάδα δεν έχουν καµιά τύχη. Ειδικά, όσο η διαφο-

ροποίηση της παραγωγής και η
προσφορά προϊόντος µε µοναδική ταυτότητα παραµένει όραµα!

Πριν το Ρουβίκωνα
Αρκεί να σας
πω ότι από µια
κοινότητα 80
επαγγελµατιών
αγροτών, η
συντριπτική
πλειοψηφία των
οποίων, µέχρι
πριν από λίγα
χρόνια, διαβιούσε
αξιοπρεπώς,
σήµερα είναι
αµφίβολο
αν έχουν
εξασφαλισµένο
επαγγελµατικό
µέλλον 2 ή 3
παραγωγοί

ΝΑ ΠΟΥΜΕ Ε∆Ω ότι για κάποια
χρόνια, αυτό που δεν έδιναν οι
τιµές αγοράς, το αναπλήρωναν
σε κάποιο βαθµό οι κοινοτικές
ενισχύσεις. Σήµερα, ούτε αυτό
συµβαίνει. Οι ενισχύσεις στον αγροτικό τοµέα βαίνουν µειούµενες και στην καλύτερη περίπτωση σταθεροποιούνται χωρίς διακυµάνσεις σε χαµηλά επίπεδα. Τι
σηµαίνει αυτό; Ότι όποιος πρόλαβε και πέρασε τον Ρουβίκωνα,
έχει καλώς! Όποιος κοντοστάθηκε στην όχθη της χαµηλής... επένδυσης, γεια σου!

Ως τον Κίσσαβο
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ όµως από τη
θεωρία, θα πρέπει να σας πω ότι
τα νέα που κοµίζω, από την ιδιαίτερή µου πατρίδα -κάπου στους
πρόποδες του Κισσάβου- την οποία και επισκέφθηκα αυτές τις
µέρες, κρίνονται άκρως απογοητευτικά! Αρκεί να σας πω ότι από
µια κοινότητα 80 επαγγελµατιών
αγροτών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, µέχρι πριν από
λίγα χρόνια, διαβιούσε αξιοπρεπώς, σήµερα είναι αµφίβολο αν
έχουν εξασφαλισµένο επαγγελµατικό µέλλον 2 ή 3 παραγωγοί.

Νέοι τζογαδόροι
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ένα σηµαντικό µέρος της παραγωγικής δραστηριότητας έχει περάσει σε ετεροεπαγγελµατίες, οι οποίοι διέθεταν κάποιες οικονοµίες, ώστε να
επενδύσουν κατά κάποιο
τρόπο, σε νέες (κατά βάση)
καλλιέργειες. Μένει να αποδειχθεί αν έπραξαν σοφά ή αν έχουν πλανηθεί,
πλάνην οικτρά, όπως οι «εξωσχολικοί» του χρηµατιστηρίου στα τέλη του ‘90.

κπρόσωποι από όλο τον κόσµο µαζεύτηκαν για ένα νέο γύρο διαπραγµατεύσεων για το κλίµα στο Κατοβίτσε
(2-14 ∆εκεµβρίου), µια πόλη στη καρδιά των εργασιών εξόρυξης στην Πολωνία. Μια
µπάντα από Πολωνούς ανθρακωρύχους έπαιζε µελωδίες έξω από το κτίριο της συνάντησης
και σε περίπτερα στο εσωτερικό υπήρχαν εκθέµατα άνθρακα πίσω από γυαλί σαν έργα τέχνης, όπως και καλλυντικά και κοσµήµατα διακοσµηµένα µε άνθρακα.
Η Πολωνία εξασφαλίζει περίπου το 80% της
ηλεκτρικής της ενέργειας από τον άνθρακα και
σύµφωνα µε τον Πρόεδρο Ντούντα η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέµατα για δύο αιώνες. Ανάλογα µε το πώς βλέπει κανείς τα πράγµατα,
µια Σύνοδος για το κλίµα περιτριγυρισµένη από άνθρακα είναι είτε παράδοξη – «πέρα από
την παρωδία», όπως το έθεσε ένας σχολιαστής
– είτε σχεδόν κατάλληλη.
Τον Οκτώβριο έρευνα διεθνών επιστηµόνων
προειδοποιούσε ότι ο πλανήτης ήταν πιο κοντά
σε επικίνδυνα επίπεδα υπερθέρµανσης απ’ ό,τι
πιστεύαµε και ότι ένα κρίσιµο όριο ήταν πιθανό να ξεπεραστεί µέσα σε λίγα χρόνια. Την ίδια ώρα, η µια χώρα µετά την άλλη έψαχναν
το «κουµπί της αναµονής». Ο νέος Βραζιλιάνος
πρόεδρος Μπολσονάρου διάλεξε
για υπουργό Εξωτερικών έναν αρνητή της κλιµατικής αλλαγής και
η Βραζιλία απέσυρε την υποψηφιόΤΗΣ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ
τητα για φιλοξενία
ΚΟΛΜΠΕΡΤ*
της επόµενης Συνόδου το Νοέµβριο του 2019. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακάλεσε τα σχέδια περί αύξησης των
φόρων στη βενζίνη και το πετρέλαιο λόγω του
κινήµατος των «κίτρινων γιλέκων» που υποστήριξαν ότι ο Μακρόν ενδιαφέρεται για το τέλος του κόσµου ενώ εκείνοι ανησυχούν για το
πώς θα βγει ο µήνας.
Η αµερικανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, έδωσε στη δηµοσιότητα δύο προγράµµατα που προωθούν τη χρήση ορυκτών καυσίµων. Το πρώτο ήταν µια προτεινόµενη αποµάκρυνση από νόµο της εποχής Οµπάµα που
µπλόκαρε την κατασκευή νέων εργοστασίων
που λειτουργούν µε βάση τον άνθρακα. Το
δεύτερο αφορούσε σχέδιο να διατεθούν περίπου εννιά εκατοµµύρια έικρ (acres) δηµόσιας
γης στις δυτικές πολιτείες για εξόρυξη πετρελαίου και αερίου. Κλείνοντας, ερευνητές από
τα Πανεπιστήµια της Καλιφόρνια και του Τέξας
επεσήµαν ότι «για δεκαετίες οι επιστήµονες αναλύουν µακροπρόθεσµους στόχους και όσοι
χαράσσουν πολιτική υποκρίνονται ότι τους ακολουθούν. Αυτές οι µέρες έχουν περάσει».
* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ THE NEW YORKER
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Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος

ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ

Ρακιντζής και φιλόσοφος
Έφυγε στα 78 του, ο άρχοντας του Βερτίσκου και κορυφαίος αποσταγματοποιός
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

«Στην Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του
’50 υπήρχαν 167 εγγεγραµµένοι ποτοποιοί. Κάθε ποτοποιείο ήταν κι ένα
µικρό µεζεδοπωλείο, µε τον µεζετζή
να τηγανίζει σαρδέλες, πιπεριές και
να προσφέρει τα ούζα µε ελιές, τοµάτες, αγγούρια. Εγώ από µικρός στον
κόσµο των µεγάλων, πουλούσα ούζο
ποτήρι-ποτήρι, γύρω στα 70 κιλά την
ηµέρα! Κι όταν µεγάλωσα λίγο, µε το
ποδήλατο έκανα διανοµή νταµιτζάνες
στα σπίτια των πελατών! Κείνη την εποχή, λίγο µετά τον πόλεµο, φτώχεια
µεγάλη και το χύµα ούζο ήταν η µοναδική χαρά του κοσµάκη».
Τα λόγια του ίδιου του Ανέστη Μπαµπατζιµόπουλου, σε µια από τις τελευταίες του διηγήσεις, είναι χαρακτηριστικά της θεώρησής του για τη ζωή. Την
παραµονή των Χριστουγέννων, έφυγε, στα 78 του χρόνια, έχοντας καταφέρει πολλά, µάλλον τα περισσότερα απ’ αυτά για τα οποία αγωνίστηκε.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Όπως αναφέρεται σε κάποιο από τα βιογραφικά του, στη
Θεσσαλονίκη, την πόλη της φτώχιας και συνάµα του πλούτου
µα κυρίως την πόλη της αρχοντιάς ανδρώθηκε ο Ανέστης και
στάθηκε δίπλα σε γίγαντες του επαγγέλµατος και οικογένειες
όπως η οικογένεια Μπουτάρη, Κατσαρού, Τσάνταλη,
Καργόπουλου, Λάγια, Μπίλια και πολλές άλλες άξιες…

Ο Ανέστης Μπαµπατζιµόπουλος
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη µε το
ξέσπασµα του πολέµου, το 1940.
Άφησε την τελευταία του πνοή
παραµονή Χριστουγέννων 2018.
Τέλειωσε το 4ο Γυµνάσιο Αρρένων
το 1958, χωρίς να ακολουθήσει
περαιτέρω σπουδές. Κάποια
συγγράµµατα και µεταφράσεις
γαλλικών και γερµανικών
πραγµατειών και οινολογικών
ερευνών τον βοήθησαν πολύ στην
πορεία του ως οινοποιού αποσταγµατοποιού. Παντρεύτηκε το
1968 την Αγγελική Στεφανή, µε την
οποία απέκτησαν ένα γιο, το Χρήστο
Μπαµπατζιµόπουλο.

Από παίδι στον
κόσµο των µεγάλων

Συµβαδίζοντας
µε την εποχή

Πέτυχε σε ό,τι
καταπιάστηκε

Η µητέρα του, Θεοδώρα,
κράτησε το ποτοποιείο
στο Βαρδάρη, έχοντας
για βοηθό, παιδί του
δηµοτικού, τότε, το γιό
της, Ανέστη

Η υπευθυνότητα και
η προσήλωση στην
εργασία ήταν η βασική
προϋπόθεση. Καθώς
οι συνθήκες άλλαζαν
σιγά – σιγά εµφανίστηκαν
και τα πρώτα βήµατα του
εκσυγχρονισµού

Την παραµονή των
Χριστουγέννων, έφυγε,
στα 78 του χρόνια, έχοντας καταφέρει πολλά,
µάλλον τα περισσότερα
απ’ αυτά για τα οποία
αγωνίστηκε

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, µε καταγωγή από τη Σηλυµβρία της Κωσταντινούπολης και µε αναφορές σε οικογένεια κρασάδων και ρακιντζήδων,
µε ιδιόκτητα, εκεί, αµπέλια, κρασοµάγαζα και αποστακτήρια. Βέβαια, δεν
γνώρισε καλά - καλά ούτε τον πατέρα
του, ούτε τον παππού του, καθώς και
οι δύο έφυγαν πολύ νωρίς από τη ζωή
του. Τα παραµύθια και οι αφηγήσεις
της γιαγιάς του, έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην εξέλιξή του και τη διαµόρφωση της κοσµοθεωρίας του. Το ίδιο
και η µητέρα του, Θεοδώρα, που κράτησε το ποτοποιείο στο Βαρδάρη, έχοντας για βοηθό, παιδί του δηµοτικού,
τότε, το γιό της, Ανέστη, δηµιουργό,
αργότερα, της ξακουστής επιχείρησης
Μπαµπατζίµ.
Όπως αναφέρεται σε κάποιο από
τα βιογραφικά του, στη Θεσσαλονίκη, την πόλη της φτώχιας και συνάµα
του πλούτου µα κυρίως την πόλη της
αρχοντιάς ανδρώθηκε ο Ανέστης και
στάθηκε δίπλα σε γίγαντες του επαγγέλµατος και οικογένειες όπως η οικογένεια Μπουτάρη, Κατσαρού, Τσάνταλη, Καργόπουλου, Λάγια, Μπίλια
και πολλές άλλες άξιες…
Η υπευθυνότητα και η προσήλωση στην εργασία ήταν η βασική προϋπόθεση. Καθώς οι συνθήκες άλλαζαν σιγά – σιγά εµφανίστηκαν και τα
πρώτα βήµατα του εκσυγχρονισµού.
Η ιδέα της τυποποίησης και της εµφιάλωσης καθώς και η σφραγίδα και
η υπογραφή του κάθε δηµιουργού
ήταν το πρωταρχικό µέληµα. Γνώσεις, εµπειρία και µηχανήµατα και
πάντα η σκέψη ότι κάθε µέρα πρέπει να βελτιώνεται η θέση της επιχείρησης έγιναν αυτοσκοπός. Η παραγωγή προϊόντων ακολούθησε τις συνήθειες της εποχής· ούζο, µπράντυ
και λικέρ. ∆ειλά – δειλά όµως άρχισε να φαίνεται και ένα ενδιαφέρον
για το κρασί. Το όνειρο υπήρχε και
ώριµος πλέον ο Ανέστης αποφασίζει να το θεµελιώσει.
Το 1971, σε ιδιόκτητη έκταση εγκαθιστά τον πρώτο δοκιµαστικό αµπελώνα στην περιοχή Όσσα, στην περιοχή του Λαγκαδά, στις πλαγιές του όρους Βερτίσκου σε υψόµετρο 620 µέτρων και σε απόσταση µόλις 32 χιλιοµέτρων από τη Θεσσαλονίκη. ∆οκιµάζονται η αντοχή, η υποµονή, οι γνώσεις του καλλιεργητή. Και φυσικά, το
έδαφος, το κλίµα, η επιλογή των ποικιλιών. Η ίδια η πραγµατικότητα έδειξε ότι το εγχείρηµα πέτυχε.

Η γεωργία
και η κτηνοτροφία
σε µια έκθεση
Στη Σκεπαστή Αγορά της
Νεάπολης Λάρισας θα διεξαχθεί
από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3
Μαρτίου 2019, η 12η Πανελλήνια
Έκθεση για τη Γεωργία και την
Κτηνοτροφία Agrothessaly. Η
Agrothessaly είναι αποτέλεσµα
στρατηγικής συνεργασίας της ∆ΕΘHelexpo και του ∆ήµου Λαρισαίων.
Η περσινή διοργάνωση φιλοξένησε
167 εκθέτες και προσέλκυσε
40.153 επισκέπτες. Η έκθεση έχει
διεθνή χαρακτήρα – την τελευταία
φορά υποδέχθηκε επισκέπτες από
τη Βουλγαρία, την ΠΓ∆Μ, την
Αλβανία, την Τουρκία, την Κύπρο
και την Ιταλία. Οι παράλληλες
εκδηλώσεις καλύπτουν ένα ευρύ
πεδίο θεµάτων που άπτονται του
πρωτογενούς τοµέα και θα
πλαισιώνονται από εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, όπως το Πανεπιστήµιο
και το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Μέχρι 30 ∆εκεµβρίου 2018
η αποστακτική περίοδος για
τους διήµερους αµπελουργούς
Έως 31 ∆εκεµβρίου 2018 οι
δηλώσεις αγροτών παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας για τη
διατήρηση ή µη της ιδιότητας
του κατ’ επάγγελµα αγρότη
Μέχρι 7 Ιανουαρίου 2019 οι
αιτήσεις για το Μητρώο
Γεωργικών Συµβούλων
Έως 11 Ιανουαρίου 2019 οι
αιτήσεις για το πρόγραµµα
επιµόρφωσης σε θέµατα
υδροπονικής καλλιέργειας
ντοµάτας στο θερµοκήπιο που
διοργανώνει το ΑΠΘ µε τη
συµµετοχή στελεχών εταιρειών
Από 10 έως 23 Ιανουάριου
2019 µπορούν να υποβάλουν
ενστάσεις όσοι δεν
πληρώθηκαν την εξισωτική
αποζηµίωση
Έως 31 Ιανουαρίου 2019 η
προθεσµία παράδοσης της
ξηρής κορινθιακής σταφίδας
εσοδείας 2018 από τους
παραγωγούς στις µεταποιητικές
επιχειρήσεις
Μέχρι 30 Ιουνίου 2019 η
προθεσµία υποβολής αιτήσεων
νοµιµοποίησης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων
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ΚΑΒΑΛΑ
Συζήτηση για
τη νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

∆ιαγωνισµός Οίνου
και Αποσταγµάτων
O ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου και Αποσταγµάτων
Αµπελοοινικής Προέλευσης Θεσσαλονίκης θα
πραγµατοποιηθεί από 19 έως 21 Φεβρουαρίου
2019. Στόχος του διαγωνισµού να αναδείξει το
επώνυµο ελληνικό κρασί και απόσταγµα τόσο σε
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι κλαδικές
οργανώσεις (Ε∆ΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ, ΣΕΑΟΠ, έξι
Περιφερειακές Ενώσεις Οινοπαραγωγών)
συµµετέχουν στην προετοιµασία υπό την
καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Λαζαράκη Master
of Wine. ∆ηλώσεις συµµετοχής: 8/01/2019 –
8/02/2019. Παραλαβή δειγµάτων: 04 –
08/02/2019. Περισσότερες πληροφορίες: 2310
281617, oinologos@wineroads.gr, www.tiwc.gr.

