
Βάφει «κόκκινους» 
Σαρακατσαναίους     
Με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, 
πάει για την πρώτη θέση στη 
Λάρισα, ο Β. Κόκκαλης. σελ. 50 
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Τράπεζα Αγροτικής 
Γης φέρνει κίνητρα  
Ειδικά κίνητρα για την προσφορά γης 
σε Νέους Αγρότες, θεσπίζει το σχέδιο 
της Ε.Ε. για Τράπεζα Γης. σελ. 4-5

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 02/01

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

230
180

72,20
2,68

11/01

234
183

72,85
2,63

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

Εγκληµατική σε βάρος των παραδοσιακών κτηνοτρόφων αποδεικνύ-
εται η επιλογή της «τεχνικής λύσης» για την κατανοµή των βοσκοτό-
πων. Εδώ και µέρες οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις καλούν τους πα-
ραγωγούς να αποδεχθούν ενυπόγραφα τις αυθαίρετες κατανοµές. 

∆ιαφορετικά χάνουν κάθε δικαίωµα ένστασης επί της διαδικασίας. Η 
µέθοδος που κρίνεται εκβιαστική, µονιµοποιεί κατ’ ουσία την «τεχνι-
κή λύση» και καθίσταται η πρώτη φάση «δίωξης» των αιγοπροβατο-
τρόφων. Η δεύτερη, έρχεται µε Πρόγραµµα της Ε.Ε. σελ. 8, 10-11, 49 

Παγιώνεται η ζημιά  
από την τεχνική λύση   
Χάνεται γήπεδο στα βοσκοτόπια, σιγοψήνεται το πριμ εξόδου     

Παγετός άνευ προηγουµένου άφησε βαριά τα σηµάδια του στη 
ζωϊκή παραγωγή, ενώ µέρα µε τη µέρα φανερώνονται οι µεγάλες 
ζηµιές σε κηπευτικά, ελιές και εσπεριδοειδή. σελ. 7, 12-13, 46-47 

Έκαψε σπαρτά, έκοψε το γάλα
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ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
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Πρόσθετη αβεβαιότητα φέρνει στις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων το προσωρινό 
κλείσιµο του USDA, αφού χωρίς αναλύσεις, 
οι αγοραστές δεν ξέρουν πού να ποντάρουν 
και οι αγρότες τι να σπείρουν. σελ. 26, 31

Σαστιµάρα αγορών 
µε το κλειστό USDA

Όσπρια και βιοµηχανική ντοµάτα για ζηµιές 
του 2018 εξετάζεται να πάρουν σειρά, µετά 
τα αχλάδια και τα συµπύρηνα ροδάκινα, 
στις κρατικές ενισχύσεις όπως έταξε από 
τον Τύρναβο ο Αραχωβίτης. σελ. 7

De minimis ψηφοθηρία
Αραχωβίτη στον κάµπο

Φθηνή τουρκική λίρα 
ασκεί πίεση στο λεµόνι  
Αθρόες εισαγωγές λεµονιών από την 
Τουρκία φέρνει η πρόσφατη υποτίµηση 
στο νόµισµα των γειτόνων. Από τα 70 
λεπτά τον Σεπτέµβριο, η τιµή παραγωγού  
έπεσε στα 35 λεπτά το κιλό. σελ. 36 

Βάφει «κόκκινους» 
Σαρακατσαναίους     
Με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, 

σελ. 50
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,15324

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,52360

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12588

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90533

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
124,53200

• Σε διαβούλευση νοµοσχέδιο του 
Οικονοµικών για µικροπιστώσεις σελ. 25
• Ανακατατάξεις στους δικαιούχους 
προγραµµάτων στις µειονεκτικές σελ. 16

• Οι τυροκόµοι ανοίγουν νέο γύρο 
υποχώρησης στο αιγοπρόβειο σελ. 44
• Με µικρο-υποσχέσεις κάνει «µασάζ» στον 
Τύρναβο ο Αραχωβίτης σελ. 46

• Πιέζουν τις τιµές στο ντόπιο λεµόνι οι 
αθρόες εισαγωγές από Τουρκία σελ. 36
• Θετικό το κλίµα για την ελληνική σοδειά 
σκληρού µε ανοδική τροχιά σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με το δεξί ανοίγει η σεζόν για τις φράουλες και τιµές σχεδόν 
ένα ευρώ υψηλότερες από πέρυσι. Την ίδια στιγµή, η γενική 
εικόνα στο σκληρό σιτάρι δεν δείχνει µεγάλη άνοδο στις τιµές, 
ωστόσο καταγράφει σταθερά ανοδική τροχιά, µε τους αναλυτές 
να ποντάρουν στην πιθανότητα νέας αύξησης των τιµών. Από 
την άλλη, οι λεµονοπαραγωγοί αναµένουν κατά το δεύτερο µισό 
της περιόδου οι τιµές στο προϊόν τους να πάρουν τα πάνω τους. 

Ασθένειες ξύλου στα αµπέλια
Οι µυκητολογικές ασθένειες που 
προσβάλλουν το ξύλο του αµπελιού 
(ευτυπίωση, ίσκα, ασθένεια Petri, µελανή 
νέκρωση βραχιόνων) αποτελούν ένα από 
τα σοβαρότερα προβλήµατα της 
αµπελοκαλλιέργειας, µειώνοντας σοβαρά 
την παραγωγή και καταστρέφοντας 
σταδιακά το φυτικό κεφάλαιο. 
Οι παθογόνοι αυτοί µύκητες είναι κατά 
κύριο λόγο παράσιτα πληγών και η 
µετάδοσή τους σχετίζεται άµεσα µε 
το χειµερινό κλάδεµα και τις καιρικές 
συνθήκες. 

Προληπτικά µέτρα
Μολονότι δεν υπάρχουν εγκεκριµένα 
µυκητοκτόνα για την καταπολέµηση των 
ασθενειών του ξύλου, υπάρχουν µερικές 
αποτελεσµατικές τεχνικές: 
 Κλάδεµα αργά το χειµώνα ή νωρίς την 

άνοιξη και οπωσδήποτε µε ξηρό καιρό και 
τα προσβεβληµένα πρέµνα να 
κλαδεύονται τελευταία.
 Αφαίρεση των προσβεβληµένων 

τµηµάτων µε διαδοχικά κοψίµατα.
 Αποφυγή µεγάλων τοµών κλαδέµατος, 

διότι αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα 
µόλυνσης των πρέµνων
 Ψεκασµός των πρέµνων µε ένα 

κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασµα. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 12-01-2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια στα 
ορεινά-ηµιορεινά της ηπειρωτικής 
χώρας, που θα είναι κατά τόπους 
πυκνά στα κεντρικά και τα νότια, 
αλλά και στην Εύβοια και τα 
ορεινά της Κρήτης. Οι άνεµοι στα 
νότια θα πνέουν ισχυροί νότιοι και 
στα υπόλοιπα βόρειοι µε την ίδια 
ένταση. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση µε παγετό στα ηπειρωτικά. 

Κυριακή 13-01-2019
Στα δυτικά και βόρεια λίγες 
νεφώσεις που τις βραδινές ώρες 
από τα δυτικά θα αυξηθούν και 
στο Ιόνιο θα σηµειωθούν τοπικές 
βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα 
νεφώσεις αυξηµένες στα 
ανατολικά και νότια µε τοπικές 
βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις 
στα ορεινά της ανατολικής 
Στερεάς, της Πελοποννήσου και 
της Κρήτης. Άνεµοι ασθενείς 
από βόρειες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

∆ευτέρα 14-01-2019
και Τρίτη 15-01-2019
Παγετός κατά τόπους στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις 
πρώιµες και βραδινές ώρες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν βόρειοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ασθενείς ενώ στα ανατολικά και 
νότια δυτικοί µε την ίδια ένταση. 
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα 
ηπειρωτικά ορεινά. Θερµοκρασία 
σε πτώση κυρίως στα ανατολικά. 

Τετάρτη 16-01-2019 ως
Παρασκευή 18-01-2019
Γενικά αίθριος καιρός στα δυτικά 
και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα 
λίγες νεφώσεις τοπικά αυξηµένες, 
µε ασθενείς βροχές ή χιονόνερο 
στην ανατολική και νότια 
νησιωτική χώρα. Οι άνεµοι 
θα πνέουν µέτριοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω πτώση. 

Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση µε 
νεφώσεις και 
τοπικές βροχές. 
Χιονοπτώσεις στα 
ορεινά-ηµιορεινά. 
Άνεµοι 4 µε 6 
µποφόρ νότιοι στα 
νότια και βόρειοι 
στην υπόλοιπη χώρα.
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Η υποδοχή της οποίας έτυχε το πρωτοσέλι-
δο ρεπορτάζ της Agrenda αναφορικά 
µε την επεξεργασία πρότασης, που θα 
εξασφαλίζει στους παραδοσιακούς αι-
γοπροβατοτρόφους γενναία πριµοδότη-
ση, προκειµένου να εγκαταλείψουν το 
επάγγελµα, επιβεβαιώνει ξεκάθαρα τις 
αγωνίες των παραγωγών και τις ενοχές 
των αρµοδίων. 

Στις τάξεις των κτηνοτρόφων, µετά από τρία 
χρόνια πίεσης των τιµών παραγωγού 
και απαξίωσης του αιγοπρόβειου γάλα-
κτος, δεν είναι λίγοι οι αρχηγοί εκµεταλ-
λεύσεων που µε χαρά θα παρέδιδαν τα 
κλειδιά των µονάδων τους, ειδικά από 
τη στιγµή που η νέα ΚΑΠ µεριµνούσε, 
κατά κάποιο τρόπο, για τη γενναία απο-
ζηµίωσή τους. 

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, παρά τα κροκοδείλια δάκρυα που έ-
δειξε να χύνει µετά το δηµοσίευµα της 
Agrenda, όλο το προηγούµενο διάστηµα 
δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 
για την τύχη της εν λόγω πολυάριθµης 
επαγγελµατικής οµάδας. Σηµειωτέον ό-
τι οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι κράτη-
σαν ψηλά τη σηµαία της παραγωγής, 
προσφέροντας τροφή στην κοινωνία, α-
κόµα και σε πολύ δύσκολες εποχές. 

Βέβαια, απ’ ό,τι φαίνεται, το µοντέλο των πα-
ραδοσιακών κτηνοτρόφων δεν συνάδει 
µε τη βιοµηχανοποίηση των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων και το µοντέλο εντα-
τικής κτηνοτροφίας που επιχειρούν να 
επιβάλλουν, ακόµα και στον ευρωπαϊ-
κό νότο, τα µεγάλα βιοµηχανικά συµφέ-
ροντα και οι εντολοδόχοι τους επιτελείς 
των Βρυξελλών. 

Σε ορατό λοιπόν χρόνο, οι κοινοτικοί αξιω-
µατούχοι καλούνται να αποφασίσουν... 
µε ποιους θα πάνε και ποιους θ’ αφή-
σουν. Είναι σαφές ότι το µοντέλο της 
εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, το ο-
ποίο επιζητά η µεγάλη γαλακτοβιοµη-
χανία δεν µπορεί να συµβαδίσει µε τα α-
ποµεινάρια παραδοσιακής κτηνοτροφί-
ας, που ενδηµεί ακόµα στον τόπο µας. 

Ο διαχωρισµός είναι αναπόφευκτος κι απ’ 
ότι φαίνεται, ενόψει αυτού του διαχω-
ρισµού, κάποιοι κοινοτικοί σκέφθη-
καν ότι θα ήταν καλό να περιορίσουν, 
έστω και µε ειδικά κίνητρα, τα επίπεδα 
της παραδοσιακής κτηνοτροφίας. Άλ-
λωστε, πριν απ’ αυτό, το είχαν κάνει µε 
την ιδιότυπη «υποκλοπή» των βοσκο-
τόπων και τη γνωστή «τεχνική λύση» 
που εισήγαγαν προ τριετίας.    Agrenda

Με τεχνική λύση
η πρόωρη έξοδος





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σύσταση τράπεζας αγροτικής γης, 
10ετής εκµετάλλευση µικρών δη-
µόσιων γεωργικών µονάδων και 
έκπτωση φόρου σε µεταβιβάσεις 
χωραφιών αποτελούν ορισµένες 
από τις εθνικές πολιτικές που κα-
λεί να συµπεριλάβουν τα κράτη-
µέλη στο στρατηγικό τους σχέ-
διο για τη νέα ΚΑΠ, το Ευρωπα-
ϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ENRD). Τα συγκεκριµένα 
µέτρα, πρέπει οι εθνικές αρχές 
να τα συνδυάσουν µε άλλες ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές, ώστε να πιά-
σουν τις επιδόσεις που απαιτού-
νται για τη λεγόµενη «ηλικιακή 
ανανέωση της γεωργίας», έναν 
από τους εννέα γενικούς άρα και 
υποχρεωτικούς στόχους της ΚΑΠ.

Συγκεκριµένα, το ENRD σε σχε-
τική του παρουσίαση κατά τη δι-
άρκεια συνάντησης εργασίας συ-
νέτταξε ένα σετ παρεµβάσεων που 
χωρίζεται σε τέσσερις άξονες µε 

τον καθένα να περιέχει ένα µείγ-
µα εθνικών και ευρωπαϊκών ερ-
γαλείων πολιτικής:
1. Πρόσβαση σε γη:

 Ενεργοποίηση χρηµατοδοτι-
κού εργαλείου για την αγορά γης 
µε µακροχρόνιο δανεισµό όπου θα 
καλύπτεται η εγγύηση.

 Προκήρυξη Μέτρου «Κινητι-
κότητα Γης»: Πριµ για αγρότες σε 
ηλικία συνταξιοδότησης που µετα-
φέρουν µόνιµα την εκµετάλλευσή 
τους. Συνδυάζεται µε ανάλογες υ-
πηρεσίες και µε τη δηµουργία ∆ι-
αχειριστών Αγροτικής γης. 

 Σύσταση τράπεζας αγροτικής 
γης (εθνική πολιτική): Συλλέγει, 
οργανώνει και διευκολύνει την α-
ντιστοίχιση της προσφοράς και της 
ζήτησης αγροτικής γης. 

 Έκπτωση φόρου σε µεταβι-
βάσεις αγροτικής γης

 Φορολογικά κίνητρα
 Προγράµµατα εκκίνησης α-

γροτικών εκµεταλλεύσεων (εθνι-
κή πολιτική): Νέοι αγρότες να έ-
χουν πρόσβαση και να εκµεταλ-
λεύονται µικρές αγροτικές µονά-
δες δηµόσιου χαρακτήρα για µέ-
γιστη περίοδο 10 ετών.
2. Χρηµατοδότηση και εργασία:

 Πριµ πρώτης εγκατάστασης.
 Χρηµατοδοτικά εργαλεία µε 

προτεραιότητα και υψηλότερη έ-
νταση ενίσχυσης σε νέους αγρότες.

 Μείωση φορολογίας.
3. Εισοδηµατική στήριξη: 

 Εθνικό απόθεµα για δικαιώ-
µατα σε νέους αγρότες

 Εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήµατος. 
4. ∆ιαχείριση κινδύνου:

 Επιδότηση ασφαλίστρου για 
διάφορους κινδύνους είτε οικο-
νοµικούς είτε περιβαλλοντικούς.

 Η βάση για το φόρο εισοδή-
µατος να υπολογίζεται για µία πε-
ρίοδο τριών ετών.

Εθνικός φάκελος για νέους 
αγρότες σε τέσσερις άξονες 
Αγροτική τράπεζα γης και αλλαγή φόρου κληρονομιάς στις προτάσεις

Εν αναµονή
Η Ελλάδα περιµένει τα 
τελικά νοµικά κείµενα, 
ώστε να διαµορφώσει 

την πολιτική ενισχύσεων

Ορισµός
της ΚΑΠ
Ως «νέος γεωργός» στα πλαίσια 
της νέας ΚΑΠ νοείται:
i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή 
νεότερο·
ii) που διαθέτει επαρκή 
επαγγελµατικά προσόντα και 
ικανότητες ως υπεύθυνος της 
γεωργικής εκµετάλλευσης·
iii) και την κατάλληλη 
εκπαίδευση ή/και δεξιότητες 
που απαιτούνται.
Υπενθυµίζεται ότι την περίοδο 
2021-2027, τουλάχιστον το 
2% του εθνικού φακέλου 
άµεσων ενισχύσεων πρέπει να 
αφορά συµπληρωµατική 
ενίσχυση για νέους αγρότες και 
το πριµ πρώτης εγκατάστασης 
µπορεί να φτάσει τα 100.000 
ευρώ ανά δικαιούχο.

Η θεώρηση πως οι νέοι αγρότες 
είναι και απαραίτητα πιο αποδο-
τικοί δεν µπορεί να εξαχθεί από 
τα στοιχεία που παραθέτει το Ευ-
ρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Τη διαφορά την κάνει η 
ηλικιακή οµάδα 45-54 ετών, που 
δείχνει κατά έναν τρόπο πως στη-
ρίζει την ευρωπαϊκή γεωργία, κα-
θώς διαθέτει τις περισσότερες εκ-
µεταλλεύσεις αλλά και, αναλογι-
κά µε την έκταση, τη µεγαλύτερη 
παραγωγικότητα ανά στρέµµα. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστι-
κό στοιχείο αντίστοιχα είναι πως 
οι αγρότες άνω των 65 ετών κα-
τέχουν κοντά στο 32-33% των εκ-
µεταλλεύσεων στην Ευρώπη, ω-

στόσο παράγουν µόλις το 12-13% 
της αξίας της αγροτικής παραγω-
γής, καλλιεργώντας το 15% της συ-
νολικής γης, αρνητικές αναλογί-
ες µοναδικές σε όλα τα ηλικιακά 
γκρουπ. Αυτές µπορεί να µεταφρα-
στεί µε δύο τρόπους: Πρώτον, ότι 
οι άνω των 65 ετών που είναι κα-

τά κύριο λόγο συνταξιούχοι, δια-
θέτουν πολύ µικρά κτήµατα. ∆εύ-
τερον πως διατηρούν τις εκµεταλ-
λεύσεις τους στο «ρελαντί» απλά 
για να λαµβάνουν τις ενισχύσεις.

Στην Ελλάδα το µερίδιο αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων που ανή-
κουν σε νέους αγρότες κάτω των 
35 ετών φτάνει το 3,8% µε τον ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο να διαµορφώ-
νεται στο 5,1%. Σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, φαίνεται πως οι νέοι αγρό-
τες διαθέτουν τις µεγαλύτερες εκ-
µεταλλεύσεις σε όρους στρεµµα-
τικής έκτασης, φτάνοντας τα 250 
στρέµµατα (κάτω των 35 ετών), ε-
νώ οι ηλικίας 35-39 ετών ξεπερ-
νούν κατά λίγο τα 200 στρέµµατα. 

Οι 50άρηδες στηρίζουν προς το παρόν την ευρωπαϊκή γεωργία
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Στο ρελαντί
Στα στοιχεία φαίνεται πως οι 
αγρότες άνω των 65 ετών 
διατηρούν τις εκµεταλλεύ-
σεις τους κατά κύριο λόγο 

µόνο για τις ενισχύσεις

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΓΚΡΟΥΠ

ΕΤOI
<35

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
35�39 40�45

Μερίδιο από
τις συνολικές
εκµεταλλεύσεις

Μερίδιο από
τη συνολική έκταση γης

45�54 55�64 >65

Μερίδιο από 
τη συνολική τυπική απόδοση

Μερίδιο από 
τις συνολικές ετήσιες 
µονάδες εργασίας



Χάσμα ζήτησης και προσφοράς
κεφαλαίου 5 δις ευρώ στην Ελλάδα
Από τα 18,6 δις ευρώ χρηµατοδοτικά κεφάλαια που ζη-
τούνται αλλά δεν προσφέρονται πανευρωπαϊκά στη γε-
ωργία, το 25% αυτών, δηλαδή 4,7 δις ευρώ, οφείλονται 
στη ζήτηση των Ελλήνων αγροτών. Αυτά τα νούµερα εί-
ναι που καταττάσουν δεύτερη τη χώρα µας στην Ευρώ-
πη των 28 όσον αφορά το χρηµατοδοτικό κενό στη γε-
ωργία, σύµφωνα µε στοιχεία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), που συνοδεύουν τις ο-
δηγίες προς τα κράτη µέλη για το σχεδιασµό του εθνι-
κού φακέλου στα πλαίσια της ΚΑΠ. 

Το στοιχείο αυτό έρχεται να προστεθεί σε µία σειρά 
στατιστικών δεδοµένων για την ελληνική γεωργία, όπως 
η µείωση της χρηµατοδότησης στο 1,5% σε σχέση µε το 
σύνολο της οικονοµίας, κάτι που δείχνει πως η πλειο-
ψηφία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων λειτουργεί τον 
τελευταίο καιρό µε την ρευστότητα στο ναδίρ. Σηµειω-
τέον ότι η Ελλάδα είναι και τελευταία ανάµεσα σε όλες 
της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηµατοδότηση 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων άνω των 100 στρεµµάτων. 

Νοµοσχέδιο για µικροπιστώσεις
Οι υποσχέσεις πάντως όσον αφορά άµεση ίδρυση 

του Ταµείου Μικροπιστώσεων φαίνεται προς το παρόν 
να πέφτουν στο κενό, καθώς τώρα οι αγρότες πρέπει 
να περιµένουν σχετική νοµοθετική ρύθµιση από το υ-
πουργείο Οικονοµίας, η οποία έχει βγει σε διαβούλευ-

ση έως 23 Ιανουαρίου. Το σχέδιο αυτό αναµένουν οι 
διαχειριστικές αρχές ώστε να προχωρήσουν τις απαραί-
τητες συµβάσεις µε το ΕΤΕΑΝ. Από την άλλη, σύµφω-
να µε πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda, εκφρά-
ζεται παράλληλα ο φόβος από τις αρχές στην Αχαρνών 
πως αν αργήσει η σχετική ρύθµιση από το Οικονοµίας 
και µπει η χώρα σε διαδικασία εκλογών, όλο το πλαί-
σιο θα πάει πίσω και οι υπογραφές µε τον διαχειριστή 
ΕΤΕΑΝ ίσως να µην προλάβουν το 2019.

Αυτό που προέχει ωστόσο προς το παρόν είναι το Α-
γροτικό Ταµείο Εγγυήσεων για ευνοϊκό δανεισµό πο-
σών από 10.000 ευρώ και άνω, µε τις πληροφορίες να 
κάνουν λόγο για νέα συνάντηση εκπροσώπων από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων µε τις διαχειριστικές 
στις 20 Ιανουαρίου.

Παράλληλα αναµένεται µέχρι τις 7 Φεβρουαρίου η 
τροποποίηση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, ώστε να µπορέσουν οι δικαιούχοι που θα προκύ-
ψουν από τα Μέτρα Μεταποίησης και Σχεδίων Βελτίω-
σης να εκµεταλλευτούν το νέο αυτό εργαλείο. Σηµει-
ώνεται πως για τα Σχέδια Βελτίωσης έχει παρατηρη-
θεί, από την µέχρι στιγµής επεξεργασία των φακέλων, 
µία µέση απαίτηση κάτω των 25.000 ευρώ δανειακών 
κεφαλαίων ανά επένδυση, που στο ακραίο σενάριο έ-
γκρισης όλων των φακέλων, τα ποσά αυτά µαζεµένα 
φτάνουν τα 265 εκατ. ευρώ.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ  
ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

 ΜΕΧΡΙ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΠΟ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΑΠΟ 1 ∆ΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

IT 2008

ES 2656

PT 306

RO 6697

NL 173NL 173

DE 381
PL 1733

HU 914

BG 342

SE 48
LV 155

LT 264

IE 413

AT 199

HR 253

FR 883

BE 104

FI 91

CY 262

CZ 19

DK 35

EE 53

GR 4768

LU 5LU 5 SK 41

SI 380

GB 146



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυ-
σης και την πληρωµή της εξισωτικής α-
ποζηµίωσης για το έτος 2018 φαίνεται 
πως δεν έµειναν και πολλά χρήµατα 
στον κουµπαρά. Εκτός από τα 184 εκατ. 
ευρώ που είναι στην άκρη για την κάλυ-
ψη των συνδεδεµένων ενισχύσεων, οι πι-
στώσεις των οποίων αναµένεται τελικά 
να ξεκινήσουν από τα µέσα Φεβρουαρί-
ου, το επόµενο διάστηµα θα κυλήσει µε 
µικροπληρωµές υπολοίπων από παλιά 
προγράµµατα. Το µεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον των παραγωγών θα εστιάσει σε µια 
σειρά πληρωµών που θα αφορούν προ-
βλήµατα, διοικητικές πράξεις και ενστά-
σεις για διάφορους λόγους, που άφησαν 
τους δικαιούχους εκτός πληρωµής µέσα 
στα Χριστούγεννα. 

Αµέσως µετά, οι πληροφορίες λένε ότι 
µέσα στον Μάρτιο δροµολογείται η περι-
βόητη εκκαθάριση υπολοίπων για εξισω-
τικές περασµένων ετών (2014, 2015 και 
2016). Πρόκειται για πιστώσεις για τις ο-
ποίες τόσο ο ίδιος ο υπουργός Σταύρος 
Αραχωβίτης όσο και οι αρµόδιοι του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ διατείνονταν ότι θα καλυφθούν 
πριν µπει το νέο έτος, κάτι που τελικά δεν 
έγινε. ∆εν είναι λίγοι µάλιστα αυτοί που 
συνδέουν την καθυστέρηση µε το ζήτη-
µα της τεχνικής λύσης και τη διευθέτηση 
της κατανοµής των βοσκήσιµων γαιών. 

Να σηµειωθεί ότι µέσα στον Φεβρου-

άριο δροµολογείται και µια πληρωµή 
για τις ∆ασώσεις του περασµένου έτους. 

Η ουσία είναι ότι οι σοβαρές πληρω-
µές το επόµενο διάστηµα θα αφορούν 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, µε τη γρα-
φειοκρατική διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί να είναι αρκετά χρονοβό-
ρα, γεγονός που µεταθέτει την έναρξη 
της όλης διαδικασίας για τον επόµενο 
µήνα. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι 
πρώτες πληρωµές θα αφορούν ενισχύ-
σεις για σιτάρια, κτηνοτροφικά φυτά, τρι-
φύλλια, όσπρια και ρύζια. Κατά τα γνω-
στά, αρχικά θα πρέπει να δηµοσιευτούν 
οι αποφάσεις µε το ύψος της συνδεδε-
µένης ενίσχυσης ανά προϊόν, που εν-
δέχεται να διαφέρει από την ενδεικτική 
τιµή ανάλογα µε τα στρέµµατα που δη-
λώθηκαν από την πλευρά των παραγω-
γών.  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 τελι-
κά ανήλθε στα 8,2 ευρώ το στρέµµα λό-
γω των µειωµένων εκτάσεων που δηλώ-
θηκαν από τους παραγωγούς σε σχέση 
µε την έκταση αναφοράς.

Επιπλέον πόροι στα Προγράµµατα
Εν τω µεταξύ, τη δυνατότητα στη χώ-

ρα µας να αξιοποιήσει και τους επιπλέ-
ον κοινοτικούς πόρους ύψους 253 εκατ. 
ευρώ από το αποθεµατικό επίδοσης που 
προβλέπεται από την ΕΕ δίνει η επίτευξη 
των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) µε το πέρας του 2018. Αυτό προ-
έρχεται από το γεγονός ότι την περσινή 
κυρίως χρονιά οι πληρωµές στα αγροπε-
ριβαλλοντικά προγράµµατα (Βιολογικά, 
Νιτρορύπανση, Κοµφούζιο) και την εξι-
σωτική αποζηµίωση κύλησαν πολύ κα-
λύτερα από παλαιότερα. Βέβαια, πρέπει 
να σηµειωθεί ότι το ποσό αυτό είχε προ-
βλεφθεί ήδη από την αρχή της περιόδου 
στα 4,7 δις ευρώ του Εθνικού Φακέλου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
υπουργείου «στη βάση λοιπόν των πρώ-
των αποτελεσµάτων υλοποίησης των ΠΑΑ 
των 28 κρατών µελών της ΕΕ στο διάστη-
µα από την έγκρισή τους µέχρι σήµερα, 
η χώρα µας κατάφερε να πετύχει του στό-
χους του Πλαισίου Επίδοσης. Η χώρα µας 
πέτυχε τους συγκεκριµένους στόχους του 
ΠΑΑ µε τη συµπλήρωση µόλις τριών ετών 
εφαρµογής του, γεγονός που οφείλεται 
στους υψηλούς ρυθµούς ενεργοποίησης 
του Προγράµµατός µας και αύξησης των 
πληρωµών του. Ειδικότερα, έχει ενεργο-
ποιηθεί ήδη το 88% της δηµόσιας δαπάνης 
του ΠΑΑ, το οποίο έχει δεσµευτεί σε νέες 
προκηρύξεις και συνεχιζόµενα έργα, ενώ 
οι πληρωµές του ξεπέρασαν τα 2 δις ευρώ 
δηµόσιας δαπάνης το 2018.

Με τις επιδόσεις αυτές σε τρία έτη 
εφαρµογής του ΠΑΑ:

 Η απορρόφηση της κοινοτικής συν-
δροµής ξεπέρασε το 40%, ενώ επισηµαίνε-
ται ότι το ΠΑΑ έχει ξεπεράσει από το δεύ-

τερο κιόλας έτος εφαρµογής του τον κοι-
νοτικό µέσο όρο απορρόφησης πόρων, 
παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κα-
τά ένα χρόνο σε σχέση µε τα προγράµµα-
τα των λοιπών κρατών µελών. Σηµειώ-
νεται ότι η απορρόφηση κοινοτικών πό-
ρων στο τρέχον ΠΑΑ είναι τριπλάσια πε-
ρίπου σε σχέση µε τη προηγούµενη προ-
γραµµατική περίοδο, στο αντίστοιχο χρο-
νικό διάστηµα (τρία πρώτα έτη εφαρµο-
γής), την προηγούµενη δε προγραµµατι-
κή περίοδο απαιτήθηκε διπλάσιος χρόνος 
για να επιτευχθεί το ίδιο ποσό απορρόφη-
σης κοινοτικών πόρων σε σχέση µε το τρέ-
χον ΠΑΑ (έξι έτη εφαρµογής).

 Το ΠΑΑ υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣ-
ΠΑ για τα έτη 2016 έως και 2018, συνει-
σφέροντας µε το µεγαλύτερο ποσό απορ-
ρόφησης πόρων στο Πρόγραµµα ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και κατ’ επέκτα-
ση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα. 

 το ΠΑΑ υπερκάλυψε για το έτος 2018 
τις υποχρεώσεις του κανόνα ν+3 (τον στό-
χο πληρωµών που θέτει η Ε.Ε.) ήδη από 
το 2017, ενώ έχει καλυφθεί ήδη από το 
πρώτο εξάµηνο του έτους 2018 και ο στό-
χος πληρωµών για το τρέχον έτος 2019».
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

184
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

  22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

DE MINIMIS 
ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

  10,25
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Συνδεδεμένες, διορθώσεις ενιαίας
και παλιές εξισωτικές ως τον Φλεβάρη 

 Σκληρό σιτάρι, ψυχανθή και όσπρια στις πρώτες ενισχύσεις προς πληρωμή, μαζί και Δασικά 
 Οι καλές επιδόσεις στα αγροπεριβαλλοντικά 2018 ξεκλειδώνουν 253 εκατ. στα Προγράμματα

Ζωοτροφές 
Μέχρι 31 Ιανουαρίου 

οι δηλώσεις 
επιχειρήσεων, 

κτηνοτροφικών 
µονάδων, 

παρασκευαστηρίων, 
σηµείων πώλησης, 

µεταφορικών 
εταιρειών κ.α. που 

δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα των 

ζωοτροφών 
προκειµένου να 
υπολογιστούν τα 
αντίστοιχα τέλη 

έτους 2018

Επιστροφή ΦΠΑ
Η αίτηση επιστροφής 

ΦΠΑ υποβάλλεται 
από τον αγρότη του 
ειδικού καθεστώτος 
από την 1η Μαρτίου 

µέχρι και την 31η 
Οκτωβρίου κάθε 

έτους

Νοµιµοποίηση 
στάβλων 

Παρατείνεται µέχρι 
τις 30 Ιουνίου 

2019 η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων 

νοµιµοποίησης 
κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων  που 
βρίσκονται εντός ή 
πλησίον οικισµών

Συγκεντρωτικές 
αγροτών 
Μέχρι τέλος 
Μαρτίου, σε 

ετήσια βάση και 
όχι ανά τρίµηνο 
υποβάλλονται οι 
συγκεντρωτικές 

καταστάσεις 
αγροτών

Μέχρι 23 Ιανουαρίου 
ενστάσεις για την 
εξισωτική αποζηµίωση 

Έως τις 23 Ιανουαρίου έχουν 
περιθώριο οι δικαιούχοι 
οικονοµικής ενίσχυσης του 
Μέτρου 13 έτους 2018, η 
καταβολή της οποίας 
πραγµατοποιήθηκε την 
21.12.2018, προκειµένου να 
υποβάλουν ενδικοφανή 
προσφυγή κατά των 
αποτελεσµάτων της πληρωµής.
Η υποβολή των ενστάσεων 
γίνεται είτε στις Περιφερειακές 
∆ιευθύνσεις και Περιφερειακές ή 
Νοµαρχιακές Μονάδες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους 
πιστοποιηµένους φορείς 
υποβολής αιτήσεων, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του Οργανισµού 
Πληρωµών. Πληροδορίες στην 
εγκύκλιο στο www.opekepe.gr/
metro13_enisxhseis.asp).
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Από 15 Φεβρουαρίου ως 3 Μαρτίου 
τροποποιήσεις στη δράση Κοµφούζιο 
Νέα προθεσµία, από 15 Φεβρουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου, (αντί 2/1 έως 
τις 31/1, όπως ίσχυε), για τη διαδικασία υποβολής αίτησης 
τροποποίησης και µεταβίβασης πράξης και αίτησης ανάκλησης ένταξης 
στη δράση 10.1.08 Κοµφούζιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Επιπλέον σηµειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση, για τροποποιήσεις 
και για µεταβιβάσεις που αφορούν το δεύτερο έτος εφαρµογής (2018) 
της 1ης πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση τροποποίηση ή µεταβίβασης από 25/4/2018 έως 09/07/2018.

Πακέτο ενίσχυσης ΕΛΓΑ σε παραγωγούς 
που ζηµιώθηκαν από πυρκαγιές το 2017  
Το πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων που αφορά µέτρα υπέρ των 
παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις 
ζηµιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017 αναθέτει στον ΕΛΓΑ το 
υπουργείο. Σύµφωνα µε σχετική ΚΥΑ, οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον 
έχει καεί µία ενιαία έκταση µεγαλύτερη των 500 στρεµµάτων και ειδικά 
για τη νησιωτική χώρα µεγαλύτερη των 300 στρεµµάτων. Επισηµαίνεται 
ότι η αποκατάσταση των ζηµιών θα πρέπει να υλοποιηθεί µέχρι 
31.08.2021 και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων µέχρι 31.12.2021.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στο καλάθι των έκτακτων εθνικών 
ενισχύσεων (de minimis) φαίνεται 
ότι προσπαθούν να «βολέψουν» οι 
επιτελείς της πλατείας Βάθη και της 
Μεσογείων όλα τα προϊόντα που 
ζηµιώθηκαν το 2018 και δεν µπό-
ρεσαν να αποζηµιωθούν από τον 
ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της Agrenda η χώρα µας δικαιού-
ται να παράσχει de minimis συνο-
λικού ύψους 109 εκατ. ευρώ την 
τριετία (2019-2020-2021), ενώ ή-
δη έχει ζητήσει την έγκριση αύξη-
σης του ορίου κατά 30%.

Αν αυτό εγκριθεί τότε το ποσό 
για την τριετία θα ανέλθει στα 150 
εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποί-
ων έχουν πιστωθεί 42,5 εκατ. ευρώ 
σε 44.953 αιγοπροβατοτρόφους, ε-
νώ έχουν ανακοινωθεί και αποφα-
σιστεί να δοθούν 10,2 εκατ. ευρώ 
στους παραγωγούς ροδάκινων και 
νεκταρινιών, 1,6 εκατ. ευρώ στους 
κτηνοτρόφους της Λέσβου και 8,3 
εκατ. ευρώ στους καπνοπαραγω-
γούς της ποικιλίας «Μπασµά».

Μετά τους αιγοπροβατοτρόφους, 
τους καπνοπαραγωγούς και τους 
παραγωγούς ροδάκινων και νε-
κταρινιών, σειρά φαίνεται να παίρ-
νουν και οι παραγωγοί αχλαδιού. 
Οι σχετικές ανακοινώσεις ήρθαν α-
πό τον ίδιο τον υπουργό Σταύρο Α-

ραχωβίτη, κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή του στον Τύρναβο. Μάλιστα, 
οι δεσµεύσεις του υπουργού σχε-
τικά µε τις ενισχύσεις de minimis 
και για τα αχλάδια, κινούνται -ό-
πως ο ίδιος ανέφερε- στο πλαίσιο 
στήριξης του αγροτικού τοµέα, κά-
τι που αποτελεί κεντρική πολιτική 
επιλογή.  

Όµως ο κατάλογος των προϊό-
ντων που αναµένεται να τύχουν 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας, 
δεν σταµατάει εδώ, αφού µετά από 
συζητήσεις που είχε µε τους παρα-
γωγούς φαίνεται πως ο υπουργός 
Σταύρος Αραχωβίτης αποδέχθηκε 
να εξετάσει το αίτηµα για ενίσχυ-
ση µε κρατικά κεφάλαια τόσο των 
οσπρίων όσο και της βιοµηχανι-
κής ντοµάτας, που υπέστησαν υπο-
βάθµιση λόγω των δυσµενών και-
ρικών συνθηκών του καλοκαιριού 
του 2018, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να 
δεσµευτεί για κάτι συγκεκριµένο.

Το θέµα της στήριξης της καλλι-
έργειας βιοµηχανικής ντοµάτας έ-
θιξε στον υπουργό ο πρόεδρος ΘΕΣ-
ΤΟ Χρήστος Σουλιώτης, τονίζοντας 
ότι «οι παραγωγοί για δεύτερη συ-
νεχόµενη χρονιά έχουν πληγεί από 
τα ακραία καιρικά φαινόµενα που 
επικράτησαν κατά το στάδιο της α-
νάπτυξης της καλλιέργειας». Ο ί-
διος εξήγησε ότι «τα πρώτα πορί-
σµατα του ΕΛΓΑ δε δείχνουν να εί-
ναι προς τη θετική κατεύθυνση, δη-

µιουργώντας έντονη ανησυχία στις 
τάξεις των ντοµατοπαραγωγών και 
προβληµατισµό ως προς τη συνέχι-
ση της καλλιέργειας. ∆ιαφαίνεται 
άµεση ανάγκη τροποποίησης του 
Κανονισµού του ΕΛΓΑ, ώστε να ε-
νταχθεί το σύνολο των καταστρο-
φικών φαινοµένων της κλιµατικής 
αλλαγής στις αποζηµιώσεις του Ορ-
γανισµού, ενώ ζητάµε και την έντα-
ξη της καλλιέργειας στις αποζηµιώ-
σεις του κανονισµού de minimis». 

Ως απάντηση ο πρόεδρος του ΕΛ-
ΓΑ φαίνεται να δηλώνει ότι ο Ορ-
γανισµός δεν έχει καµία αντίρρη-
ση στην πρόθεση στήριξης της βι-
οµηχανικής ντοµάτας µέσω των de 
minimis, ααφού τα χρήµατα ούτως 
ή άλλως ανήκουν στον κουµπαρά 
του υπουργείου. Από την πλευρά 
του, ο υπουργός Σταύρος Αραχωβί-
της, χωρίς περαιτέρω διαβεβαιώσεις 
ή δεσµεύσεις, κάλεσε τον πρόεδρο 

του ΘΕΣΤΟ σε σύσκεψη στην Αθή-
να ώστε να διερευνηθούν οι δυνα-
τότητες στήριξης οσπρίων.

Μέχρι τέλος Γενάρη 
στα ροδάκινα

Όσον αφορά την έκτακτη εθνική 
ενίσχυση στα ροδάκινα, όπως έγι-
νε γνωστό αναµένεται να έχει ολο-
κληρωθεί µέχρι το τέλος του µήνα 
και  θα αφορά -σύµφωνα µε τους 
αρµόδιους του υπουργείου- συγκε-
κριµένες ποικιλίες, συµπεριλαµβα-
νοµένων των συµπύρηνων, και νε-
κταρινιών  που υπέστησαν ζηµιές, 
µη καλυπτόµενες από τον κανονι-
σµό του ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, αναµέ-
νεται να αποζηµιωθεί περί το 45% 
του συµπύρηνου ροδάκινου (οι 11 
πρώιµες ποικιλίες που είχαν ανα-
κοινωθεί) και επιπλέον 3 ποικιλί-
ες επιτραπέζιων µαζί µε αυτές που 
έχουν ήδη εγκριθεί. 

Ό,τι χωρέσει 
στην... κάλπη 
των de minimis 
Γίνονται κινήσεις, πριν τις εκλογές, 
για διεύρυνση του πακέτου ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας ύψους 109 εκατ. ευρώ 
με όσπρια και ίσως βιομηχανική ντομάτα Μαύρα Χριστούγεννα και 

Πρωτοχρονιά πέρασαν φέτος οι 
ροδακινοπαραγωγοί και οι 
κερασοπαραγωγοί, µε τον 
εµπαιγµό από το υπουργείο να 
έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής 
και αντοχής, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο Γιώργος 
Καρασµάνης, εξηγώντας ότι 
«στους µεν πρώτους είχαν 
υποσχεθεί ότι µέχρι τα 
Χριστούγεννα θα µοίραζαν 10,2 
εκατ. ευρώ µέσω de minimis σε 
10 νοµούς για τις τεράστιες 
ζηµιές από τις βροχοπτώσεις… Τα 
Χριστούγεννα πέρασαν και 
µετέθεσαν την πληρωµή µέχρι 
και την Πρωτοχρονιά… Μας 
αποχαιρέτησε το 2018, έχουµε 
µπει στη νέα χρονιά και αντί για 
χρήµατα εισέπραξαν άλλη µια… 
δέσµευση ότι αυτό το 
φιλοδώρηµα θα το δώσουν τον 
Γενάρη, συµπεριλαµβάνοντας 
-λένε- και τα συµπύρηνα»!
Ο κ. Καρασµάνης επαναλαµβάνει 
ότι οι ροδακινοπαραγωγοί 
µπορούν και πρέπει να 
αποζηµιωθούν µέσω ΕΛΓΑ, ώστε 
τα χρήµατα που θα τους δοθούν 
να είναι ικανοποιητικά – µέχρι 4 
και 5 φορές περισσότερα από τα 
«ψίχουλα» των 10,2 εκατ. ευρώ 
που θέλει να τους µοιράσει η 
Κυβέρνηση δίκην ελεηµοσύνης 
από τα de minimis. Τα χρήµατα 
υπάρχουν! Είναι τα 50 εκατ. 
αποθεµατικά του ΕΛΓΑ, λεφτά 
των παραγωγών από τις 
εισφορές τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

Όχι άλλα 
παραμύθια
για ροδάκινα
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Μέχρι τέλη Ιανουαρίου στις ΔΑΟΚ 

Σ’ αρέσει δεν σ’ αρέσει 
η τεχνική λύση, πρέπει να 
υπογράψεις την κατανομή

 Όσοι κτηνοτρόφοι δεν υπογράψουν την κατανομή, χάνουν το 
δικαίωμα ένστασης για να λάβουν τον τόπο που θέλουν του χρόνου 

 Χάνουν χιλιάδες ευρώ ενισχύσεων αυτοί που βρίσκονται ξαφνικά 
με βοσκότοπο σε Περιφέρεια με υψηλό συντελεστή βόσκησης

ΤOY  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Προ τετελεσµένων γεγονότων θέ-
τει το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης τους κτηνοτρόφους, κα-
λώντας τους να υπογράψουν την 
κατανοµή που έχει κάνει ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για τα βοσκοτόπια. Με τον 
τρόπο αυτό και ρίχνοντας τους το 
τυράκι της δυνατότητας ενστάσε-
ως στο µέλλον, οι παραγωγοί θα 
λαµβάνουν πλέον γνώση για τον 
επιλέξιµο βοσκότοπο που τους 
δόθηκε µε την τεχνική λύση, ο ο-
ποίος µπορεί να είναι όχι στο µέ-
ρος που βρίσκονται οι σταβλικές 
εγκαταστάσεις κάθε κτηνοτρόφου, 
αλλά εντός της έκτασης που πε-
ριλαµβάνει η Περιφέρειά τους.

Μάλιστα ο κτηνοτροφικός κό-
σµος καλείται να υπογράψει µέ-
χρι το τέλος του Ιανουαρίου την 
κατανοµή που τους έχει γίνει δι-
αφορετικά -όπως ενηµερώνονται 
από τις ∆ΑΟΚ- χάνουν κάθε δικαί-
ωµα ένστασης να διεκδικήσουν 
τις εκτάσεις που είναι πραγµατι-
κά κοντά στο στάβλο τους.  

Το θέµα έχει προκαλέσει νέα α-
ναστάτωση στους παραγωγούς ε-
νώ ήδη η Οµοσπονδία Κτηνοτρο-
φικών Συλλόγων και Κτηνοτρό-
φων Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλ-
λά και η Πανελλήνια Ένωση Κτη-
νοτρόφων (ΠΕΚ) έχουν αποστεί-
λει επιστολή στον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχω-
βίτη  περιγράφοντας το αδιέξοδο 
που δηµιουργείται. Η Οµοσπον-
δία θεωρεί ότι «µε ύπουλο τρόπο 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης µε αυτόν τον τρόπο θέλει να 
κάνει συνένοχους τους κτηνοτρό-
φους στη δική του τεχνική λύση. 
Μια τεχνική λύση στα βοσκοτόπια 
όπου οι κτηνοτρόφοι επί τρία χρό-

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, 
προκειµένου να τύχουν επιστροφής 
ΦΠΑ µε τον κατ’ αποκοπή συντελε-
στή, µαζί µε την αίτηση επιστροφής 
συνυποβάλλουν τα πρωτότυπα των 
νόµιµων φορολογικών παραστατι-
κών. Τα παραπάνω αναφέρει εγχει-
ρίδιο ενηµέρωσης των αγροτών του 
ειδικού καθεστώτος (του άρθρου 41 
του κώδικα ΦΠΑ) που έδωσε στη δη-
µοσιότητα η ΑΑ∆Ε. 

Στην περίπτωση, που τα πρωτό-
τυπα των παραστατικών έχουν υπο-
βληθεί από τον αγρότη, για οποιο-
δήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσία και 
δεν επιστρέφονται σε αυτόν, αρκεί 
η υποβολή των αντιγράφων τους, 
στα οποία θα βεβαιώνεται από την 
υπηρεσία αυτή ότι το πρωτότυπο έ-
χει κατατεθεί και παραµένει σε αυ-
τή. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή 
η επιστροφή Φ.Π.Α. µε αντίγραφα 
ή φωτοαντίγραφα τιµολογίων αγο-
ράς αγροτικών προϊόντων, λόγω α-
πώλειας των πρωτοτύπων.

Εν τω µεταξύ σύµφωνα µε το ίδιο 
έγγραφο η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ 
υποβάλλεται από τον αγρότη του ει-

δικού καθεστώτος από την 1η Μαρτί-
ου µέχρι και την 31η Οκτωβρίου κά-
θε έτους, για τις παραδόσεις αγρο-
τικών προϊόντων και τις παροχές α-
γροτικών υπηρεσιών που πραγµα-
τοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο 
φορολογικό έτος (ηµερολογιακό έ-
τος). Επιπλέον τονίζεται ότι η προ-
θεσµία αυτή είναι ανατρεπτική, δη-
λαδή η µη υποβολή της αίτησης επι-
στροφής, εντός του ανωτέρω αναφε-
ρόµενου χρονικού διαστήµατος, στε-
ρεί από τον αγρότη του ειδικού κα-

Με τα πρωτότυπα τιμολόγια η

νια που εφαρµόζεται δεν ερωτήθη-
καν καθόλου και ξαφνικά τώρα που 
οδεύουµε στο τέλος αυτής της ΚΑΠ 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
µε ύπουλο τρόπο προσπαθεί να την 
επιβάλει και µε την υπογραφή των 
κτηνοτρόφων», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά στην επιστολή της. 

Από την πλευρά της η ΠΕΚ αναφέ-
ρει ότι «µε τη διαδικασία αυτή το υ-
πουργείο θέλει να επιρρίψει τις ευ-
θύνες στους κτηνοτρόφους». Ειδικό-
τερα σύµφωνα µε όσα τονίζει στην 
εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος της 
Ένωσης Γιώργος Κύρτσιος «αυτό που 
προσπαθούν να κάνουν είναι να α-
ποδεχθεί ο κτηνοτρόφος τον βοσκό-
τοπο που του δίνει η τεχνική λύση 
και ο οποίος φυσικά είναι σε απο-
µακρυσµένη περιοχή και σίγουρα 
µακριά από τις σταβλικές του εγκα-
ταστάσεις. Οι κτηνοτρόφοι που δεν 
ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση 
της ∆ΑΟΚ στην ουσία αποδέχονται 
την κατανοµή ως έχει και χάνουν το 
δικαίωµα της χωροταξικής ανακα-
τανοµής για το επόµενο έτος». Και 
προσθέτει: «πρέπει να πάνε στις ∆Α-
ΟΚ όλοι οι κτηνοτρόφοι προκειµέ-
νου να υπογράψουν. Ωστόσο επί-
σης υπογράφοντας αποδεχόµαστε 
προσωρινά την τεχνική λύση γι’ αυ-
τό και πολλοί έχουν δίλληµα. Όµως 
αν δεν πάµε χάνουµε και το δικαί-
ωµα ένστασης».

Ταξίδια
Οι παραγωγοί αναγκάζονται 

να…  περιδιαβαίνουν την 
Ελλάδα, προκειµένου να δουν 
πού τους δόθηκε τόπος, ώστε 

να τακτοποιήσουν το θέµα

Οι κτηνοτρόφοι 
θεωρούν ότι µε 
ύπουλο τρόπο το 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης θέλει 
να τους κάνει 
συνένοχους στη δική 
του τεχνική λύση.

Παράδειγμα
Κτηνοτρόφος µε στάβλο στην 
Ήπειρο έχει 1.000 ζώα και 
δικαιούται 800 στρέµµατα και 
στη Θεσσαλία 690 στρέµµατα. 
Αφού στα 1.000 ζώα χάνονται 
110 στρέµµατα εφόσον ο τόπος 
παίρνει 25 ευρώ το στρέµµα, 
χάνει 2.500-3.000 ευρώ.

Χαμένοι
Οι κτηνοτρόφοι που δεν 
ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση 
της αρµόδιας ∆ΑΟΚ, στην ουσία 
αποδέχονται την κατανοµή ως 
έχει και χάνουν το δικαίωµα 
της χωροταξικής ανακατανοµής 
για το επόµενο έτος.

Προθεσμία
Ο κτηνοτροφικός κόσµος καλεί-
ται να υπογράψει µέχρι το τέλος 
του Ιανουαρίου την κατανοµή 
που τους έχει γίνει.
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επιστροφή ΦΠΑ

Αύξηση ασφαλιστικών 
εισφορών σε αγρότες 
χαμηλού εισοδήματος  
Αύξηση εισφορών, αφενός λό-
γω της αύξησης της βάσης υπο-
λογισµού των εισφορών, αφετέ-
ρου λόγω της αύξησης του κα-
τώτατου µισθού, αναµένεται να 
υποστούν οι αγρότες (και ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες) µε χαµη-
λά εισοδήµατα το επόµενο διά-
στηµα. Τα ειδοποιητήρια µε τις 
εισφορές Ιανουαρίου αναµένο-
νται µέσα στο δεύτερο 15νθή-
µερο του Φεβρουαρίου και οι 
αλλαγές αφορούν τόσο τις ει-
σφορές κύριας ασφάλισης, όσο 
και αυτές για επικούρηση και 
εφάπαξ. Για το σύνολο των 1,4 
εκατ. ελεύθερων επαγγελµατι-
ών, αυτοαπασχολουµένων και 
αγροτών, βάση υπολογισµού 
είναι πλέον το 100% του κα-
θαρού φορολογητέου εισοδή-
µατος συν τις καταβλητέες ει-
σφορές του προηγούµενου έ-
τους, αφού από 1/1/2019 κα-
ταργήθηκε η έκπτωση 15% στη 
βάση υπολογισµού, που ίσχυε 
το 2018.

Η γενική ελάχιστη εισφορά 

υπέρ ΕΦΚΑ βρίσκεται στα 74 ευ-
ρώ για τους αγρότες αλλά και 
για τους νέους ασφαλισµένους 
που έχουν έως 5 έτη δραστηρι-
ότητας. Όµως, η αναµενόµενη 
αναπροσαρµογή του µισθού α-
πό το δεύτερο 15νθήµερο του 
Ιανουαρίου, αναµένεται να ο-
δηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση 
τις εισφορές όσων δηλώνουν 
χαµηλά εισοδήµατα.

Οι µειώσεις εισφορών αφο-
ρούν 250.000 ελεύθερους επαγ-
γελµατίες, αυτοαπασχολούµε-
νους και αγρότες, µε το ποσο-
στό για τον υπολογισµό της ει-
σφοράς κύριας σύνταξης να ο-
ρίζεται στο 13,33%, αντίστοιχο 
µε το ύψος της εργοδοτικής ει-
σφοράς που καταβάλλεται για 
τους µισθωτούς, έναντι του 20% 
που ισχύει από το 2017. Ψαλιδί-
ζεται δηλαδή κατά 6,67 ποσο-
στιαίες µονάδες ή κατά 33,3%.

Στην πράξη, όσοι δηλώνουν 
εισόδηµα (καθαρό συν τις κα-
ταβλητέες εισφορές του προη-
γούµενου έτους) έως και 10.560 
ευρώ τον χρόνο (880 ευρώ τον 
µήνα) θα πληρώσουν εισφορά 
για σύνταξη 117,2 ευρώ τον µή-
να, µέχρι αυτή να αναπροσαρ-
µοστεί σύµφωνα µε τον νέο κα-
τώτατο µισθό.

Για τους αγρότες το ποσοστό 
υπολογισµού της εισφοράς για 
κύρια σύνταξη ορίζεται στο 12%, 
έναντι 18% που θα ίσχυε µε το 
προηγούµενο καθεστώς.

Ασφάλιση δασεργατών 
«Το ασφαλιστικό καθεστώς των 
δασεργατών και των λοιπών 
ειδικοτήτων, που έχουν 
προσληφθεί µέσω του 
κοινωφελούς προγράµµατος του 
ΟΑΕ∆, τέθηκε επί τάπητος σε 
πρόσφατη σύσκεψη, που 
πραγµατοποιήθηκε, στα γραφεία 
ΕΦΚΑ» επισηµαίνει η ΓΣΕΕ.
Η Συνοµοσπονδία, µαζί µε τους 
επικεφαλής των Εργατικών 
Κέντρων Φλώρινας, Ναυπάκτου 
κ.α., ζήτησαν από τον ΕΦΚΑ οι 
συγκεκριµένοι δασεργάτες να 
ασφαλίζονται µε βάση την 
ειδικότητά τους και όχι ως 
ανειδίκευτοι εργάτες, όπως 
συµβαίνει έως σήµερα. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, «η διοίκηση του 
ΕΦΚΑ δεσµεύθηκε ότι θα δώσει 
άµεση λύση στο θέµα, το οποίο 
αφορά χιλιάδες εργαζόµενους που, 
ενώ καθηµερινώς προχωρούν σε 
εργασίες καθαρισµού δασικών 
εκτάσεων, κ.λπ., δεν ασφαλίζονται 
ως δασεργάτες και χειριστές, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα 
εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώµατά τους».

θεστώτος το δικαίωµα επιστροφής. 
Τέλος τονίζεται ότι σύµφωνα µε τη 

ΑΑ∆Ε οι νέοι αγρότες που ξεκινούν 
την δραστηριότητά τους για πρώτη 
φορά έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν την ένταξή τους στο ειδικό κα-
θεστώς, εφόσον το επιθυµούν. Ωστό-
σο θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι 
προκειµένου να ενταχθούν σε αυτό 
θα πρέπει τα κέρδη από πωλήσεις α-
γροτικών προϊόντων να µην ξεπερ-
νούν τα 15.000 ευρώ και επίσης οι α-
γροτικές επιδοτήσεις τα 5.000 ευρώ. 

Το Φεβρουάριο 
τα ειδοποιητήρια

Τα ειδοποιητήρια µε τις 
εισφορές Ιανουαρίου 
αναµένονται µέσα στο 

δεύτερο 15νθήµερο 
του Φεβρουαρίου

Επιστροφή
ειδικού φόρου 
αποθεµάτων 
κρασιού ζητά 
η ΚΕΟΣΟΕ
Να επιστραφεί ο αχρεωστήτως 
καταβληθείς ΕΦΚ των 
αποθεµάτων παραγωγής 
2017/2018 των µικρών 
οινοποιών και των αποθεµάτων 
σε αποθήκες logistics, µε 
ηµεροµηνία 31.12.2018, καθώς 
και να µην καταβληθούν 
ρυθµισθείσες δόσεις του ΕΦΚ 
οι οποίες αφορούν προϊόν, που 
θα τεθεί σε ανάλωση µετά την 
1η Ιανουαρίου 2019 και αφορά 
φορολογηθείσες ποσότητες, 
ζητά µε επιστολή της η 
ΚΕΟΣΟΕ, από το αρµόδιο 
υπουργείο Οικονοµικών.

Η επιστολή
Παράλληλα ζητά συνάντηση, 
µε την αρµόδια υφυπουργό 
Οικονοµικών Κ. Παπανάτσιου. 
Στην επιστολή η ΚΕΟΣΟΕ 
µεταξύ άλλων αναφέρει:
«Παρά τον µηδενισµό του ΕΦΚ 
στο κρασί, εξακολουθούν να 
υπάρχουν οικονοµικές  
επιπτώσεις που απορρέουν από 
το καθεστώς χρονικής ισχύος 
του φόρου, οι οποίες 
επενεργούν µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019, ηµεροµηνία 
κατά την οποία ο ΕΦΚ στο 
κρασί καθίσταται µηδενικός.
Όπως προκύπτει από τις 
εκδοθείσες υπουργικές 
αποφάσεις προς εφαρµογή του 
νόµου 4346/2015 (ΦΕΚ Α 
152/2015) που θέσπισε τον 
ΕΦΚ στο κρασί και ειδικότερα 
του άρθρου 4 της αριθµ. 
∆ΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015 
(ΦΕΚ 2785/2015), οι κατά το 
άρθρο οριζόµενοι «µικροί 
οινοπαραγωγοί» του άρθρου 
71 του νόµου 2960/2001, δεν 
υπάγονται σε καθεστώς 
φορολογικής  αποθήκης και 
κατά συνέπεια τα προϊόντα της 
Σ.Ο.  22.04 που παράγουν, 
τίθενται εκτός καθεστώτος 
αναστολής καταβολής του 
ΕΦΚ (…)».

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ 74 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2019 12%

18%ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2018

ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

117,2 ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ

10.560 ΕΥΡΩ/ΧΡΟΝΟ

117,2ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
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Φετινά δεινά 
Δεν καίει το σενάριο 
για τα πριμ εξόδου η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Περί διαγραμμάτων και εντέχνως ανακριβής η θέση 
της ΕΕ για τα κίνητρα εγκατάλειψης σε κτηνοτρόφους 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με ένα ψέµα περί δήθεν ενίσχυσης 
της προστασίας της Φέτας και µια α-
οριστία περί συνεχούς στήριξης των 
προβατοτρόφων, επιχειρεί η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να διασκεδάσει τις 
εντυπτώσεις, µετά την αποκάλυψη 
της Agrenda για τις αναζητήσεις των 
Βρυξελλών για ένα πριµ που θα βγά-
λει τους παραδοσιακούς αιγοπροβα-
τοτρόφους... στη σύνταξη. 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχε-
διάζει να παράσχει κίνητρα σε όσους 

εγκαταλείπουν τον τοµέα των προ-
βάτων – αντιθέτως, πρόκειται για το-
µέα ο οποίος, για την Επιτροπή, α-
ποτελεί παράδειγµα όπου η συνεχής 
στήριξη είναι απαραίτητη προκειµέ-
νου να εξασφαλίζεται θετική οικο-
νοµική, περιβαλλοντική και κοινω-
νική συµβολή στις αγροτικές περιο-
χές», αναφέρεται σε σχόλιο της Επι-
τροπής, µε αφορµή βέβαια το πρω-
τοσέλιδο δηµοσίευµα της Agrenda 
και την ανάρτησή του στο AgroNews. 

«Η φέτα είναι και θα παραµείνει έ-
να εµβληµατικό ελληνικό και ευρω-
παϊκό προϊόν, το οποίο η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προ-
ωθεί και να υπερασπίζεται από πα-
ντός είδους προσπάθεια αποµίµη-
σης και σφετερισµού, τόσο στην Ευ-
ρώπη όσο και παγκοσµίως», τονίζε-
ται χαρακτηριστικά. «Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και ο ίδιος ο επίτροπος κ. 
Φιλ Χόγκαν έχουν διαπραγµατευτεί 
εµπορικές συµφωνίες που βελτιώ-
νουν το σηµερινό καθεστώς της φέ-
τας σε σύγκριση µε το προϋπάρχον. 
Αυτό ισχύει σε κάθε αγορά στην ο-
ποία τέτοιες συµφωνίες έχουν συ-
ναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση», καταλήγει στο σχόλιό της επί 
του θέµατος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πάντως 
ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν ζήσει στο 
πετσί τους τα τελευταία χρόνια τις ε-
πιπτώσεις των «διευθετήσεων» στο 
θέµα της φέτας και πληρώνουν ακρι-

βά τις µέχρι σήµερα 
πολιτικές των αρ-
µοδίων στον τοµέα 
του αιγοπρόβειου 
γάλακτος. Μένει ε-
ποµένως να αποδει-
χθεί, αν η διερεύ-
νηση του θέµατος 
ήταν απλά «άσκη-
ση εργασίας» των 
τεχνοκρατών ή µια 
βαθύτερη σκέψη, ό-
πως εν τέλει διαπι-
στώθηκε µε τα µέ-
τρα του 2003 για 

τον καπνό που έφεραν, ως γνωστόν, 
το τέλος της καπνοκαλλιέργειας. 

Λίγες ώρες νωρίτερα θέση επί του 
θέµατος πήρε και η υφυπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Ολυµπία Τελι-
γιορίδου τονίζοντας ότι «τα σενά-
ρια που έχουν σχέση µε δήθεν πριµ 
στους αιγοπροβατοτρόφους για έξο-
δο από το επάγγελµα δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγµατικότητα. Κα-
µία σκέψη και καµία συζήτηση δεν 
υπάρχει ούτε σε επίπεδο της πολι-
τικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ ούτε σε ε-
πίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πο-
λιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ στηρίζει 
την προσπάθεια των αιγοπροβατο-
τρόφων και είναι αποφασισµένη να 
χτυπήσει την ασχροκέρδεια εναντί-
ον τους, όπως προκύπτει από την 
µείωση της τιµής του γάλακτος και 
τις ελληνοποιήσεις», διατείνονταν. 

21-22, 35-36

Δυναμική αρχή 
για την πρώιμη 
φράουλα 
Φορτούνα

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Με τιµές που έφτασαν ακόµα και τα 
3,40 ευρώ το κιλό ξεκίνησε η φετι-
νή παραγωγή φράουλας στη Ηλεία µε 
την ποικιλία Φορτούνα. Μετά την µέ-
τρια περσινή χρονιά, οι αγρότες εκφρά-
ζουν την αισιοδοξία τους -βάσει της ζή-
τησης που διαµορφώνεται για εξαγω-
γές- ότι το ποδαρικό που έκανε η Φορ-
τούνα θα έχει συνέχεια και µε την Κα-
µαρόσα που θα ξεκινήσει µετά τα µέ-
σα Ιανουαρίου. 

Αύξηση όµως αναµένεται και στην 
παραγωγή (αν δεν υπάρξουν ζηµιές λό-
γω του καιρού που το τελευταίο διάστη-
µα είναι απρόβλεπτος), αφού οι εκτά-
σεις που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι 
αυξηµένες κατά 1.500 στρέµµατα περί-
που από πέρυσι. Την τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο η συνολική έκταση της καλ-
λιέργειας στην Ηλεία αγγίζει τα 12.000 
στρέµµατα, αναφέρει ο παραγωγός α-
πό τη Μανωλάδα, Γιάννης ∆ιασάκος.

Στα 3 ευρώ οι πρώτες Φορτούνα 
Οι πρώιµες φράουλες την περσινή σεζόν δεν ξεπέρασαν τα 2,20 ευρώ
Η αγορά µέχρι στιγµής δείχνει διάθεση για απορρόφηση του προϊόντος 
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Σ 
το χρηµατιστήριο του Σικάγο, έχουµε 
άνοδο στο σκληρό σιτάρι από την αρχή 
του έτους η οποία οφείλεται στη βελτι-
ωµένη εικόνα των χρηµατιστηρίων και 

την πτώση του δολαρίου. Στην ελληνική αγορά 
υπάρχουν ευχάριστα νέα, καθώς ο νέος διαγω-
νισµός της Τυνησίας έκλεισε σε ακόµα υψηλό-
τερη τιµή, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση 
των τιµών διεθνώς. ∆εν ξέρουµε αν θα καλυ-
φθεί και µε ελληνικά σιτάρια αυτή η δουλειά, 
όµως σίγουρα το ότι αγοράζουν σε αυξανόµε-
νες τιµές είναι υποσχόµενο. Στη Φότζια σηµει-
ώθηκε αύξηση τιµών, µε τους Ιταλούς να πλη-
ρώνουν 240 ευρώ παραδοτέα σε µύλο τους.  

 Υποτονική ανάκαµψη στα χρηµατιστήρια 
βάµβακος, µέσα σε συνεδριάσεις µε υψηλή µε-
ταβλητότητα. Τα θετικά θεµελιώδη και οι συ-
νεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις σε κάλο κλίµα 
για τον εµπορικό πόλεµο δίνουν αισιοδοξία. 
Στην ελληνική αγορά ψάχνουµε τα πατήµατα 
µας, ενώ µετά την πτώση υπάρχει µια γενικευ-
µένη προσπάθεια αύξησης του basis (πριµ επί 
των χρηµατιστηριακών τιµών) η οποία δεν έχει 
καρποφορήσει ακόµα. Κουβέντες γίνονται, εν-
διαφέρον υπάρχει, αλλά δεν µπορούν οι αγο-
ραστές να ακολουθήσουν για την ώρα τις νέ-
ες τιµές µας, καθώς δεν βοηθάει ούτε το δολά-
ριο, το οποίο χάνει έδαφος έναντι του ευρώ. 

 
 Το «φράγµα» των 30 δισ. ευρώ έσπασαν οι 

ελληνικές εξαγωγές στο ενδεκάµηνο του 2018, 
µε νέα µεγάλη άνοδο της τάξης του 17,6% και 
οδεύουν -όπως διαφαίνεται- προς νέο ιστορικό 
ρεκόρ µε τη συµπλήρωση του έτους. Παράλλη-
λα, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών, κα-
θιστώντας επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης 
της εγχώριας παραγωγής µέσα από µια στοχευ-
µένη πολιτική κινήτρων για νέες επενδύσεις.

Βελτιωμένο το νέο
έτος το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

31/12 02/01 04/01 07/01 09/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

359,52
358,08 

349,12 349,66
355,76

Εξαγωγές
Το ρωσικό εµπάργκο συνεχίζει 
να δηµιουργεί προβλήµατα στη 
διακίνηση, ωστόσο οι εξαγωγές 

αρχίζουν να ανακάµπτουν

Ποικιλίες 
Mετά τις 15 Ιανουαρίου θα 
ξεκινήσει η συγκοµιδή της 
Καµαρόσα, ενώ πολύ αργό-

τερα θα µπει η Βικτώρια

Παραγωγή
Η παραγωγή είναι καλή µέχρι στιγ-

µής, παρά τις χαµηλές θερµοκρασίες 
που σηµειώνονται το τελευταίο 

διάστηµα

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

29/11 06/12 13/12 20/12 02/01 10/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

227

226

178

204

3,01

345,20

886,4

58,02

117,00

87,07

229

226

178

204

3,00

343,50

910,60

55,82

118,40

87,20

230

227

178

205

2,86

342,70

917,20

54,77

119,20

88,57

230

227

179

208

2,74

339,40

902,4

62,70

122,250

86,11

230

229

180

208

2,68

328,10

894,60

61,82

123,67

96,21

230

229

180

208

2,65

347,6

923,60

63,90

124,82

104,79

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 77,76

80,11 79,97
76,71

14,33 14,37
14,10

13,82 13,75 13,81

72,20
73,63

Φράουλα Φορτούνα 
(ευρώ/κιλό)

2018  2  - 2,20 

2019  3 – 3, 40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018  2  - 2,20 

2019  3 – 3, 40

Τιμές παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
2018  2,00 

2019  3,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Μειωμένη τιμή 
και ξηρασία κόβουν το 
κέρδος στο αγελαδινό

 Ευκαιρία για το
ντόπιο σκληρό σιτάρι ο 
διαγωνισμός Τυνησίας 

Εδραιώνεται το τουρκικό 
λεµόνι στην εγχώρια αγορά
Οι παραγωγοί βρίσκονται σε 
αναµονή για µια καλύτερη τιµή στο 
λεµόνι, µε τις τιµές το τελευταίο 
διάστηµα να πιέζονται εξαιτίας 
της υποτιµηµένης τουρκικής λίρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Επιτροπή
θα συνεχίσει
την υπεράσπιση
 Το σχόλιο της Επιτροπής έχει ως εξής:
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχεδιάζει να 
παράσχει κίνητρα σε όσους εγκαταλείπουν 
τον τοµέα των προβάτων - αντιθέτως, 
πρόκειται για τοµέα ο οποίος, για την 
Επιτροπή, αποτελεί παράδειγµα όπου 
η συνεχής στήριξη είναι απαραίτητη 
προκειµένου να εξασφαλίζεται θετική 
οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
συµβολή στις αγροτικές περιοχές.
Οποιοσδήποτε αντίθετος ισχυρισµός είναι 
αναληθής. Η φέτα είναι και θα παραµείνει 
ένα εµβληµατικό ελληνικό και ευρωπαϊκό 
προϊόν, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα συνεχίσει να προωθεί και να 
υπερασπίζεται από παντός είδους 
προσπάθεια αποµίµησης και σφετερισµού, 
τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσµίως.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιος ο 
επίτροπος Φιλ Χόγκαν έχουν 
διαπραγµατευτεί εµπορικές συµφωνίες 
που βελτιώνουν το σηµερινό καθεστώς 
της φέτας σε σύγκριση µε το προϋπάρχον. 
Αυτό ισχύει σε κάθε αγορά στην οποία 
τέτοιες συµφωνίες έχουν συναφθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μένει να αποδειχθεί 
αν η διερεύνηση του 
θέµατος ήταν απλά 
«άσκηση εργασίας» ή µια 
βαθύτερη σκέψη όπως 
διαπιστώθηκε µε τα µέτρα 
του 2003 για τα καπνά.

Υπέρµαχος 
της Φέτας 
εµφανί-
ζεται ο 
Επίτροπος 
Φιλ 
Χόγκαν.
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Στην ανάθεση της δηµιουργίας φα-
κέλου υποβολής αίτησης για την κα-
ταχώριση της ονοµασίας «Ελληνικό 
Γιαούρτι» στο αντίστοιχο Μητρώο της 
Ε.Ε. ως προϊόν Προστατευόµενης Γε-
ωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) προχώρη-
σε ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 

Το έργο, σύµφωνα µε σχετική από-
φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Οργανισµού ανατέθηκε στο Εργαστή-
ριο Γαλακτοκοµίας του Τµήµατος Επι-
στήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του 
Ανθρώπου, του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και αφορά όλα τα 
είδη Ελληνικού γιαουρτιού, από όλα 
τα είδη ελληνικού γάλακτος και απο-
κλειστικά από ελληνική πρώτη ύλη. 
Στόχος της κατοχύρωσης του Ελληνι-
κού Γιαουρτιού ως ΠΓΕ, λέει ο ΕΛΓΟ 
είναι η προστασία του από προσπά-
θειες αποµίµησης, που παρατηρού-
νται σε αγορές του εξωτερικού µε τη 
χρήση ονοµασιών «Greek yogurt» ή 
«Greek style yogurt» και ταυτόχρο-
να η ανάδειξη των µοναδικών ποιο-
τικών χαρακτηριστικών. 

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκα-
λέσει στον πολιτικό και παραγωγι-
κό κόσµο, το ρεπορτάζ της εφηµε-
ρίδας Agrenda για πρωτόλειο σχέ-
διο εξοδου στην αιγοπροβατοτρο-
φία, πιέζοντας την κυβέρνηση για 
πειστικές απαντήσεις.

«Η σφαγή των αµνών, η µείωση, 
του πληθυσµού των αιγοπροβάτων, 
θα έχει ως συνέπεια τη µείωση του 
αιγοπρόβειου γάλακτος από ελληνι-
κές φυλές που είναι πρώτη ύλη για 
την παραγωγή της φέτας ως ΠΟΠ. 
Η φέτα, που έχει τις προϋποθέσεις 
να αποτελέσει την κορωνίδα των ε-
ξαγωγών αγροδιατροφικών προϊό-
ντων, θα καταδικαστεί έτσι σε µα-
ρασµό», υπογραµµίζει ο Λαρισαίος 
βουλευτής της Ν∆ και πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Μάξιµος Χαρακόπουλος, 
µε ερώτησή του προς τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, θυµίζο-
ντας το εν κρυπτώ σχέδιο πριν µε-
ρικά χρόνια στον καπνό. Σύµφωνα 
µε τον κ. Χαρακόπουλο, «ο κτηνο-
τροφικός κλάδος, τα τελευταία χρό-
νια, δέχεται αλλεπάλληλα πλήγµα-
τα όχι µόνον από την οικονοµική 
κρίση αλλά και από τις καταστρο-
φικές κυβερνητικές αποφάσεις, 
που τον οδηγούν σε συρρίκνωση 
και τους κτηνοτρόφους σε απόγνω-
ση. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν 
ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις γά-

λακτος και φέτας που έχουν ως α-
ποτέλεσµα την κατάρρευση των τι-
µών παραγωγού στο αιγοπρόβειο 
γάλα», τονίζει. 

Καµπανάκι κρούει και η διοίκη-
ση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, µε τον πρό-
εδρο της Οργάνωσης Παύλο Σατο-
λιά να ζητά  «κίνητρα για να παρά-
ξουµε και όχι κίνητρα για να στα-
µατήσουµε την παραγωγή». 

«Μετά τους σταφιδοπαραγωγούς, 
τους καπνοπαραγωγούς, τα παρα-
δοσιακά ψαροκάικα, τη βιοτεχνία 
και τη βιοµηχανία  η ΕΕ θέλει να τε-
λειώσει και τους αιγοπροβατοτρό-
φους µας και το εµβληµατικό µας 
προϊόν τη ΦΕΤΑ», λέει ο Θανάσης 
Πετράκος υπεύθυνος Αγροτικής 
Πολιτικής της ΛΑ.Ε υποστηρίζοντας 
πως η ΕΕ θέλει τη χώρα µόνιµα εισα-
γωγέα και χρεοκοπηµένη. Ο ίδιος, 
θεωρεί πως προκύπτει µείζον θέµα 
για τη στάση της κυβέρνησης. «Α-
φού αποδέχτηκε  όσα της ζήτησαν 
Αµερικανοί  και Ευρωπαίοι και  ξε-
πούλησε σε όλες τις διεθνείς συµ-
φωνίες τη ΦΕΤΑ, τώρα προφανώς 
τους έχει δώσει το  πράσινο φως  
να µοιράσουν το δόλωµα και να 
καταστρέψουν και την  κτηνοτρο-
φία  οπότε τελειώνουν και «αναί-
µακτα» και µε τη ΦΕΤΑ» αναφέρει, 
καλώντας την κυβέρνηση να αφή-
σει τα «µισόλογα» και να εµποδί-
σει το καταστροφικό σχέδιο της ΕΕ.

Για καταχώριση 
στα ΠΓΕ πάει 
το «Ελληνικό 
Γιαούρτι»

Σφοδρές αντιδράσεις έφερε 
η άσκηση εργασίας της ΕΕ

Ο ΕΛΓΟ ανέθεσε στο Γεωπονικό 
τη δηµιουργία φακέλου υποβολής 

αίτησης καταχώρησης της ονοµασίας 
«Ελληνικό Γιαούρτι» στο Μητρώο 

Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης.

Η Επίτροπος 
Εµπορίου της 
ΕΕ Σεσίλια 
Μάλµστροµ µε 
τον εκπρόσωπο 
εµπορίου των 
ΗΠΑ Ρόµπερτ 
Λαϊτχάζερ.

Εκτός ατζέντας θέλει η ΕΕ τα αγροτικά στις συνοµιλίες µε ΗΠΑ

Για ακόµα µια φορά η ΕΕ ξεκαθαρίζει πως το εµπόριο προϊόντων 
αγροδιατροφής βρίσκεται από την πλευρά της εκτός της ατζέντας των 
συζητήσεων για τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις µε τις ΗΠΑ, µε σκοπό την 
σύναψη συµφωνίας. Μέσω νέων δηλώσεων της Επιτρόπου Εµπορίου, 
Σεσίλια Μάλµστροµ, η γηραιά ήπειρος ξεκαθαρίζει «έχουµε καταστήσει 
σαφές ότι η γεωργία δεν  θα συµπεριληφθεί σε µια επικείµενη εµπορική 
συµφωνία», δήλωσε παρότι οι δύο πλευρές δεν έχουν συµφωνήσει ακόµα 
ως προς αυτό. Όπως µεταδίδει το Reuters, τις παραπάνω δηλώσεις τις 
έκανε µετά από συνάντηση που είχε µε τον εκπρόσωπο εµπορίου των 
ΗΠΑ, Ρόµπερτ Λαητχάιζερ, και ενόψει µιας συνάντησης µε Ιάπωνες και 
Αµερικάνους ηγέτες, που θα συζητούσαν σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις 
στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Σηµειώνεται πως η επίσηµη γραµµή 
των ΗΠΑ ήδη από τον Οκτώβριο θέλει να επιδιώξει µια εµπορική 
συµφωνία µε την ΕΕ, και στα πλαίσια αυτά, οι Αµερικανοί αγρότες µέσω 
των θεσµικών τους οργάνων και συµµαχιών στους κόλπους των 
Ρεπουµπλικάνων, έχουν δηλώσει πως θέλουν τα προϊόντα αγροδιατροφής 
να περιλαµβάνονται σε κάθε νέα εµπορική συµφωνία. 

 Απόγνωση
Σε απόγνωση οι κτηνο-
τρόφοι από τις ανεξέλε-
γκτες ελληνοποιήσεις 
γάλακτος και φέτας, 

που έχουν αποτέλεσµα 
την κατάρρευση των 

τιµών παραγωγού στο 
αιγοπρόβειο γάλα



Agrenda

ΡΕΠΟΡΤΑΖ12 Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Δεν είναι μόνο 
οι ορατές ζημιές 

σε κηπευτικά 
και δενδρώδεις 

καλλιέργειες 
που προκάλεσε 

η πρόσφατη 
κακοκαιρία και θα 

αρχίσουν σιγά σιγά 
να ξεδιπλώνονται, 

αλλά και οι συνέπειες 
τόσο στο φυτικό 

κεφάλαιο όσο και 
στην παραγωγή των 

ζώων, που ακόμα δεν 
έχουν φανεί.

Πάντως, έχουν γίνει 
ήδη αναγγελίες 

ζημιάς στην Αχαΐα 
και την Ηλεία για 

τα προβλήματα 
από τον παγετό στα 

εσπεριδοειδή και 
κάποια κηπευτικά 

εκτός κάλυψης, 
αναφέρει στην 

Agrenda ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ, Φάνης 

Κουρεμπές. Ωστόσο ο 
Οργανισμός 
Γεωργικών 

Ασφαλίσεων στις 
περιοχές που ακόμα 

χιονίζει -όπως στη 
Βόρεια Ελλάδα- θα 

στείλει εκτιμητές 
όταν κοπάσουν τα 

έντονα φαινόμενα. Οι 
αποζημιώσεις βέβαια 

θα καθυστερήσουν 
αρκετά, αφού από τον 
Φλεβάρη αναμένεται 

να ξεκινήσουν οι 
πληρωμές για τις 
ζημιές του 2018.

Τα έκαψε ο πάγος    
κηπευτικά, ελιές και ζωντανά  
Χωρίς πρόσβαση οι μονάδες, τα ζώα ξέμειναν από ζωοτροφές, μειώθηκε η παραγωγή γάλακτος 

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Τρία κύµατα κακοκαιρίας στη σειρά, το ένα πιο 
σφοδρό από το άλλο, από τις αρχές του έτους έ-
χουν µέχρι στιγµής προκαλέσει µεγάλες καταστρο-
φές στην παραγωγή κηπευτικών και δενδροκοµι-
κών καλλιεργειών, ενώ το επόµενο διάστηµα θα 
αποτυπωθεί στην παραγωγή ο αντίκτυπος του χιο-
νιά και στην κτηνοτροφία. «Όσο περνούν οι ηµέ-
ρες και θα λιώνουν τα χιόνια το µέγεθος της ζη-
µιάς θα ξεδιπλώνεται. Μόνο τότε κι όταν γίνουν 
και οι εκτιµήσεις του ΕΛΓΑ θα έχουµε εικόνα» λέ-
νε χαρακτηριστικά οι παραγωγοί στην Agrenda.  

Κι αν για ένα µεγάλο µέρος των κηπευτικών 

καλλιεργειών, των εσπεριδοειδών, από τον Έβρο 
ως την Κρήτη, η ζηµιά δεν θα αργήσει να φανεί  
λόγω «εξαφάνισης» της παραγωγής, οι υπόλοι-
ποι δεντροκαλλιεργητές, µε αµυγδαλιές, ροδακι-
νιές, βερικοκιές, κερασιές κ.λπ. σε αρκετές περι-
φέρειες της χώρας (Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπει-
ρο, Πελοπόννησο, Στερεά, ∆υτική Ελλάδα) και τα 
νησιά ανησυχούν ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις των 
θερµοκρασιών που έφτασαν ως τους -20 οC και το 
ενδεχόµενο ακαρπίας τη νέα σεζόν.

Ορατές το επόµενο διάστηµα θα γίνουν και οι 
ζηµιές στην κτηνοτροφία, που πλήρωσε «βαριά» 
το χιονιά. Πολλοί κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να 
µείνουν µακριά από τα ζώα τους, ενώ λόγω των 
δυσκολιών πρόσβασης στις µονάδες από το χιό-

νι, σε άλλους τέλειωσαν οι ζωοτροφές, η παραγω-
γή γάλακτος µειώθηκε δραστικά και µεγάλο θέµα 
προέκυψε µε τα δίκτυα του νερού που πάγωσαν. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, όπως λένε οι ανάστατοι 
κτηνοτρόφοι, να µείνουν χωρίς νερό πολλές µο-
νάδες και τα ζώα διψασµένα, εκτός από νηστικά. 