Η ΠΕ Καβάλας διοργανώνει
στις 11 Ιανουαρίου 2019,
ώρα 18:00µµ την εκδήλωση:
«Οι προοπτικές της
ελληνικής και της
ευρωπαϊκής γεωργίας». Θα
παρέµβουν ο Καθηγητής του
ΑΠΘ Κώστας Μάττας, ο
Γενικός Γραµµατέας του
ΥΠΑΑΤ, Χαράλαµπος
Κασίµης και ο γεωπόνος και
Πρόεδρος της Ζεύς
Ακτινίδια ΑΕ, ∆ηµήτρης
Μανώσης. Με την
υποστήριξη της ΕΑΣ
Καβάλας και Παγγαίου, του
ΓΕΩΤΕΕ, Αγροτικών
Συλλόγων της περιοχής.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

∆ασικοί χάρτες
παρουσία Φάµελλου
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, σε
συνεργασία µε το ΓΕΩΤΕΕ, διοργανώνει
εσπερίδα στις 3 Ιανουαρίου 2019 στην
αίθουσα Καστελλάκη του Επιµελητηρίου
Ηρακλείου για τους
δασικούς χάρτες.
Kεντρικός οµιλητής
µε θέµα «∆ασικοί
Χάρτες – Μια
µεταρρύθµιση
καινοτοµίας και
διαφάνειας» θα είναι
ο Αν. Υπουργός
Περιβάλλοντος
Σωκράτης Φάµελλος.
Σε άλλες
παρεµβάσεις θα
θιγεί η ιστορική
εξέλιξη του ζητήµατος αλλαγής χρήσης των
δασικών εκτάσεων στη χώρα, ο ρόλος του
φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο στην ανάρτηση
των δασικών χαρτών, το περιεχόµενο και το
χρονοδιάγραµµα κατάρτισής τους στην Κρήτη
καθώς και ο ρόλος των κοινοτικών
επιδοτήσεων.

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
Στο Fancy Food Show
ταξιδεύει τη φέτα
ο Αντετοκούµπο
Στο περίπτερο 2051 του Moscone
Center στο Σαν Φρανσίσκο θα
φιλοξενηθεί η ελληνική φέτα ΠΟΠ µε
«πρέσβη» τον Γιάννη Αντετοκούµπο
στις 13-15 Ιανουαρίου 2019 στα
πλαίσια του Fancy Food Show. Οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τη γεύση του ελληνικού
προϊόντος, που είναι ταυτόχρονα
ευρωπαϊκή, µε ιστορία που εκτείνεται
στον 8ο αιώνα πΧ και είναι πλούσιο
σε κάλσιο, φώσφορο, πρωτεΐνες,
βιταµίνες Α και Β. Περισσότεροι από
1.400 εκθέτες θα αναδείξουν τις
νέες τάσεις
στον χώρο της
διατροφής
µέσα από τη
δοκιµή περίπου
80.000
τροφίµων και
ποτών και
χιλιάδες
καινούρια
προϊόντα.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ
Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή εκπαίδευση στο εξωτερικό προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και
τοποθετήσεις παντώς είδους
αρµεκτικών µηχανηµάτων µε
στόχο τη µείωση χρόνου άρµεξης, σωµατικών κυττάρων,
µικροβίων µε µηδενικές µαστήτιδες, την αύξηση παραγωγή γάλακτος, λίπους και
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779

Πωλούνται 25 ζυγούρια Λακόν, τα
8 µαύρα πολύ καλά, χρονιάρικα, 2
µηνών έγκυα ή ανταλλάσσονται µε
αρνιά ή κατσίκια γάλακτος για σφαγή σε ισόποσα κιλά. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6980/663704.
Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσσονται µε µικρό µοσχαράκι. Περιοχή
Ηλείας. Τηλ.6981/176855.
Πωλούνται χήνες και γαλόπαπα.
Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.
∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γίδια
10 αρνάδες Λακόν και 15 πρόβατα
Χιώτικα ετοιµόγεννα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγίου και Σίµενταλ 6-7 µηνών. Περιοχή
Σέρρες. Τηλ.6906/779402.
Πωλούνται 10 ζυγούρια Λακόν µε
Αβάσι, 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.
Πωλούνται 80 πρόβατα µαζί µε τα
δικαιώµατα τους. Περιοχή Λαµία.
Τηλ.6974/426911.
Πωλούνται 300 γίδια λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6977/864149.

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

Πωλούνται 200 αρνιά. Περιοχή
Μεσσηνία. Τηλ.6974/994010.
Πωλούνται πιστοποιηµένα βετούλια
και αρσενικά Αγγλονούµπια 8 µηνών
καθώς και ηµίαιµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6974/157389.
Πωλούνται 150 γίδια τσαγκάδια,
εγχώρια στρωµένα στο άρµεγµα, σε
άριστη κατάσταση. Περιοχή Λιβαδειά. Τιµή 60€. Τηλ.6932/381822.
Πωλούνται 300 πρόβατα ετοιµόγεννα,
τα
40
γεννηµένα.
Τηλ.6982/551234.
Πωλούνται 15 ζυγούρια επιλεγµένα από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, σε κατάσταση εγκυµοσύνης 3 µηνών. Τιµή 100€ έκαστο.
Τηλ.2353/023580.
Πωλούνται 65 πρόβατα Γερµανολακόν φρεσκοαρµεγόµενα καθώς
και 35 ζυγούρια ετοιµόγεννα. Περιοχή Ναύπακτος. Τηλ.6943/920243.
Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά
αρνιά Ασάφ και Αβάσι, υψηλής γαλακτοπαραγωγής σε πολύ καλή τιµή.
Τηλ.6980/651358.
Πωλούνται χιώτικα αρνιά πιστοποιηµένα από το κέντρο γεννητικής βελτίωσης, 2 µηνών, κατηγορίας 1 και 2 RR. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6972/097111.
Πωλούνται γίδια Μούρθια από
κτηνοτρόφο µικρά και µεγάλα.
Τηλ.6942/572629.
Πωλούνται καθαρόαιµες αίγες
Μούρθια, κατσικάκια και τράγοι. Περιοχή Πέλλας. Τηλ.6947/303152.
Πωλούνται 15 µοσχαράκια για πάχυνση, από 5 έως 11 µηνών. Περιοχή Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλούνται γίδες και κατσικάδες για
ΕΧΑ, υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Περιοχή Αχαΐας. Τηλ.6977/401286.

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο
από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και
για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα.
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,16€ το κιλό και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό.
Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για
χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία,
σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.
Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι,
άβρεχο και τριφύλλι. Περιοχή Γρεβενών. Τηλ.6946/632527.
Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης ποιότητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση και σε µικρές ποσότητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και
στους γύρω νοµούς. www.trifillia.
gr. Τηλ.6944/411107.
Πωλούνται
τριφύλλια
µικρές
µπάλες. Περιοχή ∆.Μακεδονία.
Τηλ.6974/833904.
Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Τηλ.6942/620576.
Πωλείται πίττυρο χύµα ή σε σακί και
καλαµπόκι. Τηλ.6942/222556.
Πωλείται τριφύλλι σε pellet καταπράσινο και τριφύλλι σε µπάλες.
Tηλ.6943/916331.
Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών
τριφύλλι, σανό από βρώµη και άχυρο.
Περιοχή Βόλου. Τηλ.6974/431615.
Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε
πιστοποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.
Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα,
τριφύλλι, αραποσιτιά και σανός βρώµης, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.
Πωλείται βιολογική κοπριά από αγελάδες ελευθέρας βοσκής. Περιοχή
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6976/141565.
Πωλούνται 1.200 µικρά δέµατα τριφύλλι, 350 δέµατα τριφυλλάχυρο χωρίς φάρµακα και 64 δέµατα των 750 κιλών ενσίρωµα.
Τηλ.6955/361856.
Πωλείται σπόρος φακής ποικιλία
Σάµου. Τηλ.6932/372270.
Πωλούνται µπάλες άχυρου, σανού
και φιστικιάς. Περιοχή Αρκαδίας.
Τηλ.6970/485300.
Πωλούνται µπάλες άχυρο, µικρές. Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς.
Τηλ.6945/527293.
Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 ,
καθαρισµένος, απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση και σανό. Τηλ.6981/088747.
Πωλούνται από παράγωγο εντός
αποθήκης περίπου 14 τόνοι (600 δέµατα) Βιολογικό λιβαδίσιο µοσχοτρίφυλλο για γιδοπρόβατα. Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6944/067610.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα
µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο,
λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε
προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.2310/684438, 6984/501857,
6981/355172.
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170,
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα. Τηλ.6945/373163.
Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε
σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ.
αναρτώµενο. Τηλ.6982/551234.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε
καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων, 4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ New Holland, µοντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος
4040F. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος
για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562,
6979/169426.
Πωλείται 4υνο
Τηλ.6982/551234.

τσάνιο

12άρι.

Πωλούνται χορτοκοπτικό Κρόνε, πλάτος κοπής 2,80 και µια σβάρνα 32άρα
Ζορµπά. Τηλ.6982/551234.
Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και
ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους
την ώρα. Τηλ.6944/722686.
Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 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 δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων
µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.
Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι
κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά
µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών
Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση
Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116
Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806
Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα
και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά
και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας
500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανσηψύξη για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 1.000 και 2.000 τεµάχια και
µηχάνηµα παστερίωσης για γάλα, 400
κιλών, µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες,
200 µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος,
σχεδόν καινούργια. Τηλ.6971/675531.
Πωλείται κοµπρεσέρ ελαφρώς µεταχειρισµένο, χωρητικότητας 300 λίτρων,
τριφασικού ρεύµατος. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6974/157389.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 64 ίππων, σε
καλή κατάσταση. Τηλ.6947/723035.
Πωλούνται τρακτέρ 160 ίππων, 3
καλλιεργητές, κάρι, 3 αλέτρια, χωνί,
ψεκαστικό, βέργα, 250 σωλήνες ποτίσµατος, σκαλιστήρι, αµµοκυκλώνας,
στελεχοκόπτης, 2 καρότσες, σβάρνα,
φίλτρο, µόνο όλα µαζί. Τιµή 20.000€.
Τηλ.6932/164962.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστόκρύο µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα
κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται
πλυστικό
µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων.
Τηλ.6936/988485.
Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίππων, τετρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπάρα ασφαλείας, µαζί µε ένα καλλιεργητή 9άρι, υδραυλικό τιµόνι, σε άριστη κατάσταση, δεκτός κάθε έλεγχος.
Τηλ.6946/062106.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο, 25.000
ευρώ. Τηλ.6947/509187.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται
τρακτέρ
Fordson
super magor µε 6κύλινδρη µηχανή, 100 ίππων. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6941/688822.

Πωλούνται σταγονίδια µαζί µε σωλήνες σε καλή κατάσταση για βαµβάκια.
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.
Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια,
βαρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος.
Τιµή 1.000€. Τηλ.6937/226036.
Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή
500€. Τηλ.6937/226036.
Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος κοπής 2,80 καθαρό,
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€.
Τηλ.6937/226036.
Πωλείται παγολεκάνη 300 λίτρων.
Περιοχή Αρκαδίας, Τηλ.6977/504259.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε όζον
και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.
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Σκοπός της εκδήλωσης η μέλισσα και τα προϊόντα της να
κατακτήσουν στη συνείδηση όλων τη θέση, που τους αξίζει

Πωλείται τρακτέρ International 744
για ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο
αµπελουργικό µε χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins
55 ίππων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος,
διαστάσεις πλάτος 0,90εκ. - µήκος 3µ.
Τηλ.6939/075721.

Agrenda

Με γύρη και πρόπολη
η γιορτή στη Λάρισα

Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος διατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος, χωρισµένος σε δυο θαλάµους µε εσωτερική
πορτα , 2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό
πίνακα, ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί
µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή
Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό, κεριά, κεραλοιφές, γευστικές και µουσικές εκπλήξεις για µικρούς και µεγάλους και φυσικά µε πολύ µέλι θυµαρίσιο, πεύκου, καστανιάς, βελανιδιάς,
έλατου, κουµαριάς, ερρείκης κ.α., είχε η Γιορτή Μελιού στη Λάρισα, που
για µία ακόµη χρονιά διοργανώθηκε,
λίγο πριν τα Χριστούγεννα, από τον
Μελισσοκοµικό Σύλλογο του νοµού
και την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην
πλατεία Ρήγα Φεραίου µπροστά από
το κτίριο της Περιφέρειας.
Για µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη γιορτή στην οποία συµµετείχαν µελισσοκόµοι της περιοχής εκθέτοντας ποικίλα προϊόντα τους µε βάση το µέλι και το κερί, προτείνοντας υπέροχες ιδέες για γιορτινά δώρα, µίλησε
στην εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος
του Μελισσοκοµικού Συλλόγου Κώστας Καλαπούτης δίνοντας το στίγµα
των δράσεών τους: «Σκοπός τέτοιου
είδους εκδηλώσεων, που ο Μελισσοκοµικός Σύλλογος διοργανώνει
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, είναι να ενηµερώσει το κοινό για τη
σπουδαιότητα της µέλισσας και των
προϊόντων της, ώστε αυτά να κατακτήσουν στη συνείδηση όλων τη θέ-

Γενικό συµπέρασµα, η σπουδαιότητα και οι ευεργετικές ιδιότητες του µελιού και των προϊόντων κυψέλης για
την υγεία του ανθρώπου και η συµβολή της µέλισσας ως βασικό έντοµο επικονίασης στην αγροτική παραγωγή.
ση που τους αξίζει».
Η κορυφαία εκδήλωση της γιορτής
ήταν η ηµερίδα της 21ης ∆εκεµβρίου
µε θέµα «Οι µέλισσες θεραπεύουν».
Το γενικό συµπέρασµα όλων, είναι
η σπουδαιότητα και οι ευεργετικές
ιδιότητες του µελιού και των άλλων
προϊόντων της κυψέλης για την υγεία του ανθρώπου, η συµβολή της
µέλισσας ως το βασικό έντοµο επικονίασης στην αγροτική παραγωγή
και οικονοµία και η ανάγκη ενηµέρωσης του κοινού. Την ηµερίδα ά-

Συναυλία
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους µουσικούς
Μαριάννα Ζάχου και
Αστέρη Τσέτσιλα

νοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Καλαπούτης, ο οποίος µεταξύ άλλων
τόνισε την ανάγκη συνεργασίας των
µελισσοκόµων µε τους άλλους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, µε
σκοπό να προστατευθεί το φυσικό
περιβάλλον αλλά και η µέλισσα, η
οποία σήµερα απειλείται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι καταναλωτές ενηµερώθηκαν και για τις
σηµαντικές βιολογικές δράσεις των
προϊόντων της µέλισσας και τις χρήσεις τους σε διατροφή και ιατρική.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός
κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται τρακτέρ Ladini Alpine
85 µοντέλο του 2005 (4.800
ώρες), µε καµπίνα. Περιοχή Αχαΐα.
Τηλ.6972/238276.
Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερµανικός, Silokin 5 κυβικά, µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό και ταινία εκφόρτωσης,
σχεδόν καινούργιος. Τιµή 8.000€.
Τηλ.6985/732845.
Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβάτων
Westfalia 24Χ24 µε παγίδα γρήγορης εξόδου και αυτόµατο ταϊστικό. Τιµή 7.500€. Τηλ.6985/732845.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται παγολεκάνη 300-400 λίτρα.
Περιοχή Καλαµάτας. Πληρωµή µετρητοίς. Τηλ.6946/169685.

Εναλλακτικές ζωοτροφές Η ελληνική τέχνη από το
µέσω της GreenFeeds
1960 µέσω Alpha Bank

Crowdfunding για το
Μουσείο Καπνού Καβάλας

Λαρισαίοι συνεταιριστές
στην Ισπανία

Το πρόγραµµα GreenFeeds, µε
στόχο την παρασκευή
γαλακτοκοµικών προϊόντων µε
ποιοτικά χαρακτηριστικά και
µειωµένο κόστος, υλοποιείται µε
εταίρους το Εργαστήριο ∆ιατροφής
του ΑΠΘ, την Κλινική Μαιευτικής
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τη
Σχολή Γεωπονίας του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, την
Ελβίζ, την Τυροκοµική Αµφιλοχίας
και τα Γαλακτοκοµεία Όλυµπος,
Τυράς και Ροδόπη.