Μεγάλες ελλείψεις στην αγορά Θεσσαλονίκης 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα από τον χιονιά µέ-

χρι ώρας τουλάχιστον εντοπίζεται στη Βόρεια Ελ-
λάδα. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον παραγωγό κη-
πευτικών Αναστάσιο Τσελούδη στις περιοχές του 
νοµού Θεσσαλονίκης «οι καλλιέργειες µε κηπευ-
τικά (κουνουπίδι, µπρόκολο, λάχανα, παντζάρια, 
πράσα, σέλινα) έχουν θαφτεί εδώ κι πολλές ηµέ-
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ρες στο χιόνι. Επίσης, το χιόνι σε συνδυασµό µε 
τον παγετό έχει φέρει σε απόγνωση τους αγρό-
τες που κάνουν λόγο για καταστροφή της παρα-
γωγής». Οι καλλιεργητές δεδοµένης της κατάστα-
σης που έχει δηµιουργηθεί περιµένουν βοήθεια 
από την πολιτεία. «Προφανώς η παραγωγή µας 
καταστράφηκε και τα έξοδά τους είναι 250 ευρώ 
το στρέµµα», αναφέρουν στην Agrenda παραγω-
γοί από την Επανοµή και συµπληρώνουν: «ακό-
µα δεν έχει γίνει αναγγελία ζηµιάς. Αλλά στο ση-
µείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουµε ότι και από 
µια άλλη θεοµηνία που είχαµε στις 6 Σεπτεµβρί-
ου ακόµα δε  έχουν ακόµα αποζηµιωθεί από τον 
ΕΛΓΑ. Επίσης περιµένουµε το επόµενο διάστηµα 
µεγάλες ελείψεις στην αγορά από κηπευτικά».

Ο πάγος έκαψε τις σοδειές στα Μέγαρα 
Στα Μέγαρα, που αποτελεί µια από τις κύριες πα-

ραγωγής κηπευτικών, όπως µας έκανε γνωστό ο 
Γιώργος Παπαβασίλης, Πρόεδρος του Α.Σ. Παρα-
γωγών Μεγάρων  «Οµάδα Παραγωγών», έχουν ση-
µειωθεί µεγάλες ζηµιές όχι από το χιόνι αλλά από 
τον πάγο και τις χαµηλές θερµοκρασίες που ση-
µειώνονται στην περιοχή το τελευταίο διάστηµα. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, το µέγεθος της καταστροφής 
θα φανεί τις επόµενες ηµέρες και σίγουρα κανείς 
δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα αν τα επόµενα κύ-
µατα κακοκαιρίας που προβλέπουν οι µετεωρολό-
γοι δεν θα δηµιουργήσουν επιπλέον προβλήµατα.

Τη γλίτωσαν 
σε Μαραθώνα
και Πρέβεζα  
Καλύτερη φαίνεται η κατάσταση 
στον Μαραθώνα αφού σύµφωνα µε 
όσα µας ανέφερε ο παραγωγός 
Βασίλης Χωριανόπουλος το χιόνι που 
έπεσε εκτιµάται ότι δεν προκάλεσε 
ζηµιές στις καλλιέργειες εκτός 
κάλυψης. Ωστόσο, όπως µας έκανε 
γνωστό, τις ηµέρες της κακοκαιρίας 
οι παραγωγοί δεν µπορούσαν να 
συγκοµίσουν, µε αποτέλεσµα να 
πωλούν µόνο όσα προϊόντα είχαν 
κοπεί το προηγούµενο διάστηµα 
και ήταν στην κατάψυξη.
Παρόµοια η κατάσταση που µας 
περιγράφουν οι παραγωγοί για τα 
λαχανικά και στην Πρέβεζα. «Το 
καλό µέσα στην ατυχία µας ήταν ότι 
την περίοδο αυτή δεν είχαµε τόσο 
µεγάλη παραγωγή αφού είναι η 
µεταβατική περίοδος, που τελειώνει 
η σοδειά από τις φυτεύσεις του 
φθινοπώρου και πάµε για τις 
επόµενες», αναφέρει στην Agrenda 
ο παραγωγός από την περιοχή 
Γιάννης Σολδάτος. 

Μεγάλες οι ζηµιές 
στα εσπεριδοειδή 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, οι 
πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 
φαίνεται να έχουν επηρεάσει τα 
πορτοκάλια. Ακόµα ωστόσο δεν 
µπορεί να γίνει εκτίµηση του ύψους 
της ζηµιάς, η οποία ακόµα δεν έχει 
«δείξει» το µέγεθός της. 
Χαρακτηριστικό των ζηµιών που 
έχουν προκληθεί στη συγκεκριµένη 
καλλιέργεια είναι και η επιστολή 
στον ΕΛΓΑ του δηµάρχου Αρταίων 
Χρήστου Τσιρογιάννη, σύµφωνα µε 
την οποία ζητούνται να ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για την έγκαιρη 
δήλωση ζηµιών που έχουν υπάρξει 
στην παραγωγή. Στην επιστολή ο 
δήµαρχος αναφέρει πως «λόγω των 
έντονων καιρικών φαινοµένων µε 
χιονοπτώσεις και παγετό, που 
σηµειώνονται καθηµερινά τις 
τελευταίες µέρες, έχουν καταγραφεί 
στην περιοχή πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν ζηµιές στο φυτικό 
κεφάλαιο».
Ολοκληρωτική χαρακτηρίζουν την 
καταστροφή των πορτοκαλιών από 
τον παγετό και οι παραγωγοί της 
Ηλείας. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος 
της περιοχής Μακρισίων, Παναγιώτης 
Γριβάκης, επεσήµανε ότι  είχαν 
προλάβει να φορτώσουν µόλις 
πέντε νταλίκες µέχρι την κακοκαιρία 
και τώρα όλες οι συµφωνίες 
ακυρώνονται. Οι εσπεριδοπαραγωγοί 
ανησυχούν πλέον και για την τύχη 
του φυτικού κεφαλαίου αφού υπάρχει 
κίνδυνος να «καούν» και τα δέντρα.

Όσοι καλλιεργούν δέντρα που δεν βρίσκονται τώρα στην παραγωγή όπως 
αµυγδαλιές, ροδακινιές, βερικοκιές, κερασιές, κ.λπ. σε αρκετές περιφέρειες 

της χώρας (Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Στερεά, ∆υτική 
Ελλάδα) εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις των θερµοκρασιών που 

έπεσαν ως τους -20 oC και το ενδεχόµενο ακαρπίας τη νέα σεζόν.

«Οι καλλιέργειες µε κουνουπίδι, 
µπρόκολο, λάχανα, παντζάρια, 
πράσα, σέλινα έχουν θαφτεί εδώ 
κι πολλές ηµέρες στο χιόνι», λέει ο 
παραγωγός κηπευτικών Αναστάσιος 
Τσελούδης από τη Θεσσαλονίκη.
 
Τις επόµενες ηµέρες, όπως 
εξηγεί ο Γιώργος Παπαβασίλης, 
Πρόεδρος του Α.Σ. Παραγωγών 
Μεγάρων  «Οµάδα Παραγωγών», θα 
υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά από 
κηπευτικά. Και στην περιοχή του οι 
ζηµιές είναι σηµαντικές.
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Το ψύχος χτυπά 
τα ελαιόδεντρα 
Τρόποι προστασίας εσπεριδοειδών 
και ελιάς από τον πρόσφατο παγετό

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μη σκληραγωγηµένες στις πο-
λύ χαµηλές θερµοκρασίες βρί-
σκει τις καλλιέργειες εσπερι-
δοειδών αλλά και τα ελαιόδε-
ντρα ο ισχυρός παγετός, προ-
καλώντας αρκετές ζηµιές στις 
εκµεταλλεύσεις των παραγω-
γών, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. 

Οι γεωπόνοι υποστηρίζουν 
ότι οι συχνότερες ζηµιές στα ε-
σπεριδοειδή οφείλονται σε χει-
µερινούς παγετούς, καθώς τα ε-
σπεριδοειδή δεν έχουν δυνατό-
τητα σκληραγώγησης στο ψύ-
χος, γι’ αυτό σε θερµοκρασίες 
κάτω του µηδενός -αλλά όχι πο-
λύ χαµηλές- νεκρώνονται. Σύµ-

φωνα µε τους ειδικούς, τα µα-
νταρινοειδή είναι πιο ανθεκτι-
κά και η λεµονιά πιο ευαίσθη-
τη από την πορτοκαλιά. 

Από τον ισχυρό παγετό κιν-
δυνεύει και η ελιά, αφού οι 
καρποί παγώνουν στους -30C, 
τα φύλλα στους -30 έως -60C, 
ο φλοιός στους -70C και το ξύ-
λο στους µεγαλύτερης ηλικίας 
βλαστούς στους -130C. 

Ωστόσο, τον Ιανουάριο τα 
ελαιόδεντρα έχουν σκληρα-
γωγηθεί, µε τους οφθαλµούς 
και τους µεγάλης ηλικίας βλα-
στούς να αντέχουν λίγο περισ-
σότερο στο ψύχος (2-30C χα-
µηλότερα).

Οι ειδικοί συνιστούν µια σει-
ρά από παθητικού και ενεργητι-
κού χαρακτήρα µέτρα προστασί-
ας κατά του παγετού τονίζοντας 
πως το κεκλιµένο έδαφος, η νο-
τιοανατολική εγκατάσταση και το 
µικρό υψόµετρο βοηθούν στην 
αποφυγή ζηµιών από παγετούς. 

Ακόµα, προτείνουν προληπτι-
κούς διαφυλλικούς ψεκασµούς 
µε αµινοξέα και σκευάσµατα µε 
αντιπαγετική δράση, προϊόντα 
που µαζί µε τα χηµικά ζιζανιο-

κτονίας προστατεύουν αποτελε-
σµατικά από το ψύχος.

Επιπλέον ένα ακόµη προ-
ληπτικό µέτρο που µπορεί να 
µειώσει τον κίνδυνο ζηµιών α-
πό παγετό θεωρείται από τους 
γεωπόνους ο ψεκασµός µε 
χαλκούχα σκευάσµατα στα 
τέλη του χειµώνα.

Όσον αφορά, τέλος, τους συ-
νιστώµενους από τους γεωπό-
νους τρόπους ενεργητικής προ-
στασίας, η χρήση ανεµοµικτών 
(ανεβάζουν τη θερµοκρασία στο 
ύψος των δέντρων) και η τεχνη-
τή βροχή (προκαλεί έκλυση θερ-
µότητας) θεωρούνται οι πιο εκτε-
ταµένες και κατάλληλες µορφές 
προστασίας, χωρίς να έχουν ε-
πιπτώσεις για το περιβάλλον.

Χειµερινός ψεκασµός των δέντρων στον λήθαργο µε χαλκούχα
Τουλάχιστον 10 ηµέρες µετά το κλάδεµα, πάντα µε ήπιο καιρό χωρίς βροχή ή 
άνεµο και θερµοκρασία µεγαλύτερη από τους 5oC στον πλήρη λήθαργο των 
δέντρων πρέπει να γίνονται οι χειµερινοί ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα. 
Οι συγκεκριµένες επεµβάσεις πρέπει να εφαρµόζονται σε περιπτώσεις 
προσβολής των δέντρων από µυκητολογικές και βακτηριολογικές προσβολές 
που διαπιστώθηκαν την προηγούµενη βλαστική περίοδο και να αποβλέπουν 

στον έλεγχο ή τη µείωση του αρχικού µολύσµατος. Συνιστώνται χειµερινοί ψεκασµοί µε 
λάδια για να αντιµετωπιστούν οι διαχειµάζουσες µορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα 
αυγά των τετρανύχων και τα διαχειµάζοντα έντοµα. Επειδή οι χειµερινοί ψεκασµοί 
έχουν δράση επαφής, πρέπει να γίνεται πλήρης κάλυψη των δέντρων. Τα χειµερινά 
λάδια είναι πιο αποτελεσµατικά σε αυγά και διαχειµάζουσες µορφές εντόµων, αλλά 
χρησιµοποιούνται µέχρι το φούσκωµα των µατιών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Συχνό φαινόµενο  
Η καύση υλικών δίπλα 
στις καλλιέργειες δεν 

συνιστά υγιή τρόπο 
προστασίας από τον 

παγετό

Αλτενάρια στην πατάτα
Προσβολές στις πατατοφυτείες των καλλιεργειών 
της Πάτρας έχουν διαπιστώσει οι γεωπόνοι της 
Πελοποννήσου, µε τις χαµηλές θερµοκρασίες να 
αποτελούν παράγοντα ανάπτυξης της ασθένειας. 
Η αλτενάρια προσβάλλει όλα τα µέρη του φυτού, 
µε χαρακτηριστικό τη δηµιουργία κηλίδων σε 
οµόκεντρους κύκλους, οι οποίοι µοιάζουν µε 
«στόχους». Στους κονδύλους της πατάτας οι 
εχθροί είναι καστανοί και µπορεί να εκτείνονται 
σε µεγάλο τµήµα του καρπού. Οι µολύνσεις 
ξεκινούν από υπολείµµατα καλλιέργειας ή από 
αυτοφυή µολυσµένα φυτά και ευνοούνται από 
χαµηλές θερµοκρασίες, στις οποίες βλαστάνουν 
τα σπόρια. Απαραίτητη είναι ωστόσο η ύπαρξη 
ελεύθερης υγρασίας µε τη µορφή σταγόνων 
επάνω στις φυτικές επιφάνειες. Οι συστάσεις 
εστιάζονται στο ξερίζωµα και στην καταστροφή 
των φυτών που παρουσιάζουν ύποπτα 
συµπτώµατα, ενώ κατάλληλοι θεωρούνται πάντα 
και οι ψεκασµοί.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Agrizeb 80 WP
BAYER: Antracol 70 WP
ELANCO: Equation Pro WG
FMC : Vendetta (Fluazinam  37,5% β/ο 
+Azoxystrobin 15% β/ο   SC)
HELLAFARM: Mancozeb Χελλαφάρµ 72 WP
SIPCAM: Cymonil
SYNGENTA: Daconil 500SC

Κλαδοσπόριο 
στη ντοµάτα θερµοκηπίου
Την εµφάνιση κλαδοσπορίου στα θερµοκήπια µε 
ντοµάτες των νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, 
Τρικάλων και Φθιώτιδας κατέγραψαν οι 
γεωπόνοι του Βόλου. Οι παραγωγοί θα πρέπει να 
προστατεύσουν την καλλιέργειά τους µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά, ενώ 
προτείνεται επανάληψη του ψεκασµού µετά από 
8 ηµέρες. Τα συµπτώµατα του παθογόνου 
εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα µε τη 
µορφή κιτρινοπράσινων ή κίτρινων κηλίδων και 
σε ύστερα οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και 
νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή 
καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, 
που έχει χρώµα ανοικτό καστανό.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Xydrocoure 40 WG Bio
BAYER: Antracol 70 WP
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG
HELLAFARM: Jade 40 WG
SIPCAM: Clortosip
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC  / Score 
25EC)

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Τα τελευταία χρόνια σοβαρή έξαρση 
της ασθένειας παρατηρείται στη 
Γαλλία, όπου έχουν προσβληθεί 
σοβαρά ακόµη και οι λιγότερο 
ευπαθείς ποικιλίες που είχαν φυτευτεί 
εκεί ως µέτρο αντιµετώπισης της 
ασθένειας. Η χρήση του ορυκτού 
καολίνη ως απωθητικό των εντόµων 
της κατηγορίας αυτής φαίνεται ότι 
δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για 
τη µελλοντική χρήση του ως 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, λένε οι 
αρµόδιοι γεωπόνοι.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται στους 
καλλιεργητές λεβάντας ότι είναι 
απαραίτητη η φύτευση υγιών φυτών 
που προέρχονται από αξιόπιστες και 
εγκεκριµένες φυτωριακές 
εγκαταστάσεις.

Λύση, φυτεύσεις 
µε υγιή φυτά 
και καολίνη

Σε παρακμή η λεβάντα από ένα βακτήριο 
Το φυτόπλασμα σολάνι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και καθολική ξήρανση στο φυτό

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Από την περσινή χρονιά διαπιστώ-
θηκαν ζηµιές σε πολλές καλλι-
έργειες λεβάντας στο νοµό Κοζά-
νης από τον επιβλαβή οργανισµό 
Phytoplasma solani («φυτόπλα-
σµα σολάνι»). Πρόκειται για φυ-
τοπαθογόνο βακτήριο που προ-
σβάλλει την καλλιέργεια της λεβά-
ντας, αλλά και πολλές άλλες, όπως 
η πατάτα. Το παθογόνο προκαλεί 
την ασθένεια «παρακµή της λεβά-
ντας» και τα συµπτώµατα που πα-
ρατηρούνται περιλαµβάνουν αρχι-
κώς κιτρίνισµα, νανισµό, συστρο-
φή των φύλλων και µειωµένη αν-
θοφορία. Μάλιστα οι γεωπόνοι της 
∆ΑΟΚ ∆ράµας ενηµερώνουν τους 
καλλιεργητές ότι αυτά τα συµπτώ-
µατα µπορεί να παρατηρούνται σε 
µερικούς µόνο βλαστούς ή και σε 
ολόκληρο το φυτό. Το αποτέλεσµα 
είναι η ξήρανση των βλαστών αυ-
τών και ύστερα από µερικά χρό-

νια η καθολική ξήρανση των φυ-
τών της καλλιέργειας. Για την αντι-
µετώπισή της συνιστάται η χρήση 
ανθεκτικών ποικιλιών, ενώ συστή-
νονται τα εξής προληπτικά µέτρα:

 εκρίζωση και καταστροφή των 
φυτών όσο το δυνατόν ταχύτερα µετά 
την εκδήλωση των συµπτωµάτων,

 εκρίζωση και καταστροφή των 
ζιζανίων που αποτελούν ξενιστές,

 αποφυγή καλλιέργειας στην 
περιοχή άλλων ευπαθών φυτών, ό-
πως ντοµάτας, πιπεριάς και καπνού,

 ψεκασµοί µε εγκεκριµένα φυ-
τοπροστατευτικά για την αντιµετώ-
πιση των εντόµων φορέων,

 οι παραγωγοί λεβάντας να 
προµηθεύονται και να φυτεύουν  
υγιή φυτά απαλλαγµένα από τον 
επιβλαβή οργανισµό.

Τζιτζικάκι
Η ασθένεια Phytoplasma 

solani µεταδίδεται µε 
έντοµα (τζιτζικάκια), 
λένε οι γεωπόνοι και 

τονίζουν ότι δεν υπάρχουν 
θεραπευτικά µέτρα στα 
προσβεβληµένα φυτά

Τα συµπτώµατα µπορεί να παρατηρούνται σε µερικούς µόνο βλαστούς ή και σε ολόκληρο το φυτό. 



Ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολο-
γητικών για τις δράσεις 3.1 «Ε-
ξοπλισµός για τη διευκόλυνση 

των µετακινήσεων» (αντικατάσταση κυ-
ψελών) και 3.2 «Οικονοµική στήριξη 
της νοµαδικής µελισσοκοµίας» (µετα-
κινήσεις µελισσοσµηνών) για το έτος 
2019, µε καταληκτική ηµεροµηνία αι-
τήσεων την 21η Ιανουαρίου. 

∆ικαιούχοι για τη δράση 3.1 «Ε-
ξόπλισµός για τη διευκόλυν-
ση µετακινήσεων» που αφορά 

την αντικατάστασης κυψελών είναι οι 
µελισσοκόµοι που έχουν στην κατοχή 
τους 20 κυψέλες και άνω και έχουν θε-
ωρηµένο µελισσοκοµικό βιβλιάριο. Ο 
δικαιούχος µελισσοκόµος µπορεί να 
αντικαταστήσει το 10% των κατεχόµε-
νων κυψελών διαχείµασης. Η αξία της 
κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθο-
ρίζεται µέχρι του ποσού των 30 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ. Το ποσοστό αντικατάστα-
σης ανέρχεται µέχρι 10% επί του κατα-
γεγραµµένου αριθµού κυψελών δια-
χείµασης που έχει δηλώσει ο µελισσο-
κόµος ή το µελισσοκοµικό βιβλιάριο, 
εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστη-
µα µεταξύ 1ης Σεπτεµβρίου και 31ης 
∆εκεµβρίου 2018. Οι κυψέλες αντικα-

τάστασης, η αγορά των οποίων επιχο-
ρηγείται από τη δράση 3.1 θα πρέπει 
να αναγράφουν σε εµφανές σηµείο, 
µε αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρό-
πο «Καν. 1308/13 – 2019».

∆ικαιολογητικά (Αντικατάστα-
σης κυψελών): 1. Φωτοαντί-
γραφο θεωρηµένου µελισσο-

κοµικού βιβλιαρίου2. Φωτοαντίγραφο 
της αίτησης – δήλωσης κυψελών δια-
χείµασης 3. Φωτοαντίγραφο της πρώ-
της σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης 4. Υ-
πεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι 
τα αναφερόµενα στην αίτηση – δήλω-
ση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα 
φορολογικά έντυπα είναι αληθή, ότι 
θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικα-
τάστασης, για χρονικό διάστηµα του-
λάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµε-
ροµηνία αγοράς τους και θα τις επι-
δεικνύουν στις Εθνικές και Κοινοτι-
κές Αρχές και ότι δεν έχει υποβληθεί 
αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δρά-
ση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρό-
γραµµα ενίσχυσης, προσκοµίζω ακρι-
βές φωτοαντίγραφα δελτίων αποστο-
λής – τιµολόγια αγοράς κυψελών δι-
ότι είµαι υποχρεωµένος σύµφωνα µε 
τον κώδικα φορολογικών στοιχείων 

Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις 
ενίσχυσης για αντικατάσταση κυψελών   
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Ανακατατάξεις 
δικαιούχων φέτος 
στα Προγράμματα    
Αρχής γενομένης από την πρόσκληση των Βιολογικών θα 
φανεί η ισχύς του νέου χάρτη μειονεκτικών, που αλλάζει 
τις περιοχές προτεραιότητας του Μέτρου, όπως θα γίνει 
και με τη δράση ενίσχυσης μικρών εκμεταλλεύσεων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου θα έχει µπει επί-
σηµα σε ισχύ η αναθεωρηµένη οριοθέτηση 
των περιοχών µε µειονεκτήµατα και φυσι-
κούς περιορισµούς, γεγονός που έρχεται 
να επηρεάσει την προτεραιότητα ένταξης 

στην πρόσκληση της Βιο-
λογικής Γεωργίας που α-
νοίγει στις 19 του ερχόµε-
νου µήνα αλλά και σε όλα 
τα υπόλοιπα µέτρα της προ-
γραµµατικής περιόδου που 
θα προκηρυχθούν.

Αυτό αποτυπώνεται στα 
λεγόµενα «κριτήρια µορι-
οδότησης» µε το 11% της 
βαθµολογίας να εξαρτάται 
από το αν ο ενδιαφερόµε-

νος διαθέτει εκµετάλλευση σε περιοχή µε 
φυσικούς περιορισµούς. Η σηµασία αυ-
τού θα φανεί όταν ξεκινήσει η καταµέτρη-
ση των αιτήσεων στη Βιολογική Γεωργία, 
καθώς αν ξεπεραστεί το διαθέσιµο µπάτζετ 
των 120 εκατ. ευρώ τότε η βαθµολογία των 
κριτηρίων είναι αυτή που θα παίξει το ρό-
λο του φίλτρου. Σηµειώνεται εδώ ότι ανα-
µένεται να υπάρξει υπερδέσµευση ποσού 
που θα φτάνει τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ α-
φαιρέθηκαν αρκετές επιλέξιµες καλλιέρ-
γειες σε σχέση µε την πρώτη προκήρυξη, 
όπως για παράδειγµα τα εσπεριδοειδή, τα 
µηλοειδή και τα αρωµατικά φυτά.

Αναφορικά τώρα µε τις προσκλήσεις Μέ-
τρων που αναµένεται να βγουν αρχές του 
2019 και ενδέχεται να επηρεαστούν από το 
χάρτη των µειονεκτικών περιοχών στη βάση 

των κριτηρίων προτεραιότητας είναι οι εξής:
Μ3: Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συ-

στήµατα ποιότητας: Μέσω του Μέτρου θα 
καλυφθούν µεταξύ άλλων οι δαπάνες πι-
στοποίησης  και των δικαιούχων της βιολο-
γικής γεωργίας. Η πρόσκληση αναµένεται 
µέσα στην άνοιξη. 

M5: Μέτρα ενεργητικής προστασίας (α-
ντιχαλαζικά). Η δεύτερη προκήρυξη ενδέ-
χεται να έχει επιλέξιµες και νέες καλλιέρ-
γειες όπως µύρτιλα, γκότζι µπέρι κλπ, ό-
ψιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς, δίφορες και 
λοιπές ποικιλίες λεµονιάς.

Μ6.3: Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων. Η προκήρυξη αναµένεται 
µέσα στον µήνα. 

Μ8.1: ∆άσωση και δηµιουργία δασικών 
εκτάσεων: Εντός Φεβρουαρίου η προδηµο-
σίευση της πρόσκλησης. Η ένταξη των δι-
καιούχων θα γίνει µε το ΟΣ∆Ε του 2019. 

Μ10.1.9: ∆ιατήρηση απειλούµενων αυ-
τόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. Η 2η 
πρόσκληση θα βγει στον αέρα τον Μάρτιο. 
Εντάξεις µε το ΟΣ∆Ε 2019.

Φυσικά ο νέος χάρτης των µειονεκτικών 
περιοχών που θα περάσει στην 3η τροπο-
ποίηση των Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης, επηρεάζει περισσότερο την δε-
ξαµενή δικαιούχων της εξισωτικής απο-
ζηµίωσης, που θα ανοίξει για αιτήσεις µέ-
σα στην ερχόµενη άνοιξη. Υπενθυµίζεται, 
όπως έχει γράψει η Agrenda πως το πο-
σό για τις µειονεκτικές περιοχές ορίζεται 
στα 8,1 ευρώ το στρέµµα, για τους ορει-
νούς στα 12,5 ευρώ, ενώ σε ένα µεταβατι-
κό στάδιο λαµβάνοντας µικρότερη ενίσχυ-
ση για τα έτη 2019 και 2020 θα περάσουν 
όσοι έµειναν εκτός χάρτη µειονεκτικών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ &  Ε∆Ω∆ΙΜΟΣ, 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ, 
ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ,

 ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
ΨΥΧΑΝΘΗ

ΣΤΑΦΙ∆Α, 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

& ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ  

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ,
 ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ, 

ΟΣΠΡΙΑ, 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, 

ΚΑΡΟΤΟ, 
ΠΑΤΑΤΑ

Εξισωτική
Η προκήρυξη για την 
εξισωτική του 2019 
θα πραγµατοποιηθεί 

αρχές της ερχόµενης 
άνοιξης



να τειρώ τα πρωτότυπα παραστα-
τικά στο αρχείο µου. 5. Εκκαθαρι-
στικό σηµείωµα.

∆ικαιούχοι για τη δράση 3.2 
«Οικονοµική στήριξη της 
νοµαδικής µελισσοκοµί-

ας» είναι οι κάτοχοι 110 κυψελών 
και άνω (σύµφωνα µε την δήλω-
ση διαχείµανσης). Παράλληλα θα 
πρέπει να είναι επαγγελµατίες α-
γρότες που διαθέτουν σχετική βε-
βαίωση εγγραφής στο Μητρώο Α-
γροτών (ΜΑΕΕ) από το ΚΕΠΥΕΛ και 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ποιο 
πρόσφατης φορολογικής δήλωσης 
Ε1 και Ε3 έχουν ελάχιστη ακαθά-
ριστη αξία συνολικής οικογενεια-
κής παραγωγής 5.000 ευρώ. Πα-
ράλληλα θα πρέπει να διαθέτουν 
θεωρηµένο µελισσοκοµικό βιβλι-
άριο και πληρωµένες τις υποχρε-
ώσεις τους στον ΟΓΑ.

Η δράση ενισχύει µέρος της 
δαπάνης για τη µετακίνη-
ση των µελισσιών των «νο-

µάδων και επαγγελµατιών µελισ-
σοκόµων», από τον συνήθη µό-
νιµο τόπο – «έδρα» της µελισσο-
κοµικής εκµετάλλευσης σε άλ-
λον ή αντίστροφα καθώς και πι-
θανές ενδιάµεσες µετακινήσεις, 
κατά το χρονικό διάστηµα από 

την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης συµµετοχής στη δράση έως 
και την 1 η Ιουλίου 2019.

Οι αγρότες που εντάχθηκαν 
στο καθεστώς των νέων α-
γροτών των δύο προηγού-

µενων ηµερολογιακών ετών από την 
καταληκτική ηµερονηµία υποβολής 
της αίτησης συµµετοχής στη δράση 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
δήλωσης ακαθάριστης αξίας 5.000 
ευρώ και άνω καταθέτοντας σχετικό 
αποδεικτικό έγγραφο (απόφαση έ-
νταξης νέων αγροτών). 

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι ο-
ποίοι είναι κάτοχοι 110 κυ-
ψελών διαχείµανσης είναι 

δικαιούχοι όταν έχουν θεωρηµένο 
µελισσοκοµικό βιβλιάριο και αποδει-
κτικό έγγραφο του είδους της σύντα-
ξής τους. Οι µελισσοκόµοι που πλη-
ρούν τις προηγούµενες προϋποθέ-
σεις δικαιούνται την ενίσχυση στην 
περίπτωση που: Α) έχουν µετακινή-
σει παραγωγικά µελίσσια σε απόστα-
ση πάνω από 50 χιλιόµετρα. Β) ενι-
σχύεται µέρος της δαπάνης µετακί-
νησης κατά το χρονικό διάστηµα α-
πό την ηµέρα υποβολής της αίτησης 
έως 1 Ιουλίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα 
στα Κέντρα Μελισσοκοµίας.

Συνηµµένα ο αιτών πρέπει 
να καταθέσει: 1. Φωτοαντί-
γραφο θεωρηµένου µελισ-

σοκοµικού βιβλιαρίου. 2. Φωτοα-
ντίγραφο της αίτησης – δήλωσης 
κυψελών διαχείµασης. 3. Φωτοα-
ντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά 
την υποβολή της αίτησης, πράξης 
διοικητικού προσδιορισµού φό-
ρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα). 
4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑ-
ΕΕ ως επαγγελµατίας αγρότης. 5. 
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελί-
δας και της σελίδας µε τη σφραγί-
δα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ 
ή ασφαλιστική ενηµερώτητα από 
τον ΟΓΑ. 6. Φωτοαντίγραφο της ά-
δειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ µελισ-
σοκοµικού – αγροτοµελισσοκοµι-
κού αυτοκινήτου. 

Επιπλέον πρέπει να καταθέ-
σει φωτοαντίγραφο της πρώ-
της σελίδας βιβλιαρίου τρα-

πέζη και οι συνταξιούχοι βεβαίω-
ση από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ 
(κάτοχος σύνταξης).

Η Αίτηση – ∆ήλωση υποβάλ-
λεται: α) αυτοπροσώπως α-
πό τον ίδιο τον ενδιαφερό-

µενο, β) δια αντιπροσώπου, γ) µε 
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή.

Με 3.665 
αιτήσεις 

οι Σύμβουλοι 
Συνολικά 3.665 αιτήσεις 
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
πρόσκλησης του ΕΛΓΟ-
∆ήµητρα για την πιστοποίηση 
των Γεωργικών Συµβούλων, 
που έκλεισε την περασµένη 
∆ευτέρα. Σύµφωνα µε 
σχετικό δελτίο τύπου οι 
2.958 αιτήσεις έγιναν από 
εργαζόµενους στον ιδιωτικό 
τοµέα ή ανέργους και 707 
από εργαζόµενους στον 
δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, την αυτοδιοίκηση και 
τους φορείς της καθώς και 
από µέλη του ∆ιδακτικού 
Επιστηµονικού Προσωπικού 
των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών και 
Τεχνολογικών Ιδρυµάτων 
(Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι). Θα 
ακολουθήσει η αξιολόγηση 
των αιτήσεων, και το 
εισαγωγικό πρόγραµµα 
επιµόρφωσης των 
υποψήφιων Συµβούλων στα 
θεµατικά πεδία που έχουν 
επιλέξει στην αίτησή τους, µε 
τη µέθοδο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (e- 
learning). Οι συµµετέχοντες 
θα δώσουν εξετάσεις και οι 
επιτυχόντες θα εγγραφούν 
στο σχετικό Μητρώο. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

 
Συνέργειες
Το καθεστώς «Συνέργειες 
και ∆ικτυώσεις» του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
δέχεται αιτήσεις µέχρι 
31 Ιανουαρίου 2019. Τα 
σχήµατα αυτά θα έχουν 
έναν φορέα διαχείρισης, 
ο οποίος µπορεί να είναι 
αγροτικός συνεταιρισµός 
ή Οµάδα Παραγωγών.

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

 
ΕΣΠΑ για ενίσχυση
µικροµεσαίων
Από 6 Φεβρουαρίου θα 
µπορούν να κάνουν αιτήσεις 
οι ενδιαφερόµενοι για τις 
δράσεις «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας µικρών 
και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων» µε 
προϋπολογισµό 400 εκατ. 
ευρώ.

 
Αναπτυξιακός
Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 
έχουν τη δυνατότητα οι 
ενδιαφερόµενοι να 
υποβάλλουν αίτηση 
υπαγωγής των επενδυτικών 
τους σχεδίων στο καθεστώς 
ενισχύσεων «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» του 
Αναπτυξιακού Νόµου.



Agrenda Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Ιανουαρίου 201918 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Πρώτη φορά για τα δεδοµένα του κλά-
δου της γεωργικής βιοµηχανίας η κα-
τασκευάστρια John Deere από το Ιλι-
νόις των ΗΠΑ παίρνει ρόλο κυνηγού 
ταλέντων, δηµιουργώντας το «Startup 
Collaborator program» (Πρόγραµµα 
συνεργασίας µε νεοσύστατες επιχει-
ρήσεις), µε στόχο να δοκιµάσει όλες 
τις καινοτόµες τεχνολογίες γεωργί-
ας ακριβείας, βρίσκοντας ύστερα τη 
«χρυσή τοµή» για τα µηχανήµατά της.

Ένα χρόνο µετά την εξαγορά της 
Blue River, η John Deere αποφασίζει 
να συνεργαστεί µε τρεις εταιρείες-ει-
δικούς στον χώρο της αγροτεχνολογί-
ας. Οι πρώτες νεοφυείς επιχειρήσεις 
που έγιναν µέρος του προγράµµατος  
είναι οι εξής:

  Η Bear Flag Robotics, µια επιχείρη-
ση που δραστηριοποιείται στη ροµπο-
τική τεχνολογία, θα βοηθήσει την αµε-
ρικανική κατασκευάστρια John Deere 

να αναπτύξει και να τελειοποιήσει µα-
ζί της τις αυτόνοµες τεχνολογίες στα 
τρακτέρ, µε σκοπό τη µείωση των λει-
τουργικών εξόδων, αλλά και τη βελ-
τίωση της ασφάλειας των εργαζοµέ-
νων στον αγροτικό κλάδο. 

  Η Νιγηριανή εταιρεία Hello Tractor, 
µε έντονη τη διείσδυσή της στην αναδυ-
όµενη αγορά της Αφρικής, «τρέχει» µια 
εφαρµογή διαχείρισης στόλου τρακτέρ 
για µικροπαραγωγούς. Η ένταξή της στο 
πρόγραµµα της John Deere θα βοηθή-
σει και τις δύο πλευρές ( John Deere και 
Hello Tractor) να αφουγκραστούν καλύ-
τερα αυτό που χρειάζεται ο µικρός πα-
ραγωγός για να καταστεί η πλατφόρµα 
απόλυτα σύµφωνη µε τις ανάγκες του.

  Στο Ισραήλ η start-up Taranis µπορεί 
µε τη βοήθεια αεροφωτογραφιών να α-
νιχνεύσει- µε ακρίβεια χιλιοστού- τα επι-
κείµενα προβλήµατα στο χωράφι, εξάγο-

ντας καθοριστικά για την παραγωγική 
ικανότητα του αγρότη στοιχεία.

Ουσιαστικά το πρόγραµµα θα δώσει 
την ευκαιρία στη John Deere να δοκι-
µάσει νέες τεχνολογίες σε πραγµατι-
κό περιβάλλον και µε την ανταπόκρι-
ση των πελατών αλλά χωρίς δεσµευ-
τικά όρια, κάτι που θα βοηθήσει πρα-
κτικά τόσο την ίδια όσο και τις νέες ε-
πιχειρήσεις στο να αντιληφθούν τις τε-
χνολογίες που πραγµατικά βοηθούν 
τον αγρότη.

Αυτό σηµαίνει ότι οι κινήσεις της 
John Deere έχουν µια ισχυρή βάση, 
αφού θέτουν στο επίκεντρο την χρη-
σιµότητα και την πρακτικότητα που 
µπορεί να έχουν οι νέες εφαρµοζόµε-
νες τεχνολογίες στα µηχανήµατά της. 
Αυτό ενδεχοµένως είναι και το όραµα 
του Τζον Στόουν, αντιπροέδρου του 
τµήµατος Intelligent Solutions Group.

Τα θεµέλια
Οι κινήσεις της 

John Deere 
έχουν ισχυρή 
βάση, αφού 
θέτουν ως 

προϋπόθεση την 
πρακτικότητα 

των νέων 
τεχνολογιών 

Η εξαγορά 
της Blue River
Ένα χρόνο πριν, τον 
Οκτώβριο του 2017, η John 
Deere ανακοινώνει την 
εξαγορά της Blue River 
Technology, µιας 
νεοσύστατης εταιρείας από 
την Καλιφόρνια.  Η Blue 
River,  µέσω της 
τεχνολογίας Machine 
Learning (Εκµάθηση των 
µηχανηµάτων) και της 
«ηλεκτρονικής όρασης» 
δίνει τη δυνατότητα στους 
καλλιεργητές να µειώσουν 
τις εισροές τους, να 
αυξήσουν την κερδοφορία 
και να φροντίσουν την 
εκµετάλλευσή τους χωρίς 
αστοχίες και απώλειες.

Τη δική της Λα Μασία 
αγροτεχνολογίας 
φτιάχνει η John Deere   
Συνεργασίες με ταλέντα, όπως η Taranis από το Ισραήλ και η Hello 
Tractor από τη Νιγηρία, στα πρότυπα ενός ποδοσφαιρικού φυτωρίου 

Η στρατηγική ανάµιξης της 
John Deere µε επιχειρήσεις είναι 
καθοριστικής σηµασίας, για να µη 
µείνει λεπτό πίσω στις εξελίξεις
 

Αεικίνητη
Η Bear Flag Robotics βοηθά την John 
Deere στις τεχνολογίες, οι οποίες 
µειώνουν την ανθρώπινη επέµβαση και 
αυξάνουν την ασφάλεια του χειριστή

Ρομποτική
Το πρόγραµµα συνεργασίας θα δώσει 
την ευκαιρία στη John Deere να 
δοκιµάσει νέες τεχνολογίες 
σε πραγµατικό περιβάλλον χρήσης

Αξιοπιστία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
JOHN DEERE ΕΕ

BLUE RIVER 
TECHNOLOGY

2018

BEAR FLAG
 ROBOTICS

HELLO 
TRACTOR

2017
VISUALNACERT

TARANIS
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Να σκιαγραφήσει τη νέα εποχή της αγροτε-
χνολογίας και πώς αυτή αλλάζει όσο οι καλλι-
έργειες των παραγωγών δεν αποφέρουν τα α-
ναµενόµενα, επιχειρεί ρεπορτάζ των Financial 
Times παρουσιάζοντας  τη start-up επιχείρη-
ση που δηµιούργησε την πρώτη πλατφόρµα 
αναζήτησης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 

Το Επιχειρηµατικό ∆ίκτυο Γεωργών (Farmers 
Business Network) είναι µια ψηφιακή πλατ-
φόρµα φτιαγµένη από αγρότες για αγρότες 
και διαφηµίζεται ως «η Google των αγρο-
τών», ως αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς αν-
θρώπων του χώρου.

Όπως εξηγεί στους Financial Times ο α-
γρότης Chet Edinger από τη Νότια Ντακό-
τα- ο οποίος χρησιµοποιεί τη πλατφόρµα- 
«οι καλλιεργητές στις ΗΠΑ στηρίζονταν πα-
ραδοσιακά σε ένα σύστηµα διανοµής στο ο-
ποίο είχαν µικρή πρόσβαση σε συγκριτικά 
δεδοµένα και ασαφή τιµολόγηση για ο,τιδή-
ποτε αφορούσε τους σπόρους, τα λιπάσµα-
τα και τα φυτοφάρµακα».

Η start-up επιχείρηση που βρίσκεται πίσω 
από αυτό έχει δώσει στη πλατφόρµα και έναν 
άλλο ρόλο, αυτόν του εργαλείου ηλεκτρονικού 
εµπορίου και µάρκετινγκ για σιτηρά, χαρίζο-
ντας µεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά µε τις τι-
µές των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων. 

«Το FBN έχει στην πραγµατικότητα µε-
τατραπεί σε µια πλατφόρµα κοινωνικής 
δικτύωσης για ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
(knowhow) στον γεωργικό τοµέα», αναφέ-
ρουν οι Financial Times.

Έχοντας τη στήριξη επενδυτών µέσω κεφα-
λαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών της Google 
(venture capital fund) και της Temasek, το Ε-
πιχειρηµατικό ∆ίκτυο Γεωργών µε έδρα την 
Καλιφόρνια αποτελεί µία από τις λίγες start-
ups στη γεωργία που προσπαθούν να καθιε-
ρωθούν σαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, απο-
φεύγοντας την αφοµοίωσή τους από µεγαλύ-
τερους αγροτικούς οµίλους και καταφέρνο-
ντας να κάνουν τον αγρότη να παίρνει το ε-
λάχιστο δυνατό ρίσκο για την παραγωγή του.

Ο τελικός στόχος, βέβαια, είναι η 
κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων 
που  βέλτιστοποιούν την αποδοτικό-
τητα της παραγωγής, βελτιώνοντας 
την ποιότητα της παραγωγής χωρίς 
επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Για την κατασκευάστρια φαίνεται ότι 
η στρατηγική ανάµιξής της µε νεοφυ-
είς επιχειρήσεις του κλάδου της γεωρ-
γίας είναι καθοριστικής σηµασίας, αν 
θέλει να µη µείνει ούτε λεπτό πίσω α-
πό τις εξελίξεις του χώρου.

Εξάλλου, η γεωργία ακριβείας θεω-
ρείται περισσότερο µία ακολουθία από 
τεχνολογίες παρά µια ενιαία τεχνολο-
γία. Όλες µαζί συλλέγουν δεδοµένα 
τα οποία ερµηνεύονται για να δώσουν 
τη καλύτερη σοδειά την επόµενη χρο-
νιά. Έτσι και µε τις νέες επιχειρήσεις 
οι οποίες θα βοηθήσουν η καθεµιά 
µε το δικό της τρόπο την John Deere.