Προσπάθεια συλλογής χρηµάτων µε
τη µέθοδο του crowdfunding για τη
διάσωση του ιστορικού αρχείου του
Μουσείου Καπνού Καβάλας έχει
ξεκινήσει στη διεύθυνση: www.
leetchi.com/c/save-the-archives-ofthe-tobacco-musem-of-kavala.
Στόχος η διάσωση και ανάδειξη της
βιοµηχανικής ιστορίας της πόλης και
των προσφύγων. Το Μουσείο
διαθέτει τα περισσότερα αρχεία
σχετικά µε τον καπνό, όπως των
σωµατείων καπνεργατών.

Στη Βαλένθια της Ισπανίας
βρέθηκαν µέλη του συνεταιρισµού
Λαχανοπαραγωγών Νέας
Φιλιππούπολης Λάρισας για
επιµόρφωση µέσω του ευρωπαϊκού
προγράµµατος Erasmus και του
Οργανισµού ESMOVIA. Εκεί
εξοικειώθηκαν µε τη λειτουργία
αγροτικού σχολείου, ιδιωτικής
εταιρείας έρευνας (Αγροτικής
Τράπεζας Βαλένθια) και τις
υδροπονικές µεθόδους παραγωγής
ντοµάτας σε υψηλές θερµοκρασίες.

Συνολικά 41 έργα ζωγραφικής και
χαρακτικής σπουδαίων Ελλήνων
εικαστικών, µεταξύ των οποίων
είναι οι Νίκος Κεσσανλής, Τάκης
και Κώστας Τσόκλης, από τη
Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha
Bank, περιλαµβάνει η έκθεση µε
τίτλο «Η Συλλογή της Alpha Bank.
Ελληνική Τέχνη από το 1960 έως
σήµερα», που θα φιλοξενείται
µέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2019,
στην Αποθήκη Β1 του Οργανισµού
Λιµένος Θεσσαλονίκης.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 29 ∆εκεµβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο
Α)
Ποδόσφαιρο (Σέριε
(Σέριε Α)
Γιουβέντους
Γιουβέντους –– Σαµπντόρια
Σαµπντόρια

13.30
13.30

Novasports
Novasports 11

17.00
17.00

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 66

17.00
17.00

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 44

19.30
19.30

COSMOTE
SPORT 11
COSMOTE SPORT

5’

Τένις
World Tennis)
Tennis)
Τένις (Mubadala
(Mubadala World
Τελικός
Τελικός

Καταλανός ο Ντε Γιόνγκ
Στην τελική ευθεία φαίνεται πως
µπαίνει η µεταγραφή του Φρένκι
Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα.
Όπως γράφουν τα δηµοσιεύµατα,
οι «µπλαουγκράνα» συµφώνησαν
προφορικά µε τον Ολλανδό χαφ για
τη µετακόµισή του στη Βαρκελώνη
το ερχόµενο καλοκαίρι. Οι Ολλανδοί
ζητούν 75 εκατ. ευρώ για την
παραχώρηση του Ντε Γιονγκ, ενώ
η Μπαρτσελόνα δίνει ένα ποσό
κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.

Μπάσκετ
Μπάσκετ (Μπάσκετ
Λιγκ)
(Μπάσκετ Λιγκ)
ΑΕΚ
ΑΕΚ –– Πανιώνιος
Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ
(Πρέµιερ Λιγκ)
Λίβερπουλ
Λίβερπουλ –– Άρσεναλ
Άρσεναλ

Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου
Τένις
Cup)
Τένις (Hopman
(Hopman Cup)
Αγώνες
Αγώνες

11.30
11.30

Eurosport
Eurosport 22

Κρίσταλ
Κρίσταλ Πάλας
Πάλας –– Τσέλσι
Τσέλσι

14.00
14.00

COSMOTE
SPORT 11
COSMOTE SPORT

Μαν.
Μαν. Γιουνάιτεντ
Γιουνάιτεντ –– Μπόρνµουθ
Μπόρνµουθ

18.30
18.30

COSMOTE
SPORT 11
COSMOTE SPORT

20.30
20.30

COSMOTE
SPORT 77
COSMOTE SPORT

Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ
(Πρέµιερ Λιγκ)

Μπάσκετ
Μπάσκετ (Ισπανία)
(Ισπανία)
Μπασκόνια
Μπασκόνια –– Ρεάλ
Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης

Με την κούπα
στην αγκαλιά
Τελειώνει η 28χρονη ξηρασία της Λίβερπουλ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αποκάλυψη νέων
μονοθεσίων της F1
Η Ferrari ήταν η πρώτη οµάδα της Formula 1, η οποία
ανακοίνωσε επίσηµα, πότε θα παρουσιάσει το νέο της
µονοθέσιο και το δίδυµο των οδηγών της για το
επόµενο πρωτάθληµα. H Scuderia καθόρισε ως
ηµεροµηνία την 15η Φεβρουαρίου 2019, οπότε θα
γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου της αυτοκινήτου,
το οποίο θα οδηγήσουν οι Φέτελ και Σαρλ Λεκλέρκ.

Πιο έτοιµη και πιο κοντά από ποτέ να σπάσει µία περίοδο ξηρασίας 28 ολόκληρων ετών βρίσκεται
η Λίβερπουλ, που έχει βάλει σκοπό να ανέβει ξανά στο θρόνο της
Πρέµιερ Λιγκ. Για να διατηρήσει
βέβαια τους έξι πόντους διαφοράς
από την Τότεναµ και τους επτά από τη Σίτι, θα πρέπει να ξεπεράσει το εµπόδιο της Άρσεναλ την οποία αντιµετωπίζει το Σάββατο 29
∆εκεµβρίου στο Άνφιλντ. Στη συνέχεια στις 3 Ιανουαρίου οι «κόκκινοι» φιλοξενούνται από τη Μάντσεστερ Σίτι και µε το τρίποντο,
µπορούν να πάρουν µία σχετική

διαφορά ασφαλείας, η οποία πάντως δεν εξασφαλίζει τον τίτλο,
στον «µαγικό» και πάντα απρόβλεπτο κόσµο της Πρέµιερ Λιγκ.
Εν τω µεταξύ, στο Περθ της Αυστραλίας βρίσκονται η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς όπου και θα αγωνιστούν στο Hopman
Cup, αντιµετωπίζοντας µεταξύ άλλων τη Σερένα Γουίλιαµς και τον
Ρότζερ Φέντερερ. Για όσους δεν το
γνωρίζουν να αναφερθεί πως οι
τρεις χώρες θα αγωνιστούν µε ό,τι
καλύτερο διαθέτουν. Συγκεκριµένα, στις 29 ∆εκεµβρίου η Ελλάδα
θα αντιµετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στις 31 ∆εκεµβρίου το
ελληνικό τένις θα κοντραριστεί έναντι του αµερικανικού.

Ευρωλίγκα στην Αθήνα
Πολύ κοντά σε συµφωνία µε την
Ευρωλίγκα για την επιστροφή του
φάιναλ φορ στην Αθήνα, το 2020,
βρίσκεται το υπουργείο Αθλητισµού.
Οι προτάσεις που έχουν γίνει, σχετικά
µε το γήπεδο που θα χρησιµοποιηθεί
είναι δύο: η µία αφορά το
Καλλιµάρµαρο, ενώ η δεύτερη
αφορά το ποδοσφαιρικό γήπεδο του
ΟΑΚΑ, ένα µέρος του οποίου θα
διαµορφωθεί σε µπασκετικό.

Παίρνει δύο µπακ η ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μέσω του ΕΛΓΑ
παίζει τα ρέστα του
εν όψει εκλογών
ο Αραχωβίτης

Το φιξάρισµα
βαραίνει τη σχέση
των καλλιεργητών
με τους εκκοκκιστές

Ετήσια ανάπτυξη
4% μέχρι το 2030
αναμένεται στον
κλάδο πουλερικών

Συνεχίζονται οι κινήσεις της ΑΕΛ
για το µεταγραφικό παράθυρο που
ανοίγει την 1η Γενάρη, καθώς
βρίσκεται στην τελική ευθεία για
την απόκτηση του 28χρονου
αριστερού µπακ, Νίκολα
Γιακιµόφσκι. Η απόκτηση του
Γιακοµόφσκι δεν θα είναι η
τελευταία για την ΑΕΛ, καθώς θα
αποκτηθεί ένας ακόµα αριστερός
µπακ, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό
να υπάρξει ενίσχυση και στο κέντρο
της άµυνας των «βυσσινί».

Οι τζογαδόροι
των super foods

AgroNews.gr
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Ένας φίλος
στην ανάγκη
Το δικό του σωσία έχει
πλέον ο Ροναλντίνιο και έτσι ο
βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έχει
βρει τη λύση στα αυτόγραφα και
τις φωτογραφίες. Εξάλλου
πρόκειται για έναν από τους
µεγαλύτερους σταρ στο κλάδο
του ποδοσφαίτου. Όµως φαίνεται
ότι είναι και αρκετά πονηρός
αφού σε κάθε «δύσκολη» στιγµή
βάζει µπροστά τον σωσία φίλο
του, που τον έχει πάντα κοντά του
και σίγουρα «όµοιός» του δε θα
µπορούσε να υπάρχει.
Μάλιστα, στο Σάο Πάολο ο
«Ρόνι» µπορεί να παρευρέθηκε
στον αγώνα futsal που διεξήχθη
εκεί αλλά τη βαρετή δουλειά την
ανέλαβε ο σωσίας του, ο οποίος
φωτογραφήθηκε χωρίς να γίνεται
αντιληπτό ότι απλά δεν είναι ο
πραγµατικός Ροναλντίνιο αλλά
ένας άλλος που του µοιάζει
σχεδόν απόλυτα. Άραγε 9500
άτοµα που βρέθηκαν στο Σάο
Πάολο πίστεψαν στα µάτια τους;

Βραχύσωμος
αλλά με τζετ

Με τζετ θα ταξιδεύει πλέον ο
Λιονέλ Μέσι, µιας και ο
Αργεντίνος ποδοσφαιριστής το
είχε λόξα από παλιά.
Συγκεκριµένα, ο επιθετικός της
Μπαρτσελόνα αγόρασε ένα
Gulfstream V του 2004, έναντι
15 εκατοµµυρίων δολαρίων. Το
αεροπλάνο το πήρε από την
Αµερική, έχει µήκος 30 µέτρα και
τελική 882 χλµ./ώρα. Μάλιστα,
στην ουρά του αεροπλάνου είναι
τυπωµένος ο αριθµός 10 και στα
σκαλοπάτια είναι γραµµένα τα
ονόµατα των παιδιών και της
γυναίκας του.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Ο κάµπος ανάστατος µε
το φαινόµενο των ανοιχτών τιµών
στο βαµβάκι, ειδικά όταν τα πράγµατα πάνε καλά, θέµα που χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» και ο υπουργός της πλατείας
και οι συν αυτώ. Μένει να αποδειχτεί αν
θα προχωρήσει το project που προωθεί µε
τον θεσσαλό υφυπουργό για θεσµοθέτηση
των προπωλήσεων µε συµφωνηµένη τιµή.
Ο αγροτικός κόσµος πάντως µουρµουράει βλέποντας ότι κάθε χρόνο τα κουκιά είναι και λιγότερα και οι απαιτήσεις
στα νοικοκυριά και τις εκµεταλλεύσεις
περισσότερες. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που
λένε πλέον ανοικτά, όντας στεγνοί από
ρευστό, ότι τα επιδόµατα της ΚΑΠ δεν
φθάνουν ούτε για βενζίνη στο τρακτέρ,
κι ας λένε οι διοικούντες ότι ψάχνουν λύσεις για µείωση του κόστους.
Στο
4,8% έπεσε λέει η Eurostat το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα κυρίως λόγω των απωλειών στην παραγωγή ελέω καιρού. Η µείωση στην Ελλάδα ήταν µικρότερη σε σχέση µε άλλα κράτη-µέλη, εντούτοις αν είχαν
εφαρµοστεί από τα κράτη-µέλη, όπως λένε και οι ευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa Cogeca, τα εργαλεία
διαχείρισης κινδύνων η υποχώρηση θα ήταν µικρότερη.
Από το µέτωπο της

πολύπαθης πάλαι ποτέ κραταιάς εγχώριας ζαχαροβιοµηχανίας τα τελευταία νέα,
δεν έχουν να κάνουν µε τους επενδυτές,
που µόνο ουρές δεν κάνουν..., αλλά µε
την απόφαση αναστολής των ποινικών
διώξεων για οφειλές στο δηµόσιο κατά
προσώπων που από τις 31/3/2016, διατέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε.» Σιγά
µην τους πάρουν στο κυνήγι! Άµα, λέει
προχωρήσει η εξυγίανση θα ανασταλεί
η σχετική διάταξη. Τουτέστιν...
Ο ΕΛΓΟ, δεν δίνει λέει στην ∆ιεπαγγελµατική κρέατος στοιχεία για την κρεατοπαραγωγή επικαλούµενος θέµατα προστασίας
προσωπικών δεδοµένων, µε αποτέλεσµα
να µην µπορεί να εισπράξει εισφορές που
τις είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει. Από τους κτηνοτρόφους πάντως εισπράττει
κανονικά κι ας λέει ο Γίτσας, που µαζεύει κόσµο για να έχει ρόλο στα προγράµµατα. Έτσι, µπορεί να έφυγαν ΣΕΒΕΚ και
η ΠΟΚΚ, από την οργάνωση, µπήκαν λέει
άλλοι τέσσερα θεσµικά µέλη, µέχρι κι από
το χώρο της γαστρονοµίας, για να καλυφθεί η τρύπα. Bon appetit! O ΓΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΚΗΘΡΑ

ΤΗΣ PEGGY MILLER

Ετοιμάζει σόου
∆ιαφορετικές στρατηγικές ακολουθούν
Massey Ferguson και Fendt (ανήκουν στον
ίδιο όµιλο). Η τελευταία στοχεύει στην
ενίσχυση των στρατηγικών µάρκετινγκ,
αρχίζοντας από την έκθεση LAMMA,
όπου θα µας δείξει τι µέλλει γενέσθαι.
Περισσότερo ρεπορτάζ για την έκθεση στο
Profi ∆εκεµβρίου-Ιανουαρίου.

Mια πανέµορφη ζωγραφική απεικόνιση του χειµερινού τοπίου µε τα έλκηθρα να έχουν πάρει τον δρόµο προς το σπίτι. H Peggy Miller είναι µία
αυτοδίδακτη ζωγράφος που εργάστηκε σε πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές δουλειές όµως στο τέλος έγινε εραστής της φύσης.

ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ΑΝΟ∆ΟΥ
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Μέσα σε ένα επισφαλές διεθνές οικονοµικό σκηνικό, τα αγροτικά
εµπορεύµατα διατηρούν κάποια περιθώρια ανόδου των τιµών τους το
2019. Αυτό βέβαια αν αποφευχθούν αναταραχές στη διεθνή οικονοµία
λόγω συνέχισης της εµπορικής διαµάχης, ισχυρού δολαρίου, επέλασης
ασθενειών όπως πανώλη χοίρων και αύξησης ενεργειακού κόστους.