Με τη γνωστή Airbus συνεργάστηκε 
η John Deere, για να παρακολουθεί 
ζωνατά την ισορροπία του αζώτου 
στο  χωράφι µε τo Live NBalance 

Βραβείο Sima

Βραβείο
«ισορροπίας»
Με ασηµένιο µετάλλιο στη SIMA 2019 
διακρίθηκε η John Deere για τη νέα της 
υπηρεσία Live NBalance. Σε συνεργασία 
µε την εταιρεία Airbus, η υπηρεσία θα 
συλλέγει -ακατάπαυστα- στοιχεία από 
δορυφόρους και από το ίδιο το τρακτέρ για 
να παρακολουθεί ζωντανά την ισορροπία 
του αζώτου εντός του χωραφιού. Οι δύο 
εταιρείες ένωσαν τις δυνάµεις τους για 
να αναπτύξουν ένα σύστηµα που 
αποδεικνύεται απόλυτα χρήσιµο κατά τη 
καλλιεργητική περίοδο. Ο παραγωγός 
µπορεί να ελέγξει τη ποσότητα του 
χρησιµοποιούµενου αζώτου (τόσο από 
ανόργανα και οργανικά λιπάσµατα), 
καθώς και την πρόσληψη του αζώτου. 

Η Bear Flag Robotics ασχολείται κυρίως µε 
τους αυτοµατισµούς στη γεωργία.

Η υπηρεσία Live NBalance βρίσκεται σε 
δοκιµαστικό στάδιο (beta) προς το παρόν.

Το AutoTrac 
στα µικρά 5R
Έτοιµα προς αξιοποίηση των τεχνολογιών 
γεωργίας ακριβείας θα είναι και τα 
µικρότερα 5R της John Deere από το 2019, 
αφού µε τη τελευταία αναβάθµιση που 
ανακοίνωσε ότι έκανε η εταιρεία, τα µοντέλα 
της σειράς 5R (Model Year 2019) θα 
έρχονται µε προεγκατεστηµένα τα 
συστήµατα AutoTrac και ISObus. Σύµφωνα 
µε την εταιρεία, το AutoTrac διορθώνει 
τη πορεία του τρακτέρ και στρίβει µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια. Με τη µείωση των 
«δεύτερων περασµάτων» η ανάγκη για 
εισροές που χρειάζεται ένας παραγωγός 
(χηµικές ουσίες, λιπάσµατα) µειώνονται. 
Μαζί µε τα εφόδια µειώνονται και οι ώρες 
εργασίας για το χειριστή.

Η «google»
των αγροτών
από την FBN
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

∆ιπλό χτύπηµα µέσα σε διάστηµα λίγων ηµε-
ρών κάνει ο όµιλος Argo Tractors (McCormick 
Landini και Valpadana), αφού µετά την ανα-
κοίνωση της σηµαντικής συνεργασίας του µε 
την ινδική εταιρεία ITL (International Tractors 
Limited) φτάνει η ώρα για τα ανανεωµένα 
McCormick X7 P6 που πραγµατοποίησαν 
το παγκόσµιο ντεµπούτο τους στην έκθεση 
Lamma 2019 στην Αγγλία.

Η McCormick σπεύδει να «γεµίσει» το κε-

νό µεταξύ της ναυαρχίδας των 310 ίππων 
X8.680 VT-Drive και του X6.45 των 119 ίπ-
πων, παρουσιάζοντας το McCormick X7 P6. 
Η σειρά X7 θα περιλαµβάνει τρία µοντέλα 
(X7.440/450/460) µε κινητήρες νέας γενιάς 
από 141 έως 176 ίππους µε σύστηµα «boost 
power» για αύξηση της ισχύος, όπως δηλώ-
νει η εταιρεία. Τα X7 είναι συµµορφωµένα µε 
τους κανονισµούς ρύπων Tier 4, προσφέρο-
ντας τις κατάλληλες επιδόσεις για ένα ευρύ 
φάσµα εργασιών κτηνοτροφικής και αγρο-
τικής φύσης. Μολονότι όλες οι εκδόσεις θα 
τροφοδοτούνται από έναν κινητήρα 4,5 λί-

Νέο δείγμα γραφής 
τα τετρακύλινδρα 
McCormick Χ7
Τρία νέα μοντέλα για όλους με «boost power» για 
αύξηση ισχύος σε δύσκολες συνθήκες στο χωράφι

∆ιάκριση της John 
Deere στη SIMA
Tις πρώτες της 
βραβεύσεις για το 
σύστηµα αποµακρυσµένης 
παρακολούθησης JDLink 
αλλά και το εργαλείο Live 
NBalance, το οποίο 
παρακολουθεί ζωντανά 
την ισορροπία του αζώτου 
στο χωράφι κέρδισε η 
John Deere ενόψει της 
έκθεσης SIMA 2019 
(Παρίσι, 24-28/2).

Η Samson Agro 
επεκτείνεται
Την γαλλική Pichon 
εξαγόρασε ο δανέζικος 
όµιλος Samson Agro, 
θέλοντας να καταστεί ο 
µεγαλύτερος 
κατασκευαστής δεξαµενών 
λιπάσµατος στην Ευρώπη. 
Σύµφωνα µε την Samson 
Agro, αυτή η εξαγορά 
προσφέρει στην εταιρεία 
ισχυρή παρουσία στην 
Ευρώπη και αύξηση της 
παραγωγικής ικανότητας.

Νέα τερµατικά 
από την Topcon 
Τα τελευταία δυνατά 
χαρτιά των τερµατικών 
της Topcon ακούν στο 
όνοµα X35 για την οθόνη 
των 12,1 ιντσών και X25 
για το µοντέλο µε οθόνη 
8,4 ιντσών. Το σύστηµα 
Auto Headland Turn που 
ενσωµατώνουν αξιολογεί 
τη θέση του τρακτέρ για 
να βρει τον συντοµότερο 
δρόµο και να στρίψει µε 
ακρίβεια στο κεφαλάρι.

Στους πληγέντες 
πέντε Renault
Πέντε καινούργια 
αυτοκίνητα Renault Clio 
παρέδωσε στους 
πυροπαθείς της Αν.
Αττικής η Teoren Motors 
Β.Ν. Θεοχαράκης σε 

Valtra πιο high-
tech από ποτέ
Τα αναβαθµισµένα 
τρακτέρ των σειρών T και 
S µε πάνω από 174 άλογα 
ανακοίνωσε η εταιρεία 
Valtra ότι θα 
κυκλοφορήσει τον µήνα 
Ιανουάριο µε τα µοντέλα 
N174 να έρχονται την 
άνοιξη και τα N134/N154 
το φθινόπωρο. Τα νέα 
µοντέλα θα φορούν 
κινητήρα Stage V και θα 
ενσωµατώνουν 
τεχνολογίες όπως η 
υπηρεσία πρόσβασης σε 
δεδοµένα του τρακτέρ 
Valtra Connect.

τελετή που διοργανώθηκε 
την Τετάρτη 9/1.
Μέσω κλήρωσης που 
διεξήχθη λίγες µέρες πριν 
την παράδοση, οι νικητές 
παρέλαβαν τα κλειδιά των 
νέων τους αυτοκινήτων 
από τον κ. Βασίλειο 
Θεοχαράκη, παρουσία και 
των άλλων µελών του ∆Σ.
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Τα Claas με βάση 
στην Ορεστιάδα
 Στον Έβρο έφτασε η εταιρεία Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε. µε την ί-
δρυση του νέου υποκαταστήµατός της που κάνει εγκαί-
νια το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16.00 στην 
οδό Ιπποκράτους 69 στην Ορεστιάδα. 

Το υποκατάστηµα θα προσφέρει όλη τη γκάµα γεωρ-
γικών και κτηνοτροφικών µηχανηµάτων, τα οποία θα 
«στολίζουν» και την έκθεση.  Γνήσια ανταλλακτικά και 
λιπαντικά Claas, Gaspardo, Faresin Maschio και λοιπών 
κατασκευαστών που αντιπροσωπεύει η εταιρεία καθώς 
και αγροτικά εφόδια θα είναι διαθέσιµα, µε τις υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης των ειδικών της εταιρείας να συ-
νοδεύουν την εξυπηρέτηση των αναγκών των γεωργών 
και κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής του Έβρου.

Η εταιρεία Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα τη Θεσσαλονί-
κη, δραστηριοποιείται στην αγορά των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών µηχανηµάτων καθώς και στη παροχή  
υπηρεσιών προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους τις έ-
ξι τελευταίες δεκαετίες.

Από το Νοέµβριο του 2012 η εταιρεία αποτελεί τον α-
ποκλειστικό αντιπρόσωπο του οµίλου Claas στην Ελλά-
δα και στην Κύπρο, συνεχίζοντας την προσπάθεια της 
για ανάπτυξη και εδραίωση στο χώρο της γεωργίας.

Πρόσφατα, µε την ίδια πάντα φιλοσοφία, εισήλθε στο 
χώρο των ελαιουργικών µηχανηµάτων, διατηρώντας η 
ίδια µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής – επεξερ-
γασίας και τυποποίησης βρώσιµων ελαιών, εφαρµόζο-
ντας σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης της παρα-
γωγής ελαιόκαρπου.

Η καμπάνια για 
ασφαλή οδήγηση
Τη µείωση των ατυχηµάτων µέσα στο αγρόκτηµα θέλει 
να πετύχει µέσω της καµπάνιας του ο φορέας εκπροσώ-
πησης της γεωργίας NFU στην Αγγλία, ο οποίος έδωσε 
ηχηρό παρών στην έκθεση LAMMA 2019 που έλαβε χώ-
ρα στο Μπέρµπιγχαµ (8-9/1). Η καµπάνια µε το σύνθηµα 

«drivesafetyforward» 
έχει απώτερο σκο-
πό να δοθεί η α-
παραίτητη προσο-
χή  στο χειρισµό 
των µηχανηµά-

των καθώς βρισκόµαστε µέσα στο χωράφι ή και εκτός.
Η δωδεκάµηνη διάρκειά της θα ενθαρρύνει τους α-

γρότες ώστε να χρησιµοποιούν τη λειτουργία ασφα-
λούς διακοπής του κινητήρα των µηχανηµάτων τους, 
να φορούν ζώνη ασφαλείας και να οδηγούν νόµιµα.

τρων BetaPower της FPT Industrial µε SCR 
και DOC (χωρίς φίλτρο DPF) για συµµόρφω-
ση µε τους κανονισµούς Euro Stage IV / Tier 
4, υπάρχει η επιλογή µιας αδιαβάθµητου κι-
βωτίου έκδοσης ή µιας απλούστερης µε semi-
powershift σύστηµα.

Το ανανεωµένο σύστηµα µετάδοσης-το ο-
ποίο κάνει ήδη «καριέρα» στα εξακύλινδρα 
τρακτέρ της McCormick- παρέχει ακόµη πε-
ρισσότερες επιλογές εύρους µε 6 αντί για 4 ε-
πιλογές powershift, κάτι που, όπως λέει η κα-
τασκευάστρια, βοηθάει στην ευελιξία και τον 
ακριβέστερο έλεγχο της ταχύτητας του τρακτέρ.

Και κάπου εδώ έρχονται να βάλουν το χε-
ράκι τους οι τεχνολογίες του οµίλου Argo 
Tractors όπως είναι οι επιλογές για χωράφι 
ή µεταφορική εργασία µέσω του συστήµατος 

αυτόµατης µετατόπισης, µε τo τελευταίo να 
προσφέρει πλήρως αυτόµατες αλλαγές µετα-
ξύ των 5 επιλογών στη µετάδοση. Ακόµη, το 
λογισµικό ελέγχου προσφέρει µια «έξυπνη» 
λειτουργία κατά την οποία η µετάδοση προ-
σαρµόζεi τις ρυθµίσεις της αυτόµατα ανάλο-
γα µε το βάρος του τρακτέρ.

Τα McCormick έρχονται όµως και µε κι-
βώτιο CVT µε τις γνωστές ανεπαίσθητες αλ-
λαγές που χαρακτηρίζουν κάθε σασµάν τέ-
τοιου τύπου. 

Μέσα στο «γραφείο» του αγρότη
Η νέα καµπίνα του χειριστή διαθέτει µετα-

ξύ άλλων µια οθόνη 12 ιντσών ( Argo Data 
Manager) για τη διαχείριση του κιβωτίου τα-
χυτήτων, των βαλβίδων, της στροφής στο κε-
φαλάρι και άλλων λειτουργιών. Μέσα σε µια 
σύγχρονη καµπίνα φιλοξενούνται βεβαίως και 
τα προαιρετικά συστήµατα γεωργίας ακριβεί-
ας µε GPS και ISObus από οθόνη της Topcon.

Όσο για εκείνους που δεν «ασπάζονται» 
τα πολύ high tech χαρακτηριστικά, η εται-
ρεία έχει διαθέσιµη έκδοση µε πιο παραδο-
σιακό µοχλό ελέγχου, µηχανικά ρυθµιζόµε-
νες βαλβίβες και πίσω σύνδεσµο µε ανυψω-
τική ικανότητα τα 6300 κιλά, έναντι των 9300 
της µεγάλης έκδοσης.

Οικονοµικό προφίλ
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Argo 
Tractors ανέρχεται περίπου στα 500 

εκατ. ευρώ και απασχολεί σήµερα 
1.800 υπαλλήλους σε έξι εργοστάσια 

παραγωγής
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Η ψήφος πιο 
δυνατή από 
τη σφαίρα 

 ∆ιαχρονικό: Η ψήφος είναι πιο 
δυνατή από τη σφαίρα. Με τη 
σφαίρα µπορεί να σκοτώσεις τον 
εχθρό σου. Με την ψήφο µπορεί να 
σκοτώσεις το µέλλον των παιδιών 
σου. Α. Λίνκολν 

 Αντιρρυπαντικά µικρόβια: 
Ανακαλύφθηκαν 21 είδη µικροβίων 
που χρησιµοποιούν µεθάνιο και 
βουτάνιο ως πηγές ενέργειας για 
να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, 
που σηµαίνει ότι αυτά τα 
βακτηρίδια µπορεί να συµβάλουν 
στον περιορισµό των 
συγκεντρώσεων αερίων του 
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα και 
ίσως µια µέρα να είναι χρήσιµα για 
τον καθαρισµό πετρελαιοκηλίδων. 

Τα µικρόβια 
κατεγράφησαν 
στα εξαιρετικά 
ζεστά ιζήµατα 
βαθέων υδάτων 
στην Guaymas 
(Καλιφόρνια). 
[B. Baker, 
Ινστιτούτο 

Θαλάσσιων Επιστηµών Όστιν, ΗΠΑ, 
Πανεπιστήµιο Τέξας, Nature 
Communications, Κ. Καλτσά, 
ecozen.gr, 28/11/2018] 

 Μπριζόλα … εργαστηρίου!!!: 
Στην ισραηλινή νεοφυή επιχείρηση 
Aleph Farms δηµιούργησαν την 
πρώτη µπριζόλα από… κύτταρα 
αγελάδας. Για την µπριζόλα αυτή, 
απέσπασαν τέσσερις τύπους 
κυττάρων από την αγελάδα και 
φρόντισαν να τα θρέψουν ώστε να 
πολλαπλασιαστούν. Ο χρόνος 
δηµιουργίας µπριζόλας, πάχους 
πέντε χιλιοστών, ήταν 2-3 
εβδοµάδες και το κόστος 50 
δολάρια. [aftodioikisi.gr, 
24/12/2018] 

 Μελισσοπερίεργα: Η ακτίνα 
πτήσης για ανεύρεση τροφής είναι 
3-4 χλµ και µπορεί να φτάσει και τα 
8 χλµ. Με την ενέργεια 28 γρ. 
µελιού µια µέλισσα θα έκανε τον 
γύρο της Γης. Η ταχύτητα πτήσης 
της µέλισσας είναι 30 χλµ/ώρα. Οι 
ετήσιες διατροφικές ανάγκες ενός 
µελισσιού µεταφράζονται σε 22 
περίπου κιλά γύρης! [neapaseges]

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
gogos@agronews.gr

Στην καλλιέργεια τριών νέων ποικιλι-
ών πολύχρωµου κουνουπιδιού, που ήρ-
θαν να εµπλουτίσουν την υφιστάµενη 
«παλέτα» λαχανικών σαλάτας, από την 
οικογένεια των σταυρανθών, που πα-
ράγει στην εκµετάλλευσή του, έχοντας, 
ωστόσο, ως βασικό «πυρήνα» το µπρό-
κολο, προχώρησε ο παραγωγός οπω-
ρολαχανικών Μάρκος Σαπουντζόγλου.

Ο δραστήριος καλλιεργητής από το 
∆υτικό Πέλλας, που δεν σταµατά να 
δικαιολογεί απόλυτα µε τις ενέργειές 
του το γιατί επιλέχθηκε να τιµηθεί µε 
το βραβείο του «Αγρότη της Χρονιάς 
2015», στον επιτυχηµένο θεσµό της 
Agrenda, σχεδιάζει να αναπτύξει πε-
ραιτέρω τη δραστηριότητά του µέσω 
της ενίσχυσης των υποδοµών του και 
το άνοιγµα νέων αγορών.

Στα άµεσα πλάνα του είναι να υλο-
ποιήσει µια νέα σηµαντική επένδυ-
ση στην οικογενειακή επιχείρηση MS 
Farm, που έχει ιδρύσει, προκειµένου 
να µπορεί να υποστηρίξει ακόµη πιο 
ενεργά τις εξαγωγές.

Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια ε-
µπλουτισµού της γκάµας προϊόντων 
που παράγει η MS Farm, ο Μάρκος Σα-
πουντζόγλου, για πρώτη φορά, αποπει-
ράθηκε να φυτέψει σε 20 στρέµµατα 
τρεις νέες ποικιλίες κουνουπιδιού, που 
παράγουν προϊόν στην απόχρωση του 
µωβ, του πράσινου και του πορτοκαλί, 

ενώ καλλιεργεί και άλλα 20 στρέµµα-
τα λαχανικά της ποικιλίας romanesca.

Τα πολύχρωµα κουνουπίδια που πα-
ρήγε, µάλιστα, εκτός από το να τα δια-
θέτει ολόκληρα στις κεντρικές αγορές 
των µεγάλων αστικών κέντρων της χώ-
ρας, αποφάσισε να τα µεταποιήσει σε 
µείγµα σαλάτας, το οποίο συσκεύασε 
σε «σκαφάκι» των 350 γραµµαρίων 
και το τοποθέτησε µε τη δική του ετι-
κέτα «MS Farm» στα ράφια τριών λια-
νεµπορικών αλυσίδων.

«Είναι ένας δύσκολος κωδικός, για-
τί ο πολύς κόσµος δεν γνωρίζει πως υ-
πάρχουν και κουνουπίδια άλλων χρω-
µάτων, πέραν του λευκού. Παρ’  όλα 
αυτά, τα µηνύµατα που εισπράξαµε α-
πό την αποδοχή του από το κατανα-

λωτικό κοινό, ιδιαίτερα µέσα στις ε-
ορτές, είναι ενθαρρυντικά και σίγου-
ρα θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε την 
καλλιέργειά του», είπε στην Agrenda ο 
κ. Σαπουντζόγλου. Εξήγησε δε, ότι το 
κόστος καλλιέργειας στα πολύχρωµα 
κουνουπίδια είναι πολύ υψηλότερο α-
πό ό,τι στα λευκά, καθώς ο σπόρος τους 
είναι τέσσερις φορές πιο ακριβός, φτά-
νοντας στα 200-220 ευρώ το στρέµµα, 
συν άλλα περίπου 500 ευρώ το στρέµ-
µα για τα πρόσθετα έξοδα καλλιέργει-
ας, γεγονός που -σε συνδυασµό µε το 
ό,τι η απόδοση ανά φυτό δεν ξεπερνά 
τα 700-800 γραµµάρια, έναντι 1,2 µε 
1,5 κιλά στο λευκό- οδηγεί στο να φτά-
νει στον καταναλωτή σε διπλάσια τιµή 
λιανικής από το κλασσικό κουνουπίδι.

Πολύχρωμα κουνουπίδια,
δύσκολος κωδικός με υψηλό 
κόστος αλλά και διπλάσια 
τιμή πώλησης Ενθαρρυντική η αποδοχή των πράσινων, 

μωβ και πορτοκαλί κουνουπιδιών που 
έβγαλε στην αγορά η MS Farm 

Οι εξαγωγές λειτουργούν ως βαλβίδα 
ασφαλείας για τον Μάκη Σαπουντζόγλου.

Νέο διαλογητήριο, ψυκτικοί θάλαµοι και χώροι
εργασίας επενδυτικού κόστους 500.000 ευρώ

Προκειµένου να µπορεί να υποστηρίξει πιο αποτελεσµατικά το άνοιγµα που 
επιχειρεί στις ξένες αγορές, η MS Farm ετοιµάζει µια νέα σηµαντική επένδυση 
στους χώρους που διαθέτει στο ∆υτικό Πέλλας. Το επενδυτικό πλάνο, όπως 
αποκαλύπτει ο κ. Σαποντζόγλου, προβλέπει τον υπερδιπλασιασµό της 
δυναµικότητας των ψυκτικών θαλάµων, από τους 50 τόνους που είναι σήµερα, 
στους 150 τόνους αποθήκευσης, την απόκτηση µηχανολογικού εξοπλισµού 
διαλογής των λαχανικών, καθώς και την επέκταση των υφιστάµενων χώρων 
εργασίας, µε την προσθήκη άλλων 1.000 τ.µ., ώστε να φτάσει τα 1.600 τ.µ
«Είναι µια επένδυση της τάξης των 500.000 ευρώ, για την οποία έχουµε 
καταθέσει φάκελο στα σχέδια βελτίωσης», εξήγησε ο συνοµιλητής µας, 
διευκρινίζοντας πως πλέον στην Ευρώπη, όπου στοχεύει η MS Farm, ζητούν 
συγκεκριµένες συσκευασίες κι όχι αποστολή των λαχανικών σε φελιζόλ.

Ποικιλία
Η MS Farm 

καλλιεργεί και 
άλλα περίπου 
30-40 στρέµ-
µατα λάχανο 

«σαβόι»

Εξαγωγές
Σχεδόν 40% 
της παραγω-

γής µπρόκολου  
η MS Farms το 
εξάγει κυρίως 
σε Ιταλία και 

Ολλανδία

Απαιτήσεις
Πλέον στην 

Ευρώπη, 
ζητούν 

συγκεκριµένες 
συσκευασίες κι 

όχι φελιζόλ
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H ενδυνάµωση του αγροτικού τοµέα και 
ειδικά των φρούτων και λαχανικών θε-
ωρείται προαπαιτούµενο της οικονοµι-
κής ανάπτυξης σε χώρες της Αφρικής, 
κι αυτό αποτελεί πρόκληση για την επι-
κείµενη έκθεση Macfrut 2019, το Μάιο. 

 «Ο κλάδος των φρούτων και λαχανι-
κών, όπως και άλλοι τοµείς βιώνει τον 
ανταγωνισµό. Σε ό,τι αφορά τη Macfrut 
2019, η επιλογή να συνεργαστούµε µε 
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής ήταν 
σίγουρα τολµηρή. Η Macfrut 2019 θα 
είναι ξεχωριστή, µε περισσότερες και-
νοτοµίες από ποτέ.», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο  πρόεδρος της Cesena Fiera, 
Renzo Piraccini.

Στον δρόµο προς την έκθεση Macfrut 
2019, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 
8 έως τις 10 Μαΐου 2019 στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Rimini στην Ιταλία και θα περι-
λαµβάνει συνέδριο µε θέµα τα εξωτικά 
και τροπικά φρούτα όπως η παπάγια και 
ο ανανάς, µια σειρά από παρουσιάσεις 
προς ενηµέρωση του κοινού και υπο-
ψήφιους εκθέτες έχουν πραγµατοποιη-
θεί σε πολλές χώρες και θα ακολουθή-
σουν και άλλες από τέλη Ιανουαρίου. 

Εταίρος η υποσαχάρια Αφρική 
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το φθινό-

πωρο του 2018 µε διάφορες εκδηλώ-
σεις σε Περού, Ουζµπεκιστάν, Γκάνα, 
Βιετνάµ, Μοζαµβίκη, Ζάµπια, Αγκό-
λα, Σερβία. Οι επόµενες εκδηλώσεις 
προγραµµατίζονται για τις 24 Ιανου-
αρίου στο Μαρόκο και τις 31 Ιανουα-
ρίου στην Ουκρανία, µε πιθανό να θε-
ωρείται να ανακοινωθεί και µία στην 
Κολοµβία τον Φεβρουάριο. 

∆εν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες 
παρουσιάσεις έγιναν σε χώρες της Αφρι-
κής. Στην πραγµατικότητα, η υποσαχά-
ρια Αφρική επιλέχθηκε σαν διεθνής ε-
ταίρος της Macfrut 2019. Στην πρωτεύ-

ουσα της Μοζαµβίκης, Μαπούτο, η εν-
δυνάµωση του αγροτικού τοµέα και ει-
δικά των φρούτων και λαχανικών θεω-
ρείται προαπαιτούµενο της οικονοµικής 
ανάπτυξης. Στη Λουάντα, πρωτεύουσα 
της Αγκόλα, περισσότεροι από 200 ε-
παγγελµατίες στον κλάδο των φρούτων 
και λαχανικών αλλά και ο Υπουργός Οι-
κονοµίας παρέστησαν στην εκδήλωση. 

Στην εκδήλωση που πραγµατοποι-
ήθηκε στην οικία του Ιταλού πρέσβη 
στην Άκκρα της Γκάνα, παρουσία του 
Προέδρου της Ένωσης Παραγωγών 
και Εξαγωγέων Λαχανικών έµφαση δό-
θηκε στα στοιχεία του 2016 που κατα-
δεικνύουν ότι 6,5 εκατοµµύρια τόνοι 
φρούτων και λαχανικών παρήχθησαν 
κυρίως για εγχώρια κατανάλωση και 
η ζήτηση για εισαγόµενα φρούτα και 
λαχανικά όπως τα µήλα, τα αχλάδια 
και τα ακτινίδια έχει επίσης αυξηθεί. 

ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Με επίκεντρο την Αφρική 
που ζητά μήλα, αχλάδια και
ακτινίδια η Macfrut 2019

Εδραιώνει ποιότητα στο ελαιόλαδο 
το εργαστήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ
Με στόχο την διασφάλιση της 
ποιότητας του ελαιολάδου αλ-
λά και την ενηµέρωση πάνω σε 
πρακτικές βελτίωσής της, λει-
τουργεί εδώ και περίπου εφτά 
χρόνια το Οργανοληπτικό Εργα-
στήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ, έχοντας ως 
απώτερο σκοπό την αναγνώρι-
ση και την εδραίωση του ελλη-
νικού ελαιολάδου στις αγορές 
του εξωτερικού.

Το µεγάλο συγκριτικό πλεο-
νέκτηµα που διαθέτει το ελλη-
νικό ελαιόλαδο απέναντι στους 
ανταγωνιστές του είναι η ποιό-
τητα, ενώ η οργανοληπτική αξι-
ολόγηση αποτελεί τον σηµαντι-
κότερο δείκτη ποιότητας για τα 
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα.

∆εδοµένου ότι το ελαιόλαδο 
αποτελεί ένα από τα αγροτικά 
προϊόντα της Ελλάδας µε µεγάλη 
κοινωνική και οικονοµική ση-
µασία, η διασφάλιση και η βελ-
τίωση της ποιότητάς του αποτε-
λεί παράγοντα για την προοπτι-
κή και το µέλλον του προϊόντος.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται 
ο σκοπός και η αποστολή του Ορ-
γανοληπτικού Εργαστηρίου του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, που ιδρύθηκε το 2012 

από τον Ελληνικό Σύνδεσµο Βιο-
µηχανιών και Τυποποιητών Ελαι-
ολάδου (ΕΣΒΙΤΕ), το οποίο παρέ-
χει υπηρεσίες προς τα µέλη του 
Συνδέσµου και γενικότερα σε ό-
λους όσους ασχολούνται επιχει-
ρηµατικά µε το προϊόν. Οι υπηρε-
σίες αυτές εξυπηρετούν  και συµ-
βάλλουν στην επίτευξη του στό-
χου της βελτίωσης και διασφάλι-
σης της ποιότητας του ελληνικού 
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Το Εργαστήριο διαθέτει οχτώ 
καµπίνες δοκιµών και η Οµάδα 
∆οκιµαστών αποτελείται από 18 
µέλη. Υπεύθυνη της Οµάδας ∆ο-
κιµαστών είναι η κα. Έφη Χριστο-
πούλου, πρώην στέλεχος των χη-
µικών εργαστηρίων του υπουρ-
γείου οικονοµίας και ανάπτυ-
ξης, και αναγνωρισµένη γευσι-
γνώστρια του ∆ιεθνούς Συµβου-
λίου Ελαιοκοµίας (IOC).

Αξίζει να σηµειωθεί πως το 
Εργαστήριο είναι διαπιστευµέ-
νο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ια-
πίστευσης , και αναγνωρισµένο 
από το IOC, ενώ τέλος συµµετέ-
χει, σε συνεργασία µε τον ΕΦΕΤ, 
στις κατ’ έφεση εξετάσεις παρθέ-
νων ελαιολάδων.  

Βραβεύεται 
ο εκδότης 
του Wine 
Spectator

Στο Μάρβιν Ρ. Σάνκεν, 
ιδρυτή και πρόεδρο 
της M. Shanken 
Communications και 
εκδότη του περιοδικού 
Wine Spectator, θα 
απονεµηθεί το βραβείο 
«Επίτευγµα Ζωής» στις 
5 Φεβρουαρίου σε 
ειδική τελετή στην Νέα 
Υόρκη. Πρόκειται για 
βραβείο που έχει 
καθιερώσει ο 
Συνδέσµος Περιοδικού 
Τύπου, το οποίο 
αναγνωρίζει την δράση 
ιδιωτών του χώρου που 
επί πολλά έτη 
συνεισφέρουν στον 
Τύπο και την κοινωνία. 
Ο επιτυχηµένος 
εκδότης επιλέχθηκε για 
την δηµιουργία µερικών 
από των πιο γνωστών 
εκδόσεων στον χώρο 
του κρασιού- ποτών και 
για την φιλανθρωπική 
του δράση.  

Η Macfrut 2019 θα διεξαχθεί 8-10 Μαΐου στο Ρίµινι της Ιταλίας θέτοντας 
στο επίκεντρο συνεργασίες µε αναπτυσσόµενες αγορές της Αφρικής. 

Από το 2017
Με την συγχώνευση 
ΕΣΒΙΤΕ και ΣΕΒΙΤΕΛ, 
το Εργαστήριο µετα-
φέρθηκε σε ειδικό 

χώρο στα γραφεία του 
ΣΕΒΙΤΕΛ στην Αθήνα 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΣΕΒΙΤΕΛ

8

18

ΚΑΜΠΙΝΕΣ 
∆ΟΚΙΜΩΝ

ΜΕΛΗ



Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019Agrenda40 ΒUSINESSSTORY

Τυροκομικά Άνδρου

Το κυκλαδίτικο 
βολάκι γίνεται
πηγή έμπνευσης   
Οι εξειδικευμένες αγορές ανταποκρίθηκαν στο στόχο του Νίκου 
Ασούτη να κάνει πιο εμπορεύσιμα τα παραδοσιακά τυριά

Κύκλος εργασιών
Η επιχείρηση έχει 
έναν ετήσιο κύκλο 
εργασιών περί τα 
100.000 ευρώ, 
που όµως όλα 

επανεπενδύονται 
σε αυτή, αφού 

οι εκκρεµότητες 
παραµένουν πολλές

Η γκάµα των προϊόντων 
περιλαµβάνει µαλακά τυριά 
όπως η πετρωτή και το βολάκι, 
το οποίο µάλιστα έχει βραβευτεί 
για τη γεύση του.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τόσο µεγάλος ήταν ο ενθου-
σιασµός του Νίκου Ασούτη, 
που όσο ακόµα σπούδαζε 
στη Γαλακτοκοµική Σχολή 
Ιωαννίνων, µε τη βοήθεια 
και την επίβλεψη του πατέ-
ρα του,∆ηµήτρη, έβαλε µπρο-
στά τα διαδικαστικά για την κατα-
σκευή ενός τυροκοµείου στο Κόρθι της Άν-
δρου. Το 2009 η επιχείρηση ξεκίνησε να λει-
τουργεί µε στόχο να κάνει πιο εµπορεύσιµα 
τα παραδοσιακά τυριά της Άνδρου, τα οποία 
εδώ και µερικές γενιές η οικογένεια του τυ-
ροκόµου παρασκεύαζε στο σπίτι, µε πρώτη ύ-
λη από τα ζώα που συντηρούσε. 

«Εκείνα τα χρόνια ο πατέρας µου έτρεχε 
τα κτιριακά, φρόντιζε για τα µηχανήµατα και 
τη γενικότερη κατασκευή και όταν κατέβηκα 
ξεκίνησε η λειτουργία του τυροκοµείου», α-
φηγείται στην εφηµερίδα Agrenda ο Νίκος. 

∆έκα µε 15 τόνους αγελαδινού 
γάλατος ετησίως επεξεργάζεται 
πλέον το τυροκοµείο του Νίκου 
Ασούτη, αξιοποιώντας το γάλα 
των περίπου δέκα αγελάδων 
που φροντίζει ο αδερφός του 

Περικλής, αλλά και την παραγω-
γή των υπόλοιπων κτηνοτρόφων 

της περιοχής. Η γκάµα των προϊό-
ντων που βγαίνουν από την παραγω-

γική γραµµή περιλαµβάνει µαλακά τυριά 
όπως η πετρωτή και το βολάκι, το οποίο µάλι-
στα έχει βραβευτεί για τη γεύση του, αλλά και 
σκληρά όπως είναι η γραβιέρα, το κρασοτύρι, 
το σκληρό βολάκι και το λαδοτύρι. 

Το βολάκι, βέβαια, είναι η κύρια παραγω-
γή του τυροκοµείου των Ασούτηδων, ενώ α-
πό τα σκληρά τυριά µεγάλη επιτυχία γνωρί-
ζει το λαδοτύρι, όπως αναφέρει ο Νίκος, ο ο-
ποίος συµπληρώνει πως στόχος του είναι να 
αυξήσει την παραγωγή του και την παρου-
σία του στην ελληνική αγορά, προτού επε-
κταθεί στο εξωτερικό. 

Ο Νίκος Ασούτης, µε τη βοήθεια της γυναίκας του Μαρίας διατηρεί 
ένα τυροκοµείο στα ορεινά της Άνδρου, στο οποίο συνεχίζει την 
οικογενειακή παράδοση παρασκευής κυκλαδίτικων τυριών. 

Οικογένεια Ασούτη 
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«Μια πενταετία µας έφαγε η γρα-
φειοκρατία» υποστηρίζει ο 35χρο-
νος τυροκόµος, εξηγώντας στην 
Agrenda πως το γεγονός ότι τα 
προϊόντα που παράγει είναι τοπι-
κά και παραδοσιακά, δυσκόλευσε 
τη διαδικασία δήλωσής τους στις 
κρατικές υπηρεσίες, καθώς «τα υ-
πουργεία δεν τα γνωρίζουν», ό-
πως είπε χαρακτηριστικά. 

Βέβαια, εκτός από τα προβλή-
µατα αυτά, εξαιτίας των µη κα-
ταγεγραµµένων ιδιαιτεροτήτων 
που χαρακτηρίζουν τα ντόπια, µι-
κρής παραγωγής τυριά, πρόβλη-
µα για την επιχείρηση αποτελεί 
το υψηλό κόστος των µεταφορι-
κών στην Αθήνα, τη βασική αγο-
ρά των προϊόντων του Νίκου Α-
σούτη. Μάλιστα, όπως ο ίδιος α-
νέφερε, ειδικά στο κοµµάτι των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
δεν ήταν προετοιµασµένος από 
την περίοδο της µαθητείας του 
στη γαλακτοκοµική σχολή. «Πά-
ντα βρίσκονται µπροστά µας εκ-
κρεµότητες µε τις υπηρεσίες που 
θέλουν επίλυση, τα οποία δεν τα 
γνώριζα», ανέφερε σχετικά.

Ο οικογενειακός στάβλος δεν 
είναι σύγχρονος, ενώ ουσιαστι-
κά πρόκειται για ηµισταβλισµό, 
ωστόσο οι εγκαταστάσεις του τυ-
ροκοµείου, περίπου 300 τετραγω-
νικά µέτρα, είναι σύγχρονες ενώ 
ο εξοπλισµός συνεχώς ανανεώ-
νεται µε καινούργιες προσθήκες. 

Απαντώντας στο ερώτηµα σχε-
τικά µε το πόσα χρήµατα έχουν 
µέχρι τώρα επενδυθεί για την υ-
λοποίηση του οράµατός του, ο 
Νίκος υποστήριξε αστειευόµε-
νος: «Έχει χαθεί η µπάλα», εξη-
γώντας στη συνέχεια πως το νε-
αρό της επιχείρησης απαιτεί συ-
νεχώς επενδύσεις σε εξοπλισµό. 

Μέχρι τώρα, λοιπόν, περισσό-
τερα από 250.000 ευρώ, που προ-
κύπτουν τόσο από ίδια κεφάλαια 
όσο και από δανεισµό, έχουν το-
ποθετηθεί στην επιχείρηση, η ο-
ποία έχει έναν κύκλο εργασιών 
κοντά στα 100.000 ευρώ ετησί-
ως. «Το τυροκοµείο λειτουργεί 
και µε πετρέλαιο και µε ρεύµα, 
αλλά και µε ξύλα καµιά φορά, 
για να µειωθεί το κόστος παρα-
γωγής», είπε ο ίδιος.  

Η γραφειοκρατία κράτησε πίσω τα σχέδια  
του νεαρού τυροκόμου για πέντε χρόνια 

ΑΝ∆ΡΟΣ

Σήµα κατατεθέν της Άνδρου είναι το βολάκι, ένα τυρί 
µε µακρόχρονη παράδοση. Το όνοµά του το παίρνει 

από το σχήµα του, στρογγυλωπό σαν αχλαδάκι. 
Γίνεται συνήθως από αγελαδινό γάλα. Όταν είναι 

φρέσκο, χρησιµοποιείται όπως και η φέτα στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ όταν ξεραθεί και ωριµάσει, 

η γεύση του θυµίζει πικάντικο κεφαλοτύρι.

Παγκόσμια Τράπεζα
Πρόωρη παραίτηση 
του προέδρου
Ο πρόεδρος της Παγκόσµιας 
Τράπεζας Jim Yong Kim υπέβαλε 
την παραίτησή του από τον διεθνή 
οικονοµικό οργανισµό, σχεδόν τρία 
χρόνια πριν λήξει η θητεία του, το 
2022. Ο 59χρονος Jim Yong Kim 
θα παραµείνει στο τιµόνι της 
Παγκόσµιας Τράπεζας µέχρι την 1η 
Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια 
καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει 
προσωρινά η διευθύνουσα 
σύµβουλος της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. 

COFCO 
International Ltd
Αλλαγή CEO 
Το διεθνές τµήµα της κινεζικής 
κρατικής εταιρείας τροφίµων 
COFCO, ανακοίνωσε τον διορισµό 
του Wei Dong ως νέου 
διευθύνοντος συµβούλου CEO, 
καθώς και την εισαγωγή του στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 
µε έδρα τη Γενεύη. Ο πρώην CEO 
Johny Chi, θα συνεχίσει τη θητεία 
του στην COFCO International Ltd 
από τη θέση του προέδρου.

Κρι-Κρι 
Νέος οικονομικός 
διευθυντής
Ο οικονοµικός διευθυντής της 
Κρι-Κρι Κωνσταντίνος Σαρµαδάκης 
αναλαµβάνει και τα καθήκοντα του 
υπεύθυνου εξυπηρέτησης µετόχων 
και επενδυτικών σχέσεων, µε 
απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου, όπως κάνει γνωστό 
µε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχείρηση
Το τυροκοµείο αποτελεί 

οικογενειακή επιχείρηση, 
όπου ασχολούνται ως επί 
το πλείστον ο Νίκος και 

η γυναίκα του Μαρία

ΑΝ∆ΡΟΣ



Με µία ευρεία γκάµα προϊόντων 
από µανιτάρια πλευρώτους, 

µέχρι αµπελόφυλλα και πετιµέζι 
βρίσκεται στον πάγκο του 3-4 

φορές την εβδοµάδα 
ο παραγωγός από το Κιάτο 

Κορινθίας Ανδρέας Καπέλλος, 
ο οποίος λέει πως αν στραφείς 

στη µεταποίηση η λαϊκή 
συµφέρει ακόµα περισσότερο. 

Σε 15 μέρες η πούδρα γίνεται 
μανιτάρι έτοιμο για πάγκο

Τα πλευρώτους συμπληρώνουν το εισόδημα του παραγωγού με τις κοπές να φτάνουν τα 10 κιλά

«Προσπαθούµε µε τις ιδέες µας να 
προχωράµε µπροστά. Φέρνουµε µα-
νιτάρια παραγωγής µας και συµπλη-
ρώνουµε µε αµπελόφυλλα ωµά και 
συσκευασµένα, πετιµέζι, σταφίδες, 
λεµόνια και λίγα κηπευτικά».

Ο Ανδρέας Καπέλλος έχει στή-
σει µια µικρή επιχείρηση παρα-
γωγής µανιταριών στο Κιάτο Κο-
ρινθίας, µε γονιµοποιηµένα µικ-
κύλια, που αγοράζει έτοιµα και 
τοποθετεί σε ειδικούς θαλάµους 
µέχρι να µεγαλώσουν τα µανι-
τάρια ποικιλίας «πλευρώτους». 
Η πούδρα µε τα γονιµοποιηµέ-
να µικκύλια αγοράζεται από το ε-
ξειδικευµένο εργοστάσιο ∆ΙΡΦΥΣ 
και παράγει σε διάστηµα δύο µη-
νών, περίπου 5 κιλά µανιτάρια.

Το µικροκλίµα που πρέπει να δι-
αµορφωθεί για να αναπτυχθούν 
τα µανιτάρια είναι η κύρια έννοια 
του παραγωγού, καθώς δεν πρό-
κειται για τα άγρια «πλευρώτους» 
που συνήθως εντοπίζονται πάνω 
σε νεκρά ή πολύ γέρικα έλατα και 
σε περιοχές συνήθως πολύ µακρι-
νές από το Κιάτο Κορινθίας.

Αν υπάρχει η σωστή θερµοκρα-
σία και υγρασία, το µανιτάρι ξεφεύ-

γει πολύ από το συνηθισµένο 
µέγεθος και αναπτύσσεται πα-
ράγοντας ένα προϊόν αρκετά ε-
ντυπωσιακό σε µέγεθος, που ό-
ταν ωριµάσει είναι έτοιµο για συ-
γκοµιδή. Ο έµπειρος παραγωγός 
γνωρίζει πότε ακριβώς έχει ωρι-
µάσει το µανιτάρι, από το αν έ-
χει γυρίσει προς τα κάτω το «πέ-
ταλο» του, δηλαδή η στρογγυ-
λή του άκρη και θυµίζει µια µι-
κρή… οµπρέλα. Όταν η οµπρε-
λίτσα αρχίζει να γυρίζει προς τα 
έξω, τότε το µανιτάρι έχει ωρι-
µάσει αρκετά και πρέπει να κα-
ταναλωθεί. Ο παραγωγός φρο-
ντίζει να κάνει την κατάλληλη 
ώρα τη συγκοµιδή έτσι ώστε τα 
µανιτάρια να έχουν την τέλεια 
«εµπορική» όψη.

Κλειδί η θερµοκρασία
Από τη στιγµή που ο κ. Καπέλ-

λος θα προµηθευτεί τη γονιµο-
ποιηµένη πούδρα µε τα µικκύ-
λια και τα τοποθετήσει στις ει-

δικές θήκες για παραγωγή, σε 15 
µόλις, ηµέρες, µπορεί να αρχίσει 
τη συγκοµιδή. Σε ιδανικές συνθή-
κες µπορεί να κοπούν µέχρι και 10 
κιλά, σε µετριότερες, γύρω στα έξι.

«Η καλλιέργεια του συγκεκριµέ-
νου µανιταριού, δεν επιδέχεται φυ-
τοπροστασία ή λιπάσµατα» εξηγεί 
στην εφηµερίδα Agrenda ο Ανδρέ-
ας Καπέλλος. «Στην ουσία είναι βι-
ολογικά. Εσύ δεν επεµβαίνεις κα-
θόλου. Μόνο φροντίζεις τη θερµο-
κρασία και την υγρασία στο θάλα-
µο. Υπάρχουν βεβαίως και εργαλεία 
που διαµορφώνουν ειδικές συνθή-
κες, εγώ δεν τα έχω αυτά. Έχω πε-
ρίπου µισό στρέµµα στεγασµένη ε-
πιφάνεια µε νάιλον, χωρίς ανεµι-
στήρες µέσα και άλλα µηχανήµα-
τα. Η διαχείριση της θερµοκρασί-

ας και της υγρασίας γίνεται από ε-
µάς, τα κάνουµε όλα µόνοι µας».

Χωρίς πολλά έξοδα
Το καλό µε την καλλιέργεια του 

µανιταριού που πωλείται 5-6 ευρώ 
το κιλό στον πάγκο του κ. Ανδρέα, 
είναι ότι δεν έχει πολλά έξοδα, οπό-
τε είναι επικερδής επαγγελµατική 
δραστηριότητα. ∆εν έχει έξοδα για 
γεωπόνο και στηρίζεται κυρίως στην 
εµπειρία του καλλιεργητή, ενώ βο-
ηθάει και το internet. «∆εν σηµαί-
νει βεβαίως ότι θα γίνεις πλούσιος, 
αλλά συµπληρώνεις στο εισόδηµα», 
λέει. Η εξαιρετική εµφάνισή τους 
ωστόσο, στον πάγκο είναι το καθα-
ρό αποτέλεσµα για το µεράκι του.

Ο τρύγος του µανιταριού γίνεται 
καθηµερινά, από το φθινόπωρο µέ-

χρι την άνοιξη. Έπειτα οι συνθήκες 
δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια, ε-
κτός αν υπάρχουν ειδικά µηχανή-
µατα για την ψύξη του χώρου. «Xρη-
σιµοποιούµε µόνο κάποια µπεκ νέ-
φωσης, µε νερό από κάποιο πηγά-
δι που διατηρούµε δίπλα», εξηγεί.

«Εµείς ασχολούµαστε και µε ά-
γρια µανιτάρια και µπορούµε να ε-
λέγξουµε ανά πάσα στιγµή την ποι-
ότητα της παραγωγής στο Πλευρώ-
τους. Το άγριο µανιτάρι είναι άλλη 
υπόθεση, άλλη φιλοσοφία. Τώρα υ-
πάρχει ένα κίνηµα από συλλέκτες ά-
γριων µανιταριών, όπου οι περισσό-
τεροι εκπαιδεύονται σε ειδικά σεµι-
νάρια, για να µπορούν να τα εµπο-
ρεύονται και να τα εξάγουν. Ωστό-
σο, δεν είναι όλα τα µανιτάρια βρώ-
σιµα, για τα άγρια πρέπει κανείς να 
ξέρει πολύ καλά τι κάνει».

Ο ασφαλέστερος τρόπος, πάντως, 
να καταναλωθούν τα µανιτάρια, εί-
ναι να τα προµηθεύεται κανείς από 
το εµπόριο, από τα κατάλληλα ση-
µεία. Ο κ. Ανδρέας όπως άλλωστε 
οι περισσότεροι που κάνουν καλ-
λιέργεια, ξεκίνησαν από το κυνή-
γι άγριων µανιταριών. Εκτός από 
τα Πλευρώτους υπάρχουν κι άλλα 
είδη µανιταριών που καλλιεργού-
νται όπως τα «Πόρτο µπέλο» κι άλ-
λα λευκά µανιτάρια.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Αμπελόφυλλα στον πάγκο 
σχεδόν όλο το χρόνο

Πρέπει να πουλάς μέχρι και 
το κουκούτσι από το βερίκοκο

Ο πάγκος του Ανδρέα Καπέλλου δεν έχει µόνο µανιτάρια, αλλά και 
αµπελόφυλλα που πωλούνται είτε νωπά, είτε συσκευασµένα σχεδόν 
όλο το χρόνο. Τα φύλλα συλλέγονται από τα αµπέλια την εποχή πριν 
το ράντισµα. Ραντισµένα αµπελόφυλλα αποκλείονται από τη 
διαδικασία της πώλησης. «Το καλό µε το αµπέλι µας είναι ότι επειδή 
τραβάµε φύλλα πολύ συχνά, δεν προλαβαίνουν να πάθουν κάτι τα 
επόµενα κι έτσι αποφεύγουµε και το ράντισµα», εξηγεί στην 
Agrenda ο παραγωγός. Όλα αυτά όµως ήρθαν µε την εµπειρία, 
γι’ αυτό και το συσκευασµένο αµπελόφυλλο στο αλάτι, συντηρείται 
άψογα και πωλείται και το χειµώνα χωρίς πρόβληµα. «Όταν 
προχωράς στην µεταποίηση, η επιχείρηση που εγκρίνεται και 
αδειοδοτείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γίνεται πιο 
επικερδής, ωστόσο χρειάζεται ν’ αφιερώνεις περισσότερο χρόνο 
και προσωπική εργασία. Το ίδιο ισχύει και για το πετιµέζι» εξηγεί ο 
ίδιος και προσθέτει ότι «Έχουµε δύο ιδιόκτητους ψυκτικούς 
θαλάµους, στους οποίους συντηρούµε τα προϊόντα µας, γύρω στις 
1.500 κλούβες. Ο καταναλωτής εµπιστεύεται περισσότερο τη 
«µαρκέτα», από την παραγωγική διαδικασία». Ωστόσο ο κ. Ανδρέας 
θεωρεί λανθασµένη αυτή την αντίληψη, όταν αναφέρεται στο 
πετιµέζι που συσκευάζει. «Το συγκεκριµένο προϊόν είναι καθαρός 
µούστος, δεν έχει τίποτε άλλο µέσα», µας εξηγεί, «δεν έχουν 
φάρµακα ούτε συντηρητικά. Το πετιµέζι είναι πολύ όµορφο πράγµα 
όταν το φτιάχνεις. Εµείς φτιάχνουµε 200 κιλά µούστο να 
καταλάβεις, και πρέπει να βράζει 20 ώρες για να γίνει πετιµέζι. 
Στην ουσία αφυδατώνουµε και συµπυκνώνουµε το µούστο».

Το πετιµέζι, ένα προϊόν από τα πολύ παλιά 
χρόνια γνωστό και εξαιρετικά χρήσιµο στην 
ελληνική οικογένεια και τη Μεσογειακή κου-
ζίνα, δεν αντικαθιστά απλώς τη ζάχαρη στα 
γλυκά, αλλά είναι το βασικό συστατικό στις 
γλυκόξινες σάλτσες, προστίθεται στο τσάι ή 
ακόµη και σε διάφορα φαγητά. Πολλοί το πί-
νουν σκέτο ή το βάζουν στο τσιπουράκι, αφο-
µοιώνοντας εύκολα ικανές ποσότητες σιδή-
ρου, απαραίτητες στον οργανισµό.

«Οι παλιοί το είχαν για φάρµακο, εµείς το 
συσκευάζουµε µε καλαισθησία, καθιστώντας 
το ελκυστικό στον καταναλωτή, ή ακόµη και 
έτοιµο να εξαχθεί. Αν και για να εξαχθεί µε 

τη φίρµα σου, χρειάζεται ISO και πολλές άλ-
λες προϋποθέσεις». Ακόµη και για τη συσκευ-
ασία µικρού αριθµού τεµαχίων, το πετιµέζι 
χρειάζεται από την αρχική διαδικασία της πα-
ραγωγής του, ανοξείδωτο καζάνι βρασµού, 
σπαστήρες για το σταφύλι και στροβιλιστές 
για το µούστο. Ειδικά για τη διαδικασία του 
βρασµού, χρειάζεται φιλτράρισµα, µέτρηση 
των ζαχάρων και σταµάτηµα της διαδικασί-
ας είτε µε στάχτη είτε µε ασπρόχωµα, για να 

µην µετατραπεί το προϊόν σε οινόπνευµα.
«Η λαϊκή αγορά είναι πολύ προτιµότερη α-

πό τη χονδρική, για να συµπληρώνεται κά-
ποιο εισόδηµα, ιδιαίτερα όταν ο κλήρος εί-
ναι µικρός. ∆ιατηρούµε επι παραδείγµατι µό-
νο γύρω στα 20 στρέµµατα αµπέλια που µας 
άφησαν ο µπαµπάς και ο παππούς. Φέρνου-
µε το σταφύλι στον πάγκο το καλοκαίρι. ∆εν 
µπορείς βέβαια να έρχεσαι κάθε µέρα λαϊκή, 
γιατί υπάρχουν δουλειές που απαιτούν την 
προσωπική σου παρουσία στο χωράφι ή στο 
χώρο συσκευασίας και παραγωγής. Τρεις µε 
τέσσερις φορές την εβδοµάδα είναι καλά, αν 
και εµείς εργαζόµαστε και Κυριακές στα χω-
ράφια», όπως µας λέει. 

«Τα έξοδα είναι πολλά, αν σκεφτείς ότι οι 
θάλαµοι δεν σβήνουν ποτέ και έχεις και πε-
ρίπου 100 ευρώ την ηµέρα για µεταφορές 
και σακούλες. Παρ’ όλα αυτά, τη λαϊκή την 
προτιµώ και από ένα κατάστηµα µαναβικής 
στο Κιάτο, όπου θα µπορούσα να έχω πιθα-
νόν και περισσότερα έσοδα. Ίσως γιατί µου 
αρέσει η καθηµερινή επαφή µε τον κατανα-
λωτή στον πάγκο. Όταν µπορείς να λειτουρ-
γείς πουλώντας µέχρι και το κουκούτσι απ’ 
το βερίκοκο, που έχει κυάνιο, όταν δηλαδή 
στραφείς και προς τη µεταποίηση τότε ακό-
µη και αν είσαι πολύ νέος αγρότης, συµφέ-
ρει να στραφείς στη λαϊκή αγορά», προσθέ-
τει ο ίδιος. «Σε ότι αφορά τα ευρωπαϊκά προ-
γράµµατα, ένα µικρό πρόγραµµα της τάξεως 
των 10.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ, δεν µπορεί 
να σε κάνει βιώσιµο. ∆εν µπορείς επί παρα-
δείγµατι να µπείς σε µια µεγάλη αγορά, να 
εξάγεις, µε παραγωγή 50 κιλά πετιµέζι. Μπο-
ρείς όµως να πάς άνετα στην λαϊκή αγορά». 
«Χρειάζεται κάθε χρόνο να επενδύεις όλο 
και περισσότερα χρήµατα, αν θέλεις να πη-
γαίνεις συνέχεια µπροστά και ν’ αναβαθµί-
ζεσαι», λέει ολοκληρώνοντας ο κ. Καπέλλος.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ποδαρικό µε το αριστερό κάνει η νέα γαλα-
κτική περίοδος για σχεδόν το σύνολο των 
αιγοπροβατοτρόφων, καθώς οι γαλακτοβι-
οµηχανίες και τα τυροκοµεία, όπου δεν έ-
χουν ανακοινώσει ήδη χαµηλότερες τιµές, 
εισκοµίζουν γάλα χωρίς να έχουν ανοίξει α-
κόµη τα χαρτιά τους. Μάλιστα, η µόνιµη ε-
πωδός τους, σε όποιον κτηνοτρόφο τολµή-
σει να ρωτήσει τί θα γίνει, είναι να τον πα-
ραπέµψουν, αν δεν του αρέσει, να αναζητή-
σει άλλη τυροκοµική «στέγη», γνωρίζοντας 
πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
γίνει, αφού οι ίδιοι σπανίως, πλέον, συνά-
πτουν νέες συνεργασίες µε παραγωγούς, 
πέραν αυτών που έχουν.

Στην περιοχή της Θεσσαλίας σύµφωνα µε 
όσα αναφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων και 
Κτηνοτρόφων Νίκος Παλάσκας οι τιµές που 
πληρώνονται οι παραγωγοί κυµαίνονται «στα 
75 µε 82 λεπτά το κιλό όταν πέρυσι την ίδια 
περίοδο η τιµή ήταν στα 94 λεπτά». Μεγά-

λη µείωση καταγράφεται και στην τιµή του 
αιγοπρόβειου γάλακτος στην Πελοπόννησο 
όπου εκεί κυµαίνεται σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ της Agrenda στα 72 µε 75 λεπτά το κιλό.

Πολύ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη 
Βόρεια Ελλάδα, αφού για παράδειγµα στην 
περιοχή των Γρεβενών, όπως λέει ο πρόεδρος 
του τοπικού συλλόγου κτηνοτρόφων Στέργιος 
Τσιµιόπουλος «όλα είναι στον αέρα. Μαζεύ-

ουν γάλα µε ανοικτές τιµές, ενώ πλέον δια-
λέγουν και τους παραγωγούς µε τους οποί-
ους θα συνεργαστούν. Το σίγουρο είναι πως 
φέτος οι τιµές θα είναι χαµηλότερα από πέ-
ρυσι». Η κατάσταση είναι ακόµη πιο δύσκο-
λη, σύµφωνα µε τον ίδιο, για όσους έχουν 
γίδια, αφού «µόνο οι παραγωγοί των οποί-
ων το γάλα πάει για εµφιάλωση πληρώνο-
νται µε έως 70 λεπτά το κιλό, οι άλλοι παί-

ζουν λίγο πάνω από τα 50 λεπτά το κιλό».
Στον ίδιο νοµό, προβατοτρόφος µε κοπάδι βι-

ολογικής εκτροφής, τόνισε στην Agrenda πως 
δέχθηκε την περασµένη ∆ευτέρα 7 Ιανουαρί-
ου στο κινητό µήνυµα από τη γαλακτοβιοµη-
χανία µε την οποία συνεργάζεται, πως για τη 
φετινή γαλακτική σεζόν θα ξεκινήσουν µε 95 
λεπτά το κιλό, από 1,08 ευρώ το κιλό πέρυσι.

Ανοιχτές τιµές και στην Καστοριά
Με ανοικτές τιµές και χωρίς προκαταβολές 

εισκοµίζει γάλα, µέχρι τώρα, η πλειονότητα 
των µεταποιητών και στη γειτονική Καστο-
ριά, όπως µας είπε η ταµίας του κτηνοτροφι-
κού συλλόγου του νοµού Άννα Μόσχου, ενώ 

Η µόνιµη επωδός των 
τυροκόµων, σε όποιον 

κτηνοτρόφο τολµήσει να 
ρωτήσει τί θα γίνει, είναι να 

τον παραπέµψουν, αν δεν 
του αρέσει, να αναζητήσει 
άλλη τυροκοµική «στέγη», 

γνωρίζοντας πως κάτι 
τέτοιο είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να γίνει, 
αφού οι ίδιοι σπανίως, 

πλέον, συνάπτουν νέες 
συνεργασίες 

µε παραγωγούς, πέραν 
αυτών που έχουν.

Νέος γύρος υποχώρησης   
στις τιμές του αιγοπρόβειου
Αν δεν σας αρέσει να παραδώσετε αλλού, λένε οι τυροκόμοι στους παραγωγούς 
που υποχρεώνονται να πουλήσουν ακόμα φθηνότερα πριν εγκαταλείψουν οριστικά 

Χειρότερα από πέρυσι αναµένει να 
εξελιχθούν τα πράγµατα στο χώρο της 
αιγοπροβατοτροφίας ο πρόεδρος του συλλόγου 
κτηνοτρόφων Καβάλας, Νίκος ∆ηµόπουλος 
(αριστερά), ο οποίος ανέφερε πως για την ώρα 
ελάχιστοι παραγωγοί αρµέγουν, ενώ 
η πλειονότητα τους θα αρχίσει να παραδίδει 
γάλα αρχές Φεβρουαρίου.
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«Τα τιµολόγια 
για το γάλα 
του Οκτωβρίου 
2018 ήταν µε 72 
λεπτά το κιλό, 
ενώ το κόστος 
παραγωγής 
υπολογίζεται 
κοντά στα 75 
λεπτά» λέει 
στην Agrenda 
o κτηνοτρόφος 
Σάκης 
Λουκµακιάς. 

στη Φλώρινα τα πιο πρόσφατα τιµολόγια που 
κόπηκαν, σύµφωνα µε παραγωγό που θέλη-
σε να διατηρήσει την ανωνυµία του, ανέγρα-
φαν 81 λεπτά το κιλό για το πρόβειο και τα 45 
λεπτά για το γίδινο.

Στην Ηµαθία για το συµβατικό πρόβειο γά-
λα κατά τον πρόεδρο της ΠΕΚ Στέργιο Κύρ-
τσιο, οι τιµές των µεγάλων γαλακτοβιοµηχα-
νιών «παίζουν» µεταξύ 70 - 80 λεπτών το κι-
λό -µε τον πήχη για τις πρωτεΐνες και τα λί-
πη στο 12,4% από το 12%- και στο γίδινο γύ-
ρω στα 50 λεπτά το κιλό. Τα µικρότερα τοπι-
κά τυροκοµεία πληρώνουν για ποιοτικό γά-
λα έως και 85-86 λεπτά το κιλό στο πρόβειο 
και για 60 λεπτά το κιλό στο γίδινο, αλλά οι 
ποσότητες που παραλαµβάνουν δεν είναι α-
ντίστοιχα µεγάλες.

Στο Κιλκίς, σύµφωνα µε τον επικεφαλής 
του κτηνοτροφικού συλλόγου Παιονίας Θω-
µά Καρυπίδη, το πρόβειο είναι γύρω στα 75 
λεπτά το κιλό και µπορεί να φτάσει στα 80 λε-
πτά, µε λιποπρωτεΐνες πάνω από 12%, ενώ στο 
κατσικίσιο η τιµή κυµαίνεται µεταξύ 0,42 έως 
0,53 ευρώ το κιλό και πάλι ανάλογα το ποσο-
στό λιποπρωτεΐνών.

Σταθερά χαµηλά στη Χαλκιδική
Σταθερές τιµές σε σχέση µε πέρυσι -µε εύ-

ρος που κυµαίνεται από 0,75 έως 0,85 ευρώ 
το κιλό- πληρώνουν οι τυροκόµοι στη Χαλκι-
δική, για το πρόβειο γάλα, ενώ για το κατσι-
κίσιο η µέση τιµή είναι στα 0,54 ευρώ, τονίζει 
ο παραγωγός ∆ηµήτρης Παπαδάκης.

Μεταξύ 71 και 75 λεπτών το κιλό στο πρό-
βειο και λίγο πάνω από τα 40 λεπτά το κιλό 
στο κατσικίσιο, τιµολογούν οι γαλακτοβιο-
µηχανίες στις Σέρρες, τονίζει η πρόεδρος του 
κτηνοτροφικού συλλόγου του νοµού Ελπίδα 
Σιδηροπούλου, επισηµαίνοντας, ταυτόχρονα, 
πως πολλές εταιρείες δεν ανανεώνουν καν τις 
συµβάσεις τους µε παραγωγούς. 

Αργούν οι παραδόσεις στην Καβάλα
Χειρότερα από πέρυσι αναµένει να εξελι-

χθούν τα πράγµατα στο χώρο της αιγοπροβα-
τοτροφίας και ο πρόεδρος του συλλόγου κτη-
νοτρόφων της Καβάλας, Νίκος ∆ηµόπουλος, 
ο οποίος ανέφερε, πάντως, πως για την ώρα ε-
λάχιστοι παραγωγοί αρµέγουν και πως η πλει-
ονότητα τους θα αρχίσει να παραδίδει γάλα α-
πό τις αρχές Φεβρουαρίου και µετά. Για τη Ρο-
δόπη, ο ίδιος µας είπε πως η περσινή γαλακτι-
κή περίοδο είχε κλείσει µε 70 λεπτά στο πρό-
βειο και 50 λεπτά στο γίδινο και πως δεν βλέ-
πει να αλλάζει κάτι προς το καλύτερο φέτος.

Χειρότερα στον Έβρο με το πρόβειο 
60 λεπτά και το γίδινο 40 λεπτά
Ακόµη πιο δύσκολη προοιωνίζεται η χρονιά 
όσο πιο βορειοανατολικά της χώρας κινείται 
κανείς, καθώς µειώνονται δραστικά οι επι-
λογές που έχουν οι κτηνοτρόφοι για να που-
λήσουν το γάλα τους. 

Έτσι, στον Έβρο για παράδειγµα, όπου ε-
πί της ουσίας υπάρχουν δύο µόνο βιοµηχα-
νίες για να απορροφήσουν την πρώτη ύλη, 
το πρόβειο έχει πληρωθεί ακόµη και µε 60 
λεπτά το κιλό, ενώ το γίδινο µε µόλις 40 λε-
πτά το κιλό. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda ότι πε-
ρίπου δύο χρόνια πριν (τέλη του 2016) οι τι-
µές κινούνταν στα επίπεδα του ενός ευρώ και 
των 65 λεπτών το κιλό αντίστοιχα. 

Η τεράστια αυτή πτώση καθιστά -όπως µας 
αναφέρουν παραγωγοί από την περιοχή- την 
πλειοψηφία των αιγοπροβατοτροφικών εκ-
µεταλλεύσεων ζηµιογόνες, οδηγώντας πολ-
λούς παραγωγούς σε µείωση του ζωικού τους 
κεφαλαίου, προκειµένου να ανταπεξέλθουν 
στο κόστος παραγωγής, το οποίο συνεχίζει 

να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. 
Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε τις δυσµενείς 

για την αιγοπροβατοτροφία καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν συνήθως στην περι-
οχή (ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες, έντο-
νες χιονοπτώσεις), σηµειώνεται και µια αι-
σθητή µείωση και στην παραγωγή γάλακτος, 
που οδηγεί περαιτέρω κάµψη του εισοδήµα-
τος των κτηνοτρόφων.

Προβληµατισµένοι όµως εµφανίζονται και οι 
αιγοπροβατοτρόφοι του νοµού Ξάνθης. Ειδικό-
τερα σύµφωνα µε όσα αναφέρει στην Agrenda 
o κτηνοτρόφος Σάκης Λουκµακιάς, ο οποίος α-
ναµένεται να ξεκινήσει να παραδίδει γάλα για 
τη φετινή γαλακτική περίοδο στο επόµενο 10ή-
µερο, αλλά ακόµη δεν ξέρει τί θα ισχύσει, το α-
νησυχητικό, «είναι ότι τα τιµολόγια για το γά-
λα του Οκτωβρίου του 2018 ήταν µε 72 λεπτά 
το κιλό, ενώ έχουµε υπολογίσει ότι το κόστος 
παραγωγής είναι κοντά στα 75 λεπτά το κιλό». 
Ο ίδιος προσθέτει πως όπως όλα δείχνουν οι 
τιµές δεν θα σηµειώσουν αύξηση. 
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Ζηµιογόνες  
εκµεταλεύσεις
Η πλειοψηφία των 
εκµεταλλεύσεων 
είναι ζηµιογόνες, 
οδηγώντας πολ-

λούς παραγωγούς 
σε µείωση ζωικού 

κεφαλαίου

Με SMS
Προβατοτρόφος από 
τα Γρεβενά µε κοπάδι 
βιολογικής εκτροφής 

δέχθηκε sms από 
γαλακτοβιοµηχανία 
πως για τη φετινή 

γαλακτική σεζόν θα 
ξεκινήσουν µε 95 
λεπτά το κιλό, από 
1,08 ευρώ πέρυσι

Λιποπρωτεΐνες
Οι παραγωγοί 

ελπίζουν σε λίγο 
καλύτερες τιµές 
αν το γάλα τους 

έχει λιποπρωτεΐνες 
πάνω από 12%

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

75 �82 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

75�85
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

70�80
ΗΜΑΘΙΑ

81
ΦΛΩΡΙΝΑ

75�80
ΚΙΛΚΙΣ

71�75
ΣΕΡΡΕΣ

72�75
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Έπιασε τόπο το «μασάζ»  
Αραχωβίτη στον Τύρναβο  
Με μικροδιευθετήσεις για συνεταιρισμούς, μικροαποζημιώσεις για παραγωγούς
και κατ’ ιδίαν συνομιλίες δια πάσαν νόσον, οι Θεσσαλοί διδάσκονται και Λακωνικά    

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆εν είχε κάποια µεγάλη είδηση η επίσκε-
ψη Αραχωβίτη στον Τύρναβο, είχε όµως 
πολύ «µασάζ» σε µια αγροτική περιοχή µε 
απαιτήσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγε-
σία κι αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις 
των συµµετεχόντων δεν πήγε κι άσχηµα. Ο 
Λάκωνας υπουργός έχει έναν τρόπο να δεί-
χνει πως ακούει µε ενδιαφέρον ακόµα και 
τα πιο µεµονωµένα ζητήµατα, κι αυτό σε ε-
ποχές ψηφοθηρίας καταγράφεται θετικά. Α-
πό την άλλη, η λογική «ό,τι τσιµπήσουµε» 
από την πλευρά των αγροτών κυριαρχεί. 

Έτσι, ανάµεσα στις ανακοινώσεις για κρα-
τικές ενισχύσεις και τις διαρκείς υποσχέσεις 
για αυστηροποίηση των ελέγχων κατά της 
νοθείας στο γάλα ο υπουργός έκανε γνω-
στό ότι το επόµενο διάστηµα θα κατατεθεί 
στη Βουλή νοµοσχέδιο για θέµατα του πρω-
τογενούς τοµέα, το οποίο θα περιλαµβάνει 
και διατάξεις για τις συνεταιριστικές οργα-
νώσεις. Ειδικότερα για τα περιουσιακά στοι-
χεία των υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών 
οργανώσεων τόνισε ότι δεν θα εκποιηθούν 
αφού είναι περιουσία των γενεών και όχι 
των συνεταίρων. Παράλληλα διευκρίνισε 
ότι δεν θα υπάρχει απαλλαγή διοικούντων 
για χρέη των οργανώσεών τους, αλλά µό-
νο αναστολή διώξεων µέχρι την ολοκλήρω-

ση της εκκαθάρισης. Επίσης ο υπουργός σε 
δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, χω-
ρίς να δώσει λεπτοµέρειες, εµφανίστηκε αι-
σιόδοξος για την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος των αµβυκούχων, σηµειώνοντας ότι 
προωθείται σε συνεργασία µε το υπουργείο 
Οικονοµικών, νοµοθετική ρύθµιση που θα 
αντιµετωπίσει οριστικά το πρόβληµα. Όσον 
αφορά το θέµα των ανοιχτών τιµών στο βαµ-
βάκι χαρακτήρισε για µια ακόµα φορά απα-
ράδεκτο το φαινόµενο, υποστηρίζοντας ότι 
το υπουργείο προχωρεί σε ρύθµιση για την 
επόµενη χρονιά, σύµφωνα µε την οποία η 
τιµή θα είναι γνωστή στους παραγωγούς µε 
την παράδοση ή θα είναι προσυµφωνηµέ-
νη µε συµβόλαιο υπογεγραµµένο από την 
σπορά, κάτι που έχει ανακοινωθεί εδώ και 
εβδοµάδες µετά την συνάντηση που είχε µε 
τη ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος. Επιπλέον ο 
υπουργός ανέφερε ότι: 

  Στο επόµενο τρίµηνο θα ανακοινωθούν 
συνδυαστικά µέτρα για τη µείωση του κό-
στους παραγωγής.

 Γίνεται αναµόρφωση του κανονισµού 
του ΕΛΓΑ, προκειµένου να προσαρµοστεί 
στις νέες καλλιέργειες, τα νέα µετεωρολογι-
κά δεδοµένα και την κλιµατική αλλαγή, ώ-
στε «να δηµιουργηθεί ένας σύγχρονος κα-
νονισµός ασφάλισης και ένας, αλληλέγγυος 
δηµόσιος και ανταποδοτικός οργανισµός».

Όπως υποστηρίχθηκε από το ΥΠΑΑΤ έχει 

κατατεθεί στην ΕΕ επιστηµονικά τεκµηριωµέ-
νος φάκελος για τις επιπτώσεις της κλιµατι-
κής αλλαγής σε µια σειρά αγροτικών προϊ-
όντων που υπέστησαν φέτος ζηµιές και ζη-
τείται η έγκριση προγραµµάτων αποζηµίω-
σης γι’ αυτές τις καλλιέργειες.

Αναφορικά µε το ακατάσχετο λογαρια-
σµό των αγροτών, ο κ. Αραχωβίτης είπε ότι 
«οι ενισχύσεις των µικροµεσαίων αγροτών 
πλέον προστατεύονται» και πως «δεν υπάρ-
χει άλλη κοινωνική οµάδα που να απολαµ-
βάνει ακατάσχετο 22.500 ευρώ».

Τον Θανάση Νασίκα, πρώην πρόεδρο της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας ακούνε µε 

προσοχή ο  υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. 
Αραχωβίτης και ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου Π. Σαρχώσης.

Εκτός αγροτικού
πακέτου Γιούνκερ 
µένει η Ελλάδα 
Ανήµπορη να επωφεληθεί του 
αγροτικού πακέτου Γιούνκερ 
εµφανίζεται η Ελλάδα όπως 
υποστηρίζουν µε παρεµβάσεις στο 
Εθνικό και και Ευρωπαϊκό κοινοβουλίο 
η τοµεάρχης αγροτικού της Ν∆ 
Φωτεινή Αραµπατζή και ο 
Ευρωβουλευτής και µέλος της 
Επιτροπής Γεωργίας Μανώλης 
Κεφαλογιάννης. 
Αφορµή για τις εν λόγω 
κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις 
η προσφατη υπογραφή συµφωνίας 
(3/1/2019) για τη χορήγηση εγγύησης 
ύψους 610 εκατ. ευρώ από το πακέτο 
Γιούνκερ σε Ισπανική τράπεζα, για τη 
χρηµατοδότηση αποκλειστικά 15.000 
µικρών επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τοµέα και η 
αντίστοιχη στις 13/9/2018 ύψους 155 
εκατ. ευρώ µεταξύ Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Επενδύσεων και ρουµανικής 
Κυβέρνησης, µε αποκλειστικό στόχο 
την ενίσχυση των αγροτών και των 
επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. 
«∆υστυχώς, εδώ και 4 χρόνια 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και 
παρά τη σηµαντική αποεπένδυση που 
έχει υποστεί η χώρα µας, ειδικά στον 
τοµέα της γεωργίας, που έχει πληγεί 
από τη φορολογική και ασφαλιστική 
κυβερνητική πολιτική, η ελληνική 
γεωργία δεν έχει επωφεληθεί ούτε 
1 ευρώ από ένα τόσο σηµαντικό 
χρηµατοδοτικό εργαλείο», τονίζει 
χαρακτηριστικά η κα. Αραµπατζή. 
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Λίγο ο χιονιάς, κάτι οι κρατικές ενισχύσεις
το σκέπτονται φέτος οι μπλοκατζήδες 
Παρά την κακοκαιρία αλλά και την 
«βροχή» των εξαγγελιών για κρατι-
κές ενισχύσεις  η ταραχή στον κά-
µπο που έχει φέρει η εκκαθάριση 
στο βαµβάκι κάνει τους αγρότες του 
θεσσαλικού κάµπου να µην εφησυ-
χάζουν. Ως εκ τούτου, έχουν απο-
φασίσει να πραγµατοποιούνται, σε 
καθηµερινή βάση, καιρού επιτρέπο-
ντος, περιοδείες και συσκέψεις στα 
χωριά, για την ενηµέρωση των α-
γροτών, που θα καταλήξουν σε παν-
καρδιτσιώτικη σύσκεψη Αγροτικών 
Συλλόγων και αγροτών (πιθανή η-
µεροµηνία η 18η Γενάρη). Ανάλο-
γες κινήσεις γίνονται από την Ενω-
τική Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλό-
γων Ν. Λάρισας, η οποία προγραµ-
µατίζει συσκέψεις στις επαρχίες του 
νοµού (15/1 στην Αγιά). Τις επόµε-
νες µέρες ακολουθούν συσκέψεις 
Αγροτικών Συλλόγων της Ελασσό-
νας και των άλλων επαρχιών. 

Πάντως, µε σχετικά µειωµένη συµ-
µετοχή των αγροτών λόγω των δυ-
σκολιών στις µετακινήσεις (εξαιτίας 
των χιονοπτώσεων στη Βόρεια Ελλά-
δα) διεξήχθη την Παρασκευή 11 Ια-

νουαρίου η σύσκεψη της Γραµµα-
τείας της Πανελλαδικής Επιτροπής 
των Μπλόκων, στις 12 π.µ., στο Επι-
µελητήριο Σερρών. Μάλιστα σύµφω-
να µε όσα δηλώσαν στην Agrenda α-
γρότες που συµµετέχουν στην Επι-
τροπή όλες τις προηγούµενες ηµέ-
ρες δεν υπήρξε επικοινωνία µεταξύ 
των µελών ώστε να προκαθορίσουν 
τη στάση τους για τις επερχόµενες 
πορείες διαµαρτυρίες µε τη συµµε-
τοχή τρακτέρ στις 13 του µήνα (η α-
πόφαση αυτή ελήφθη στις 2 Γενά-
ρη στην Καρδίτσα). Αντίστοιχες συ-
σκέψεις και συνελεύσεις οργανώνο-
νται σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Να σηµειωθεί ότι σε υπόµνηµα που 
παρέδωσαν οι αγρότες στον υπουργό 
κατά την επίσκεψή του στον Τύρνα-
βο αναφέρθηκαν για ακόµα µια φο-
ρά στο θέµα των ανοιχτών τιµών στο 
βαµβάκι θέτοντας ως αίτηµατα αιχ-
µής:   Να δοθεί άµεση λύση στο ζή-
τηµα των χαµηλών τιµών.

  Να θεσπιστούν κατώτατες εγγυ-
ηµένες τιµές µε βάση το κόστος πα-
ραγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί η βι-
ωσιµότητα των παραγωγών.

Καιρού 
επιτρέποντος 
θα πραγµατο-
ποιούνται σε 
καθηµερινή 
βάση 
συσκέψεις 
και περιοδείες 
στα χωριά.

13 Ιανουαρίου
Οι κακές καιρικές 

συνθήκες «µπλόκαραν» 
την επικοινωνία 

µεταξύ των µελών 
της Πανελλαδικής 

Επιτροπής Μπλόκων 
για διαµαρτυρίες µε 

τρακτέρ στις 13 
του µήνα

Η τεχνική λύση 
έκαψε Παρλίτση 
φέρνει όμως ξανά  
Παλάσκα στην 
Ομοσπονδία;

Μπορεί µέχρι στιγµής να το αρνείται, 
όµως όπως µαθαίνουµε κατά πάσα 
πιθανότητα θα θέσει ξανά υποψη-
φιότητα για τη θέση του προέδρου 
της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περι-
φέρειας Θεσσαλίας, ο Νίκος Παλά-
σκας (βρίσκεται στη θέση του προέ-
δρου 2 τετραετίες), στις αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη νέου ∆Σ, στις 20 Ι-
ανουαρίου που θα διεξαχθούν στον 
Πλατύκαµπο. Αν και µέχρι πρόσφα-
τα µερίδα κτηνοτρόφων προωθού-
σαν τον κτηνοτρόφο και µέλος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Ζήση Παρλίτση µε τον 
Παλάσκα να εµφανιζόταν έτοιµος 

να παραδώσει τα ηνία ανταλλάσο-
ντας την θέση µε µια πιο σηµαντική 
στην κυοφορούµενη ∆ιεπαγγελµα-
τική Φέτας τα σχέδια ανατράπηκαν. 

Από τη µια η καθυστέρηση ίδρυ-
σης της ∆ιεπαγγελµατικής, η οποία 
«κολλάει» στην απροθυµία των βιο-
µηχάνων να συνεργαστούν µε τους 
παραγωγούς και από την άλλη το θέ-
µα που προέκυψε µε τους βοσκοτό-
πους (τεχνική λύση) ακύρωσαν την 
υποψηφιότητα Παρλίτση που πλέ-
ον αποτελεί κόκκινο πανί για τους 
συναδέλφους του µιας και µετέχει 
στο ∆Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι όπως ό-
λα δείχνουν ο «παλιός» Παλάσκας 

θα ξανακατέβει πιθανότητα στις ε-
κλογές προκειµένου αν εκλεγεί, ό-
πως µας λένε µέλη της οργάνωσης 
να παραµείνει για κάποιο διάστηµα 
(ένα – δύο έτη) και στη συνέχεια να 
ξαναπροκηρυχτούν εκλογές. 

Την ίδια στιγµή ένα νέο όνοµα που 
έχει αρχίσει να παίζει δυνατά τις τε-
λευταίες ηµέρες ως το επικρατέστερο 
για τη διαδοχή του Νίκου Παλάσκα 
είναι ο Γιάννης Κουρουµπίνος από 
το Βλαχογιάννη Θεσσαλίας, ο οποί-
ος µάλιστα κατέχει τη θέση του αντι-
προέδρου στην Οµοσπονδία Κτηνο-
τροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρό-
φων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Έτοιµος να παραδώσει 
τα ηνία ανταλλάσοντας 

τη θέση µε µια πιο 
σηµαντική στην 
κυοφορούµενη 

∆ιεπαγγελµατική  
Φέτας, εµφανιζόταν 

µέχρι πρότινος 
ο Νίκος Παλάσκας.

Κουρουµπίνος
Ένα νέο όνοµα που 

αρχίζει να παίζει 
δυνατά τις τελευ-

ταίες ηµέρες ως το 
επικρατέστερο για τη 
θέση του προέδρου 

είναι αυτό του Γιάννη 
Κουρουµπίνου
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ΜΑΪΚ ΠΕΝΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Ο πρόεδρος Τραµπ, εγώ 
και όλο µας το επιτελείο, 
θα µείνουµε ανυποχώρητοι 
έως ότου οι ∆ηµοκρατικοί 
στο Κογκρέσο έρθουν στις 
διαπραγµατεύσεις και 
συνεργαστούν µαζί µας για 
να εγγυηθούµε τα σύνορα, 
να χτίσουµε ένα τείχος για 
να τερµατιστεί η 
ανθρωπιστική κρίση».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤτΕ
«Θα συνεχίσω να επιτελώ 
ανεπηρέαστος τα 
καθήκοντά µου και να 
επιδιώκω, όπως έχω 
θεσµική υποχρέωση, τη 
θωράκιση και τον συνεχή 
εκσυγχρονισµό του 
τραπεζικού συστήµατος, 
καθώς και την αµερόληπτη 
ενηµέρωση της κοινής 
γνώµης».

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Ελλάδα και Γερµανία 
έχουν στενούς δεσµούς 
µέσω διµερών σχέσεων και 
ως εταίροι σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. 
Τα τελευταία χρόνια ήταν 
πολύ δύσκολα για πολύ 
κόσµο στην Ελλάδα[...] θα 
ήθελα να διαβεβαιώσω ότι 
η Ελλάδα, µπορεί να 
συνεχίσει να βασίζεται στη 
φιλία της Γερµανίας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΤΕ ΝΑ ∆ΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΛ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ουδέν κρυπτώ
Ο Μάξιµος (έδωσα τη µάχη στο 
γάλα), µε αφορµή τα κακά 
µαντάντα από τις Βρυξέλλες, που 
περιγράφει το ρεπορτάζ της 
Agrenda περι πριµ εξόδου στην 
αιγοπροβατοτροφία, και ο 
χρόνος θα δείξει αν 
επιβεβαιωθεί, θυµάται τις εν 
κρυπτώ ενέργειες των 
Βρυξελλών µέχρι να έρθει το 
πριµ εγκατάλειψης στα καπνά.

 
Συνένοχοι
Τι τα θες, ο κλάδος της 
αιγοπροβατοτροφίας, βρίσκεται 
από καιρό στο µάτι του 
κυκλώνα και τώρα όπως λένε 
οι κτηνοτρόφοι, η Βάθη πάει να 
τους µπουρδουκλώσει 
κάνοντάς τους συνενόχους µε 
την υπογραφή της τεχνητής 
λύσης µε τα βοσκοτόπια. Αν 
γίνει έλεγχος από την Ευρώπη 
και ο βοσκότοπος είναι αλλού;

 
Βρέχει de minimis
Στα σκαριά λέει ο υπουργός 
της πλατείας η καταβολή 
έκτακτης κρατικής ενίσχυσης 
στα ροδάκινα, που θα αφορά 
και τα συµπύρινα, αρκεί βέβαια 
να µην βρουν πάτηµα οι 
κονσερβάδες για να ρίξουν την 
τιµή. Στον Τύρναβο, µάλιστα, 
διεύρυνε το πακέτο και µε τα 
αχλάδια, ενώ κάτι ειπώθηκε 
και για τα όσπρια...