Τα ρίσκα των μάκρο
περιορίζουν το 2019
και τα εμπορεύματα
Τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ και η παγκόσμια εμπορική στρατηγική
της Ουάσιγκτον, σε συνδυασμό με ασθένειες και ενεργειακό κόστος,
αφήνουν ερωτηματικά για την πορεία των αγροτικών εμπορευμάτων
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

+1%

+2%

+1%

Με αβέβαιες µακροοικονοµικές συνθήκες µπαίνει το 2019, αφού τα ρίσκα καθοδικής πορείας της παγκόσµιας οικονοµίας είναι περισσότερα από
τις προοπτικές ανάπτυξης. Τα περισσότερα από αυτά συνδέονται µε τις οικονοµικές και πολιτικές πρακτικές στις
ΗΠΑ, µε τις ευρωπαϊκές οικονοµικές
προβλέψεις να υπογραµµίζουν κατά
κύριο λόγο την υπερθέρµανση των
δηµοσιονοµικών των ΗΠΑ, γεγονός
που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια
ταχύτερη του αναµενοµένου σύσφιξη
της νοµισµατικής πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά εµπορεύµατα, η ενέργεια, το διεθνές εµπόριο, οι κινήσεις των ξένων συναλλαγµάτων, τα ακραία καιρικά φαινόµενα αλλά και οι ασθένειες είναι οι
παράγοντες που προβάλλονται ως
«ρίσκα» από διεθνείς εµπορικούς
οίκους για τη σταθερότητα των τιµών των αγροτικών εµπορευµάτων
το 2019. «Οι παραγωγοί τροφίµων

πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για
ένα δύσκολο και ανησυχητικό 2019,
αφού υπάρχει µεγάλος αριθµός παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά
την κατάσταση, αν και είναι πιθανό
να µην εκδηλωθούν όλα αυτά τα ρίσκα», επισηµαίνει ο Τζάστιν Σέραρντ,
αναλυτής και σχεδιαστής στρατηγι-

κών στη Rabobank.
Ψηλά στη λίστα των κινδύνων βρίσκεται η διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας που σηµάδεψε το 2018. Εφόσον, όπως αναµένεται, συνεχιστεί και µέσα στο 2019
η ένταση, τότε το παγκόσµιο εµπόριο
και οι ροές που ακολουθεί θα αλλάξουν µια και καλή για αρκετά χρόνια.

Πετρέλαιο

Πληθυσμός

Ανάπτυξη

Με τιµή πάνω από 70 δολάρια το
βαρέλι, το αργό βρίσκεται 35%
πάνω από τα επίπεδα του 2017

Η αύξηση του πληθυσµού -αν και
θα επιβραδυνθεί- στηρίζει τις τιµές
των αγροτικών εµπορευµάτων

Η οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται
να µειωθεί παγκοσµίως στο 3,1%
το 2019 και στο 3% το 2020

2018 3,2%
2019 3,2%

>80

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ

2019 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΙΜΗ ΑΡΓΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

A2 | 22

Agrenda

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΙΤΗΡΩΝ
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ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η παραγωγή σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας
τους 325 εκατ. τόνους, µέχρι το 2030. Η αύξηση αυτή θα υποστηριχθεί από µια µικρή αύξηση στη
ζήτηση για χρήση σε ζωοτροφές (ιδίως για το καλαµπόκι), αλλά και σε µετριοπαθείς εξαγωγικές
προοπτικές, καθώς και την αυξανόµενη ανάγκη για βιοµηχανική χρήση. Ωστόσο, οι τιµές των
δηµητριακών στην ΕΕ αναµένεται να παραµείνουν κάτω από τα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΩΣ ΤΟ 2030

8,5

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

4%

9,4

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΕΕ ΩΣ ΤΟ 2030

168180

ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟΣ

Ανοδική πορεία το 2019
Αύξηση 1% στις τιμές σιτηρών
αναμένει η ολλανδική Rabobank
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Οι τιµές για τα σιτηρά αναµένεται να
αυξηθούν κατά 1% µέσα στο 2019, έπειτα από µια αύξηση που γνώρισαν
το 2018, που υπολογίστηκε στο 10%.
Συνολικά η προσφορά σιτηρών για
την τρέχουσα εµπορική περίοδο, δηλαδή το 2018-2019, αναµένεται να
φτάσει τους 3,104 τόνους, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ολλανδικής
τράπεζας, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για φέτος, αφού ο όγκος είναι οριακά µεγαλύτερος σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά, που υπολογίστηκε στους 3,094 τόνους.

Μειωµένη κατανάλωση ψωµιού
Την αύξηση της παραγωγής σιτηρών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2030
στηρίζει µια ταυτόχρονη αύξηση της
ζήτησης κατά 4%. Ωστόσο, πρέπει να
σηµειωθεί ότι η ανθρώπινη κατανάλωση ψωµιού σηµείωσε µείωση τα
τελευταία χρόνια, υποχωρώντας από
τα 66 κιλά ανά άτοµο ετησίως στα 60
κιλά. Πάντως, η κατανάλωση τροφίµων, όπως µπάρες δηµητριακών, πί-

Ενισχύεται από μια ταυτόχρονη αύξηση
της ζήτησης κατά 4% και έχει αρωγό
το φθηνό ευρώ έναντι του δολαρίου
τσας, γλυκών και ζυµαρικών, αναµένεται να παραµείνει σταθερή τα επόµενα χρόνια, επιτρέποντας ένα περιθώριο αύξησης της ζήτησης σε σκληρό σιτάρι, που όµως θα είναι µικρό.
Μέχρι το 2020, η κατανάλωση σκληρού σίτου αναµένεται να φτάσει στους
9,4 εκατ. τόνους, µε την ευρωπαϊκή
παραγωγή να υποχωρεί στους 8,5 εκατ. τόνους, από τους 8,6 εκατ. τόνους που ήταν το 2018 και τους 9,4
εκατ. τόνους το 2017.

Επενδύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας
Μέσα στα επόµενα χρόνια, αναµένεται πως χώρες µε παράδοση στην καλλιέργεια σιταριού, όπως είναι οι ΗΠΑ,
ο Καναδάς και η Αυστραλία, θα σταθεροποιήσουν τις εξαγωγές τους. Εν
τω µεταξύ, Ρωσία, Ουκρανία και Καζακστάν, ανερχόµενοι παίκτες στο διεθνές εµπόριο σιτηρών, αναµένεται να
συνεχίσουν την πρόσφατη επέκτασή
τους, η οποία θα ενισχυθεί και από µεγάλες επενδύσεις σε επίπεδο παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Μάλι-

στα, η Ρωσία θα αυξήσει το µερίδιό της
στην πίτα των παγκόσµιων εξαγωγών
από το 20% περίπου που κατέχει τώρα,
στο 23% ως το 2030. Βέβαια στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, το καλλιεργούµενο σιτάρι υστερεί από άποψη
ποιότητας, κάτι που λειτουργεί ως ανάχωµα στην αύξηση των εξαγωγών,
αφού κατά κύριο λόγο το σιτάρι έχει
χαµηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.
Οι τιµές των δηµητριακών στην ΕΕ
αναµένεται πάντως να παραµείνουν
κάτω από τα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, αλλά ταυτόχρονα πάνω από τον µακροπρόθεσµο µέσο όρο, και κινούµενες ανάµεσα στα 168
µε 180 ευρώ ο τόνος το 2030. Σηµειώνεται σχετικά πως τα πρώτα χρόνια
της εξεταζόµενης περιόδου, οι τιµές
θα βρίσκονται σε επίπεδα χαµηλότερα αυτών που θα διαµορφωθούν προς
το τέλος της δεκαετίας του 2020. Αρωγός σε αυτό θα είναι το σχετικά φθηνό
ευρώ έναντι του δολαρίου, µε τη σχέση των δυο νοµισµάτων να αναµένεται να αναθεωρηθεί κοντά στο 2020.

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΕΕ | 2020

ΑΥΞΗΣΗ

ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

Στον αµπελοοινικό τοµέα, η συνολική παραγωγή και
χρήση της
ΕΕ αναµένεται να σταθεροποιηθεί.

Ταξιδεύουν
τον κόσµο τα
ευρωπαϊκά κρασιά
Προβλέπεται µικρή µείωση της κατά
κεφαλήν κατανάλωσης σε 25,3 λίτρα
ως το 2030 από τα 26 λίτρα που είναι
σήµερα. Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν
να αυξάνονται σταθερά κυρίως λόγω
των γεωγραφικών ενδείξεων και των
αφρωδών οίνων. Ειδικότερα, οι
εξαγωγές εµφιαλωµένων κρασιών της
ΕΕ αυξήθηκαν κατά 11% τα τελευταία
5 χρόνια. Εν τω µεταξύ, οι αφρώδεις
οίνοι εµφάνισαν άνοδο (+36% τα
τελευταία 5 χρόνια) και
αντιπροσωπεύουν το 14% των
εξαγωγών της ΕΕ το 2017-2018.
Αναµένεται ότι το µερίδιο αγοράς
αυτών των τύπων κρασιού θα αυξηθεί
περαιτέρω κατά την περίοδο των
προβλέψεων της έκθεσης της
Κοµισιόν, εις βάρος των εξαγωγών
χύµα οίνων (15% των εξαγωγών το
2017). Αντίθετα, αναµένεται να
αυξηθεί το ποσοστό των χύµα οίνων
στις εισαγωγές κρασιού της ΕΕ, το
οποίο αντιπροσωπεύει σήµερα το 63%
των συνολικών εισαγωγών οίνου στην
ΕΕ. Αυτό θα τον καταστήσει κύριο
παράγοντα της ελαφρά αύξησης των
εισαγωγών έως το 2030 (+7%). Παρά
τον έντονο ανταγωνισµό από τις χώρες
που δεν είναι µέλη της ΕΕ και τις
ενδεχόµενες εµπορικές εντάσεις,
µεταξύ άλλων µε τις ΗΠΑ, αναµένεται
διαρκής αύξηση των εξαγωγών της
ΕΕ κατά την περίοδο που εξετάζεται
(+1,6% ετησίως) σε περίπου 27
εκατοµµύρια εκατόλιτρα ως το 2030.

Η ΕΕ αναµένεται να
παράγει 19,3 εκατ.
τόνους ζάχαρης το
2030, επιτρέποντάς
της να παραµείνει
καθαρός εξαγωγέας
στο προϊόν αυτό.
Ωστόσο τόσο η
κατανάλωση όσο και
οι καλλιεργούµενες
εκτάσεις θα µειωθούν
κατά 5% και 6%
αντίστοιχα.

Καλαμπόκι

Μεγαλώνει το κοπάδι,
αλλάζουν προτιμήσεις
ΑΓΟΡΑ
ΚΡEΑΤΟΣ
Μέχρι το 2030, η αγορά κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεαστεί από τις µεταβολές στις προτιµήσεις των καταναλωτών, τις εξαγωγικές δυνατότητες, την αποδοτικότητα και, για το βόειο κρέας, τις µεταβολές στον γαλακτοκοµικό τοµέα, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Κοµισιόν. Η συνολική κατανάλωση κρέατος
στην Ευρώπη θα µειωθεί, φθάνοντας από
69,3 κιλά ανά άτοµο το 2018 σε 68,6 κιλά το 2030. Αντίστοιχα, η παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου κρέατος θα αυξηθεί
στους 950.000 τόνους από τους 903.000
τόνους, αφού κρίνεται ως η πιο επικερδής
για τους παραγωγούς.
Ειδικότερα, η παραγωγή βοείου κρέατος
στην ΕΕ ανακάµπτει σταθερά από το 2015,
µετά από τρία χρόνια µειωµένης προσφοράς, εξαιτίας της έµφασης που δόθηκε στην
ανάπτυξη ζωικού κεφαλαίου για γαλακτοπαραγωγή. Ωστόσο, η παραγωγή αναµένεται να µειωθεί και πάλι, εξαιτίας της χαµηλής κερδοφορίας των παραγωγών, της
µείωσης της ζήτησης για µοσχαρίσιο κρέας
αλλά και του ισχυρού ανταγωνισµού από
τρίτες χώρες. Τα αµέσως επόµενα χρόνια,
όπως καταγράφεται στην έκθεση της Κο-

Ανάκαμψη σε παραγωγή
και κατανάλωση του
πρόβειου κρέατος
µισιόν, οι τιµές αναµένεται να µειωθούν,
προτού σταθεροποιηθούν προς το τέλος
της επόµενης δεκαετίας.
Σε ό,τι αφορά το αιγοπρόβειο κρέας, η
παραγωγή αναµένεται να ανακάµψει ελαφρώς, µετά από αρκετά χρόνια στασιµότητας. Αυτό οφείλεται στις βελτιωµένες
αποδόσεις για τους παραγωγούς, στη συντήρηση των συνδεδεµένων ενισχύσεων,
αλλά και στη σταθερή εγχώρια ζήτηση.
Καθώς η κατανάλωση χοιρινού κρέατος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µειώνεται κατά
την περίοδο προοπτικής, επιπλέον ποσότητες αναµένεται να διοχετευθούν στις εξωτερικές αγορές, και κυρίως στην Κίνα,
παρά τον έντονο ανταγωνισµό που δέχεται η χώρα από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.
Το κρέας πουλερικών είναι το µόνο κρέας για το οποίο τόσο η παραγωγή όσο και
η κατανάλωση στην Ευρώπη αναµένεται
να αυξηθούν σηµαντικά κατά τη διάρκεια
της επόµενης δεκαετίας, αύξηση που υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το 4% µεταξύ
του 2019 και 2030. Μάλιστα, υποστηριζόµενη από τη συνεχιζόµενη αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης, η ΕΕ θα καταφέρει να
αυξήσει τις εξαγωγές της σε πουλερικά.

Στο 20% της
συνολικής χρήσης
αναµένεται να περιοριστούν τα αποθέµατα
καλαµποκιού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το οποίο σαν προϊόν
θα γνωρίσει ισχυρή
ζήτηση για χρήση σε
ζωοτροφές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ζάχαρη

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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Στα γαλακτοκοµικά,
η ΕΕ επιδιώκει την κάλυψη του
35% της
παγκόσµιας
ζήτησης
ως το 2030,
κάτι που µεταφράζεται
σε αύξηση
των αναγκών σε
γάλα κατά
900.000
τόνους
ετησίως.

Ρύζι
Η κατανάλωση ρυζιού
στην ΕΕ αναµένεται
να αυξηθεί περαιτέρω
µέχρι το τέλος της
επόµενης δεκαετίας,
φτάνοντας τους 2,8
εκατ. τόνους, µε
παράλληλη µείωση
των καλλιεργούµενων
εκτάσεων.

Σόγια
Κατά 44% θα
αυξηθούν τα επόµενα
χρόνια οι
καλλιεργούµενες µε
σόγια εκτάσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,
προσεγγίζοντας τα
1,3 εκατ. εκτάρια.
Παρόµοια είναι και η
τάση στην καλλιέργεια
ηλίανθου, που θα
φτάσει τα 200.000
εκατ. εκτάρια.

Agrenda

Α3 | 35

Αύξηση παραγωγής
γάλακτος
µε κατεύθυνση
στα γαλακτοκοµικά
Χρόνο µε το χρόνο η τάση κατανάλωσης
στο φρέσκο γάλα υποχωρεί, ωστόσο
µέσα στο 2019 αναµένεται µια αύξηση
στην παραγωγή γάλακτος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0,7%, η οποία
θα στηριχθεί κυρίως από τη µεγάλη
ζήτηση για γαλακτοκοµικά προϊόντα και
ειδικότερα τυριού. Πάντως, οι επιπτώσεις
της ξηρασίας του καλοκαιριού του 2018,
αναµένεται να εκδηλωθούν µε πιο
έντονο βαθµό κατά το πρώτο τετράµηνο
του 2019, ήτοι µείωση του ζωικού
κεφαλαίου, εκτός κι αν η τιµή του
γάλακτος διαµορφωθεί σε υψηλότερα
επίπεδα, ώστε να επιτρέψει στους
κτηνοτρόφους την αγορά ζωοτροφών.
Το τυρί ξεχωρίζει, αφού έχει µετατραπεί
σε ένα πραγµατικό επενδυτικό αγαθό, µε
σταθερές και ασφαλείς αποδόσεις, και
γνωρίζει ήδη ζήτηση τόσο στις
ενδοκοινοτικές όσο και στις εξαγωγικές
αγορές. Τα φρέσκα τυριά και τα ΠΟΠ/
ΠΓΕ είναι ο βασικός παράγοντας που
αυξάνει τις πωλήσεις, ενώ σηµαντική
είναι και η βιοµηχανική ζήτηση όπου
άλλωστε γίνεται και το 50% της χρήσης
τυριού και αφορά έτοιµα προς
κατανάλωση και γρήγορα φαγητά. Ως
αποτέλεσµα, η κατανάλωση τυριού στην
ΕΕ αναµένεται να αυξηθεί κατά επιπλέον
1,3 κιλό κατά κεφαλήν, φτάνοντας ως το
2030 τα 20 κιλά. Τους 1,2 εκατ. τόνους
αναµένει η Κοµισιόν πως θα αγγίξουν οι
εξαγωγές τυριού που παράγεται στην
ΕΕ, όγκος που καλύπτει το 40% της
παγκόσµιας ζήτησης, που για το 2018
οι εξαγωγές της ΕΕ άγγιξαν το 34%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

0,7%
ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

EE | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

34

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΕΕ | 2019
ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

900.000
ΤΟΝΟΙ

ΕΛΛΑ∆Α

40

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ
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ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

99%

1,3%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ

8%

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΩΣ ΤΟ 2030

Αύξηση 1%
αναµένεται
να γνωρίσουν οι εξαγωγές βιοµηχανικής
ντοµάτας
από την Ευρώπη, φτάνοντας τους
2,7 εκατ.
τόνους.