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά

Καπνός χωρίς φωτιά σίγουρα δεν υπάρχει, αναφορικά µε το αποκα-
λυπτικό θέµα της Agrenda, περι σχεδίου - σε πρωτόλειο βέβαια και 
τεχνοκρατικό στάδιο- για γενναίο πριµ εξόδου στην αιγοπροβατο-
τροφία, όπως στην περίπτωση του καπνού. Το θέµα προκάλεσε και 
την αντίδραση της Επιτροπής που αρνείται την ύπαρξη σχεδίου, χω-
ρίς ωστόσο να παραθέτει ποια τουλάχιστον «γενναία» κίνητρα έχει 
στη φαρέτρα της µέσω της νέας ΚΑΠ, για να στηριχθεί ο πολύπα-
θος αυτός τοµέας. Όσο για τη φέτα, λέει ότι θα συνεχίσει να την υ-
περασπίζεται από κάθε προσπάθεια αποµίµησης και σφετερισµού, 
αρκεί στην ετικέτα να µη γράφει γάλα ευρωπαϊκής προέλευσης...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αν δώσουν το 
Οk οι θεσµοί, θα 
ενεργοποιηθεί, λέει 
προσεχώς η νέα 
ρύθµιση µε πολλές 
µηνιαίες δόσεις (έως 
120) για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων χρεών 
προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία και για τους 
αγρότες.

Τι θα γίνει µε τα 
χρωστούµενα 
της ΕΒΖ στους 
τευτλοπαραγωγούς 
από τη συνδεδεµένη 
του 2017, του 2018 
ρωτά µεταξύ άλλων ο 
Καρασµάνης, ο οποίος 
λέει ότι δεν έχει λάβει 
απάντηση ως τώρα 
για το «λουκέτο» της 
ζαχαροβιοµηχανίας.

Υβρίδια
 Το ’ψαξε λέει και βρήκε 

ο Τάκης µε τα λεµόνια ότι 
δεν υπάρχει κανένα σχέδιο 
για πριµ εξόδου στην 
αιγοπροβατοτροφία, πλην 
βεβαίως του δικού του. Τις 
προάλλες, πάντως, ο ίδιος 
απαριθµούσε τα... λουκέτα.  

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Συνδέσµου του, σήµερα 
απασχολούνται 82.000 
εκµεταλλεύσεις, ενώ το 
2016 οι εκµεταλλεύσεις 
στην αιγοπροβατοτροφία 
έπεσαν στις 84.000 από τις 
87.000 που είχαν 
καταµετρηθεί µια χρονιά 
πίσω, το 2015. 

 Αντίστοιχα, το 2008 οι 
εκµεταλλεύσεις ανέρχονταν 
σε 125.000, περισσότερες. 
Συµπέρασµα, την τελευταία 
8ετία αποχωρούν από τον 
κλάδο 5.125 παραγωγοί 
ετησίως!

;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Το σηµαντικό είναι να 
κερδίζουµε. Ανεβήκαµε 
στην 8η θέση, συνεχίζουµε 
έτσι. Και πριν έρθει ο 
κόουτς ένιωθα καλά. 
Κάποιες φορές βγαίνει 
αυτό στο παρκέ, κάποιες 
άλλες δεν βγαίνει. Έχουµε 
χάσει έδαφος και ξέρουµε 
ότι πρέπει να παίξουµε 
πολύ καλύτερα».

Άλλον έναν 
χιονιά και µε 
βλέπω να 
επανεκλέγοµαι 
από την πρώτη 
Κυριακή!

∆εκαετία ‘80 Στερεά Ελλάδα, ∆οµβραίνα 
Βοιωτίας, µε το πρόγραµµα των επιδοτήσεων… 
ξεπατώνονται δεκάδες στρέµµατα αµπελιών και σε 
λιγότερο από περίπου 10 χρόνια το έχουν 
µετανιώσει. Ακόµα λένε τι χαζοµάρα έκαναν! 
Σηµειωτέον ότι στην περιοχή έβγαινε αρκετά 
άριστης ποιότητας κρασί, µέχρι και τα καΐκια από 
το Γαλαξίδι έρχονταν εν πλω στην παραλία του 
Αγ. Νικολάου για να πάρουν κρασί ή την 
περιβόητη φακή ∆οµβραίνης! 20 χρόνια περίπου, 
µετά, το ίδιο γίνεται στην Αιτωλοακαρνανία µε τα 
καπνά, µε τα ίδια αποτελέσµατα! Εδώ και περίπου 
1 χρόνο συµβαίνει και στην αλιεία µε τις 
επιδοτήσεις για τη διάλυση των παραδοσιακών 
ξύλινων καϊκιών. Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί 
το πρόγραµµα οι αντιδράσεις είναι πολλές και 
προσπαθούν να κάνουν άρση ή τροποποίησή του! 
Γενάρης 2019 και τα νέα κάνουν το γύρο όλης 
της Ελλάδας για την αιγοπροβατοτροφία…. (to be 
continued). Σχόλιο αναγνώστη της Agrenda…

Πολλοί είναι οι ελαιοπαραγωγοί της Κέρκυρας, 
που µαθαίνουµε ότι δεν έχουν λάβει ακόµη την 
επιδότηση του ελαιολάδου είτε έχουν λάβει πολύ 
µικρότερα ποσά από αυτά που συνήθως έπαιρναν. 
Το πρόβληµα αφορά κυρίως παραγωγούς νότιας 
Κέρκυρας που αναγκάστηκαν να υποβάλλουν 
ενστάσεις ύστερα από τον τηλεσκοπικό έλεγχο 
κατά τον οποίο κρίθηκε ότι τα κτήµατα τους δεν 
είναι καλλιεργηµένα. Το ∆εκέµβριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
είχε ενηµερώσει τον βουλευτή Κώστα Παυλίδη ότι 
οι ενστάσεις εγκρίθηκαν και η επιδότηση θα µπει 
µέχρι τις 20 του ίδιου µήνα. Ούτε καν!  

Με άδεια χέρια έφυγαν οι τευτλοπαραγωγοί από 
τον Τύρναβο, ενώ όπως µαθαίνουµε µετά την 
σύσκεψη µε τον υπουργό υπήρξαν έντονες 
αντιδράσεις, καθώς κάποιοι εκπρόσωποι δεν 
πρόλαβαν να παραθέσουν τα αιτήµατά τους. 
Ανάµεσά τους και ο πρόεδρος τευτλοπαραγωγών 
Θεσσαλίας Θεόδωρος ∆αλακούρας, ο οποίος 
δήλωσε ότι όσο δεν λύνουν τα προβλήµατα που 
συσσωρεύτηκαν στον κλάδο µας, τόσο θα µας 
βρίσκουν µπροστά τους. Κρίµα που δεν µπορούν 
να µπουν και τα τεύτλα στα… de minimis!!

Στον Τύρναβο, που πήγε και ο Κουρεµπές, 
ρωτήθηκε για τον κανονισµό του ΕΛΓΑ. Αυτό που 
απάντησε όµως δεν ξέρουµε αν ικανοποίησε ή 
αν εξόργισε τους παραγωγούς. Ουσιαστικά ο 
πρόεδρος του φορέα απάντησε ότι δεν ευθύνεται 
για τον υπάρχοντα κανονισµό αφού είναι από το 
2011 και ότι προτίθεται να τον αλλάξει. Αυτό 
βέβαια το ακούµε από την ηµέρα που ανέλαβε. 
Επίσης, η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές που 
πρότεινε δεν αλλάζουν την ουσία του οργανισµού, 
αφού θα παραµείνει φοροεισπρακτικός.

Αν είστε, πάντως, παραγωγός και περιµένετε 
αποζηµιώσεις για το 2018, το νεότερο είναι ότι 
τα πρώτα ποσά θα καταβληθούν στις αρχές του 
Φλεβάρη. Μην µας ρωτάτε όµως σε ποιες 
περιοχές και για ποιες ζηµιές. Ούτε οι ίδιοι στη 
Μεσογείων δεν ξέρουν ακόµα…   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο 
ταν κάποιος επιλέγει 
συνειδητά να υπερα-
σπισθεί τη στάση του 
µε ένα ψέµα, τότε εί-

ναι πολύ πιθανό η γενικότερη θε-
ώρησή του να είναι ψέµα.   

  Ήταν μην αρχίσει
Ο ΛΟΓΟΣ για τον τρόπο µε τον 
οποίο επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Γεωργίας να διασκεδάσει 
τις εντυπώσεις από το πρωτοσέλι-
δο δηµοσίευµα της Agrenda, ανα-
φορικά µε την επεξεργασία σχε-
δίου χρηµατοδοτικού προγράµ-
µατος που θα επιδοτεί αιγοπρο-
βατοτρόφους για να εγκαταλεί-
ψουν το επάγγελµά τους. 

  Πρώτο ψέμα
«Η ΦΕΤΑ είναι και θα παραµεί-
νει ένα εµβληµατικό προϊόν, το 
οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
συνεχίσει να προωθεί και να υ-
περασπίζεται από παντός είδους 
προσπάθεια αποµίµησης και σφε-
τερισµού τόσο στην Ευρώπη όσο 
και παγκοσµίως». Πρώτο ψέµα.  

  Δεύτερο ψέμα 
«Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ όσο 
και ο ίδιος ο Επίτροπος Φιλ Χό-
γκαν έχουν διαπραγµατευτεί ε-
µπορικές συµφωνίες που βελτιώ-
νουν το φετινό καθεστώς της φέ-
τας σε σύγκριση µε το προϋπάρ-
χον και αυτό ισχύει σε κάθε αγο-
ρά, στην οποία τέτοιες συµφωνί-
ες έχουν συναφθεί από την Ευρω-
παϊκή Ένωση». ∆εύτερο ψέµα.

  Προηγήθηκε
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ η Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή είχε σπεύσει να 
επισηµάνει ότι «δεν σχε-
διάζει να παράσχει κίνη-
τρα σε όσους εγκαταλεί-
πουν τον τοµέα των προ-
βάτων, αντιθέτως πρόκει-
ται για τοµέα ο οποίος για 
την επιτροπή αποτελεί παρά-
δειγµα όπου η συνεχής στήριξη 

είναι απαραίτητη προκειµένου να 
εξασφαλίζεται θετική, οικονοµι-
κή, περιβαλλοντική και κοινω-
νική συµβολή στις αγροτικές πε-
ριοχές. Οποιοδήποτε αντίθετος 
ισχυρισµός είναι αναληθής».

  Feta Cheese 
∆ΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ να βάλω, εσάς 
τους αναγνώστες µου, στον ά-
χαρο ρόλο να επιλέξετε πού βρί-
σκεται η αλήθεια και πού η µπλό-
φα. Άλλωστε, κάποιες φορές, εί-
ναι η δύναµη των γεγονότων που 
µιλάει από µόνη της. Και είναι 
τα ίδια τα γεγονότα που βεβαι-
ώνουν ότι εδώ και τρία - τέσσε-
ρα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, µε τις αποφάσεις της και τις 
συµφωνίες της, άνοιξε την κερ-
κόπορτα για την αποσταθεροποί-
ηση του καθεστώτος προστασίας 
της φέτας, για τη διάθεση ακόµα 
και στην ευρωπαϊκή αγορά προ-
ϊόντων τρίτων χωρών µε το όνο-
µα φέτα (feta - cheese), όπως και 
για την παραγωγή Φέτας ΠΟΠ α-
πό εισαγόµενο γάλα. 

  Φετινά δεινά 
ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ εν αµαρτίαις, πά-
ντως, επί του θέµατος, όπως και 
η «χαλαρή» επί της ουσίας διά-
ψευση του ρεπορτάζ της Agrenda, 
προκύπτει από τις νέες µεθόδους 
που επέλεξε αυτή τη φορά η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να προσεγγί-
σει την ενδιαφερόµενη κοινωνία.  
Πρόκειται για ένα ευφάνταστο 
πραγµατικά tweet της Κοµισιόν, 

το οποίο αποκαλεί τη Φέτα ως 
την «πιο διάσηµη Ελληνίδα 

ΠΟΠ-σταρ». Εκεί λοιπόν α-
ναφέρεται µεταξύ άλλων: 
Σχετικά µε δηµοσιεύµα-
τα περί κινήτρων για έ-
ξοδο προβατοτρόφων απ’ 
το επάγγελµα και... άλλα 
«φετ-ινά» δεινά, επισυνά-
πτουµε την απάντησή µας 
και δύο φωτογραφίες...! 
Εγώ πάλι, τι να υποθέσω; 
Αµφισβητούνται τα φετι-
νά δεινά ή τα νέα κίνητρα;  

Eίναι τα ίδια τα 
γεγονότα που 
βεβαιώνουν ότι 
εδώ και τρία - 
τέσσερα χρόνια, 
η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, µε τις 
αποφάσεις της 
και τις συµφωνίες 
της, άνοιξε την 
κερκόπορτα για την 
αποσταθεροποίηση 
του καθεστώτος 
προστασίας της 
φέτας, για τη 
διάθεση ακόµα και 
στην ευρωπαϊκή 
αγορά προϊόντων 
τρίτων χωρών 
µε το όνοµα φέτα 
(feta-cheese), 
όπως και για 
την παραγωγή 
Φέτας ΠΟΠ από 
εισαγόµενο γάλα

Τ
α Κίτρινα Γιλέκα έχουν βρει έναν πα-
ράξενο σύµµαχο λίγο πιο πέρα από 
τις Άλπεις. Ο Λούτιζι Ντι Μάιο, ηγέ-
της του Kινήµατος των Πέντε Αστέ-

ρων της Ιταλίας, έχει κάνει µια ανάρτηση στο 
blog του στην οποία επαινεί τους Γάλλους δι-
αδηλωτές, φτάνοντας µέχρι και το σηµείο να 
τους προσφέρει οργανωτική υποστήριξη. Η κί-
νηση του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνη-
σης δείχνει απελπισία. Λίγο περισσότερο από έ-
να χρόνο πριν, ο Ντι Μάιο προσέγγιζε τον πρό-
εδρο της Γαλλίας, Εµανουέλ Μακρόν, τον βασι-
κό στόχο των Κίτρινων Γιλέκων.[...]. Το Κίνηµα 
Πέντε Αστέρων είχε µια µάλλον συγκεχυµένη 
στρατηγική όσον αφορά την τοποθέτησή του 
στην πολιτική της ηπείρου. Στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, βρίσκεται στην ευρωσκεπτικιστική ο-
µάδα «Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άµεσης 
∆ηµοκρατίας», µαζί µε το Κόµµα Ανεξαρτησί-
ας του Ηνωµένου Βασιλείου. Ωστόσο, τον Ια-
νουάριο του 2017, προσπάθησε να µετακινη-
θεί στη Συµµαχία των Φιλελευθέρων και των 
∆ηµοκρατών για την Ευρώπη, την οµάδα των 
φεντεραλιστών του κοινοβουλίου, η οποία τε-
λικά το απέρριψε. Αυτή η αινιγµατική στάση α-
ντικατοπτρίζεται και πάλι στη σχέση του Κινή-
µατος µε τη Γαλλία. Στα τέλη του 2017, ο Ντι 

Μάιο έγραψε µια 
ανοικτή επιστολή 
στον Μακρόν για 
να υπογραµµίσει 
τις οµοιότητες µε-
ταξύ των κοµµάτων 
τους. «Το Κίνηµα των 
Πέντε Αστέρων πι-
στεύει βαθιά, όπως 
και εσείς, στην επα-

νίδρυση της Ευρώπης», έγραψε, προσθέτοντας 
ότι ούτε το κόµµα του ούτε το En Marche! είχαν 
«πίσω τους οποιοδήποτε λόµπι ή πρόσοδο να 
υπερασπιστούν». Αυτή την εβδοµάδα, ο Ντι 
Μάιο υιοθέτησε την αντίθετη θέση. Το πνεύ-
µα των Κίτρινων Γιλέκων «είναι το ίδιο πνεύ-
µα που έχει εµψυχώσει το Κίνηµα των Πέντε 
Αστέρων και χιλιάδες Ιταλούς από τη γέννησή 
µας το 2009», έγραψε. Για τον ηγέτη των Πέ-
ντε Αστέρων, ο Μακρόν είναι τώρα υπερασπι-
στής των ελίτ, των προνοµιούχων λίγων, ενα-
ντίον του λαού. [...]. Η κίνηση των Πέντε Αστέ-
ρων είναι κατάφωρα υποκριτική και διπλωµα-
τικά αδέξια. Τους τελευταίους επτά µήνες, η ι-
ταλική κυβέρνηση έχει στραφεί εναντίον των 
ευρωπαίων ηγετών, προειδοποιώντας τους να 
κοιτάνε τη δουλειά τους. Τώρα ο Ντι Μάιο ε-
πέλεξε να ανακατευτεί στην εσωτερική πολι-
τική άλλου κράτους.[...]. ∆εν είναι ένα καλό 
ξεκίνηµα για µια δύναµη που προσπαθεί να 
οικοδοµήσει συµµαχίες στην Ευρώπη. Η πτώ-
ση του κόµµατος στις δηµοσκοπήσεις δείχνει 
να εξηγεί την απεγνωσµένη επίκληση του Ντι 
Μάιο στα Κίτρινα Γιλέκα.[...].

* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG ΚΑΙ LA REPUBBLICA

Παράξενος 
σύμμαχος
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Αν µη τι άλλο οι πολιτικές ακροβασί-
ες στις οποίες επιδίδεται τις τελευταί-
ες ηµέρες ο Βασίλης Κόκκαλης, ανα-
θερµαίνουν το ενδιαφέρον για την 
πολιτική στο Θεσσαλικό κάµπο. Η α-
πόφαση του Λαρισαίου υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης να µην παρα-
στεί στη συνεδρίαση της Κοινοβου-
λευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων, σηµατοδοτεί δύο πράγµατα. 

 Πρώτον, µε τη δυναµική που α-
ποκτούν τα πράγµατα δεν θα είναι 
ξανά υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιο 
των ΑΝΕΛ στο νοµό Λάρισας.

 ∆εύτερον, µε την επιλογή του 
φράζει µόνος του το δρόµο προς τη 

Νέα ∆ηµοκρατία, όπου θα τον ήθε-
λαν πολύ, αυτή τη φορά, οι συντο-
πίτες του, ειδικά οι Σαρακατσαναί-
οι. Σηµειωτέον ότι η προϊστορία ε-
πιµένει... πας Σαρακατσάνος δεξιός!
Κι επειδή, εδώ που έφτασε, ο Βασί-
λης Κόκκαλης, δεν θα µπορούσε να 
µείνει εκτός πολιτικής, όλα οδηγούν 
στο ότι θα είναι υποψήφιος µε το ψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ! Απ’ ότι φαίνε-
ται, ο ίδιος το έχει µετρήσει καλά. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει αξιόλογα στελέ-
χη στην καρδιά του θεσσαλικού κά-
µπου και ειδικότερα στο νοµό Λάρι-
σας, οι νυν βουλευτές, Νίκος Παπα-
δόπουλος και Άννα Βαγενά δεν χαί-
ρουν ιδιαίτερης εκτίµησης στις τά-
ξεις των ψηφοφόρων του κυβερνώ-
νοντος κόµµατος, εποµένως, αρκεί 
ο Βασίλης Κόκκαλης να... τρυπώσει 
στο ψηφοδέλτιο! Μετά, βλέπει την 
πρώτη θέση...περίπατο! Ένα πράγ-
µα µόνο αρχίζει να τον ανησυχεί! Ί-
σως κι ένα δεύτερο!  

Το πρώτο είναι, πως θα πείσει τους 
«γαλαζοαίµατους» Σαρακατσαναίους 
να «βάψουν τα χέρια τους µε... κόκ-
κινο χρώµα»! Θα µπορούσαν να το 
δουν και σαν... κόκκινο αίµα! Ένα 
δεύτερο έχει να κάνει µε τους ψη-
φοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ! Καλό παιδί 
ο Βασίλης, δεξιοτέχνης στην πολι-
τική ο Κόκκαλης, όµως, εδώ έχου-
µε να κάνουµε µε το κεφάλαιο που 
λέγεται Αριστερά! Παραφράζοντας 
κατά κάποιο τρόπο το γνωστό ποί-
ηµα του Νίκου Εγγονόπουλου για 
τον Μπολιβάρ που κατέληγε «Στρα-
τηγέ, τι γύρευες στη Λάρισα, εσύ έ-
νας Υδραίος;» στην προκειµένη πε-
ρίπτωση θα µπορούσαµε να πούµε 
για τον Κόκκαλη «υπουργέ, τι δου-
λειά έχεις εσύ, ένας δεξιός - Σαρα-
κατσάνος στο ΣΥΡΙΖΑ;».

Βέβαια, η ζωή έχει και απρόοπτα! 
Απρόοπτο άλλωστε δεν ήταν το γε-
γονός ότι από «τσόντα» στο ψηφο-
δέλτιο των ΑΝΕΛ, ο Θεσσαλός, δικη-
γόρος των οφειλετών της Αγροτικής 
Τράπεζας, βρέθηκε να κατέχει θέση 
στα βουλευτικά έδρανα; Απρόοπτο 
δεν ήταν που το καλό παιδί της συ-
γκυβέρνησης, εξασφάλισε υπουρ-
γικό θώκο και µάλιστα στο πιο κρί-
σιµο για τους Θεσσαλούς υπουρ-
γείο, αυτό της Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης; Αντίθετα, µάλλον δεν ήταν α-
πρόοπτο, που ο Βασίλης Κόκκαλης, 
δεν έσπευσε να απαρνηθεί τη θέση 
στην κυβέρνηση και επιλέγει τώρα 
να είναι υποψήφιος µε το ΣΥΡΙΖΑ.

Κόκκινος Σαρακατσάνος;
Το αγαπημένο παιδί των Σαρακατσαναίων του κάμπου στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Βασίλης Κόκκαλης γεννήθηκε 
το 1972. Σπούδασε νοµικά στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και ασκεί το επάγγελµα 
του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο στο 
Πρωτοδικείο Λάρισας. Ήταν 
πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Θεσσαλίας 
από το 2005 έως και το 2014. Έχει 
διατελέσει ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ήµου Λαρισαίων (2000- 2010), 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ε.Φ.Ε.Τ( 2006-2008) και 
αντιπρόεδρος του Εθνικού 
Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς 
(2008-2009). Συµµετείχε στη ∆ιαρκή 
Επιτροπή Εµπορίου της Βουλής ως 
εκπρόσωπος των καταναλωτικών 
οργανώσεων (2008-2009). 
Εκλέγεται πρώτη φορά βουλευτής 
Λαρίσης στις εκλογές της 25ης 
Ιανουαρίου 2015 µε τους ΑΝ.ΕΛ 
και επανεξελέγη στις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους.

Η προϊστορία επιµένει... πας Σαρακατσάνος δεξιός!
Και επειδή, εδώ που έφτασε, ο Βασίλης Κόκκαλης, δεν θα 
µπορούσε να µείνει εκτός πολιτικής, όλα οδηγούν στο ότι 
θα είναι υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ! Απ’ ότι 
φαίνεται, ο ίδιος το έχει µετρήσει καλά. 

Βασίλης Κόκκαλης

Μπολιβάρ
Παραφράζοντας το 

ποίηµα Εγγονόπουλου 
για τον Μπολιβάρ, που 
κατέληγε «Στρατηγέ τι 

γύρευες στη Λάρισα εσύ 
ένας Υδραίος;» λέµε 
«υπουργέ, τι δουλειά 

έχεις εσύ, δεξιός Σαρα-
κατσάνος στο ΣΥΡΙΖΑ»;

Απρόοπτα της ζωής
Απρόοπτο άλλωστε δεν 
ήταν το γεγονός ότι από 
«τσόντα» στο ψηφοδέλ-

τιο των ΑΝΕΛ, ο Θεσ-
σαλός, δικηγόρος των 
οφειλετών της πρώην 

ΑΤΕ, βρέθηκε να κατέχει 
θέση στα βουλευτικά 

έδρανα;

ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 

αξιόλογα στελέχη στην 
καρδιά του Θεσσαλικού 

κάµπου, εποµένως αρκεί 
να τρυπώσει ο Βασίλης 

στο ψηφοδέλτιο. Μετά η 
πρώτη θέση, περίπατος

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Ελληνο-ολλανδική 
έκθεση τροφίµων 
Η Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση «Ελλάδα Παντού» 
διοργανώνει την 2η Ελληνο-
ολλανδική Έκθεση-Φεστιβάλ «Feel, 
Taste, Live Greece!» στις 15-17 
Μαρτίου 2019, στο κέντρο Expo 
Houten στην Ουτρέχτη της 
Ολλανδίας µε θέµα τις εµπορικές 
σχέσεις και τον διαπολιτισµικό 
διάλογο ανάµεσα στις δύο χώρες. 
Απευθύνεται σε εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις που αναζητούν 
διαύλους στην Ολλανδία και σε 
φορείς που επιθυµούν να 
προβάλουν την άυλη πολιτιστική 
κληρονοµιά και τα τοπικά προϊόντα. 
Θέση στην έκθεση θα βρουν 
τρόφιµα, ποτά και προϊόντα γενικού 
εµπορίου, κτηµατοµεσιτικές και 
νοµικές υπηρεσίες καθώς και οι 
δηµιουργικές βιοµηχανίες της 
γαστρονοµίας, µουσικής, χορού. 
Με τη στήριξη των υπουργείων 
Τουρισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης, 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και 
Επιµελητηρίων Ελλάδος.

 Υποβολή ενστάσεων έως 
15 Ιανουαρίου στη ∆ΑΟΚ 
Αιτωλοακαρνανίας για τις 
καταστάσεις πληρωµής για το 
έτος 2017 της δράσης 3.1 
(Πρόγραµµα Σπάνιων Φυλών) 

 Η διαδικτυακή υπηρεσία για 
αιτήσεις κοινωνικού µερίσµατος 
2018 θα ανοίξει από 17 έως 21 
Ιανουαρίου.

 Μέχρι 21 Ιανουαρίου η ένταξη 
στις δράσεις αντικατάστασης 
κυψελών και στήριξης νοµαδικής 
µελισσοκοµίας. Ως ηµεροµηνία 
υποβολής νοείται αυτή κατά την 
οποία η αίτηση λαµβάνει 
πρωτόκολλο εισόδου στο αρµόδιο 
Κέντρο Μελισσοκοµίας ή την 
αρµόδια ∆ΑΟΚ 

 Έως 23 Ιανουαρίου η υποβολή 
ενστάσεων για τους απλήρωτους 
της εξισωτικής αποζηµίωσης 
έτους 2018. 

 Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι 
δηλώσεις παραγωγής και 
διακίνησης ζωοτροφών στις κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ όπου θα πρέπει να 
αναγράφεται η ποσότητα και το 
είδος που παρήγαγαν ή/και 
διακίνησαν στις εγκαταστάσεις.

 Έως 31 Ιανουαρίου η 
προθεσµία παράδοσης της ξηρής 
κορινθιακής σταφίδας εσοδείας 
2018 από τους παραγωγούς στις 
µεταποιητικές επιχειρήσεις.

ΟΥΤΡΕΧΤΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Θεσµός ο Αγρότης
της Χρονιάς 
Μία εβδοµάδα µόλις έµεινε για την εκδήλωση που 
αποτελεί εδώ και δέκα πλέον χρόνια, ένα σηµαντικό 
γεγονός για τους συντελεστές της αγροτικής 
οικονοµίας, την απονοµή των βραβείων Αγρότης 
της Χρονιάς στις 19 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο 
Kinsterna, στη Μονεµβασιά. Όπως είναι γνωστό, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης έχει βγάλει τους νικητές 
των βραβείων: Αγρότης της Χρονιάς (Παναγιώτης 
Πασσάς), Κτηνοτρόφος της Χρονιάς (Σοφοκλής 
Φιλιππίδης), Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς 
(Αγροτικός Συνεταρισιµός Ροβιών). Επίσης, τιµητική 
διάκριση θα απονεµηθεί στο Θεσσαλό 
βαµβακοπαραγωγό Νίκο Βαρδούλη και στον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Συκέας Λακωνίας. Η 
εκδήλωση απονοµής των βραβείων στους νικητές 
θα συνδυαστεί µε την ηµερίδα «Farmer’s Day». 

Εγκαίνια ένος νέου
υποκαταστήµατος
για τη Χίγκας ΑΒΕΕ 
H εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ ανοίγει ένα ακόµη 
υποκατάστηµα (Ιπποκράτους 69) στην Ορεστιάδα, 
µε εγκαίνια στις 12 Ιανουαρίου, ώρα 16:00µµ. 
Γνήσια ανταλλακτικά και λιπαντικά, µεταξύ 

άλλων, Claas (αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε 
Ελλάδα και Κύπρο από το Νοέµβριο του 2012), 
Gaspardo, Faresin, Maschio και λοιπών 
κατασκευαστών καθώς και αγροτικά εφόδια θα 
είναι διαθέσιµα, µαζί µε τις υπηρεσίες 
υποστήριξης των τεχνικών της εταιρείας. 

Μοχλός ανάπτυξης 
η ελληνική
σποροπαραγωγή 
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 
το πρωί στην αίθουσα 
Περιφερειακού Συµβουλίου 
Θεσσαλίας η ηµερίδα µε θέµα 
«Προοπτικές ανάπτυξης της 
ελληνικής σποροπαραγωγής - 
Μοχλός ανάπτυξης αγροτικής 
οικονοµίας», παρουσία του 
υφυπουργού Β. Κόκκαλη. Οι 
ενότητες που θα καλυφθούν 
αφορούν µεταξύ άλλων τις 
τάσεις και τα προβλήµατα της 
ελληνικής σποροπαραγωγής, 
τη χρήση επικαλυµµένου 
βαµβακόσπορου µε 
νεονικοτινοειδή κ.α.

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 

Ο πελοποννησιακός 
αµπελώνας παρουσιάζει
πάνω από 200 κρασιά 

H Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα 
Πελοποννήσου διοργανώνει στη 
Λεµεσό φεστιβάλ οίνου, στις 27 
Ιανουαρίου, στον πολυχώρο Carob 
Mill Restaurants µε τη συµµετοχή 
23 οινοποιών του πελοποννησιακού 
αµπελώνα και περισσότερα από 
200 κρασιά. Θα διεξαχθεί παιχνίδι 
τυφλής γευστικής δοκιµής και 
κλήρωση µε έπαθλο φιάλες του 
πελοποννησιακού αµπελώνα για 
τους συµµετέχοντες του Taste 
white. Ο Master of Wine Γιάννης 
Καρακάσης θα κάνει Masterclass. 
∆ιάρκεια: από τις 12:00πµ για τους 
επαγγελµατίες του οινικού κλάδου 
και από τις 14:00µµ για τους 
οινόφιλους, µέχρι τις 20:00µµ.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Η εφημερίδα Agrenda και η Οργανωτική Επιτροπή 

του θεσμού «Aγρότης της Χρονιάς», σας προσκαλούν 

στην τελετή απονομής των Βραβείων 2019.

Η διοργάνωση αναδεικνύει πρόσωπα και πρωτοβουλίες 

με σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη, ζωηρή παρουσία 

και συνεισφορά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής 

και δράση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας

Αναστασία Στασινού Τ. 210 3232905 | 697 3833032 | stasinou@agronews.gr

Kinsterna Hotel    Μονεμβασιά

19 01 2019  10:00 π.μ.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αρνιά Ασάφ θη-
λυκά και αρσενικά, 2 µηνών, 
από πατέρα µε µεγάλη γεννε-
τική αξία στο pedigree, πρώτης 
κατηγορίας γονότυπων (R/R), 
ανθεκτικά στη τροµώδη νόσο 
των προβάτων. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6970/040330.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτο-
παραγωγής. Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 14 αγελάδες σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή 
Εύβοιας. Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 40 πρόβατα γενη-
µένα Φριζάρτα µε Χιώτικα και 
30 πρόβατα σε κατάσταση εγκυ-
µοσύνης. Τηλ.6940/141407.

Πωλούνται 200 γίδια ντό-
πια. Περιοχή Μεσσηνία.  
Τηλ.6982/933464.

Πωλούνται 45 ζυγούρια Λακόν, 
γεννάνε τον Φεβρουάριο. Τιµή 
90€ συζητήσιµη. Περιοχή Αχα-
ΐα. Τηλ.6982/113390.  

Πωλούνται 50 πρόβατα χιώ-
τικα και γερµανοχιώτικα γεν-
νηµένα το Νοέµβριο µαζί µε 
τα αρνιά τους. Τιµή 100€ έκα-
στο, χωρίς τα αρνιά 60€. Περι-
οχή Πιερίας. Τηλ.2353/023850, 
6944/414903.

Πωλούνται γαλοπούλες Buff 
διάφορα χρώµατα, αρνά-
δες Ασσάφ, κατσίκια αρσενι-
κά και θηλυκά ∆αµασκού από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής. Τηλ.2102/481897, 
6972/807389.

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν. 
Τηλ.6934/043602.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0,17€ 
το κιλό και βιολογικό προς 
0,23€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρι-
σµένος απολυµασµένος, κατάλ-
ληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, 
κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι 
άριστης ποιότητας σε πολύ καλή τι-
µή. Παράδοση και σε µικρές ποσό-
τητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και 
στους γύρω νοµούς. www.trifillia.
gr. Τηλ.6944/411107.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυ-
ρα, τριφύλλι, αραποσιτιά και σα-
νός βρώµης, εξαιρετικής ποιό-
τητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή 
Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλείται σπόρος φακής ποικιλία 
Σάµου. Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται µπάλες άχυρου, σα-
νού και φιστικιάς. Περιοχή Αρκα-
δίας. Τηλ.6970/485300.

Πωλούνται µπάλες άχυρο, µι-
κρές. 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 τό-
νοι (600 δέµατα) Βιολογικό λι-
βαδίσιο µοσχοτρίφυλλο για γι-
δοπρόβατα. Περιοχή Καλαµάτα. 
Τηλ.6944/067610.

Πωλείται σανό βρώµης προς 
0,17€ το κιλό, τριφύλλι  προς 
0,22€ το κιλό και τσαΐρι προς 

0,17€ το κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6934/043602.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τε-
τράγωνη µπάλα προς 0,18€ το κι-
λό και καλαµπόκι σε σακιά προς 
0,20€ το κιλό. Περιοχή Γιαννι-
τσών. Τηλ.6945/805371.

Πωλείται σιταροσίκαλη προς 
0,21€ το κιλό. Περιοχή Λαγκαδά 
Θες/κης. Τηλ.6977/830247.

Πωλείται χορταροτρίφυλλο και 
καθαρό τριφύλλι. Περιοχή Ναύπα-
κτος. Τηλ.6943/920243.

Πωλείται σανός βρώµης προς 
0,16€ το κιλό και βίκος προς 
0,22€ το κιλό, άβρεχα, εξαιρετι-
κής ποιότητας. Περιοχή Μαγνησί-
ας. Τηλ.6944/272804.

Πωλούνται δέµατα σανός, βρώ-
µη σύγκαρποι προς 3€ το δέµα, 
τριφύλλι αρίστης ποιότητας προς 
4€ το δέµα, αλεύρι από κεχρί χω-
ρίς γλουτένη προς 3,5€ το κιλό. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται για σπορά κριθάρι ∆ή-
µητρα, βρώµη Κασσάνδρα και ρε-
βίθι Θήβα, τριορισµένα πρωτοετή. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλείται σανός βρώµης προς 
0,16€ το κιλό, βίκος προς 0,22€ 
το κιλό, σε µπάλες 30 κιλών άβρε-
χα και αρίστης ποιότητος. Περιοχή 
Μαγνησίας. Τηλ.6944/272804.

Πωλούνται άχυρα µικρού µε-
γέθους. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Tηλ.6937/313613.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χόρτα τριφύλλια ή σα-
νά και άχυρα σε µεγάλες µπάλες 
για αγελάδες. Τηλ.6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την 
από κοινού εκµετάλλευση άνευ τι-
µήµατος. ∆ιαθέτει 14 στρέµµατα 
προς καλλιέργεια και έχει επιπλέ-
ον σταβλικές εγκαταστάσεις, απο-
θήκες, οικία, φως και νερό. Περι-
οχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη 
Θεσσαλονίκη.  Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµα-
τα για συνεργασία, για καλλι-
έργεια αρωµατικών και φαρµα-
κευτικών φυτών. Ποτιστικά υψη-
λών αποδόσεων. Περιοχή νοµού 
Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµ-
µάτων και έτερο 61 στρεµµά-
των, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα, υψηλών αποδόσεων. 
Τηλ.6945/934725.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπε-
λουργικό-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 Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκο-
µικό. Τηλ.6945/373163.

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 επισκευασµέ-
νη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευ-
ασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπά-
ρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ρα-
ντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρο-
νοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε 
αποθηκευτικούς χώρους και όλα 
τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε 
κοντέινερ ανοξείδωτα για µονά-
δες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχα-
νήµατα και κατασκευάζονται 
τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο 
τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι 
υγραερίου, παστερίωση 1,5 τό-
νου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση χωρητικότητας 500-
3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τό-
νων. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρ-
µανση-ψύξη για παραδοσιακό για-
ούρτι, χωρητικότητας 1.000 και 
2.000 τεµάχια και µηχάνηµα πα-
στερίωσης για γάλα,  400 κιλών, 
µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 
κούπες, 200 µανοµετρικό, µάρ-
κας Ανάβαλος, σχεδόν καινούρ-
για. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυ-
κτικός θάλαµος συντηρήσεως, δι-
αστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε 
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλε-
κτρικός κάλυψης περίπου 15 
στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται τρακτέρ Ladini Alpine 
85 µοντέλο του 2005 (4.800 
ώρες), µε καµπίνα. Περιοχή Αχα-
ΐα. Τηλ.6972/238276.

Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερ-
µανικός, Silokin 5 κυβικά, µε ηλε-
κτρονικό ζυγιστικό και ταινία εκ-
φόρτωσης, σχεδόν καινούργιος. 
Τιµή 8.000€. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπρο-
βάτων Westfalia 24Χ24 µε πα-
γίδα γρήγορης εξόδου και αυ-
τόµατο ταϊστικό. Τιµή 7.500€. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλούνται σταβλικές εγκατα-
στάσεις µε ρεύµα, νερό και δρό-
µο. Περιοχή Λευκώνας Σερρών. 
Τηλ.6984/340383.

Πωλείται τρακτέρ Universal 
65 ίππων, 4Χ4, µε κουβά. 
Τηλ.6940/151407.

Πωλούνται 2 παγολεκάνες 500-
1.000 λίτρων σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται Jeep Nissan Patrol 
µε άδεια αγροτικό µηχάνηµα. 
Τηλ.6944/624443.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες 
κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πο-
λυετή εκπαίδευση στο εξω-
τερικό προσφέρει τις παρα-
κάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και 
τοποθέτηση καινούργιων και 
µεταχειρισµένων αρµεκτι-
κών µηχανηµάτων µε στό-
χο τη µείωση χρόνου άρµε-
ξης, σωµατικών κυττάρων, 
µικροβίων µε µηδενικές µα-
στήτιδες, την αύξηση παρα-
γωγή γάλακτος, λίπους και 
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τις χώρες µε τις ιδανικότερες συν-
θήκες για να ζει κανείς στην ύπαι-
θρο αναδεικνύει ο δείκτης Fresh 
Air Living Index, εντάσσοντας την 
Ελλάδα στην δεύτερη θέση της κα-
τάταξης παγκοσµίως. Πρώτη ξεχω-
ρίζει η Ισπανία, ενώ στην τελευ-
ταία θέση βρίσκεται το Κουβέιτ.

Ο αριθµός των προστατευόµε-
νων φυσικών µνηµείων UNESCO, 
η ελκυστικότητα του τοπίου, η α-
τµοσφαιρική ρύπανση και η πα-
ρουσία µονοπατιών πεζοπορίας 
βρίσκονται στην λίστα των κριτη-
ρίων της οµάδας της διαδικτυακής 
υπηρεσίας οργάνωσης εξορµήσε-
ων στη φύση coolcamping.com.   

Σηµειώνεται πως η Ελλάδα κα-
τέλαβε τη δεύτερη θέση χάρη στις 
διάσηµες πεζοπορικές διαδροµές 
αλλά και την άριστη βαθµολογία 
ποιότητας αέρα.

Πρόκειται για µια διάκριση που 
εφόσον επικοινωνηθεί σωστά θα 
µπορούσε να αυξήσει τις ροές του-
ριστών προς την ελληνική ύπαι-
θρο, σε προορισµούς που δεν εί-
ναι τόσο δηµοφιλείς, ενισχύο-
ντας έτσι τον κλάδο του αγρο-
τουρισµού. 

Από τα συµπεράσµατα της έρευ-

νας προκύπτει πως αν κάποιος θέ 
λει να µείνει στην ύπαιθρο στην 
Ευρώπη η καλύτερη πρόταση θα 
ήταν να επισκεφτεί την Ισπανία. 
Αν βρεθεί στην Αφρική, καλό θα 
ήταν να κινηθεί στη νότια πλευ-
ρά της, ενώ στη Λατινική Αµερι-
κή η Χιλή είναι η πιο ιδανική πε-
ριοχή. Από την Ασία ξεχωρίζει η 
Ταϊλάνδη, ενώ από την κεντρική 
Αµερική η Κόστα Ρίκα.

Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί 
πως η οµάδα που συνέταξε την ε-

τήσια αυτή έκθεση, ενώ συνήθως 
αναζητά τα καλύτερα µέρη που θα 
µπορούσε κανείς απλώς να επισκε-
φθεί για να συµµετάσχει σε δρα-
στηριότητες όπως είναι η πεζοπο-
ρία, η ποδηλασία ή η κατασκήνω-
ση και η εξερεύνηση, αυτή τη φο-
ρά ανέτρεξε σε στατιστικά στοιχεία 
προκειµένου να εντοπίσει τις χώ-
ρες στις οποίες θα έπρεπε να µέ-
νει κανείς για να απολαύσει κα-
τά το δυνατόν περισσότερο τις χα-
ρές της φύσης. 

∆ιαδροµές 
Οι διάσηµες πεζοπορικές 
διαδροµές και η ποιότητα 
του αέρα χάρισαν στην 

Ελλάδα τη δεύτερη θέση 

Ξεκίνησε ο διαγωνισµός 
καινοτοµίας Ecotrophelia
Την προκήρυξη του 9ου Εθνικού 
∆ιαγωνισµού για τη δηµιουργία 
καινοτόµων προϊόντων διατροφής, 
Ecotrophelia 2019 ανακοινώνει ο 
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Τροφίµων και Ποτών. Όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι φοιτητές καλούνται 
να δηµιουργήσουν ένα προϊόν 
διατροφής, που θα παρουσιάζει 
οπωσδήποτε στοιχεία οικολογικής 
καινοτοµίας. Αποστολή τεχνικού 
φακέλου ως 15 Μαρτίου και 
αναλυτικού φακέλου ως 24 Μαΐου.

Το αδελφοποιηµένο 
µε το ∆ίστοµο, Λίντιτσε 
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς συνεχίζει τις προβολές 
θεµατικού κύκλου µε το «Ένα 
δέντρο θυµάται…» στις 14 Γενάρη, 
ώρα 19:00µµ στο Ιστορικό του 
Αρχείο στον Ταύρο. Αφορά την 
ιστορία του αδελφοποιηµένου µε το 
∆ίστοµο τσέχικου χωριού Λίντιτσε, 
που οι Nαζί ισοπέδωσαν τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο ως αντίποινα για 
τη δολοφονία του Ράινχαρντ 
Χάιντριχ. Προλογίζει o σκηνοθέτης 
Κώστας Φόλλας. Είσοδος ελεύθερη.

Νούφαρα, κέδροι και ρόδα
στο ηµερολόγιο Πρεσπών
Την εποχή που οι κάτοικοι των 
Πρεσπών χρησιµοποιούσαν τα 
νούφαρα σαν καπέλα το καλοκαίρι 
και τα καλάµια για να κάνουν 
οικοδοµικές εργασίες, ενώ 
έφτιαχναν βάρκες µε το ξύλο του 
κέδρου και καταπολεµούσαν τον 
βήχα βράζοντας άγρια 
τριαντάφυλλα, αποτυπώνει το 
ηµερολόγιο του 2019, που 
κυκλοφόρησε σε 1.000 αντίτυπα 
η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 
και διανέµεται δωρεάν.

Προχωρά η Γεωργική
Σχολή Ασωµάτων
Στην Περιφέρεια Κρήτης µε 
υπογραφή Σταύρου Αραχωβίτη 
παραχωρείται για 25 έτη µε 
δυνατότητα παράτασης για 10 
χρόνια η χρήση 13 ακινήτων του 
Σταθµού Γεωργικής Έρευνας 
Ασωµάτων στον ∆ήµο Αµαρίου 
Ρεθύµνης. Σκοπός η δηµιουργία 
πρότυπου αγροκτήµατος 
επιδεικτικού χαρακτήρα και η 
επαναλειτουργία του Σταθµού 
Γεωργικής Έρευνας, του Πρακτικού 
Γεωργικού Σχολείου Ασωµάτων.

Πρόκειται για µια διάκριση που εφόσον επικοινωνηθεί σωστά θα µπορούσε να αυξήσει τις ροές τουριστών 
προς την ελληνική επαρχεία, σε όχι και τόσο δηµοφιλείς προορισµούς, ενισχύοντας και τον αγροτουρισµό. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ιδανική η Ελλάδα 
για ζωή υπαίθρου
Δεύτερη καλύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία η χώρα μας για 
εξορμήσεις στη φύση, βάσει του δείκτη Fresh Air Living Index 

Κατασκευάζονται υπερσύγχρο-

νοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε 

αποθηκευτικούς χώρους και όλα 

τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 

Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 8110, 

µε 6.000 ώρες, σε καλή κατά-

σταση, µε σπαρτική Vekam, άρο-

τρο, βαρύ και ελαφρύ καλλιερ-

γητή, λιπασµατοδιανοµέα και ρα-

ντιστικό καινούργιο 700 κιλών. 

Τηλ.6943/457861. 

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 

70 ίππων, µοντέλο 1989, άρο-

τρο 3υνο Τσάνιο, ραντιστικό 

650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέ-

ας 300 λίτρων, πνευµατική µη-

χανή 4σειρη Pnevmasen, σκαλι-

στήρι 5σειρο Γκασπάρδο και αντί-

βαρα για τρακτέρ Ford 7810. 

Τηλ.6977/830247.

Πωλούνται καινούργια ανταλ-

λακτικά Ιταλικής κατασκευ-

ής γεωργικών-χωµατουργι-

κών, Fiat 1965-1980, µε εξοπλι-

σµό συνεργείου και βιβλία επι-

σκευής. Τηλ.210/9820024, 

6972/951763.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε 

κοντέινερ ανοξείδωτα για µονά-

δες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιο-

χή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχα-

νήµατα 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-θέρ-

µανση χωρητικότητας 500-3.000 

τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 

Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβά-

των, 24 θέσεων Westfalia, µε αυ-

τόµατο πλυντήριο, χωρίς παγίδα. 

Τιµή 7.500€. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται καρούλι Φ90 Πατενίδη 

300αρα και ένας χορτοσυλλέκτης 

µε 8 µπράτσα. Περιοχή Χαλκιδι-

κής. Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται µαχαίρι ισοπε-

δώµατος, αυλακοτήρας για 

σπαράγγια και οβίδα διπλή. 

Τηλ.6976/413663.
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Τα πρώτα σερβίς  
στην Αυστραλία 
Πρεμιέρα για τα γκραν σλαμ του 2019 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία 
Σάκκαρη είναι έτοιµοι για το Αυ-
στραλιανό Open, που αρχίζει στις 14 
Ιανουαρίου. Ο 20χρονος τενίστας, 
νούµερο 15 στην παγκόσµια κατά-
ταξη, θα αντιµετωπίσει στον πρώτο 
γύρο του παρθενικού γκραν σλαµ 
για το 2019 τον Ματέο Μπερετίνι, 
νούµερο 52 στον κόσµο. Στο… βά-
θος της διαδροµής θα συναντήσει 
στους «16» τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο 
Ελβετός ξεκινά απέναντι στον Ουζ-
µπέκο Ντένις Ιστόµιν. 

Η Μαρία Σάκκαρη πέφτει κατευ-
θείαν στα βαθιά. Η 23χρονη πρωτα-
θλήτρια, νούµερο 41 στον κόσµο, 

αναµετράται µε τη Λετονή Γέλενα 
Οσταπένκο, που το 2017 είχε κα-
τακτήσει το Ρολάν Γκαρός.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, ποιος το 
περίµενε ότι το κυριακάτικο παι-
χνίδι της Ρεάλ ενάντια στη Μπέτις 
θα θεωρούταν ντέρµπι, εφόσον τις 
δύο οµάδες χωρίζουν µόνο 4 πό-
ντοι. Από την άλλη, την ίδια µέ-
ρα, η Μπαρτσελόνα που βρίσκε-
ται στην κορυφή αναµένεται να 
έχει εύκολο έργο απέναντι στην 
Έιµπαρ. Στο αγγλικό πρωτάθλη-
µα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέ-
λει να συνεχίσει το θετικό της σε-
ρί, µε το µατς ενάντια στην Τότε-
ναµ αυτή την Κυριακή, να αποτε-
λεί το πρώτο µεγάλο τεστ του νέ-
ου της τεχνικού, Σόλσκιερ.

Στα χέρια του κρατά και επίσηµα το χρηµατικό έπαθλο των 
10.000 ευρώ ο Γιώργος Πανδής, το ταλέντο και η ευστοχία 
του οποίου τον ανέδειξαν «µεγάλο νικητή του παρκέ» µε 
4 στα 4 καλάθια, στα πλαίσια του διαγωνισµού «Eza On 
Court». Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης του παρέδωσε 
πρόσφατα την επιταγή εντός γηπέδου, κατά τη διάρκεια του 
αγώνα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ µε την Armani Milano.

Η ΕΖΑ βραβεύει 
τα ταλέντα

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 12 Ιανουαρίου
Τένις (Αυστραλιανό Όπεν)

Τουρνουά 08.30 Eurosport 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Απόλλων Σµύρνης 17.00 Novasports 1

ΟΦΗ – Πανιώνιος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Νιούκαστλ 19.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λεβάντε 13.00 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λεβαδειακός – Ολυµπιακός 17.15 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Μαν. Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1

Τένις (Αυστραλιανό Όπεν)

Τουρνουά 08.30 Eurosport 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Απόλλων Σµύρνης 17.00 Novasports 1

ΟΦΗ – Πανιώνιος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Νιούκαστλ 19.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λεβάντε 13.00 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λεβαδειακός – Ολυµπιακός 17.15 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Μαν. Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1

Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Τα σκάει για Ράµσεϊ
Ο Άαρον Ράµσεϊ αφήνει 
την Άρσεναλ για χάρη της 
Γιουβέντους, µε την «Guardian» 
να αποκαλύπτει πως ο 28χρονος 
µέσος θα πληρώνεται µε ένα ποσό 
της τάξης των 140.000 λιρών την 
εβδοµάδα, γεγονός που θα τον 
κάνει τον δεύτερο πιο 
ακριβοπληρωµένο σταρ των 
«µπιανκονέρι», πίσω µόνο από τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο και µπροστά 
από τους Ντιµπάλα και Κόστα. 

Κληρώνει στο βόλεϊ
Στην τελική φάση του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος βόλεϊ πέρασαν 
αµφότερες η γυναικεία και αντρική 
οµάδα βόλεϊ της Ελλάδας, για 
πρώτη φορά µετά από πολλά 
χρόνια. Η τελική φάση θα 
φιλοξενηθεί 12-29 Σεπτεµβρίου 
σε τέσσερις χώρες (Γαλλία, 
Σλοβενία, Βέλγιο, Ολλανδία). Η 
κλήρωση των 4 οµίλων θα γίνει 
την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου..

Με το δεξί η ΑΕΛ
Επανεκκίνηση έχουµε αυτό το 
σαββατοκύριακο στη Σούπερ Λιγκ, 
µε την ΑΕΛ να φιλοξενεί τον 
Απόλλωνα Σµύρνης αυτό το 
Σάββατο. Οι «βυσσινί» έχουν µπει 
µε το δεξί τη φετινή χρονιά καθώς 
στα πλαίσια των «16» του 
Κυπέλλου Ελλάδος κατάφεραν 
να νικήσουν µε 3-2 των Αστέρα 
Τρίπολης µε τις νέες τους 
µεταγραφές να αφήνουν καλές 
εντυπώσεις. Ωστόσο, όλα είναι 
πιθανά στη ρεβάνς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Επετειακά 
υποδήματα
Η εταιρεία µε την οποία 
συνεργάζεται και τα παπούτσια 
της οποίας προτιµά ο Τζέιµς 
Μίλνερ, ετοίµασε ένα ιδιαίτερο 
και εντυπωσιακό ζευγάρι 
υποδηµάτων για τον Άγγλο χαφ 
της Λίβερπουλ. Η Nike ετοίµασε 
τα νέα παπούτσια του Μίλνερ 
µετά και τη συµπλήρωση 500 
συµµετοχών στο κορυφαίο 
επίπεδο της Premier League, 
τυπώνοντας πάνω στο σχέδιο 
το σήµα όλων των οµάδων στις 
οποίες έχει προσφέρει τις 
υπηρεσίες του ο έµπειρος µέσος 
και γράφοντας πάνω από το 
καθένα των αριθµό των 
εµφανίσεων που πραγµατοποίησε 
µέχρι να φτάσει στην 500άρα.
Στο πίσω µέρος, στη φτέρνα, 
υπάρχει ένα µικρό οµοίωµά του, 
το οποίο κάνει το παπούτσι ακόµα 
πιο όµορφο. Ο ίδιος ευχαρίστησε 
την εταιρεία για το δώρο αυτό 
και υποσχέθηκε πως δεν έχει 
τελειώσει ακόµα. 

  

Η μπριζόλα 
της έριδος
«Βαρύ πρόστιµο» θα επιβάλει η 
Μπάγερν Μονάχου στον Φρανκ 
Ριµπερί, για το αδικαιολόγητο 
ξέσπασµά του στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, µετά την αρνητική 
κριτική που δέχτηκε επειδή έφαγε 
µια µπριζόλα καλυµµένη µε φύλλο 
χρυσού αξίας 1.300 ευρώ στο 
εστιατόριο του γνωστού Τούρκου 
σεφ, Salt Bae. Ο διευθυντής του 
αθλητικού συλλόγου Χασάν 
Σαλιχάµιτζιτς επιβεβαίωσε την 
Κυριακή πως ο παίκτης θα 
τιµωρηθεί µε αυστηρό πρόστιµο 
µετά τη συµπεριφορά του. 

   Ο πολύπαθος κλάδος 
της αιγοπροβατοτροφίας, µπορεί 
η Κοµισιόν να τον έχει «κρυφό 

καµάρι», όπως προκύπτει από σχόλιο της 
µε αφορµή το ρεπορτάζ της Agrenda πε-
ρί πριµ εξόδου, µετρά τα τελευταία χρό-
νια χιλιάδες «λουκέτα» και χωρίς φράγκο.
    Το βέβαιο είναι ότι το θέµα µέ-
τρησε αντιδράσεις στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό της χώρας, και αυτοί που προ-
κάλεσαν τη διαρροή του γνωρίζουν πως 
θα κινηθούν περαιτέρω. Εξάλλου, ο χρό-
νος είναι µπροστά...και οι όποιες ασκή-
σεις εργασίας έχουν τη σηµασία τους. Ό-
ποιος θυµάται πάντως από το αγροτικό 
ρεπορτάζ, ανάλογες διαρροές είχαν προ-
ηγηθεί, µέχρι εν τέλει να προκύψει και 
το σταδιακό πριµ εγκατάλειψης στην κα-
πνοκαλλιέργεια.    Καλά τα λέει πά-
ντως και ο πρόεδρος Σατολιάς, ότι οι παρα-
γωγοί ζητούν κίνητρα για να παράξουν κι 
όχι για να φύγουν από την παραγωγή και 
εκεί η Κοµισιόν δεν έχει επιδείξει για την 
ώρα κάποιο σχέδιο εργασίας.    Ά-
φησε τα ροδάκινα (ήρθαν τα de minimis 
γαρ) o Καρασµάνης και έπιασε εφ’ όλης 
της ύλης τις αναφορές του υπουργού 
της πλατείας στη Βουλή (βλέπε προϋπο-
λογισµός), οι οποίες όπως λέει επανα-

λαµβάνουν τα έπεα πτερόεντα του προ-
κατόχου του Βαγγέλη. Παρά τις αναφο-
ρές, λέει, για δις ευρώ, δεν έχει πραγµα-
τοποιηθεί στον αγροτικό τοµέα ούτε µια 
µεγάλη επένδυση, ούτε ένα µεγάλο εγ-
γειοβελτιωτικό έργο ή κάποιο άλλο ση-
µαντικό έργο υποδοµής.    Το ότι 
η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει εί-
ναι πασιφανές από καιρό. Το δίδυµο για τα 
αγροτικά σε Ευρώπη και Ελλάδα, Κεφαλο-
γιάννης-Αραµπατζή της Ν∆, στηλιτεύουν 
το γεγονός ότι η συγκυβέρνηση στερεί από 
τον αγροτικό τοµέα της χώρας πολύτιµες α-
ναπτυξιακές ευκαιρίες του πακέτου Γιούν-
κερ. Ήδη, τονίζουν, Ισπανία και Ρουµανία 
έχουν επωφεληθεί µε 610 εκατ. και 155 ε-
κατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ η ελληνική γε-
ωργία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από ένα 
τόσο σηµαντικό χρηµατοδοτικό εργαλείο.
    Στα χαρτιά, λένε οι ίδιοι, και οι 
υποσχέσεις του υπουργού Αραχωβίτη 
στις 21 Σεπτεµβρίου 2018 περί δήθεν 
διαµόρφωσης χαρτοφυλακίου άνω του 
µισού δισ. ευρώ για τους αγρότες επεν-
δυτές. «Άλλη µια απόδειξη δυστυχώς ό-
τι η Κυβέρνηση της επετειακής, επιδο-
µατικής πολιτικής, έχει µαύρα µεσάνυ-
χτα και αλλεργία στις επενδύσεις», το-
νίζουν χαρακτηριστικά. O ΓΥΛΟΣ

Το πρώτο γκραν σλαµ της χρονιάς ξεκινά στην Αυστραλία σελ. 54 • Επανεκκίνηση στο ελληνικό πρωτάθληµα το Σάββατο σελ. 54

Πρώτα η διάρκεια
Τα µοντέλα της σειράς JCB Fastrac 4000 
βγαίνουν από την παραγωγική γραµµή 
των Βρετανών εδώ και περίπου τέσσερα 
χρόνια, έχοντας αφήσει σχετικά καλές 
εντυπώσεις στους αγοραστές τους. Στο 
Profi Φεβρουαρίου εξετάζουµε το πώς 
απέδωσε ένα τέτοιο τρακτέρ βγάζοντας 
1.800 ώρες εργασίας µέσα σε ένα έτος.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Κι ο Νασίκας  
στο Επικρατείας  

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

ΣΤΗ ΣΤΕΡΝΑ ΤΟΥ JULIEN DUPRÉ
Ο Γάλλος ζωγράφος Ζουλιέν Ντουπρέ (1851-1910) αφιέρωσε την καλλιτεχνική του σταδιοδροµία στην αναπαράσταση των καθηκόντων 
των Γάλλων χωρικών. Το έργο του θεωρείται πως άσκησε µεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη του αγροτικού ζητήµατος εκείνης της εποχής.
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Με τιµές που έφτασαν ακόµα και τα 
3,40 ευρώ το κιλό ξεκίνησε η φετι-
νή παραγωγή φράουλας στη Ηλεία µε 
την ποικιλία Φορτούνα. Μετά την µέ-
τρια περσινή χρονιά, οι αγρότες εκφρά-
ζουν την αισιοδοξία τους -βάσει της ζή-
τησης που διαµορφώνεται για εξαγω-
γές- ότι το ποδαρικό που έκανε η Φορ-
τούνα θα έχει συνέχεια και µε την Κα-
µαρόσα που θα ξεκινήσει µετά τα µέ-
σα Ιανουαρίου. 

Αύξηση όµως αναµένεται και στην 
παραγωγή (αν δεν υπάρξουν ζηµιές λό-
γω του καιρού που το τελευταίο διάστη-
µα είναι απρόβλεπτος), αφού οι εκτά-
σεις που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι 
αυξηµένες κατά 1.500 στρέµµατα περί-
που από πέρυσι. Την τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο η συνολική έκταση της καλ-
λιέργειας στην Ηλεία αγγίζει τα 12.000 
στρέµµατα, αναφέρει ο παραγωγός α-
πό τη Μανωλάδα, Γιάννης ∆ιασάκος.

Στα 3 ευρώ οι πρώτες Φορτούνα 
Οι πρώιµες φράουλες την περσινή σεζόν δεν ξεπέρασαν τα 2,20 ευρώ
Η αγορά µέχρι στιγµής δείχνει διάθεση για απορρόφηση του προϊόντος 
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Σ 
το χρηµατιστήριο του Σικάγο, έχουµε 
άνοδο στο σκληρό σιτάρι από την αρχή 
του έτους η οποία οφείλεται στη βελτι-
ωµένη εικόνα των χρηµατιστηρίων και 

την πτώση του δολαρίου. Στην ελληνική αγορά 
υπάρχουν ευχάριστα νέα, καθώς ο νέος διαγω-
νισµός της Τυνησίας έκλεισε σε ακόµα υψηλό-
τερη τιµή, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση 
των τιµών διεθνώς. ∆εν ξέρουµε αν θα καλυ-
φθεί και µε ελληνικά σιτάρια αυτή η δουλειά, 
όµως σίγουρα το ότι αγοράζουν σε αυξανόµε-
νες τιµές είναι υποσχόµενο. Στη Φότζια σηµει-
ώθηκε αύξηση τιµών, µε τους Ιταλούς να πλη-
ρώνουν 240 ευρώ παραδοτέα σε µύλο τους.  

 Υποτονική ανάκαµψη στα χρηµατιστήρια 
βάµβακος, µέσα σε συνεδριάσεις µε υψηλή µε-
ταβλητότητα. Τα θετικά θεµελιώδη και οι συ-
νεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις σε κάλο κλίµα 
για τον εµπορικό πόλεµο δίνουν αισιοδοξία. 
Στην ελληνική αγορά ψάχνουµε τα πατήµατα 
µας, ενώ µετά την πτώση υπάρχει µια γενικευ-
µένη προσπάθεια αύξησης του basis (πριµ επί 
των χρηµατιστηριακών τιµών) η οποία δεν έχει 
καρποφορήσει ακόµα. Κουβέντες γίνονται, εν-
διαφέρον υπάρχει, αλλά δεν µπορούν οι αγο-
ραστές να ακολουθήσουν για την ώρα τις νέ-
ες τιµές µας, καθώς δεν βοηθάει ούτε το δολά-
ριο, το οποίο χάνει έδαφος έναντι του ευρώ. 

 
 Το «φράγµα» των 30 δισ. ευρώ έσπασαν οι 

ελληνικές εξαγωγές στο ενδεκάµηνο του 2018, 
µε νέα µεγάλη άνοδο της τάξης του 17,6% και 
οδεύουν -όπως διαφαίνεται- προς νέο ιστορικό 
ρεκόρ µε τη συµπλήρωση του έτους. Παράλλη-
λα, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών, κα-
θιστώντας επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης 
της εγχώριας παραγωγής µέσα από µια στοχευ-
µένη πολιτική κινήτρων για νέες επενδύσεις.

Βελτιωμένο το νέο
έτος το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

31/12 02/01 04/01 07/01 09/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

359,52
358,08 

349,12 349,66
355,76

Εξαγωγές
Το ρωσικό εµπάργκο συνεχίζει 
να δηµιουργεί προβλήµατα στη 
διακίνηση, ωστόσο οι εξαγωγές 

αρχίζουν να ανακάµπτουν

Ποικιλίες 
Mετά τις 15 Ιανουαρίου θα 
ξεκινήσει η συγκοµιδή της 
Καµαρόσα, ενώ πολύ αργό-

τερα θα µπει η Βικτώρια

Παραγωγή
Η παραγωγή είναι καλή µέχρι στιγ-

µής, παρά τις χαµηλές θερµοκρασίες 
που σηµειώνονται το τελευταίο 

διάστηµα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

29/11 06/12 13/12 20/12 02/01 10/01

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

226

178

204

3,01

345,20

886,4

14,10

58,02

117,00

87,07

226

178

204

3,00

343,50

910,60

13,82

55,82

118,40

87,20

227

178

205

2,86

342,70

917,20

13,75

54,77

119,20

88,57

227

179

208

2,74

339,40

902,4

13,81

62,70

122,250

86,11

229

180

208

2,68

328,10

894,60

14,33

61,82

123,67

96,21

232

183

208

2,65

347,6

923,60

14,37

63,90

124,82

104,79

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 77,76

80,11 79,97
76,71

230
234227 229 230 230

72,20
73,63

Φράουλα Φορτούνα 
(ευρώ/κιλό)

2018  2  - 2,20 

2019  3 – 3, 40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018  2  - 2,20 

2019  3 – 3, 40
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Πάει καλύτερα το βαµβάκι, αλλά ακόµα δεν πείθει
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,65

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ

Μικρά βήµατα ανόδου σηµειώνει
 η τιµή βάµβακος χρηµατιστηριακά 
γεγονός που αποδίδεται 
στην αντίδραση της φυσικής αγοράς.

Ανοδικά κινούνται οι τιµές του 
σκληρού στην Ιταλία, µε τη νέα λίστα 
της Φότζια να ανταποκρίνεται στο 
θετικό κλίµα που δηµιουργείται. 

Την πορεία του σιταριού ακολουθεί 
το καλαµπόκι στα ευρωπαϊκά 
χρηµατιστήρια, µε νέα άνοδο στην 
τιµή του µετά το άνοιγµα της Φότζια.

Με νέα αύξηση για το κριθάρι στα 
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια ξεκινά 
η νέα χρονιά, που το τελευταίο 
διάστηµα κινείται ανοδικά.

Υποχωρεί η τιµή ελαιολάδου 
στην Ισπανία, δεδοµένου 
του µεγάλου όγκου 
που διατίθεται πλέον στην αγορά.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια σταθερά ανοδική πορεία και µια 
διάχυτη αισιοδοξία φέρνει το τελευ-
ταίο διάστηµα για το ελληνικό σκληρό 
σιτάρι. Αφενός στο χρηµατιστήριο του 
Σικάγο σηµειώνεται άνοδος από την 
αρχή του έτους η οποία οφείλεται στη 
βελτιωµένη εικόνα των χρηµατιστηρί-
ων αλλά και την πτώση του δολαρίου. 
Αφετέρου ο τελευταίος διαγωνισµός 
από την Τυνησία σε καλύτερες τιµές, 
στα 293-295 δολάρια ο τόνος (255-257 
ευρώ ο τόνος) παραδοτέα σε λιµάνι 
τους, αφήνουν σοβαρές πιθανότητες 
να καλυφθούν και µε ελληνικό σιτά-
ρι. Σύµφωνα µε τους αναλυτές, ο δια-
γωνισµός αυτός είναι δύσκολο να ο-
λοκληρωθεί µε ιταλική σοδειά καθώς 
οι τιµές δεν βγαίνουν, µε την Ισπανία 
να παίρνει τη σκυτάλη, ενώ δεν απο-
κλείεται το κενό που δηµιουργεί η γεί-
τονα χώρα να συµπληρώσει η Ελλάδα, 
στις φορτώσεις που αναµένονται να γί-
νουν Φεβρουάριο και Μάρτιο. Μην ξε-

χνάµε, άλλωστε, ότι στον προηγούµε-
νο διαγωνισµό 25.000 τόνοι σκληρού 
σίτου κλείστηκαν από τη χώρα µας. 

Σηµειωτέον ότι το σιτάρια χαµηλής 
ποιότητας και σε πολλές περιπτώσεις 
και τα ζωοοτροφικά έγιναν ανάρπαστα, 
µε τις πιο πρόσφατες εξαγωγές στα επί-
πεδα των 210 ευρώ ο τόνος fob λιµάνι 
µας, ενώ νωρίτερα είχαν λάβει στήριξη 
και από τους κοτοπουλάδες εγχώρια. 

Η γενική εικόνα µπορεί να µη δεί-
χνει µεγάλη άνοδο, ωστόσο καταγρά-
φει µια σταθερά ανοδική τροχιά, µε τους 
αναλυτές να ποντάρουν ότι τα περιθώ-
ρια για υψηλότερα επίπεδα τιµών είναι 
µεγαλύτερα από αυτά µιας πτώσης. 

Η Ευρώπη ανησυχεί από τον 
ανταγωνισµό της Μαύρης Θάλασσας

Εν τω µεταξύ, στις 8 Ιανουαρίου, η 
Αίγυπτος αγόρασε 415.000 τόνους ρω-
σικό σιτάρι, ακυρώνοντας τις ελπίδες 
πως µέσα στο δεύτερο µισό της τρέχου-
σας εµπορικής περιόδου η περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας θα καταστεί λιγότε-
ρο ανταγωνιχστική. Τις ελπίδες αυτές 

καλλιέργησε η τελευταία έκθεση του 
USDA, που υπογράµµιζε πως αν και η 
ΕΕ χάνει το µερίδιο της στις διεθνείς α-
γορές, θα ανακάµψει, δεδοµένου ότι 
τα αποθέµατα της Ρωσίας τελειώνουν, 
και άρα θα µειωθούν οι  αποστολές ε-
κτός χώρας. «Το να µπορείς να αγορά-
σεις 415.000 τόνους σιτάρι µε τη µία, 
σε ένα βράδυ, έχοντας µόλις λίγες ώ-
ρες για τη συγκέντρωση προσφορών, 
αυτό δεν µου ακούγεται σαν µειωµέ-
να αποθέµατα», αναφέρει στο Reuters 
Γερµανός έµπορος, συµπληρώνοντας 
πως ο εξαγωγικός ανταγωνισµός σε ΕΕ 
και Ρωσία, απέχει πολύ από το να τε-
λειώσει. Σηµειώνεται πως οι εξαγωγές 
της ΕΕ βρίσκονται κατά 25% κάτω από 
τα αντίστοιχα επίπεδα πέρυσι.

∆ειλά µεν αλλά ανοδικά γυρνά η τιµή στο σκληρό 
 Ευκαιρία να καλυφθεί µε την ελληνική σοδειά ο διαγωνισµός της Τυνησίας προς 257 ευρώ ο τόνος
 Ανάρπαστα γίνονται αυτό το διάστηµα τα χαµηλής ποιότητας στα 210 ευρώ ο τόνος Fob λιµάνι µας

Η περιορισµένη προσφορά, 
οδηγεί το σιτάρι από την 
Ρωσία σε νέα υψηλά 
επίπεδα, σύµφωνα µε 
παράγοντες της αγοράς 
δηµητριακών. Όπως 
µεταδίδει η ιστοσελίδα S&P 
Global Platts, καθώς η 
ζήτηση επιστρέφει µετά 
από τις γιορτές των 
Χριστουγέννων στην αγορά, 
και οι φορτώσεις Ιανουαρίου 
είναι λιγοστές δεδοµένου ότι 
οι περισσότερες ποσότητες 
είναι δεσµευµένες, τα 
ρωσικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 12,5% πρωτεΐνης 
έφτασαν τα 235 δολάρια 
ανά τόνο την προηγούµενη 
Τρίτη, και τα 238 δολάρια 
ανά τόνο αργά το απόγευµα 
της Τετάρτης. Ταυτόχρονα 
οι πωλητές που θέλουν να 
ξαναγεµίσουν τα σιλό τους 
υποχρεώνονται να 
αναζητήσουν αρκετά µακριά 
από τις κοντινές σε αυτούς 
φάρµες, κάτι που προσθέτει 
δολάρια στα έξοδα 
µεταφοράς.

ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ ΥΨΗ
Η ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ 
ΣΟ∆ΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

Το βαµβάκι από την αρχή του νέου έτους προσπαθεί να 
ανακάµψει σε συνεδριάσεις υψηλής µεταβλητότητας. Οι 
νέες χρηµατιστηριακές θέσεις που άνοιξαν είναι µεν 
αυξηµένες, αλλά ακόµα δεν γνωρίζουµε αν είναι 
τοποθετηµένες στην άνοδο ή στην πτώση. Γενικά υπό 
την οµπρέλα των θετικών θεµελιωδών στοιχείων 
φαίνεται πως η αγορά θέλει να δοκιµάσει να σπάσει την 
ισχυρή αντίσταση των 74 σεντς ανά λίµπρα αλλά 
χωλαίνει. Στη φυσική αγορά υπάρχει στήριξη και 
σύντοµα θα φανεί στις πωλήσεις/εξαγωγές αµερικανικής 
σοδειάς. Παράλληλα, οι διαπραγµατεύσεις για τον 
εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας γίνονται σε θετικό κλίµα. 

ΝEA ΥOΡKH
Η µεταβλητότητα του χρηµατιστηρίου έχει κάπως 
µπερδέψει την αγορά µε τους εκκοκκιστές να 
προσπαθούν, κατόπιν της µεγάλης πτώσης, τουλάχιστον 
να αυξήσουν το πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών. 
Για την ώρα η προσπάθεια αυτή δεν έχει βρει ιδιαίτερη 
ανταπόκριση από τους εµπορικούς οίκους µια που 
υπάρχουν ανταγωνιστικότερες σοδειές για να καλύψουν 
τις ζητήσεις τους. Ως αποτέλεσµα λαµβάνουµε 
ενδιαφέρον για νέες δουλειές, γίνονται κουβέντες 
αλλά σπάνια καταλήγουν σε συµβόλαιο. Από πλευράς 
Τουρκίας οι τελευταίες τιµές που πλήρωσαν κυµαίνονταν 
µεταξύ 75-76 σεντς ανά λίµπρα επί αυτοκινήτου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στη Γαλλία οι πωλήσεις κινούνται 
περί τα 215 ευρώ ο τόνος παραδοτέα.

ΙΤΑΛΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Οι Ιταλοί πληρώνουν ήδη 

το σκληρό σιτάρι στα 240 

ευρώ παραδοτέα σε µύλο

Συνεδρίαση 09/01/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 73,13 +1,46

Μάιος '19 74,52 +1,45

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Τρίτη
08/01

Τετάρτη
09/01

Πέµπτη
03/01

Παρασκευή
04/01

∆ευτέρα
19/11

Τρίτη
20/11

Πέµπτη
03/11

Τετάρτη
21/11

Παρασκευή
16/11

∆ευτέρα
07/01

74

73

72

71

70

69

68

67

01/03/2019 71
01/04/2019 72.52
01/07/2019 72.75
01/08/2019 71.67
01/09/2019 73.13
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Νέες δεσµεύσεις, για την ενεργο-
ποίηση δύο σηµαντικών αποφά-
σεων που αναµένεται να επηρεά-
σουν θετικά τις τιµές στο αγελαδι-
νό γάλα, παρείχε η ηγεσία του Υ-
πΑΑΤ σε εκπροσώπους της γαλα-
κτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.

Όπως πληροφορείται η Agrenda, 
η υφυπουργός Ολυµπία Τεληγι-
ορίδου σε επικοινωνία που είχε 
µε τον πρώην πρόεδρο της Ένω-

σης Φυλής Χολστάιν Θανάση Βα-
σιλέκα, τον ενηµέρωσε πως το υ-
πουργείο έδωσε εντολή για την 
τροποποίηση του Κώδικα Τροφί-
µων και Ποτών, στο κοµµάτι που 
αφορά τον τρόπο και τα υλικά πα-
ρασκευής του ελληνικού γιαουρ-
τιού, ώστε να καταστεί σαφές ότι 
θα πρέπει να χρησιµοποιείται ελ-
ληνικό αγελαδινό γάλα.

Αντίστοιχα, για το άλλο πάγιο 

αίτηµα των αγελαδοτρόφων, που 
αφορά την υποχρεωτική αναγρα-
φή στις συσκευασίες των γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων, της χώ-
ρας προέλευσης της πρώτης ύ-
λης, η υφυπουργός φέρεται να 
υποσχέθηκε πως από το τέλος Ι-
ανουαρίου η σχετική νοµοθεσία 
που ψηφίστηκε εδώ και περίπου 
ένα χρόνο, επιτέλους θα τεθεί σε 
ισχύ.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους 
στην αγορά γάλακτος της ΕΕ υ-
ποχώρησε κατά 6% µέσα στο 
2018, επιστρέφοντας στα επί-
πεδα της περιόδου 2013-2014, 
γεγονός που αποδίδεται αφε-
νός στην αύξηση των εξόδων 
παραγωγής που συνδέονται 
κυρίως στην ξηρασία του κα-
λοκαιριού και αφετέρου στην 
µείωση της τιµής του γάλακτος 
κατά 4% µέσα στα πρώτα τρία 
τετράµηνα του 2018. Σε ό,τι α-
φορά το τελευταίο, ειδικά στην 
περίπτωση της Ελλάδας, η «κα-
τηφόρα» που έχουν αρχίσει να 
παίρνουν το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα οι τιµές στο αγελαδι-
νό γάλα, οδήγησε τη Βάθη σε 
δεσµεύσεις απέναντι στην Έ-
νωση Φυλής Χολστάιν (ΕΦΧΕ). 

Η κατάσταση στην εγχώρια α-
γορά γάλακτος ανησυχεί ιδιαι-
τέρως τους παραγωγούς ύστερα 
και από την παρότρυνση - πριν 
από ένα µήνα περίπου - της µε-
γαλύτερης σε όγκο παραλαβής 
εγχώριου γάλακτος, ελληνικής 
γαλακτοβιοµηχανίας προς τους 
συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους, 
να προβούν σε µείωση της πα-
ραγωγής κατά 10-15%, διότι δεν 
µπορεί να απορροφήσει τις ί-
διες ποσότητες γάλακτος, που 
απορροφούσε ως τώρα. Όπως 
είχε αναδείξει πρόσφατο δηµο-
σίευµα της Agrenda, άλλη µία 
µεγάλη βιοµηχανία που παρό-
τι τον Σεπτέµβριο έδωσε αύξη-
ση 1 λεπτού (από τα 40 στα 41 

λεπτά το κιλό) στους παραγω-
γούς τώρα το ξανασκέφτεται, ε-
πικαλούµενη τις κινήσεις του α-
νταγωνισµού αλλά και τα αυξη-
µένα κόστη. Την ίδια ώρα, οι α-
θρόες εισαγωγές γάλακτος απο-
τελούν καθοριστικό παράγοντα 
µείωσης των τιµών παραγωγού.

Η ζήτηση στα γαλακτοκοµικά 
δεν αρκεί για στήριξη τιµών

Στο σύνολο της ευρωπαϊκής 
παραγωγής, παρά το γεγονός 
ότι τα κόστη υποχώρησαν µέ-
σα στο πρώτο και δεύτερο τε-
τράµηνο του προηγούµενου έ-
τους κατά 3% και 8% αντίστοιχα, 

σύµφωνα µε στοιχεία που ανήρ-
τησε η Κοµισιόν πρόσφατα, την 
ανηφόρα πήραν στην συνέχεια. 
Συγκεκριµένα, αυξήθηκαν κατά 
8% µέσα στο τρίτο τετράµηνο ε-
ξαιτίας κυρίως των αυξηµένων 
αναγκών σε ζωοτροφές, γεγο-
νός που σχετίζεται µε την σο-
βαρή ξηρασία που έπληξε την 
ήπειρο το καλοκαίρι. 

Μάλιστα κατά το δεύτερο ε-
ξάµηνο, τόσο για το έτος 2018 
όσο και το 2017, το οποίο απο-
τέλεσε χρονιά σηµείο αναφο-
ράς για το αυξηµένο περιθώριο 
κέρδους που σηµειώθηκε µέσα 
στην τελευταία δεκαετία, το επί-
πεδο του κόστους παραγωγής 
βρέθηκε οριακά κάτω από τον 
µέσο όρο των ετών 2008-2016. 
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως 
την  εξεταζόµενη περιόδο αυ-
ξήθηκε κατά 6% η χρήση µη ι-
διοπαραγόµενων ζωοτροφών.

Στη συνέχεια όµως, προς το 
κλείσιµο του κάθε έτους, το κό-
στος παραγωγής πλησίασε και 

οριακά ξεπέρασε τον µέσο όρο 
της δεκαετίας. Παρατηρώντας κα-
νείς προσεκτικά την διαµόρφω-
ση του περιθωρίου κέρδους µέ-
σα στο 2018 και το 2017, φαίνε-
ται πως σηµειώθηκε µια αύξηση 
που οφείλεται κυρίως στην ανά-
καµψη των τιµών του γάλακτος. 
Μάλιστα µέσα στο 2018, η ζήτη-
ση γαλακτοκοµικών προϊόντων 
ήταν περισσότερο σταθερή από 
ότι την  προηγούµενη χρονιά. 

Ωστόσο η διαφορά ανάµεσα 
στα δυο έτη, που άλλωστε οδή-
γησε στην υποχώρηση κατά 6% 
του περιθωρίου κέρδους εντο-
πίζεται στο γεγονός ότι η τιµή 
γάλακτος υποχώρησε κατά 4% 
µέσα στα πρώτα τρία τετράµη-
να του 2018, παρά την υποχώ-
ρηση 2% του κόστους. Στη συ-
νέχεια, το κόστος παραγωγής 
άρχισε να αυξάνεται, οδηγώ-
ντας κατά συνέπεια στην πε-
ραιτέρω συρρίκνωση του πε-
ριθωρίου κέρδους.

Υπενθυµίζεται πως στην Ελ-
λάδα, το ελλειµµατικό αγελαδι-
νό έχει καταφέρει να σταθερο-
ποιηθεί τα τελευταία χρόνια µε 
τιµές που κυµαίνονται από τα 39 
µεχρι και τα 43 λεπτά το κιλό.

Στένεψαν πέρυσι τα περιθώρια κέρδους 
στο αγελαδινό γάλα κατά 6%
Αιτία η µείωση της τιµής του γάλακτος κατά 4% και τα αυξηµένα έξοδα για ζωοτροφές 

Έλεγχοι και αναγραφή προέλευσης 
τα µέτρα για φρένο στη µείωση των τιµών

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Οι εγχώριες γαλακτοβιοµηχανίες 

πιέζουν το τελευταίο διάστηµα 

τους παραγωγούς να προχωρή-

σουν σε µείωση του κοπαδιού 

τους και της τιµής

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Από το 2008 ως το 2016 η χρήση 

µη ιδιοπαραγόµενων ζωοτροφών 

στον κλάδο της αγελαδοτροφίας 

αυξήθηκε κατά 6%

O πρώην πρόεδρος της Ένωσης 
Φυλής Χολστάιν, Θανάσης Βασιλέκας.

O
νέος διαγωνισµός Τυνη-
σίας έφερε καλά νέα για 
την αγορά του σκληρού 
σίτου στην ελληνική α-

γορά. Κατόπιν της τελευταίας δου-
λειάς 50.000 τόνων στα 290 δολά-
ρια ο τόνος, η εν λόγω χώρα έκλει-
σε από διάφορους προµηθευτές ε-
πιπρόσθετα 100.000 τόνους σε υ-
ψηλότερη τιµή της τάξης των 293-
295 δολάρια ο τόνος (255-257 ευ-
ρώ ο τόνος) παραδοτέα σε λιµάνι της 
Τυνησίας. Αν και ακόµα δεν γνω-
ρίζουµε αν µέρος της δουλειάς θα 
καλυφθεί µε σοδειά µας, εντούτοις 
η επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης 
των τιµών είναι κάτι που φέρνει αι-
σιοδοξία στον κλάδο.  