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΤΟ 2016
ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ 2006

Παραγωγή και μεταποίηση
χτίζουν brand name στο ελαιόλαδο
ΑΥΞΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Η αυξανόµενη ικανότητα παραγωγής
και µεταποίησης στον τοµέα του ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναµένεται να ενισχύσει περαιτέρω
την καθαρή εξαγωγική θέση της Ευρώπης. Η αύξηση της κατανάλωσης
εκτός Ισπανίας, Ιταλίας, Ελλάδας και
Πορτογαλίας, όπου θα ανακάµψει έπειτα από τη βελτίωση των οικονοµικών όρων στο νότο, θα συµβάλλει
σε µια αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ
κατά 3,3% ετησίως µέχρι το 2030.
Ωστόσο µετά από µια µέση συγκοµιδή το 2017-2018, η παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 2,3 εκατοµµύρια τόνους το 2018-2019, κυρίως λόγω της ανάκαµψης που παρουσιάζεται στην Ισπανία. Οι χαµηλότε-

Η αστάθεια της παραγωγής και των τιμών
αναμένεται να συνεχιστεί έως και το 2030,
λόγω των μεταβλητών καιρικών συνθηκών
ρες τιµές που προκύπτουν από αυτή
την πραγµατικότητα πάντως θα επιτρέψουν την αύξηση της κατανάλωσης.

Ασταθείς τιµές και παραγωγή
Οι τιµές και η παραγωγή, αν και η
τελευταία θα σηµειώσει µια ετήσια
ανάπτυξη µέχρι το τέλος της επόµενης δεκαετίας κατά 1,3%, θα παραµείνουν ασταθείς. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το ποσοστό των ελαιώνων που αρδεύονται µε νερό
βροχής, θα κυµανθεί στο 70-75%,
και άρα θα υπόκεινται σε µεγαλύτερο βαθµό στις κλιµατικές διακυµάνσεις. Ταυτόχρονα, την απροβλεψία
θα συντηρήσει η εκ των πραγµάτων
εναλλαγή στις αποδόσεις από χρο-

ΣΤΙΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΩΣ ΤΟ 2030

Καθαρός
εξαγωγέας
βιοµηχανικής
ντοµάτας η ΕΕ
Κατά 0,5% ετησίως αναµένεται να
µειωθεί η κατανάλωση φρέσκιας
ντοµάτας, µε τους καταναλωτές
να στρέφονται στα ντοµατίνια. Το
εξωκοινοτικό εµπόριο βιοµηχανικών
ντοµατών είναι ισχυρότερο από το
εµπόριο νωπών, µε τις τελευταίες να
είναι περισσότερο ευάλωτες από τις
πρώτες. Οι εξαγωγές θα συνεχιστούν
µε αύξηση 1% από το 2019 και στη
συνέχεια, φτάνοντας τους 2,7 εκατ.
τόνους ως το 2030. Αύξηση θα
σηµειώσουν ωστόσο και οι εισαγωγές
κατά 0,7%. Σε ό,τι αφορά τις νωπές
ντοµάτες, η κατά 0,3% ετήσια µείωση
των εξαγωγών, κυρίως λόγω του
ρωσικού εµπάργκο, αναµένεται να
αντιστραφεί, και αυτές να φτάσουν
τους 200.000 τόνους µέχρι το 2030,
πάνω κατά 1,6% σε σχέση µε τον µέσο
όρο της πενταετίας. Μέχρι το 2030,
οι Ευρωπαίοι αναµένεται πως θα
καταναλώνουν περί τα 21 κιλά
βιοµηχανικής ντοµάτας ετησίως, µε τη
σηµερινή κατά κεφαλήν κατανάλωση
να µην ξεπερνά τα 20,5 κιλά.

νιά σε χρονιά, καθώς και η παρουσία της Xylella fastidiosa σε ορισµένες ελαιοπαραγωγές περιοχές. Κυριότεροι µοχλοί στήριξης της ανάπτυξης της παραγωγικής ικανότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντως θα
είναι οι νέες φυτεύσεις και η βελτίωση των αγρονοµικών πρακτικών.
Προκειµένου να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στο εισόδηµα των
ελαιοκαλλιεργητών, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις στρατηγικές δηµιουργίας αξίας, ειδικά
για τους µικρούς παραγωγούς. Αυτό σηµαίνει επένδυση στη δηµιουργία ετικετών ποιότητας, όπως είναι
η γεωγραφική ένδειξη και η βιολογική παραγωγή.

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Περισσότερες εξαγωγές µέσα
στο 2019 υπόσχεται το άνοιγµα
της ρωσικής αγοράς

Σταθερή αναµένεται να παραµείνει η παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών την επόµενη χρονιά, αλλά και
αυτές που θα ακολουθήσουν ως το 2030, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Κοµισιόν. Το 2018, η παραγωγή
της Ευρώπης έφτασε τους 4,1 εκατ. τόνους, εκ των οποίων το 85% καταναλώθηκαν νωπά, ενώ το 15%
επεξεργάστηκε. Οι εξαγωγές στα φρέσκα φρούτα υποχώρησε κατά 8% την τελευταία πενταετία, εξαιτίας
του ρωσικού εµπάργκο, αφού το αυξηµένο εµπόριο µε Ελβετία, Λευκορωσία και Ουκρανία, δεν µπόρεσαν
να αντισταθµίσουν τη χαµένη ρωσική αγορά. Ωστόσο µετά το 2019 οι εξαγωγές φρέσκων ροδάκινων και
νεκταρινιών αναµένεται να αυξηθούν κατά 1%, τάση που θα διατηρηθεί ως το τέλος της επόµενης
δεκαετίας, χάρη στο άνοιγµα νέων προορισµών, και κυρίως του ενδεχοµένου η Ρωσία να ανοίξει ξανά τις
πόρτες της. Ταυτόχρονα τα επόµενα χρόνια, λόγω αλλαγής των καταναλωτικών τάσεων, οι οποίες ήδη
δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στον τρόπο παραγωγής και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και θα ενισχύονται
σταθερά από ‘δω και στο εξής, αναµένεται να γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση η βιολογική καλλιέργεια.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 27/12
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

597,83

630
625
620
615
610
605
600
595
590
Τρίτη

18/12

Τετάρτη

19/12

Παρασκευή

Πέµπτη

Τετάρτη

21/12

20/12

27/12

Επί εφτά ηµέρες απώλειες
µετρά ο δείκτης του ΧΑ
Επτά ηµέρες και σωρευτικές απώλειες 7,81% µετρά
µετά το κλείσιµο της Πέµπτης ο νέος πτωτικός
κύκλος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο δείχνει
πως δεν µπορεί να διαχειριστεί τις δοµικές
αδυναµίες σε τράπεζες και οικονοµία. Εξαντλητικά σε
όποια προσπάθεια λειτουργεί και το αρνητικό διεθνές
κλίµα. Το κλίµα έρχεται να επιβαρύνει επιπλέον
και η προοπτική της εσωτερικής πολιτικής
αβεβαιότητας που προκαλεί η ψήφιση της
συµφωνίας των Πρεσπών, η οποία κάνει τους
αγοραστές να αποφεύγουν πεισµατικά το ΧΑ.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΑN. ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

0,0660 20,00%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

0,1660

9,93%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

0,2340

9,35%

ΑΓΡ. ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

0,2280

8,57%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.

0,5150

5,53%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

0,0470 - 19,66%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ

0,2240 - 19,42%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

0,0300 - 18,92%

SATO ΑN. ΕΤ. ΕΙ∆. ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤ.

0,0250 - 16,67%

UNIBIOS ΑΝ. ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0,2920 - 12,05%

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

Moνάδες Μεταβολή
22.449,11 - 1,88%
6.433,79 - 1,83 %
2.929,21 - 1,50%
6.569,67 - 1,74%
10.366,62 - 2,51%
4.593,29 - 0,72%
8.211,33 - 2,45 %
20.077,62 + 3,88%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

Βασικό
2,5
Βασικό 0,00
Καταθέσεων - 0,40
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
0,75
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
-0,1
ΕΛΒΕΤΙΑ
3M Libor (εύρος) -0,72
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,118
EURIBOR -1M - 0,365

Τελευταία
αλλαγή
19.12.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
24.12.2018
24.08.2018
24.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
CHIQUITA: Η Chiquita Brands
International τιµήθηκε µε το
βραβείο Category Captain 2018
από την κορυφαία έκδοση στον
κλάδο λιανικού εµπορίου τροφίµων
Progressive Grocer. Τα βραβεία
Category Captain αναδεικνύουν τα
καλύτερα παραδείγµατα συνεργασίας
εταιρειών πώλησης καταναλωτικών
προϊόντων και λιανεµπορίου κατ’ έτος.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Οι πωλήσεις της
ενοποιηµένης Ελληνικές Υπεραγορές
Σκλαβενίτης το 2018, µε βάση τις
εκτιµήσεις, αναµένεται να
διαµορφωθούν το 2018 στα 2,4 δισ.
ευρώ έναντι 2,05 δισ. ευρώ που ήταν
οι πωλήσεις του 2017 των τότε δύο
εταιρειών, της ΕΥΣ και της Ι. & Σ.
Σκλαβενίτη, πριν συγχωνευθούν.

OLYMPIAN GREEN: Στην κατάταξη
του Evoowr για το 2018 και ανάµεσα
σε 9.500 προϊόντα εξαιρετικού
παρθένου ελαιολάδου παγκοσµίως, η
Olympian Green είναι στην πρώτη
τριάδα των ποιοτικών βραβευµένων
ελαιόλαδων στην Ελλάδα, ενώ κατέχει
την 43η θέση σε παγκόσµιο επίπεδο.
ΣΕΛΟΝΤΑ: Η Σελόντα ενηµέρωσε ότι
ο κ. Μιχάλης Παναγής θα παρέχει τις
υπηρεσίες του ως αντιπρόεδρος του
∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας µέχρι την 31.01.2019, ενώ
νέος ∆ιευθύνων αναλαµβάνει από 1η
Φεβρουαρίου ο Αθανάσιος Σκορδάς.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Ανοδικά κινούνται
οι πωλήσεις του καπνικού προϊόντος
IQOS της Παπαστράτος. Στελέχη της
εταιρείας ανέφεραν, µε αφορµή την
έκδοση της πρώτης έκθεσης
κοινωνικό-οικονοµικού αποτυπώµατος,
ότι το µερίδιο αγοράς του IQOS στην
Ελλάδα είναι λίγο πάνω από 5%.

Ο δείκτης φόβου
στα πολύ πάνω του
Πρωτοχρονιά με αναταραχή στη Wall Street;
Η Κίνα μόνιμη πηγή κινδύνων λένε αναλυτές
Σε εξαιρετικά κρίσιµη καµπή οι αγορές,
µε ένα 2018 να αφήνει πίσω του κόκκινα χαρτοφυλάκια και µια παρακαταθήκη
προβληµάτων που αποτελούν βραδυφλεγή βόµβα για την παγκόσµια οικονοµία.
Αναπόφευκτη η επίδραση και στο ελληνικό χρηµατιστήριο, που εξαρτάται από τις
εισροές ξένων κεφαλαίων και τις κινήσεις διεθνών funds. Η εικόνα των τελευταίων ηµερών στις αγορές µετοχών και εµπορευµάτων επιτείνει την αβεβαιότητα
και πολλοί αναλυτές προεξοφλούν τα χειρότερα, βλέποντας τις απώλειες στη Wall
Street, την κατάρρευση των τιµών αργού
πετρελαίου και το πρόσφατο sell-off στο
Τόκιο. Σε εκθέσεις διεθνών οίκων επισηµαίνεται ότι υπάρχει ήδη bear market, καθώς οι δείκτες έχουν υποχωρήσει 20% και
πλέον από τα υψηλά έτους. Οι ανησυχίες

αποτυπώνονται στην πορεία του «δείκτη
φόβου»-µεταβλητότητας VIX, ο οποίος εκτοξεύθηκε τη ∆ευτέρα στις 35,38 µονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου 11µήνου, ενώ στις αρχές ∆εκεµβρίου
ήταν στις 16,5 µονάδες. Η άνοδος του VIX
πάνω από τις 25 µονάδες υποδηλώνει µεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς και πρόβλεψη για έντονη µεταβλητότητα , δηλαδή αναταραχή στη Wall Street
τουλάχιστον τον επόµενο µήνα. Βασικές
αιτίες οι φόβοι για επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας, η προοπτική περαιτέρω ανόδου των αµερικανικών επιτοκίων
και οι εκτιµήσεις για κλιµάκωση του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-Κίνας. Σε όλες τις αναλύσεις η Κίνα παρουσιάζεται ως πηγή
µόνιµων κινδύνων, που θα επηρεάσουν
σηµαντικά τις αγορές το επόµενο 12µηνο.

Συνεργασία

Επιβράβευση

Η Καπνοβιοµηχανία Καρέλια
ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία
µε τη Villiger Sohne AG, κορυφαίο
κατασκευαστή πούρων πολυτελείας
από την Ελβετία. Από 1η Γενάρη 2019
η Καρέλια έχει τα αποκλειστικά
δικαιώµατα διανοµής ευρείας γκάµας
προϊόντων της Villiger στην Ελλάδα, σε
µια συµφωνία που ενισχύει περαιτέρω
τη συνεργασία των δύο εταιρειών.

Την επιβράβευση των εργαζοµένων της,
αλλά και κτηνοτρόφων «για τη συµβολή
τους στην επίτευξη των ετήσιων στόχων
της εταιρείας» αποφάσισε η Όλυµπος. Η
γαλακτοβιοµηχανία θα χορηγήσει ως και
δύο µισθούς επιπλέον σε εργαζόµενους,
χρηµατικά έπαθλα 2.000 ευρώ σε
αριστούχους σπουδαστές Λάρισας,
Τρικάλων και Ξάνθης και 5.000 έως
10.000 ευρώ σε 25 γαλακτοπαραγωγούς.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Νέες τροποποιήσεις για την εξόφληση
εντός 60 ημερών των νωπών προϊόντων

Π

ολλά χρόνια µετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, εξακολουθούν να υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι θεωρούν ότι, η σωστή δουλειά γίνεται όχι σύµφωνα µε το ποιοι νόµοι εφαρµόζονται,
αλλά πόσοι νόµοι ψηφίζονται.
Στις 18.10.17 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 156 ο νόµος
4492: «∆ιακίνηση και εµπορία νωπών
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Ο νόµος αυτός θεωρήθηκε ότι είναι
εξόχως σηµαντικός γιατί σαν βασικό
Παραγωγή στράφι του στόχο είχε την εξασφάλιση της
ρευστότητας στους αγρότες παραΑν κάποιος ζητήσει
γωγούς, αναγκάζοντας τους εµπόνα πληρωθεί εντός 60
ρους και όλους όσους αγοράζουν
ηµερών, κανείς δεν θα
την πρωτογενή παραγωγή, να εξοπαραλάβει τη σοδειά του φλούν εντός 60 ηµερών.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 «ΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ»., ΟΡΙΖΕ ΟΤΙ:
β) Έµπορος είναι:
Εν αναµονή
αα) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωΤο 2018 περιµέναµε το
πο που αγοράζει, µεταποιεί ή διαµεάνοιγµα της ηλεκτρονικής σολαβεί στην αγορά, µε σκοπό τη χονπλατφόρµας για κοινοποί- δρική ή τη λιανική πώληση νωπών
ηση παραστατικών
και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση
εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών του νόµου 3955/2011 (Α’ 89),
ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισµοί που είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του νόµου 4384/2016 (Α’ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα
µη µελών τους.
γ) «Εµπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή µεταξύ
παραγωγών και εµπόρων, η οποία οδηγεί στην παράδοση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων έναντι τιµήµατος.
δ) «Οφειλόµενο ποσό»: το ποσό

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

τι 60 µήνες µπορεί να κάνει κάποιος να πληρωθεί,
60 µέρες σε καµία περίπτωση.
Όλοι επίσης γνωρίζουν -αλλά κανείς δε µιλάει- ότι, αν κάποιος τολµήσει να ζητήσει να πληρωθεί εντός
60 ηµερών, η παραγωγή του θα πάει στράφι αφού κανείς δεν θα την παραλάβει. Ακόµη και αυτή τη στιγµή
που µιλάµε, σε περιπτώσεις πώλησης βιοµηχανικής πιπεριάς, η εξόφληση γίνεται µε επιταγές 12 µηνών και
πάνω, µε τον ΦΠΑ του τιµολογίου να συµπεριλαµβάνεται στην επιταγή αυτή.

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος
και οι συνδεδεµένες
Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος είναι συνδεδεµένη.
Καλό είναι να το χωνέψουν αυτό όλοι. Όσοι
επιµένουν να δηλώνουν τις επιδοτήσεις µε βάση
τη βεβαίωση, ξεχνάνε στη συνέχεια να κάνουν
συµπληρωµατικές δηλώσεις επιδοτήσεων και
«κλέβουν» επιδόµατα, ενώ δεν τα δικαιούνται.
Μία διασταύρωση µεταξύ πλατφόρµας
ΟΠΕΚΕΠΕ και Ε3 φορολογικών δηλώσεων,
θα στείλει κάθε απατεώνα στον πάγκο του.

που πρέπει να καταβληθεί µέσα στην προθεσµία πληρωµής του άρθρου 2, συµπεριλαµβανοµένων και των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία φόρων, τελών και
λοιπών επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιµολόγιο, αφαιρουµένων των ποσών προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί του αναφερόµενου στο
τιµολόγιο οφειλόµενου ποσού.
ε) «Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα»: τα νωπά αγροτικά προϊόντα του Παραρτήµατος Ι.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΖΕ:
Έµπορος που προµηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιµολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιµολόγιο του
παραγωγού µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έκδοσή του. Κάθε συµφωνία µεταξύ των µερών, που
είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη.
Θεωρήσαµε τότε ότι επιτέλους θα µπει µία τάξη
στους ταλαίπωρους αγρότες, όσον αφορά τις πληρωµές τους από τους εµπόρους. Όλοι γνωρίζουν ό-

ΦΠΑ ΣΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έτσι, οι αγοράστριες επιχειρήσεις καρπούνται και
συµψηφίζουν τον ΦΠΑ στις δαπάνες τους, χωρίς να τον
έχουν πληρώσει, ενώ από την άλλη πλευρά, οι αγρότες
που είναι χρεωστικοί (κηπευτικά, κτηνοτροφικές µονάδες κλπ), αναγκάζονται να καταβάλλουν τον χρεωστικό ΦΠΑ στη ∆.Ο.Υ. χωρίς να τον έχουν εισπράξει. Και
αν µπορούν να τον πληρώσουν πάει καλά. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, ο ΦΠΑ παραµένει οφειλόµενος
στην εικόνα τους και δεν µπορούν να πάρουν φορολογική ενηµερότητα (στην καλύτερη των περιπτώσεων)
ή τους δεσµεύεται ο λογαριασµό τους (στη χειρότερη).
Όλη τη διάρκεια του 2018 περιµέναµε το άνοιγµα
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, στην οποία θα κοινοποιούνταν τα παραστατικά των συναλλαγών, προκειµένου να γίνεται αυτόµατα ο έλεγχος της εξόφλησης
όπως ορίζονταν από το νόµο 4492.
Αντ’ αυτού, έχουµε το νόµο 4587 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.18)
που τροποποιεί µια σειρά από υποχρεώσεις, µε σκοπό
τον καλύτερο έλεγχο της εξόφλησης των παραγωγών.
Με το άρθρο 14, τροποποιεί το άρθρο 3 του προηγούµενου νόµου 4492, αλλάζοντας την ποινή του εµπόρου
που δεν εξοφλεί εντός 60 ηµερών, σε τρία στάδια: 15%
ποινή την πρώτη φορά µη ορθής εξόφλησης, 30% τη
δεύτερη φορά και 50% από την τρίτη φορά και για κάθε φορά που δεν προβαίνει στην ορθή εξόφληση των
τιµολογίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.
Αυτή τη φορά θα περιµένω άµεσα τη λειτουργία της
ψηφιακής πλατφόρµας ανάρτησης και ελέγχου των παραστατικών και του τρόπου εξόφλησης. Γιατί µπορεί ο
νόµος στη βάση του να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όµως (όπως όλα) θα κριθεί στην εφαρµογή του.

«ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
Για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας
δεν απαιτείται καµία εκτύπωση από το
λογιστή. Απευθύνεστε στην τράπεζα σας και
µε την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας,
ζητάτε και πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορίας
των οχηµάτων σας. Τόσο απλά.
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Επιτροπή Αξιολόγησης Αγρότη της Χρονιάς

Τα κριτήρια για μια
βιώσιμη και ποιοτική
γεωργία με μέλλον

Κύριος σκοπός η ανάδειξη προτύπων εργασίας ανά την Ελλάδα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Τα βραβεία του Αγρότη της Χρονιάς
συµπληρώνουν φέτος δέκα χρόνια και
η λογική πίσω από αυτή την προσπάθεια, δηλαδή της αναζήτησης της όσο το δυνατό καλύτερης επιλογής απασχόλησε για µία ακοµη φορα την
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συνεδρίασε πριν από δύο εβδοµάδες σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. «Ξεκίνησε σαν πρωτοχρονιάτικη αναζή-

τηση µιας ανήσυχης συντακτικής οµάδας της Agrenda, που δηλώνει πίστη
στους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής και εξελίσσεται σε έναν στέρεο θεσµό, µε ξεκάθαρο προσανατολισµό και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη
βελτίωση της θέσης του Έλληνα αγρότη», ανάφερε ο διευθυντής και εκδότης της εφηµερίδας, Γιάννης Πανάγος,
συµπληρώνοντας πως «ο Αγρότης της
Χρονιάς, έχει ακόµη πολύ δρόµο. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι βρίσκεται
στην αρχή της καριέρας του, ωστόσο

όλα εξαρτώνται από την πίστη όλων
µας στο ρόλο του», υπογράµµισε, δίνοντας το στίγµα για την αναζήτηση
της άριστης επιλογής.

Ένα σηµείο αναφοράς
«Ο κύριος σκοπός που εξυπηρετεί αυτή µας η άσκηση είναι ότι δηµιουργούνται υποδείγµατα και πρότυπα. ∆είχνει
ένα δρόµο που µπορούν να τον δουν
και οι άλλοι και να αντιληφθούν ίσως
πως υπάρχουν δυνατότητες στην ενασχόλησή τους, τις οποίες κατάφερε να

Βαθιά γνώση
Άνθρωποι εγνωσµένου
κύρους µε βαθιά γνώση
των αγροτικών θεµάτων
συµµετείχαν στην Επιτροπή
Αξιολόγησης των βραβείων

υλοποιήσει κάποιος, µε τον ιδρώτα και
το µεράκι του», ανέφερε ο πρόεδρος
της Επιτροπής, καθηγητής και πρώην
υπουργός, Θανάσης Τσαυτάρης. Σύµ-

φωνα µε τον ίδιο, ο Αγρότης της Χρονιάς, όχι µόνο δείχνει το δρόµο λειτουργώντας ως µια περίπτωση εργασίας, αλλά -αναφερόµενος σε όλες τις υποψηφιότητες, οι διαφορές µεταξύ τους αυτή τη χρονιά ήταν σε εντυπωσιακό βαθµό µικρές, ως προς την τελική βαθµολόγηση – αποτυπώνει πρότυπα σκορπισµένα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας διαφορετικές µεταξύ τους καλλιέργειες και εδαφικές ιδιαιτερότητες.
Τα κριτήρια και η βαρύτητα που δίνεται στο καθένα από αυτά µαρτυρούν

Η Φραντζέσκα
Υδραίου,
Γενική
∆ιευθύντρια
του Ελληνικού
Συνδέσµου
Φυτοπροστασίας,
τόνισε τη
σηµασία που
αποκτά κάθε
προσπάθεια
αξιολόγησης
βάσει
αντικειµενικών
κριτηρίων.

Ο διευθυντής και εκδότης της Agrenda, Γιάννης Πανάγος, συνοµιλεί µε
τον πρόεδρο της Επιτροπής, καθηγητή Θανάση Τσαυτάρη.

Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και ο Ευάγγελος Ζαγγίλης (µέση) από
το Συνδέσµο Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
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Ζητούμενο αγροτικής πολιτικής
το δέσιμο γεωργίας με τουρισμό

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Από την Ελλάδα λείπει ο αγρότης που μένει μέσα στη φάρμα

ως ένα βαθµό τα απαραίτητα στοιχεία
της σύγχρονης γεωργίας. Η καθετοποίηση της παραγωγής, η συλλογικότητα, η καινοτοµία και η ποικιλοµορφία. «Αν νοιαζόµαστε για µια περισσότερο βιώσιµη και ποιοτική γεωργία, αυτά είναι τα κριτήρια που θα
διασφαλίσουν το µέλλον της» ανέφερε σχετικά ο κ. Τσαυτάρης, εξηγώντας πως η µεν καινοτοµία εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα µιας προσπάθειας η δε συλλογικότητα, ενδυναµώνει
την προσπάθεια αυτή, ενώ η καθετο-

Συντονιστής
Τη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία συνοδεύτηκε από
γόνιµη συζήτηση, συντόνισε
ο εκδότης και διευθυντής της
Agrenda, Γιάννης Πανάγος

ποίηση δείχνει το εάν και κατά πόσο
νοιάζεται κανείς για τα προηγούµενα και τα παρακάτω βήµατα της δραστηριότητάς του.

Ζητούµενο αγροτικής πολιτικής συνιστούν χώροι οι οποίοι µπορούν να
δέσουν το στοιχείο της πρωτογενούς
παραγωγής µε τον τουρισµό. Το παραπάνω αναφέρθηκε µε αφορµή τη
συζήτηση γύρω από την εκδήλωση
απονοµής των βραβείων, που αυτή
τη χρονιά θα γίνει στο ξενοδοχείο
Kinsterna στη Μονεµβασιά στις 19 Ιανουαρίου. Η εκδήλωση απονοµής
των βραβείων στους νικητές συνδυάζεται µε την ηµερίδα «Farmer’ s Day»,
στην οποία καλύπτονται θέµατα τόσο
γενικού ενδιαφέροντος (καλλιεργητικά, εµπορικά, τεχνολογικά, προγράµµατα) όσο και ειδικά που επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες, σηµαντικές
καλλιέργειες της εκάστοτε περιοχής.
Σηµειώνεται πως κάθε χρόνο, στην
εκδήλωση δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι του αγροτικού, επιχειρηµατικού, θεσµικού και ευρύτερου αγροδιατροφικού χώρου.
«Τέτοιοι τουριστικοί και συνεδριακοί χώροι, που να δένουν µε τον πρωτογενή τοµέα ή έστω µε την περιφέρεια δεν υπάρχουν ή έστω δεν έχουµε πολλούς τέτοιους και αυτό είναι ένα ζητούµενο αγροτικής πολιτικής»,
ανέφερε ο Πρόδροµος Καλαϊτζής,
σύµβουλος Αγροδιατροφικής Πολιτικής και Επιχειρηµατικότητας, ο οποίος υπογράµµισε πως στην Ελλάδα, λόγω των ιστορικών ιδιοµορφιών
του τοµέα, λείπει ο αγρότης που µένει µέσα στη φάρµα. «Ελάχιστα τέτοια
παραδείγµατα έχουν µείνει από τον
καιρό της φεουδαρχίας, γιατί ανέκα-

Τη σηµασία της τεχνολογίας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος κατέθεσε
ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής, ενώ αναφέρθηκε και στο
ρυθµό ενσωµάτωσης αυτής στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της χώρας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΜΕΛΗ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Υ∆ΡΑΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΓΓΥΛΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

θεν ήταν ελάχιστες οι µεγάλες εκµεταλλεύσεις εδώ», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
«Αναζητήσαµε και σε προηγούµενες εκδηλώσεις το στοιχείο αυτό. Αυτή τη φορά το έχουµε πετύχει. Αυτός
ο χώρος δίνει σηµειολογικά το στοιχείο που θέλουµε να αναδείξουµε:
Το πάντρεµα της ιστορίας, της αγροτικής παραγωγής και του αγροτουρισµού», ανέφερε από την πλευρά του ο
κ. Πανάγος, εξηγώντας πως το µήνυµα µέσα από αυτή την ενέργεια είναι
η ανάγκη να πάρει µεγάλη κλίµακα
µια επιχειρηµατική προσπάθεια που
συνδυάζει τα παραπάνω, µε εµφανή
αντίκτυπο στις τοπικές οικονοµίες και
την πρωτογενή παραγωγή.

Farmer’s Day µε ελιά στο επίκεντρο
Η «Ηµέρα του Αγρότη», θα επιχειρήσει να αναδείξει τα τεκταινόµενα
στον αγροτικό τοµέα, αλλά και να αναζητήσει κάποιες λύσεις, όσο αυτό
είναι δυνατόν, για τα προβλήµατα που
απασχολούν τον αγροτικό χώρο. Η ηµερίδα, λοιπόν, θα είναι χωρισµένη σε
τρεις ενότητες, µε την πρώτη να φέρνει στην επιφάνεια θέµατα γενικότερου χαρακτήρα, όπως είναι η ΚΑΠ, οι
νέες τεχνολογίες και η οργάνωση της
αγροτικής παραγωγής. Μια διαφορετική προσέγγιση θα επιχειρηθεί στη
δεύτερη ενότητα, η οποία θα εστιάζει
στον τοµέα της ελιάς και του ελαιολάδου, καθώς και της δυναµικής των
προϊόντων αυτών στην εγχώρια αγορά και αυτές του εξωτερικού.

Ο ∆ιονύσης Βαλασσάς, ∆ιευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς,
ενός από τους πιο ιστορικούς και πετυχηµένους συνεταιρισµούς, συµµετείχε
στην 9µελή φέτος Επιτροπή Αξιολόγησης του Αγρότη της Χρονιάς.
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ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
∆εν χρειάζεται να είναι κανείς νέος για να
κατακτήσει το µέλλον. Αρκεί να έχει τα µάτια του ανοιχτά, να λειτουργεί µε ταχύτητα
και σβελτάδα, να µπορεί να µαθαίνει διαρκώς, να έχει ετοιµότητα και θέληση για συνεχή βελτίωση. Όποιο και να είναι το µοντέλο της εκµετάλλευσης ή οι προσδοκίες
του κάθε αγρότη θα προχωρήσει αυτός που
µπορεί να επενδύσει στις δεξιότητές του και
κυρίως µπορεί να προσαρµόζεται στις νέες ευκαιρίες που θα ανοίξουν στο µέλλον.
Αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά µηνύµατα του Συνεδρίου για τις Προοπτικές της
Γεωργίας και το µέλλον της τροφής που έλαβε χώρα στις 6,7 ∆εκεµβρίου στις Βρυξέλλες. Στο συνέδριο έγινε µια επισκόπηση της σύγχρονης τεχνολογίας και της επίδρασής της στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και τη µείωση του κόστους
που πλέον αποδεδειγµένα φέρνει η νέα γεωργία ακριβείας. Σύµφωνα µε τα όσα είπε
ο καθηγητής Πέτερ Κόρκαµπ από το Πανεπιστήµιο του Βάγκενίγκεν στην Ολλανδία,
οι τεχνολογίες αυτές έχουν να επιδείξουν
σηµαντικά αποτελέσµατα και µπορούν να
αυξήσουν έως και 30% την παραγωγή µε
παράλληλη µείωση των εισροών γύρω στο
40%, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις αγγίζει το 50%. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι
τεχνολογίες αυτές που ήρθαν για να µείνουν θα αποτελέσουν τα νέα σύµβολα της
γεωργίας του µέλλοντος, όπως στο παρελθόν ήταν τα τρακτέρ τα σύµβολα εκσυγχρονισµού της αγροτικής παραγωγής.

Τα δεδοµένα ανήκουν
µόνο στον αγρότη
Πολλά θα αλλάξουν στο µέλλον στη γεωργία και το χωράφι θα έχει τη δική του ‘συνταγή’ τα δεδοµένα δηλαδή για το τί λίπανση και άλλες παρεµβάσεις λειτουργούν σε
ποια σηµεία, σε τί δόσεις και σε ποιο χρόνο. Τα δεδοµένα αυτά που σήµερα µπορεί
να έχει ο αγρότης στην κατοχή του δίνουν
τεράστιο πλούτο πραγµάτων και γνώση την
οποία και χτίζουν σταδιακά. Έτσι την πρώτη χρονιά που χρησιµοποιεί κανείς τις νέες
τεχνολογίες έχει µια βασική εικόνα του αγροτεµαχίου αλλά σύντοµα το χωράφι του
«µιλάει» δίνοντας πληροφορίες για το τι αποδίδει και τι δεν λειτουργεί. Έτσι τα δεδο-
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µένα γίνονται ένα πολύτιµο περιουσιακό
στοιχείο που συνοδεύει το αγροτεµάχιο ενώ σε ορισµένες περιοχές του κόσµου, όπως στην Αµερική πλέον τα δεδοµένα του
αγροτεµαχίου πωλούνται ξεχωριστά, ανεβάζοντας και την αξία της γης.
Σε ποιόν όµως ανήκουν τα δεδοµένα της
γεωργίας ακριβείας; Οι αγρότες που ήδη
βρίσκονται συµπιεσµένοι ανάµεσα σε άλλους παίκτες της αλυσίδας αξίας της παραγωγής πρέπει να είναι επιφυλακτικοί για
το πώς θα µοιραστούν τις πολύτιµες πληροφορίες µε τους εµπορικούς τους αντιπάλους. Για το αγκάθι της ιδιοκτησίας των δεδοµένων έκανε λόγο στην οµιλία του στο
Συνέδριο και ο Επίτροπος Χόγκαν αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά στο θέµα του πώς οργανώνεται η πρόσβαση στα δεδοµένα έτσι ώστε η θέση των
γεωργών να βελτιώνεται και να µην αποδυναµώνεται από τη νέα τεχνολογία. «Η ιδιοκτησία των δεδοµένων πρέπει να παραµένει στον αγρότη και τα στοιχεία αυτά δεν
πρέπει να µπορεί να µπορεί να τα διαθέσει
κανείς άλλος χωρίς την υπογραφή και τη
συγκατάθεση του ίδιου του γεωργού», τόνισε ο Επίτροπος.

Για το αγκάθι της
ιδιοκτησίας των
δεδοµένων έκανε
λόγο στην οµιλία του
στο Συνέδριο και ο
Επίτροπος Χόγκαν.

Θολός ο λογαριασµός
Ενώ όµως πολλοί θα ήθελαν να έχουν
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, το πρόβληµα είναι συχνά στο λογαριασµό. Όπως
παραδέχτηκε άλλωστε ο Επίτροπος αλλά και
ο Καθηγητής Κόρκαµπ το κόστος των εργαλείων είναι πολύ σηµαντικό ώστε οι γεωργοί είναι πολύ επιφυλακτικοί για την αξία
της γεωργίας ακριβείας. Όµως τα πράγµατα βελτιώνονται και όπως ανέφερε ο Καθηγητής Κόρκαµπ «αυτό που διαπιστώνουµε

Επιδόσεις
Οι τεχνολογίες αυτές έχουν να
επιδείξουν σηµαντικά αποτελέσµατα
και µπορούν να αυξήσουν έως και
30% την παραγωγή µε παράλληλη
µείωση των εισροών γύρω στο 40%,
η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις
αγγίζει το 50%

Οι ιδέες μετράνε πάνω από
τα κεφάλαια στη γεωργία
Οι τεχνολογίες αυτές που ήρθαν για να μείνουν θα αποτελέσουν τα νέα σύμβολα της γεωργίας του
μέλλοντος, όπως στο παρελθόν ήταν τα τρακτέρ τα σύμβολα εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής,
με όποιον μπορέσει να προσαρμοστεί να μην έχει να κρέμεται από την εκάστοτε πολιτική βούληση
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είναι ότι υπάρχει πτωτική τάση όσον αφορά στην τεχνολογία ανίχνευσης ειδικά όσο περισσότερο αυξάνει και η υιοθέτησή της. Είναι αναµφισβήτητο ότι υπάρχει οικονοµικό όφελος για τον αγρότη αλλά την ίδια στιγµή πρέπει να κάνει
µια επένδυση αποφασίζοντας να δεσµεύσει κάποιο σοβαρό κεφάλαιο στη γεωργία ακριβείας».

Ζητήµατα συµβατότητας
Παράλληλα, ο καθηγητής παραδέχτηκε πως είναι αλήθεια ότι σήµερα υπάρχει µια ανασφάλεια, µια αβεβαιότητα κι
αυτά αναστέλλουν τον αγρότη από το να
κάνει το πρώτο βήµα. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στο Συνέδριο συχνά το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η έλειψη ενηµέρωσης ώστε να µπορεί ο αγρότης να πάρει πρακτικές αποφάσεις, που εξυπηρετούν το συµφέρον του. Σε αυτά προστίθενται και ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
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Φρένο το αργό ίντερνετ

Ιδιοκτησία δεδοµένων
Οι αγρότες που ήδη βρίσκονται
συµπιεσµένοι ανάµεσα σε άλλους
παίκτες της αλυσίδας αξίας πρέπει να
είναι επιφυλακτικοί για το πώς
θα µοιραστούν τις πληροφορίες

συµβατότητα των µηχανηµάτων που δεν
είναι ακόµη αρκετά εξελιγµένη ώστε να
µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους
τα εξαρτήµατα διαφορετικών εφαρµογών. Έτσι για παράδειγµα όπως ανέφερε ο κ. Κόρκαµπ πρέπει κατ’ ιδανικό τρόπο «να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα
δεδοµένα που συλλέχθηκαν από το µηχάνηµά του ψεκασµού σε µια εφαρµογή
smartphone και να µπαίνουν όλα σε ένα σύστηµα διαχείρισης της εκµετάλλευσης». Στην πράξη εν τω µεταξύ, όπως ανέφεραν οι οµιλητές, το καλύτερο επιχείρηµα υπέρ της τεχνολογίας είναι η διάδοση της εµπειρίας από στόµα σε στόµα
µεταξύ των αγροτών, που βοηθά να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα και να µην
φαίνεται έτσι τόσο υψηλό και το κόστος.

Πέρα όµως και από το κόστος η γεωργία ακριβείας όπως αναφέρθηκε στο Συνέδριο αντιµετωπίζει και προβλήµατα που
έχουν να κάνουν µε την έλλειψη ευρυζωνικής σύνδεσης που µειώνει τη δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας. Πάνω στο ζήτηµα αυτό ο Επίτροπος σχολίασε ότι «Το γεγονός ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν αγροτικές περιοχές όπου δεν
υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση είναι απαράδεκτο. Προσπαθούµε ήδη να επιλύσουµε αυτό το ζήτηµα, συνεργαζόµενοι στενά µε τα κράτη µέλη µες από τη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή
Αγορά, για να βοηθήσουµε τις χώρες και
τις περιφέρειες της ΕΕ να αναπτύξουν ευρυζωνική σύνδεση ταχύτερα».
Ταυτόχρονα όµως όπως συµπλήρωσε
«εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος και
είναι ευθύνη ξεχωριστά κάθε κυβέρνησης
να φροντίσει να υπάρχει ευρωζωνική κάλυψη σε όλη την επικράτεια».

Μια εικόνα
χίλιες λέξεις
Ως πολύ επιτυχηµένο παράδειγµα µιας
φάρµας που έχει υιοθετήσει συνολικά
την γεωργία ακριβείας σε
Πανευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάστηκε
στο Συνέδριο η εκµετάλλευση του
Κώστα Κράββα, καλλιεργητή από τη
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Γνωστός από
προηγούµενα δηµοσιεύµατα της
Agrenda για τις καινοτόµες µεθόδους
που υλοποιεί στην ρυζοκαλλιέργεια,
ο κ. Κράββας µίλησε στο κοινό για την
εµπειρία του στην αύξηση της
παραγωγικότητας αλλά και την µείωση
του κόστους µε τη χρήση εργαλείων
ακριβείας. Παράλληλα όπως είπε ο
εκσυγχρονισµός συνέβαλε
αποφασιστικά στην βελτίωση της
ποιότητας της παραγωγής ενώ
διαπίστωσε πολύ θετικές συνέπειες στην
αύξηση της βιοποικιλότητας γύρω από
το αγροτεµάχιο.

Ικανοί οι Έλληνες αγρότες

Το συνέδριο «Προοπτικές
της Γεωργίας» στην
ΕΕ διοργανώθηκε το
διήµερο 6-7 ∆εκεµβρίου.

Είναι όµως εφικτό για τον Έλληνας
αγρότη να κάνει το τεχνολογικό άλµα; Ο
κ. Κράββας είναι βέβαιος ότι µπορεί «οι
Έλληνες αγρότες είναι πολύ ικανοί,
καταλαβαίνουν και εκτιµούν το καλό,
µπορεί να µη το εκφράσουν λεκτικά
αλλά µέσα τους ψάχνουν τρόπους να το
υιοθετήσουν. Αυτός που θέλει να µείνει
και να παραµείνει και να επενδύει και
να αγωνίζεται βρίσκει τρόπο για να
προχωρήσει. Η υιοθέτηση της
τεχνολογίας είναι καθαρά θέµα
προσωπικότητας. Εξάλλου η καλύτερη
απόδειξη είναι συχνά αυτή που βλέπεις
µε τα µάτια σου. Για παράδειγµα στην
περιοχή µας η έκταση που καλλιεργείται
µε συστήµατα ακριβείας αυξήθηκε από
τα 1.200 στρέµµατα της δικής µας
καλλιέργειας στα 5.000 για να
καταλήξουµε σήµερα να µιλάµε για
30.000 στρέµµατα ρυζοκαλλιέργειάς»,
καταλήγει ο ίδιος.
Στο Συνέδριο µε τίτλο «Προοπτικές της
Γεωργίας» που διοργανώθηκε 6-7
∆εκεµβρίου στις Βρυξέλλες από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµµετείχαν πάνω
από 700 άτοµα από όλα τα κράτη µέλη
της ΕΕ. Οι συµµετέχοντες περιλάµβαναν
εκπροσώπους υπουργείων και οργάνων
της ΕΕ, επιχειρηµατίες,
εµπειρογνώµονες, ακαδηµαϊκούς,
οµάδες της κοινωνίας των πολιτών.
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ
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σέντς/λίµπρα

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

Σε κλίµα δυσπιστίας όσον αφορά την
ανακωχή στον εµπορικό πόλεµο, το
πτωτικό κύµα σε όλα τα χρηµατιστήρια
έφερε απώλειες στο βαµβάκι.
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Σταθεροποίηση των τιµών, αφού
δεν υπήρξε συνεδρίαση στη Φότζια,
ενώ θετικά µηνύµατα στέλνει
νέος διαγωνισµός στην Τυνησία.
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Με ελαφρώς υψηλότερες τιµές
από ότι το προηγούµενο διάστηµα
διαπραγµατεύεται το καλαµπόκι
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.
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Αµετάβλητη η τιµή στο κριθάρι
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια,
το οποίο πρόσφατα σηµείωσε
µικρές αυξήσεις στην τιµή του.

Η ραγδαία πτώση του χρηµατιστηρίου
σε συνδυασµό µε την πίεση του δολαρίου σόκαρε την ελληνική αγορά βάµβακος τις ηµέρες των Χριστουγέννων. Κι
ενώ αρχικά υπήρχε η δυσπιστία σχετικά µε την ανακωχή στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, αφού ακόµα δεν έχει
βγει το 25% δασµών στις εισαγωγές αµερικανικού βαµβακιού στην Κίνα, παράλληλα ήρθε και το κύµα ρευστοποιήσεων στις αγορές και βρεθήκαµε ξαφνικά στα 72 σεντς ανά λίµπρα. Σηµειωτέον ότι πολλές πωλήσεις είναι ακόµα ανοιχτές σε τιµή βάσει χρηµατιστηρίου, η ισοτιµία ευρώ-δολαρίου ακόµα
άγνωστη, ενώ υπάρχουν και πολλά απούλητα στοκ στα εκκοκκιστήρια. Παράλληλα οι τιµές σύσπορου είναι στο
µεγαλύτερο ποσοστό κλεισµένες.
Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αρκετά
πιθανό η αγορά να ανακάµψει σε πιο
δίκαια επίπεδα, αλλά εκτός από το ευνοϊκότερο κλίµα στα χρηµατιστήρια, θα

χρειαστεί κι ένας καταλύτης ειδικά για
το βαµβάκι (π.χ. πωλήσεις στην Κίνα).
Πάντως, για την ώρα, τα ανοιχτά συµβόλαια Μαρτίου πιάνουν σήµερα τα
74,50 σεντς ή αλλιώς 1,44 ευρώ το κιλό.
Εν τω µεταξύ, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκφράζουν φόβους ότι το χρηµατιστήριο βάµβακος θα δοκιµάσει τα 70 σεντς προσεχώς. Μάλιστα, τονίζεται ότι το θέµα είναι γενικότερο και αφορά την πλειονότητα των
χρηµατιστηρίων, δεδοµένου ότι έγιναν πολλές ρευστοποιήσεις το τελευταίο διάστηµα, γεγονός που πίεσε την
αγορά. Η κατάσταση επιδεινώνεται επειδή δεν υπάρχει κάτι δυνατό στα θεµελιώδη, ώστε να αντισταθεί το βαµβάκι. Παράλληλα, ούτε η Τουρκία, που αγοράζει από την Αµερική, έχει την παλιά δυναµική της. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι έχει τσιµπήσει κάπως η ζήτηση
τις τελευταίες µέρες, ενώ και τα κλωστήρια φιξάρουν τις τιµές αγοράς (κίνηση που στηρίζει την αγορά).
Οι επόµενες συνεδριάσεις θα είναι
πολύ κρίσιµες για να δούµε πως θα

17
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Μετά από αρκετό καιρό
ολοκληρώθηκε ένας νέος
διαγωνισµός στην Τυνησία για
αγορά σκληρού σίτου 50.000
τόνων µε φορτώσεις
Φεβρουάριο-Μάρτιο. Οι τιµές
που κλείστηκαν κυµάνθηκαν
στα 290 δολάρια ο τόνος
(248-254 ευρώ ο τόνος)
παραδοτέα σε λιµάνι τους. Τα
επίπεδα αυτά είναι σαφώς
βελτιωµένα σε σχέση µε τον
προηγούµενο διαγωνισµό και
µάλιστα ενδέχεται να
καλυφθεί µερικώς και µε
ελληνική σοδειά. Στη Φότζια τα
ποιοτικά στάρια µε ειδικό
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70%
και πρωτεΐνη 12,5%
διαπραγµατεύονται στα 228233 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία
οι τιµές σταθεροποιούνται στα
210 ευρώ ο τόνος παραδοτέα
σε λιµάνι τους. Γενικά, λόγω
των ηµερών στις ευρωπαϊκές
αγορές επικρατεί ηρεµία, ενώ
αναµένονται εξελίξεις από το
νέο έτος, καθώς στην Ιταλία
η ζήτηση τοπικά είναι ενεργή.

ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Περί τους 150.000 τόνους
υπολογίζεται ότι δεν έχουν
ακόµα διατεθεί, ενώ τα
σύσπορα είναι φιξαρισµένα

Όσο κινείται το εµπόριο, θεωρείται
ότι θα στηρίξει την αγορά βάµβακος.

10
∆ΕΚ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ Η ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΕ ΝΕΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το κύµα ρευστοποιήσεων και η πίεση του δολαρίου έριξε στα 72 σεντς τις αγορές
Φοβούνται τις ζηµιές οι Έλληνες εκκοκκιστές, που έχουν ακόµα απούλητες ποσότητες

papadogiannis@agronews.gr

3
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Αύξηση της τάξης των δέκα λεπτών
σηµείωση η τιµή ελαιολάδου στην
Ισπανία, που ωστόσο δείχνει µια
σταθεροποίηση σε χαµηλά επίπεδα.

2,84
¤/κιλό

Εξωγενής πίεση για το βαµβάκι διεθνώς
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

26
NOE

19
NOE

κινηθεί η αγορά βάµβακος. Πάντως,
οι περισσότεροι αναλυτές διατηρούν
την αισιοδοξία τους, καθώς βλέπουν
στη φυσική αγορά το εµπόριο να κινείται περισσότερο, κάτι που θεωρούν
ότι θα αποτελέσει βασική στήριξη και
του χρηµατιστηρίου.
Στην Ελλάδα, το µόνο σίγουρο είναι
πως αν παραµείνουν αυτές οι τιµές ή
αν χειροτερέψουν, οι εκκοκκιστές θα
βρεθούν αντιµέτωποι µε σοβαρές ζηµιές. Μάλιστα, κάποιοι δεν κρύβουν
τον φόβο τους για το ενδεχόµενο να
βρεθούν εκτός αγοράς, δεδοµένου ότι υπάρχουν ακόµα πολλές απούλητες
ποσότητες (περί τους 150.000 τόνους),
ενώ την ίδια ώρα τα σύσπορα είναι φιξαρισµένα στην πλειονότητα τους.

Χριστουγεννιάτικο σοκ ταλαιπώρησε τα χρηµατιστήρια

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Εν µέσω του κλίµατος δυσπιστίας όσον αφορά την
ανακωχή στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, µε
αποτέλεσµα να έχουµε ελάχιστες εξαγωγές
αµερικανικής ίνας, ήρθε και ένα πτωτικό κύµα σε όλα
σχεδόν τα χρηµατιστήρια (αξιών και εµπορευµάτων)
προκαλώντας σηµαντικές απώλειες στο βαµβάκι, παρά
την πίεση του δολαρίου. Συγκεκριµένα από τα 80
σεντς στα µέσα του ∆εκεµβρίου, φτάσαµε µέχρι και
τα 72 σεντς. Πλέον αναµένεται στήριξη από τη φυσική
αγορά, ενώ παράλληλα ακούγεται από αναλυτές πως
το βαµβάκι είναι πλέον υπερ-πουληµένο. Οι τελευταίες
συνεδριάσεις επιβεβαιώνουν την ανάκαµψη.

Σοκ προκάλεσε στην αγορά µας η χρηµατιστηριακή
πτώση που σηµειώθηκε στα χρηµατιστήρια,
παράλληλα µε την πίεση του δολαρίου. Αρκετές
πωλήσεις εκκοκκισµένου είναι ακόµα ανοιχτές βάσει
της χρηµατιστηριακής τιµής, ακόµα υπάρχουν πολλά
απούλητα βαµβάκια, το δολάριο επίσης πιέστηκε, ενώ
παράλληλα τα σύσπορα είναι σε µεγάλο ποσοστό
κλεισµένα σε τιµή. Η σεζόν θα εξελιχθεί σε πολύ
άσχηµη εφόσον δεν αλλάξουν τα δεδοµένα σύντοµα.
Το θετικό είναι πως οι αγοραστές έχουν αρχίσει να
αντιδρούν, ζητώντας νέες προσφορές από τους
εκκοκκιστές, οι οποίοι είναι λογικά µουδιασµένοι.
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Ένας παραγωγός κηπευτικών και καρπουζιών με επιχειρηματικό δαιμόνιο, ο Παναγιώτης Πασσάς από την Αμαλιάδα,
ένας μελετημένος και οραματιστής κτηνοτρόφος, ο Σοφοκλής Φιλιππίδης από τις Σέρρες και ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός
από τις Ροβιές Ευβοίας, με ακούραστο ηγέτη τον Νίκο Βαλλή, συναντιούνται φέτος στις τρεις πρώτες θέσεις
των βραβείων Αγρότης της Χρονιάς, που διοργανώνει για 10η συνεχή χρονιά η Agrenda

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦOΣ

της Χρονιάς

της Χρονιάς

Ο οργανωτικός καρπουζάς και συνάµα
οικονοµολόγος από την Αµαλιάδα,
Παναγιώτης Πασσάς, θέλει µέσα στα επόµενα
πέντε χρόνια να καλύψει τις ανάγκες της
αγοράς σε φρούτα και λαχανικά. Συµµαχοί
του στην προσπάθεια αυτή, τα αδέλφια
του Βασίλης και Νίκος, ενώ οι τρεις τους,
ακολουθούν τον δρόµο που άνοιξε ο,
πρωτοπόρος σε καλλιεργητικές µεθόδους,
πατέρας τους, ∆ηµήτρης Πασσάς.

Η ενηµέρωση είναι τρόπος ζωής για
τον 36χρονο Σοφοκλή Φιλιππίδη από
τις Σέρρες, ο οποίος κυνηγά όλες τις
εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση
µιας σύγχρονης κτηνοτροφικής µονάδας.
Η κτηνοτροφία είναι οικογενειακή
παράδοση στην περίπτωση του Σερραίου
αγελαδοτρόφου, η επιτυχία όµως και
τα µελλοντικά σχέδια για µεταποίηση,
προσωπικό του στοίχηµα.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

της Χρονιάς

Ένας συνεταιρισµός µε προτεραιότητες
και 130 επιµελείς βιοκαλλιεργητές ελιάς
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ροβιών. Με
γνώµονα την προστασία της παραγωγής
των µελών του, ο πρωτεργάτης πρόεδρος
της οργάνωσης Νίκος Βαλλής, πυρηνικός
µηχανικός ταυτόχρονα, εξηγεί πως η
συλλογικότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ.
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ΑΓΡΟΤΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Με υποδοµές, τεχνολογικό εξοπλισµό και
επένδυση στη γη, τα αδέρφια Πασσά διατηρούν
µια από τις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις στην
αγροτική περιοχή της Ηλείας, στοχεύοντας
στην κατάκτηση της εγχώριας αγοράς.

Παναγιώτης Πασσάς

Από µικρό παιδί µάθαινε παίζοντας
µέσα στα χωράφια δίπλα στον πατέρα του, ο 32χρονος σήµερα Παναγιώτης Πασσάς από την Αµαλιάδα.
Όταν µεγάλωσε ήξερε µε τι ήθελε
να ασχοληθεί, τόσο αυτός όσο και ο
κατά δύο έτη µεγαλύτερος αδερφός
του Βασίλης. Ωστόσο, έκαναν και οι
δυο τους µια στάση στην Αθήνα, για
να σπουδάσουν οικονοµικά. Τα φώτα της πόλης δεν συνεπήραν τα φιλόδοξα αγροτόπαιδα, τα οποία µε το
πτυχίο στο χέρι βάλθηκαν να αυξήσουν την πατρική γη και περιουσία.
Έτσι, µε βήµατα µεθοδικά και απο-

φασιστικά, έκαναν τα 300 στρέµµατα
του πατέρα τους 1.100 στρέµµατα, ενώ το µεγάλο άλµα έγινε όταν ύστερα
από την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόµο το 2010, προχώρησαν σε επένδυση ύψους 1 εκατ. ευρώ, φτιάχνοντας ένα υπερσύγχρονο συσκευαστήριο µε ψυκτικούς θαλάµους και γραµµές τυποποίησης προϊόντων.
Το βασικό προϊόν της επιχείρησης
είναι το καρπούζι, η παραγωγή του οποίου φτάνει τα 5.500 τόνους και είναι σε βαθµό 100% καθετοποιηµένη.
Τα δυο αδέρφια καλλιεργούν και 200
στρέµµατα πατάτας µε παραγωγή 1.200

ΦΙΝΑΛΙΣΤ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

τόνους, ενώ από το 2015 έστησαν τα
δικά τους θερµοκήπια, στα οποία καλλιεργούν καρπούζια και µαρούλια.
Στους άµεσους στόχους της επιχείρησης είναι η περαιτέρω αύξηση της γης
και η κατασκευή περισσότερων θερµοκηπίων, µε στόχο να αυξήσουν το
µερίδιο που έχουν στην εγχώρια αγορά, αλλά και σε αυτές του εξωτερικού,
όπως Ιταλία, Γερµανία και Ολλανδία.
Για το λόγο αυτό, οι δυο επιχειρηµατίες, που σύντοµα θα γίνουν τρεις, όταν
αποφοιτήσει ο γεωπόνος τρίτος αδερφός, βάζουν βαθειά το χέρι στην τσέπη,
επενδύοντας 250.000 ευρώ ετησίως.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΖΙΟΤΖΙOΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΡΝΙΣΣΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ

Είναι
αξιοσηµείωτο
ότι όλες οι
επενδύσεις της
επιχείρησης
γίνονται µε
ίδια κεφάλαια
και µηδενικό
δανεισµό.
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Σοφοκλής Φιλιππίδης
Μαθητής πέµπτης δηµοτικού ήταν το 1992 ο Σοφοκλής Φιλιππίδης όταν πουλούσε πόρτα-πόρτα το γάλα από τις δέκα αγελάδες που διατηρούσε ο πατέρας
του στο χωριό Γάζωρος στις Σέρρες. Λίγα χρόνια αργότερα το ζωικό κεφάλαιο διπλασιάστηκε και η µονάδα εγκαταστάθηκε µερικά χιλιόµετρα έξω από το χωριό, ενώ τότε προέκυψε η συνεργασία µε µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία. Μέχρι το 2008 οι αγελάδες αριθµούσαν 75 µάνες και 75 παράγωγα. Τότε ήταν που ο
Σερραίος κτηνοτρόφος έχασε τον πατέρα του και αποφάσισε να ηγηθεί της οικογενειακής επιχείρησης.
Σήµερα η επιχείρηση διαθέτει ένα ζωικό κεφάλαιο
200 αγελάδων της φυλής Χολστάιν και άλλα 200 παράγωγα, από τα οποία ο 36χρονος κτηνοτρόφος παράγει
γύρω στους πέντε τόνους ηµερησίως. Παράλληλα µε τα
ζώα, αυξήθηκαν και οι καλλιεργούµενες εκτάσεις τις οποίες διατηρούσε από παλιά η οικογένεια Φιλιππίδη για
την παραγωγή ζωοτροφών, φτάνοντας τα 1.500 στρέµµατα γεµάτα µε καλαµπόκι, τριφύλλι και σιτοσίκαλη.

Ο απαραίτητος και σύγχρονος εξοπλισµός των εγκαταστάσεων, οι οποίες καλύπτουν 6.500 τ.µ., περιλαµβάνει
ένα αρµεκτήριο 2x8 θέσεων και ένα ροµποτικό σύστηµα
άλµεξης Gea Monobox, καθώς και µηχανισµό αυτόµατου
καθαρισµού της κοπριάς, ανεµιστήρες, σύστηµα υδρονέφωσης, βυτίο λυµάτων, µύλο ζωοτροφών, ενώ οι συνολικές επενδύσεις ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ.
Εκτός από το γάλα που διατίθεται σε µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία, η κτηνοτροφική µονάδα παράγει και περί
τους 36 τόνους κρέατος, οι οποίοι διατίθενται στο νοµό
Σερρών, µέσω συµβολαιακής µε αλυσίδα σούπερ µάρκετ.
Στην επιχείρηση απασχολούνται εκτός από τον Σοφοκλή Φιλιππίδη, τα δύο αδέρφια του και ακόµα επτά
άτοµα, ενώ το επόµενο βήµα, το οποίο βρίσκεται ήδη
υπό υλοποίηση και θα λειτουργήσει µέσα στο έτος, είναι η κατασκευή µιας µονάδας βιοαερίου δυναµικότητας 250 kw µε προέκταση στα 500 kw µε κόστος ενός εκατ. ευρώ. Μέσα στα πλάνα της οικογενειακής επιχείρησης βρίσκεται και η δηµιουργία µονάδας µεταποίησης.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
Το όραµα κατασκευής µονάδας βιοαερίου
και µονάδας µεταποίησης στη συνέχεια, δεν
αφήνουν στάσιµο τον Σοφοκλή Φιλιππίδη.

19|01|19
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

KINSTERNA
HOTEL

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΖΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΑΜΦΙΘΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΝΙΑΚΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΙΝΑΛΙΣΤ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΚΑΛΕΣ ΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Η προστασία της παραγωγής των µελών
είναι στην κορυφή της λίστας επιδιώξεων
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ροβιών, όπου
η βιολογική καλλιέργεια και η παραδοσιακή
επεξεργασία της α' ύλης, γίνονται µε γνώµονα
τη δηµιουργία προϊόντων µε νόηµα.

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡ∆ΟΥΛΗΣ
Όταν ξεκινάς τη σταδιοδροµία σου
µε τρεις χοιροµητέρες -από την
οικογενειακή περιουσία- και
φθάνεις να καλλιεργείς
περισσότερα από χίλια στρέµµατα
παραγωγικής έκτασης στον
θεσσαλικό κάµπο, σίγουρα κάτι
έχεις κάνει καλά. Αυτή είναι η
διαδροµή του Νίκου Βαρδούλη, ο
οποίος το 1971 δεν δίστασε να
επενδύσει στην πρώτη
βαµβακοσυλλεκτική ΣΠΕΚΑ στα
«Βαλτούδια» του Νέσσωνα,
συνδυάζει άριστα την άρδευση µε
τη θρέψη των φυτών, καταγράφει
ρεκόρ στρεµµατικών αποδόσεων
και δηλώνει πίστη στη συνεργασία.
Θεωρείται µέντορας στο βαµβάκι,
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Αγροτικός Συνεταιρισμός Ροβιών

ΤΙΜΗΤΙΚΗ
∆ΙΑΚΡΙΣΗ

Ο ελαιώνας των Ροβιών δηµιουργήθηκε από
τον Αντώνη Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο που
λάτρευε το δέντρο - σήµα κατατεθέν της Μεσογείου και επεκτείνεται από την παραλία µέχρι
τους πρόποδες των γύρω βουνών, Καβαλάρη
και Τελέθριον. Τον ελαιώνα αυτό, που καλύπτει περίπου 3.500 στρέµµατα και 70.000 ελαιόδεντρα, παραχώρησε στους εργαζόµενους σε
αυτόν η κόρη του Αντώνη Παπαδόπουλου Άννα, ενώ οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της ελιάς παραχωρήθηκαν στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ροβιών, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία
του το 1981 και µέχρι σήµερα, κύρια δραστηριότητά του είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία,
συσκευασία και εµπορία της παραγωγής του ελαιώνα σε επιτραπέζιες ελιές. Τα 130 µέλη του,
στα οποία µοιράστηκε ο αρχικός ελαιώνας σε τεµάχια 50 ως 100 στρεµµάτων, εφαρµόζουν βιολογικές πρακτικές καλλιέργειας, µε τους τελευ-

ταίους Ροβιώτες παραγωγούς να εγκαταλείπουν
το 2011 τη συµβατική φύτευση.
Αυτό που ξεχωρίζει το συνεταιρισµό Ροβιών,
είναι αφενός η ρηξικέλευθη σκέψη σε ό,τι αφορά τις καλλιεργητικές τακτικές των αγροτών και
αφετέρου το συλλογικό πνεύµα που χαρακτηρίζει τα µέλη του, µε το οποίο κατάφεραν να προσδώσουν υπεραξία στον τόπο και το προϊόν τους
και να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισµό.
Ηγέτης αυτής της προσπάθειας είναι ο Νίκος
Βαλλής, ο οποίος θεωρεί πως η ολοκληρωµένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι
η ισόρροπη µέριµνα για το περιβάλλον και για
την ποιότητα των προϊόντων. Περιβάλλον όµως,
σύµφωνα µε τον πρόεδρο και πυρηνικό µηχανικό, δεν είναι µόνο η φύση, αλλά για τους παραγωγούς είναι και το εργασιακό περιβάλλον,
για τους δε καταναλωτές τα τρόφιµα, που πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή.

ενώ το «καλάθι» της οικογενειακής
εκµετάλλευσης (τη διαχειρίζεται
µαζί πλέον µε τα παιδιά του),
περιλαµβάνει επίσης βιοµηχανική
ντοµάτα, όσπρια και σκληρό σιτάρι.
Χειρίζεται τα ζητήµατα µε τρόπο
επιστηµονικό και διατηρεί στενή
συνεργασία µε την αφρόκρεµα
των εταιρειών εισροών.
Παρ' ότι ακόµα µάχιµος, η τιµητική
διάκριση αναγνωρίζει στο
πρόσωπό του µια λαµπρή πορεία.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Yara Hellas Μέγας Χορηγός,
ΦΙΝΑΛΙΣΤ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ

CLUSTER CAMPUS

Eurobank | Mitsubishi Motors | Agrotech SA |
Interamerican | BASF | Gruppo Pieralisi Χορηγοί

ΣΥΚΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

Olymp Konstantopoulos SA | Foodstandard Υποστηρικτές