 Στα σκληρά στάρια, η πρώτη συ-
νεδρίαση του 
έτους στη Φό-
τζια ήταν ανο-
δική για τις τι-
µές κατά 7 ευ-
ρώ ο τόνος. Για 

ποιοτικά στάρια µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 
12,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
διαπραγµατεύεται στα 235-240 ευρώ 
ο τόνος. Για τα µεταβροχικά (βρεγ-
µένα) µε ειδικό βάρος 77-78 kg/hl 
στα 223-228 ευρώ ο τόνος, ενώ για 
χαµηλότερο βάρος 75/76 kg/hl στα 
213-218 ευρώ ο τόνος. Αντίστοιχα, 
στη Γαλλία οι τιµές ακόµα δεν έ-
χουν αντιδράσει ανοδικά. Γίνονται 
µεν κάποιες πωλήσεις προς την ι-
ταλική αγορά, αλλά στα ίδια επίπε-
δα τιµών. Ο βασικός δείκτης παρα-
µένεις γύρω από τα 215 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα σε λιµάνι.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο α-
πό τις αρχές του έτους τα µαλακά σι-
τάρια ενισχύονται λόγω της θετικό-
τερης εικόνας των χρηµατιστηρίων, 
καθώς και της πτώσης του δολαρί-
ου. Στις τελευταίες συνεδριάσεις υ-
πήρξε ένα µικρό γύρισµα το οποίο 
οφείλεται στην απόρριψη της αµερι-
κανικής προσφοράς στον πρόσφατο 
διαγωνισµό αγοράς της Αιγύπτου. 
Λόγω µεταφορικού κόστους οι Αι-
γύπτιοι προτίµησαν να αγοράσουν 
ρώσικα σιτάρια. Στη Γαλλία, τέλος, 
η αναθεώρηση των εξαγωγών χα-
µηλότερα αλλά και η ισχυροποίη-
ση του ευρώ πίεσαν ελαφρά τις τι-
µές για τα συµβόλαια Μαρτίου ‘19 
προς τα 204 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 
ΤΥΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟ∆Ο
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΕ

ΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ

2018

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΤΙΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

4%

2018
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8%
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Σε αναµονή για µια καλύτερη τιµή βρίσκονται οι Έλληνες παραγωγοί λεµονιού, οι οποίοι πιέζονται από τις µεγάλες εισαγωγές από την Τουρκία, η οποία 
εξαιτίας της υποτιµηµένης λίρας καθίσταται πιο ανταγωνιστική. Ταυτόχρονα αυξηµένη παρουσιάζεται στο σύνολό της η ευρωπαϊκή παραγωγή. 

Απογοητευµένοι από τις µέχρι τώρα επιδόσεις τους οι Ι-
σπανοί παραγωγοί λεµονιού, αφού µε µια µέση τιµή πα-
ραγωγού στα 24 λεπτά το κιλό, και µειωµένο αγοραστι-
κό  ενδιαφέρον ο κλάδος κάνει λόγο για µια «ακίνητη α-
γορά» που µπορεί ωστόσο να ανακάµψει στο δεύτερο µι-
σό της περιόδου, ανταγωνιζόµενη στις ανατολικές αγορές 
το τουρκικό λεµόνι. Σύµφωνα µε σχόλιο για την κατάστα-
ση στην αγορά, η ισπανική διεπαγγελµατική λεµονιού α-
ναφέρει συγκεκριµένα πως η τιµή παραγωγού προσαρµό-
ζεται στην πραγµατικότητα µιας ακίνητης αγοράς, δηλαδή 
τον διαθέσιµο όγκο στους οπωρώνες λεµονιών και την έλ-

λειψη ενδιαφέροντος των αγοραστών. Η πτώση κατά 16% 
της εξαγωγικής δραστηριότητας στο πρώτο µέρος της σε-
ζόν αποτελεί βάρος από το οποίο χρειάζεται να απελευθε-
ρωθεί ο κλάδος προκειµένου να αντιµετωπίσει το δεύτερο 
µέρος της σεζόν, στο οποίο θεωρούµε ότι η ζήτηση θα αυ-
ξηθεί και ότι το ισπανικό λεµόνι µπορεί να εισέλθει µαζικά 
στις ανατολικές αγορές αντικαθιστώντας το τουρκικό λεµό-
νι. Ο κλάδος της µεταποίησης προορίζεται να διαδραµατί-
σει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την οικονοµική εξίσωση.

Σηµειώνεται πως η Ισπανία βρίσκεται δεύτερη στη κατά-
ταξη των µεγαλύτερων παραγωγών λεµονιού, πίσω από 
την Αργεντινή, ενώ την ίδια στιγµή είναι ο νούµερο ένα ε-
ξαγωγέας φρέσκων λεµονιών για κατανάλωση. Οι στρα-
τηγικές αγορές των Ισπανών εκτός της ΕΕ είναι η Ελβε-
τία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και η Βραζιλία.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΣΤΙΣ «ΑΘΡΟΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ» αποδί-
δουν οι παραγωγοί τη µειωµένη, 
συγκριτικά µε πέρυσι, τιµή στο 
λεµόνι, η οποία το διάστηµα αυ-
τό κυµαίνεται στα 30 µε 35 λεπτά 
το κιλό, χωρίς ωστόσο να κόβουν 
και πολλοί, δεδοµένου ότι  τα ε-
πίπεδα αυτά δεν είναι ικανοποι-
ητικά. Την ίδια περίοδο πέρυσι η 

τιµή βρισκόταν στα 40 λεπτά, ενώ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιό-
δου δεν έπεσε από το όριο αυτό, 
σύµφωνα µε τον Γιάννη Θεοδώ-
ρου από τον συνεταιρισµό Κάτω 
Τραγάνας. Όπως υποστηρίζει ο 
ίδιος, οι τιµές έπεσαν απότοµα, 
αφού τον Σεπτέµβρη το ξεκίνηµα 
έγινε στα 70 µε 80 λεπτά το κιλό. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ παραγωγή αναµένεται 
να αυξηθεί κατά 10% την τρέχουσα 
εµπορική περίοδο, σύµφωνα µε τα  
στοιχεία του USDA. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στην Ισπανία, η οποία θα 
γνωρίσει µια αύξηση στην δική της 
παραγωγή κατά 19,4% συγκριτικά 
µε την προηγούµενη χρονιά. Η αύ-

ξηση αποδίδεται στις πολύ ευνοϊκές 
για την καλλιέργεια καιρικές συνθή-
κες που επικράτησαν. Συνδυαστικά, 
τα τελευταία έτη η χώρα της Ιβηρι-
κής έχει αυξήσει τις καλλιεργούµε-
νες εκτάσεις µε λεµονιές, µε στόχο 
να εδραιώσει την εµπορική της θέ-
ση στις ευρωπαϊκές αγορές.  

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ εισαγωγές λεµονιού α-
πό τρίτες χώρες αναµένει το USDA 
πως θα κάνει η ΕΕ κατά την τρέχου-
σα εµπορική περίοδο 2018-2019, σε 
σχέση µε πέρυσι. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι κατά το 2017-2018, η ΕΕ 
εισήγαγε 16% παραπάνω λεµόνια, 

αγγίζοντας συνολικά τους 606,629 
τόνους, αυξάνοντας σε όρους αξίας 
κατά 34% τις εισαγωγές, ήτοι 804 ε-
κατ. δολάρια. Αργεντινή, Τουρκία, 
Νότια Αφρική και Βραζιλία παραµέ-
νουν οι βασικοί προµηθευτές της ΕΕ, 
µε το Μεξικό να ακολουθεί.  

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ µάλιστα είναι στην πε-
ριοχή αυτή µειωµένη κατά 20%. Ό-
πως εξήγησε ο κ. Θεοδώρου, η φτη-
νή τουρκική λίρα βοήθησε στην ε-
δραίωση του τουρκικού λεµονιού 
στην εγχώρια αγορά. Πάντως, «α-
πό δω και πέρα φαίνεται ότι υπάρ-
χει µια ελπίδα για κάτι  παραπάνω. 
Αυτό θα φανεί προς τα τέλη του µή-

να», υποστηρίζει ο ίδιος. Σε κάθε 
περίπτωση, η πιο πρόσφατη έκθε-
ση του αµερικανικού υπουργείου 
γεωργίας υπογραµµίζει για την πε-
ρίπτωση της Ελλάδας, πως η χώρα 
εξαρτάται όλο και περισσότερο στις 
εισαγωγές, ενώ εκτιµά πως η πα-
ραγωγή φέτος δεν θα παρουσιάσει 
αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις. 

ΤΟ ΛΕΜΟΝΟ∆ΑΣΟΣ της Ιταλίας ταλαι-
πωρήθηκε την άνοιξη από ακραία 
καιρικά φαινόµενα, κάτι που θα ο-
δηγήσει σε µια απώλεια της τάξης 
του 8% στην ιταλική παραγωγή, σύµ-
φωνα µε τις εκτιµήσεις του USDA, το 
οποίο ωστόσο υπογραµµίζει πως η 
ποιότητα της παραγωγής βρίσκεται 

σε υψηλά επίπεδα. Στη Σικελία, ό-
που άλλωστε γίνεται το 88% της συ-
νολικής παραγωγής της χώρας, η 
συγκοµιδή ξεκίνησε πριν από πε-
ρίπου δύο µήνες, µε τους εκεί πα-
ραγωγούς να δηλώνουν αισιόδοξοι 
για το προϊόν τους, το οποίο χαίρει 
ιδιαίτερης εκτίµησης στη Γαλλία.  

ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ των εξαγωγών, το USDA 
εκτιµά πως η ΕΕ θα εξάγει φέτος πε-
ρισσότερες ποσότητες, δεδοµένου 
άλλωστε του γεγονότος ότι πέρυ-
σι αυτές µειώθηκαν, και πάλι λόγω 
της µικρής παραγωγής, κατά 17%. 
Ωστόσο ακόµα και έτσι, µε όρους α-

ξίας οι εξαγωγές άγγιξαν τα 106 ε-
κατ. δολάρια, σηµειώνοντας αύξη-
ση 6%. Ελβετία, Καναδάς και Νορβη-
γία αποτελούν τους βασικούς προο-
ρισµούς του ευρωπαϊκού λεµονιού. 
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση λεµο-
νιού στην ΕΕ φτάνει τα τρία κιλά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΕ 
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Το σερί σπάει µε την πολύµηνη 
συσσώρευση να διατηρείται 
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να 
συνεχίσει το ανοδικό σερί που ξεκίνησε από την 
δεύτερη συνεδρίαση του έτους, κλείνοντας µε 
απώλειες το απόγευµα της Πέµπτης. Απ’ ό,τι 
φαίνεται, και όσο το πολιτικό θερµόµετρο 
ανεβαίνει, ο Γενικός ∆είκτης απλά επιβεβαιώνει 
την κίνηση που ακολουθεί από τις αρχές 
Σεπτεµβρίου εντός του εύρους των 600-650 
µονάδων, διατηρώντας µια πολύµηνη 
συσσώρευση. Έτσι, το σενάριο της συσσώρευσης 
παραµένει σε ισχύ µε µεγαλύτερες πιθανότητες 
από ότι εκεί µιας µεγάλης κίνησης.

GREENE KING: Η εταιρεία 
διαχείρισης pub ανακοίνωσε 
ότι οι συγκρίσιµες πωλήσεις τος 

δύο εβδοµάδες Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς αυξήθηκαν 10,9% 
κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης 
για µπύρες. Η Greene King τόνισε ότι 
η αβεβαιότητα για το Brexit µπορεί 
να πλήξει στη διάρκεια του έτους τις 
καταναλωτικές δαπάνες, αλλά αυτή 
διατηρεί τις προοπτικές της για το 
σύνολο της χρήσης.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Πλούσια ενίσχυση µε τη 
µορφή µπόνους στους εργαζόµενους 
της «Καρέλιας» και προσφορές προς 
κοινωφελή ιδρύµατα ανακοίνωσε στην 
οµιλία του για το τέλος του έτους ο 
Ανδρέας Καρέλιας. Το συνολικό ποσό 
το οποίο θα διαθέσει η εταιρεία σε 
εργαζόµενους και προσφορές 
ξεπερνά τα 3,7 εκατ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ολοκλήρωσε 
τον απαιτούµενο έλεγχο για την 
επαναπιστοποίησή της µε το πρότυπο 
ποιότητας ISO 9001:2015, στο πλαίσιο 
της ετήσιας επιθεώρησης από τον 
διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα TÜV 
HELLAS (TÜV NORD).Το πεδίο 
εφαρµογής της πιστοποίησης αφορά το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που 
εφαρµόζει σχετικά µε υπηρεσίες 
έγκρισης Πιστωτικών Καρτών, δανείων 
Στεγαστικών και Καταναλωτικών. 

TESCO: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις της 
τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο. Η 
µεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ µάρκετ 
του Ηνωµένου Βασιλείου δήλωσε πως 
οι συγκρίσιµες πωλήσεις αυξήθηκαν 
2,6% στις έξι εβδοµάδες µέχρι τις 5 
Ιανουαρίου σε Αγγλία και Ιρλανδία. 
Συνολικά στις 19 εβδοµάδες, οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν 2,1% και οι 
συνολικές πωλήσεις του οµίλου 0,8%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Πολύ σύντοµα, ίσως και το 2020, οι Η-
ΠΑ ενδέχεται να χάσουν τη θέση της 
πιο ισχυρής οικονοµίας στον πλανήτη 
όπως υποστηρίζει έρευνα της Standard 
Chartered, που βασίζει την εκτίµηση αυ-
τή στη µεγάλη δυναµική που αναπτύσ-
σουν κάποιες οικονοµίες της Ασίας.

Οι περισσότερες πιθανότητες θέλουν 
την Κίνα να παίρνει τα πρωτεία κάποια 
στιγµή µέσα στο 2020, αν κοιτάξει κα-
νείς συνδυαστικά τα στοιχεία της αγο-
ραστικής δύναµης, των συναλλαγµατι-
κών ισοτιµιών και του ονοµαστικού ΑΕΠ. 

Μάλιστα σύµφωνα µε την τράπεζα, ό-
χι µόνο θα ξεπεράσει η Κίνα τις ΗΠΑ το 
2020, αλλά το 2030 τις πρώτες θέσεις 
ως ισχυρότερες οικονοµίας µετά από 
αυτήν θα κατέχουν η Ινδία (2η), η Ινδο-
νησία (4η) και η Τουρκία (5η).

Στο µεταξύ, όλο και περισσότεροι οι-

κονοµολόγοι πλέον σηµαίνουν συνα-
γερµό για τον αυξηµένο κίνδυνο απο-
πληθωρισµού στην κινεζική οικονοµία, 
µε τις µειωµένες τιµές να διαβρώνουν 
τα εταιρικά κέρδη και να πλήττουν την 
ικανότητα των επιχειρήσεων να απο-
πληρώνουν χρέη. Οι τιµές καταναλω-
τή και παραγωγού υποχώρησαν κατα-
κόρυφα στην Κίνα τον προηγούµενο 
µήνα, δυσκολεύοντας την πρόκληση 
για το Πεκίνο, στην τόνωση της υπο-
τονικής ζήτησης σε µια οικονοµική ύ-
φεση που βαθαίνει. Σε µηνιαία βάση ο 
πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 0,9% 
τον ∆εκέµβριο, έναντι του 2,7% το Νο-
έµβριο. Ο δείκτης τιµών παραγωγού δι-
αµορφώθηκε στο 0,9%, πολύ χαµηλό-
τερα από το 2,7% του Νοεµβρίου, και 
ήταν η βραδύτερη άνοδος από τον Σε-
πτέµβριο του 2016. 

Majestic
Στην κορυφή της παγκόσµιας 
κατάταξης του World Ranking Evoo 
2018 (WREVOO) βρέθηκε για πρώτη 
φορά ένα ελληνικό ελαιόλαδο, το 
Majestic Blend Flavored Evoo των 
βιολογικών ελαιώνων 
Σακελλαρόπουλου - στους πρόποδες 
του Πάρνωνα και του Ταϋγέτου στη 
Λακωνία- που συναγωνίστηκε δείγµατα 
προερχόµενα από 30 χώρες.

Εasy Bake
Οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου 
εµπλουτίζουν τη σειρά µειγµάτων Easy 
Bake, µε δύο νέα προϊόντα. Τα 
µείγµατα για Choco Chip Cookies και 
για Προζυµένιο Ψωµί µε λίγα µόνο 
υλικά, απλά βήµατα και πολλή δόση 
φαντασίας, δίνουν σε µικρούς και 
µεγάλους τη χαρά να δηµιουργήσουν 
µόνοι τους τις πιο λαχταριστές αλµυρές 
και γλυκές συνταγές. 

Οι ΗΠΑ χάνουν 
από την ισχύ τους

 Πρώτη οικονομική δύναμη ως το 2020 η Κίνα 
 Ο αποπληθωρισμός ανησυχεί το Πεκίνο

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
633,20
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,0400 +17,65%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,1540 +10,00%

CPI Α.Ε. 0,2420 +10,00%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,3400 +8,94%

ΕΛΛ.ΤΕΧΝ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε ΠΑΡΑΓ.ΗΛ.ΕΝΕΡ 1,6400 +8,61%

∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,2360 € 0,00%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,0970 -18,49%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,2780 0,00%

ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠ. ΑΚ. ΕΜΠ.ΚΕΝ.ΕΝ.ΑΝΑΚ. 4,0000 - 14,89%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1400 - 0,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.739,12 - 0,59%
 NASDAQ Comp 6.902,38 - 0,79%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.061,11 - 0,30%
Λονδίνο FTSE 100 6.911,96 + 0,077%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.866,82 -0,24%
Παρίσι CAC-40 4.782,37 - 0,65%
Ζυρίχη SMI 8.793,62 + 1,22%
Τόκιο NIKKEI-225 20.163,80 - 1,29% 
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Αγρότες ειδικού καθεστώτος και υποβολή 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων-ΜΥΦ

Ο
ι συγκεντρωτικές καταστάσεις είναι 
µια υποχρέωση που βαρύνει σχεδόν ό-
λους όσοι διενεργούν συναλλαγές. Η 
ΠΟΛ.1078/14 του υπουργείου Οικονο-

µικών καθορίζει τον τρόπο υποβολής, κυρίως ό-
µως καταγράφει τα παραστατικά 
που προσδιορίζουν ποια έξοδα και 
ποια έσοδα συµπεριλαµβάνονται 
σε αυτές. Για τους επαγγελµατίες, 
τις ατοµικές επιχειρήσεις, τα νο-
µικά πρόσωπα αλλά και τους α-
γρότες του κανονικού καθεστώ-
τος, δεν απαιτείται κάποια ιδιαί-
τερη µεταχείριση. Η καταχώρηση 
των παραστατικών από τους συνα-
δέλφους λογιστές φοροτεχνικούς 
που τους παρακολουθούν και ε-
νηµερώνουν τα βιβλία τους, δη-
µιουργεί αυτοµάτως τη βάση για 
την υποβολή τους. 

Να σηµειώσουµε ότι η προθε-
σµία υποβολής είναι µέχρι τις 31 
Μαρτίου 2019 και αφορά όλες τις 
συναλλαγές που έχουν γίνει µέ-
σα στο έτος 2018.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.
Έχουν υποχρέωση να υποβάλ-

λουν µία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων. 
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προσκοµίσουν τα 
παραστατικά στο λογιστή τους. Αυτό πρέπει να γί-
νει άµεσα και σίγουρα όχι την τελευταία ηµέρα της 
προθεσµίας. Το έχω πει και γράψει πάρα πολλές 
φορές, αλλά διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι δεν 
συνειδητοποιούν το επερχόµενο πρόστιµο. 

Όλες οι συναλλαγές τους που αφορούν τα έξο-
δα τους, είτε πρόκειται για τιµολόγια, είτε για α-

ποδείξεις, θα πρέπει να συµπε-
ριληφθούν σε µία ετήσια κατά-
σταση εξόδων η οποία θα υπο-
βληθεί ηλεκτρονικά από το λο-

γιστή τους. Η προθεσµία που αναφέρω πιο πάνω 
αφορά και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Σε περίπτωση που αυτή η κατάσταση δεν υπο-
βληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τό-
τε το πρόστιµο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ. 
Για όσους είναι χουβαρντάδες δεν γεννάται θέµα, 
µπορούν να πληρώσουν όσα πρόστιµα θέλουν, τέ-
τοιες εποχές όµως σπάνια κάποιος θα δεχθεί να 
πληρώσει πρόστιµο αδιαµαρτύρητα.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις για τους αγρότες 

του ειδικού καθεστώτος, έχουν ξεκινήσει να υπο-
βάλλονται από το φορολογικό έτος 2014. 

Για τα προηγούµενα χρόνια δόθηκαν κάποιες 
παρατάσεις προκειµένου να µπορέσουν να υπο-
βληθούν, γιατί υπήρχαν (και εξακολουθούν να υ-
πάρχουν) διάφορα προβλήµατα κατά την υποβολή 
τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, να προσκοµίζουν 

τα τιµολόγια στους λογιστές τους, όταν πήγαιναν 
να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση. Κά-
τι το οποίο έχουν στο µυαλό τους και φέτος (κρί-
νοντας από την µικρή µέχρι τώρα προσέλευση). 

Τα πράγµατα όµως έχουν αλλάξει. Ο σκοπός 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι να υπο-
βληθούν πριν από την έναρξη υποβολής των φο-
ρολογικών δηλώσεων, προκειµένου να έχει έν-
νοια η διασταύρωση.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος λοιπόν θα 
πρέπει να προσκοµίσουν άµεσα όλα τους τα παρα-
στατικά του 2018 στο λογιστή τους, ώστε να προ-
λάβουν οι συνάδελφοι να ετοιµάσουν και να υπο-
βάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αγαπητέ αγρότη του ειδικού καθεστώτος: 
 Αν δεν προσκοµίσεις τα τιµολόγια δεν πρόκει-

ται να σου υποβάλλω τη συγκεντρωτική κατάστα-
ση τιµολογίων για το 2018.

 Αν τα προσκοµίσεις όταν θα έρθεις για να κά-
νουµε τη φορολογική δήλωση, θα την υποβάλλω 
τότε. Αυτό σηµαίνει ότι η υποβολή θα γίνει εκπρό-
θεσµα, άρα θα έχει πρόστιµο.

 Η δικαιολογία «δεν µε ενηµέρωσες» δεν ισχύει. 
Γιατί δεν µπορώ να γνωρίζω εάν πέρυσι εσύ καλ-
λιέργησες ή όχι. Εσύ έχεις υποχρέωση να ρωτή-
σεις και όχι εγώ να σε πάρω τηλέφωνο. 

 Κι αν δεν το κάνεις, δεν πειράζει. Εγώ θα την 
υποβάλλω όταν έρθεις να κάνουµε τη δήλωση.

Και κάτι ακόµη: δεν υπάρχει δικαίωµα επιλογής. 
∆εν µπορείς να µου ζητήσεις να µην υποβάλλω τη 
συγκεντρωτική κατάσταση. 

Γιατί αν δεν την υποβάλλω και έρθει µετά το πρό-
στιµο ξέρεις τι θα γίνει: θα ισχυριστείς ότι δεν φταις 
εσύ αλλά εγώ-ο λογιστής σου-.Επειδή αυτό δεν το α-
νέχοµαι έχεις να επιλέξεις: προσκοµίζεις τα τιµολό-
για άµεσα και γλυτώνεις το πρόστιµο, ή προσκοµί-
ζεις τα τιµολόγια όποτε επιθυµείς και το πρόστιµο εί-
ναι όλο δικό σου. Απλά πράγµατα.

Προσκόµιση
Οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος θα πρέπει 

να προσκοµίσουν άµεσα 
όλα τους τα παραστατικά

Κατάσταση εξόδων
Όλες οι συναλλαγές που 
αφορούν έξοδα πρέπει 
να περιληφθούν σε µία 

ετήσια κατάσταση εξόδων

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

«ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ»
Οι νέοι αγρότες, µε ηµεροµηνία 

της εγκριτικής απόφασης, 
εφόσον εισπράξουν µέρος της 

επιδότησης ένταξής τους και το 
ποσό αυτό υπερβαίνει τα 5.000 

ευρώ, τότε υποχρεούνται να 
µπουν στο κανονικό καθεστώς.

Ελεύθεροι επαγγελµατίες έχοντες 
και αγροτικά εισοδήµατα

Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν ατοµική 
επιχείρηση (ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι, 
κ.λπ) και ταυτόχρονα έχουν και γεωργικό 
εισόδηµα, υποχρεούνται να κάνουν προσθήκη 
ΚΑ∆ και να δηλώσουν την γεωργική 
δραστηριότητα. ∆εν µπορούν να είναι στο 
ειδικό καθεστώς. Μόνο που αυτό ισχύει δύο 
και πλέον έτη και δεν είναι κάτι καινούργιο, 
όπως παρουσιάζεται.
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Πολύς ντόρος για τα μικροδάνεια
Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών οι πιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε διαβούλευση µέχρι τις 23 Ιανου-
αρίου βγήκε το Σχέδιο Νόµου του υ-
πουργείου Οικονοµικών µε τίτλο «Μι-
κροπιστώσεις», του οποίου ουσιαστι-
κά σκοπός φαίνεται ότι είναι να επι-
τραπεί η χορήγηση χρηµατοδοτικών 
προϊόντων αξίας έως 25.000 ευρώ και 
από εξωτραπεζικά ιδρύµατα.

 Για τους αγρότες, όπως και να έχει, 
θα υπάρχει συµµετοχή από τα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης το 
οποίο θα χρηµατοδοτεί το µισό του 
δανείου που θα λαµβάνουν, ώστε να 
πληρώνουν το µισό επιτόκιο. Για πα-
ράδειγµα από 7,5% της αγοράς, θα 
πληρώνουν 4%. Μέχρι 40 εκατ. ευ-
ρώ θα προσφέρουν τα Προγράµµατα.

Όροι χρηµατοδότησης 
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο τώρα, δί-

νεται µία περιγραφή των όρων µικρο-
χρηµατοδότησης, χωρίς ωστόσο να α-
ποσαφηνίζονται λεπτοµέρειες (π.χ ύ-

ψος επιτοκίου κ.λπ) όπου αναφέρεται:
1. Η µικροχρηµατοδότηση δεν εξα-

σφαλίζεται µε ενοχική ή εµπράγµατη 
ασφάλεια (π.χ υποθήκη) και δεν υπερ-
βαίνει τα 25.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ι-
δρύµατα µπορεί να απαιτήσουν την ύ-
παρξη τριτεγγυητή πριν τη χορήγηση. 

2. Η διάρκεια αποπληρωµής µπο-
ρεί αν είναι από 12 µήνες έως 10 έτη.

3. Ο δικαιούχος µπορεί να λαµβά-

νει µικροποσά από ένα ή περισσότε-
ρα ιδρύµατα, χωρίς να ξεπερνά το όριο 
των 25.000 ευρώ συνολικά.

Κατάλογος δικαιούχων 
1. ∆ικαιούχοι των επιχειρηµατικών 

µικροχρηµατοδοτήσεων είναι:
α) πολύ µικρές οντότητες,
β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση 

πολύ µικρών οντοτήτων,

γ) ελεύθεροι επαγγελµατίες ή αυτο-
απασχολούµενοι,

δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονοµίας.

2. ∆ικαιούχοι των προσωπικών µικρο-
χρηµατοδοτήσεων είναι οι ακόλουθοι:

α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη 
δαπανών σχετιζόµενων άµεσα ή έµµε-
σα µε την εκπαίδευση ή µετεκπαίδευ-
σή τους ή σχέση µαθητείας,

β) δικαιούχοι προγραµµάτων εφαρ-
µογής δηµόσιας πολιτικής,

γ) ευάλωτες κοινωνικά οµάδες.

Μορφές µικροχρηµατοδοτήσεων
Επιχειρηµατικές µικροχρηµατοδο-

τήσεις, ως τέτοιες νοούνται, ιδίως :
α) όλες οι µορφές πιστώσεων έως το 

όριο των 25.000 ευρώ που χορηγού-
νται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών 
αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,

β) προϊόντα χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης έως το όριο των 25.000 ευρώ, για 
την απόκτηση εξοπλισµού,

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο 
των 25.000 ευρώ (όχι για άλλα δάνεια).

Πόροι και απ’ 
αλλου 

Με απόφαση αρµόδιου 
υπουργού δύναται 
να δηµιουργούνται 

προγράµµατα χορήγη-
σης χρηµατοδοτήσεων 
µε συνεπένδυση πόρων 

του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων

Συµβουλευτική
Τα ιδρύµατα µικρο-
χρηµατοδοτήσεων 

οφείλουν να παρέχουν 
συµβουλευτικές 

υπηρεσίες επιχειρηµα-
τικής εκπαίδευσης και 
καθοδήγησης στους 

δικαιούχους τους

Οι χρηµατοδοτήσεις για τους αγρότες δύναται να είναι µε µισό επιτόκιο.



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα τελευταία 230 µίλια του Μι-
σισιπή εδώ και χρόνια καθιέρω-
σαν τις ΗΠΑ στις διεθνείς αγορές 
τροφίµων. ∆έκα τερµατικοί σταθ-
µοί σιτηρών στέκουν σαν κάστρα 
στις όχθες, παραλαµβάνοντας τις 
σοδειές από τις φάρµες των γύρω 
περιοχών. Εκεί αποθηκεύονται σε 
τεράστια τσιµεντένια σιλό και µε-
ταφέρονται στη συνέχεια στα α-
µπάρια ξένων πλοίων. Συνολικά 
όλοι αυτοί οι σταθµοί µπορούν 
να εξάγουν µέχρι και 500.000 τό-
νους ηµερησίως.

Ωστόσο φέτος δεν ξεκίνησε πο-
τέ η πυρετώδης φθινοπωρινή σε-
ζόν. Ο όγκος των σιτηρών και των 
ελαιούχων σπόρων που πέρασαν 
από τα λιµάνια στις όχθες του πο-
ταµού έχει µειωθεί κατά 9% συγκρι-
τικά µε το προηγούµενο φθινόπω-
ρο, σύµφωνα µε τα στοιχεία αµε-
ρικανικών υπηρεσιών. 

Η Cargill, ο µεγαλύτερος εµπορι-
κός οίκος αγροτικών εµπορευµά-
των, επανειληµµένα έκλεισε τους 
δυο τερµατικούς της στον Μισισί-
πι, ενώ λουκέτο έβαλε για πέντε 
µέρες µέσα στον Νοέµβριο, στέλ-
νοντας άνευ αποδοχών τους εργά-
τες σπίτια τους. «Ποτέ ξανά δεν έ-
χουµε κάνει κάτι αντίστοιχο», εξη-

γεί στους Financial Times ο Τζέρε-
µι Σέηφερτ, υπεύθυνος του τερµα-
τικού. «Κλείσαµε για πέντε µέρες 
την µονάδα γιατί δεν είχαµε τίπο-
τα να φορτώσουµε» συνεχίζει. Α-
πό τον Σεπτέµβριο µέχρι τον ∆ε-
κέµβριο, ο όγκος σόγιας που φορ-
τώθηκε σε καράβια µέσω των τερ-
µατικών της Cargill στην Λουιζιά-
να είναι µειωµένος κατά 40% σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περί-
οδο πέρυσι. Η υποτονικότητα αυτή 
στις όχθες του ποταµού είναι άµε-
ση συνέπεια της εµπορικής διαµά-
χης µεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. 

«Οι άνθρωποι στη βιοµηχανία σι-

τηρών ξοδεύουν πολύ χρόνο προ-
βλέποντας την πραγµατική ζήτηση, 
την πραγµατική προσφορά, τα πρό-
τυπα κατανάλωσης, τις πιθανότη-
τες βροχοπτώσεων. Αυτά είναι που 
όριζαν την εµπορική ροή των σιτη-
ρών» , λέει ο Μάικλ Ρικς, υπεύθυ-
νος εµπορίου της Cargill και υπεύ-
θυνος για το χαρτοφυλάκιο σόγιας 
της Βόρειας Αµερικής. «Τώρα έχει 
προστεθεί και ένα νέο στοιχείο, η 
γεωπολιτική πολιτική. Και αυτό εί-
ναι κάτι που δεν είµαστε καθόλου 
σε θέση να προβλέψουµε».

Οι τιµές στη σόγια παραµένουν 
σε χαµηλά επίπεδα, αντικατοπτρίζο-
ντας τις χαµηλές προσδοκίες στην 
αγορά παρά το γεγονός ότι οι δυο 
πλευρές βρίσκονται σε επικοινω-
νία για την επίλυση της διαµάχης. 
Η αγορά ανησυχεί για το ενδεχό-
µενο µιας µόνιµης ύφεσης. «Στην 
πραγµατικότητα βρισκόµαστε στο 
αρχικό στάδιο ενός νέου ψυχρού 
πολέµου», αναφέρει ο Γιαν Λά-
µπρεγκτς, επικεφαλής στον τοµέα 
έρευνας των παγκόσµιων αγορών 
στην αγροτική τράπεζα Rabobank. 
«Η Κίνα πετάει το γάντι: θέλει να 
γίνει το νούµερο ένα. Οι ΗΠΑ α-
νταποκρίθηκαν λέγοντας πως αυ-
τό δεν πρόκειται να γίνει. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο δεν µπορεί να υ-
πάρξει µια σταθερή συµφωνία», 
υποστηρίζει ο ίδιος. 

Ένας ψυχρός πόλεμος 
αδειάζει τα λιμάνια και 
παγώνει τα νερά του 
Μισισιπή

Το καλαμπόκι εξηγεί 

ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανίστηκε η σόγια 
των Αμερικανών από τη 
μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

∆ιπλάσια 
αµερικανική σόγια 
αγοράζει η ΕΕ
Οι εισαγωγές 
αµερικανικής σόγιας στην 
ΕΕ σηµείωσαν αύξηση 
κατά 112% από τον 
Ιούλιο µέχρι τον 
∆εκέµβριο του 2018, 
συγκριτικά µε την 
προηγούµενη αντίστοιχη 
περίοδο. Η ΕΕ παραµένει 
µε διαφορά ο κορυφαίος 
προορισµός αµερικανικής 
σόγιας µε ποσοστό 28%, 
ενώ ακολουθεί η 
Αργεντινή µε ποσοστό 
10% και το Μεξικό µε 
ποσοστό 9%.
Η αύξηση αυτή 
διευκολύνθηκε από την 
εφαρµογή της συµφωνίας, 
που έγινε τον Ιούλιο του 
2018 ανάµεσα στον 
πρόεδρο Τραµπ και τον 
πρόεδρο Γιούνκερ. 
Υπενθυµίζεται πως τότε 
οι δυο πλευρές 
συµφώνησαν τη σύσφιξη 
των εµπορικών σχέσεων.

Ο Γιαν Λάµπρεγκτς, επικεφαλής 
στον τοµέα έρευνας των 
παγκόσµιων αγορών στην 
επενδυτική τράπεζα Rabobank.

Το 1993 ο τότε Αµερικανός Πρόεδρος 
Μπιλ Κλίντον υπέγραψε τη NAFTA 
(τη Συµφωνία Εµπορίου Βόρειας Α-
µερικής) που ήταν αποτέλεσµα δια-
πραγµατεύσεων ανάµεσα στις ΗΠΑ, 
τον Καναδά και µια αναδυόµενη οι-
κονοµία το Μεξικό. Ο αρχικός στό-
χος ήταν να προωθηθεί το εµπόριο 
και οι τρεις χώρες να γίνουν πιο α-
νταγωνιστικές παγκοσµίως. 

Αλλά τα θετικά και τα αρνητικά 
σηµεία της NAFTA έχουν γίνει α-
πό τότε διαµφισβητούµενο πεδίο 
πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω α-
πό τα θέµατα της εξαγωγής έναντι 
εισαγωγής εργατικών χεριών, µι-
κρότερα µεροκάµατα έναντι φθη-
νού αερίου και φαγητού, οικονο-
µική ανάπτυξη έναντι εκµετάλλευ-
σης αγροτών. Οικονοµολόγοι και 
ειδικοί σε θέµατα εµπορίου και στις 
δύο πλευρές του νότιου συνόρου 
µε τις ΗΠΑ διαφωνούσαν για τις 
οικονοµικές επιπτώσεις. 

Από το 1994, όταν τέθηκε επίση-
µα σε ισχύ η NAFTA και άνοιξαν τα 
οικονοµικά σύνορα ανάµεσα στις 
δύο χώρες (και τον Καναδά), το εµπό-
ριο ανάµεσα στις ΗΠΑ και το Μεξι-
κό τριπλασιάστηκε και προς τις δύο 
κατευθύνσεις κυρίως µε τη µορφή 
µηχανικού εξοπλισµού και οχηµά-
των. Το 2017 η γεωργία αντιπροσώ-
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Ασφυκτιούν οι Αµερικανοί αγρότες ε-
ξαιτίας του προσωρινού κλεισίµατος 
του USDA, αφού ζωτικής για αυτούς 
σηµασίας ενισχύσεις και δανεισµοί 
παγώνουν µέχρι το άγνωστο προς το 
παρόν άνοιγµα των υπηρεσιών. Τα ά-
δεια γραφεία του USDA έρχονται να 
προστεθούν στη λίστα των ανησυχι-
ών του αγροτικού κλάδου των ΗΠΑ, 
και συνιστά µια παράπλευρη απώ-
λεια του εµφυλίου της Ουάσιγκτον 
σχετικά µε την χρηµατοδότηση του 
τοίχους στο Μεξικό.

Ειδικότερα, το λουκέτο εµποδίζει 
κάθε είδους βοήθεια προς τους αγρό-
τες, οι οποίοι αυτήν την περίοδο του 
έτους καταθέτουν τις αιτήσεις τους 
για κρατικό δανεισµό, καθώς πληρώ-
νουν τα χρέη τους από την προηγού-
µενη χρονιά, ενώ ξεκινούν παράλλη-
λα και τον προγραµµατισµό των φυ-
τεύσεων του νέου έτους. Ταυτόχρονα 
παγώνουν οι πληρωµένες ενισχύσε-
ων 12 δις δολαρίων που υποσχέθηκε 
ο Λευκός Οίκος στους αγρότες, ως α-
ποζηµίωση για τα σπασµένα του εµπο-
ρικού πολέµου. Τα παραπάνω καθι-
στούν την δεδοµένη χρονική συγκυ-
ρία καταστροφική για τους Αµερικα-
νούς αγρότες, οι οποίοι εκτός των άλ-
λων έχουν να διαχειριστούν και τις 
χαµηλές τιµές για τα προϊόντα τους 
στις διεθνείς αγορές, και πάλι εξαιτί-
ας του εµπορικού πολέµου. 

«Είναι το κερασάκι σε µια τούρτα 
µε άσχηµα νέα», σχολιάζει ο Μπρά-
ιαν Ντάνκαν, του οποίου η οικογέ-
νεια καλλιεργεί σόγια και καλαµπό-
κι ενώ εκτρέφει και χοίρους στο βο-
ρειοδυτικό Ιλινόις.

Ανησυχία προκαλεί τόσο σε αγρό-
τες όσο και σε εµπόρους, η καθυστέ-
ρηση των εκθέσεων προσφοράς και 
ζήτησης που εκδίδονται µηνιαία α-
πό το USDA, προσφέροντας στοιχεία 
στους αγρότες εν προκειµένω, τα ο-
ποία τους βοηθούν να πάρουν απο-
φάσεις σχετικά µε τις φυτεύσεις. Ταυ-
τόχρονα, τα τελευταία χρόνια οι πα-
ραγωγοί σιτηρών στρέφονταν όλο και 
περισσότερο στην FSA, ∆ιεύθυνση Α-
γροτικών Υπηρεσιών, του USDA, για 
δανεισµό, καθώς δυσκολεύονταν ε-
ξαιτίας των χαµηλών τιµών. Το ίδιο 
και οι τράπεζες, οι οποίες βασίζονται 
στην υπηρεσία αυτή προκειµένου να 
πάρουν εγγυήσεις για αγροτικά δάνεια 
που αφορούν κυρίως βραχυπρόθεσµα 
λειτουργικά έξοδα εκµεταλλεύσεων. 

Το κλειστό USDA 
αφήνει τους αγρότες χωρίς
ενισχύσεις και δανεισμό 

Έχουν παγώσει οι πληρωµές 
ενισχύσεων 12 δις προς τους αγρότες.

την κρίση με το τείχος στο Μεξικό

πευε σχεδόν το 8% των συνολι-
κών αγαθών και υπηρεσιών που 
εισήγαγαν οι ΗΠΑ από το Μεξικό 
(243 δις δολάρια) και που εξήγα-
γαν στο Μεξικό (314 δις δολάρια). 

Αυτή η πληµµύρα φτηνού κα-
λαµποκιού υπήρξε καταστροφι-
κή για τους Μεξικανούς καλαµπο-
κοπαραγωγούς. Πριν το 1994, το 
Μεξικό προχωρούσε σε εισαγω-
γές όταν η δική του παραγωγή 
δεν ανταποκρινόταν στις εγχώ-
ριες ανάγκες. Αλλά η NAFTA ή-
ρε αυτούς τους περιορισµούς ε-
νώ παράλληλα διατήρησε τις ε-
νισχύσεις στο αµερικανικό καλα-
µπόκι, την ασφάλιση της καλλι-
έργειας, την υποστήριξη των τι-
µών, τη βοήθεια µε τις απώλειες 
τιµών στην αγορά και άλλες µορ-
φές οικονοµικής αρωγής στους 
Αµερικανούς παραγωγούς καλα-
µποκιού. Την ίδια ώρα, αµερικα-
νικοί κολοσσοί στον αγροτικό το-
µέα εκµεταλλεύθηκαν αυτές τις 
αλλαγές για να ξεκινήσουν να 
διοχετεύουν εκατοµµύρια µετρι-
κών τόνων καλαµποκιού από τις 
ΗΠΑ στην αγορά του Μεξικό σε 
τιµές κάτω του κόστους. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δε-
καετίας εφαρµογής της συµφωνίας 
οι εξαγωγές καλαµποκιού από την 

Αµερική τετραπλασιάστηκαν ενώ 
η τιµή για το καλαµπόκι που πα-
ράγεται στο Μεξικό υποχώρησε 
κατά 70%. ∆ύο εκατοµµύρια Με-
ξικανοί αγρότες εγκατέλειψαν την 
ύπαιθρο ψάχνοντας δουλειά στις 
µεγάλες πόλεις ενώ µισό εκατοµ-
µύριο Μεξικανοί τον χρόνο µετα-
νάστευαν στις ΗΠΑ, µε το ποσο-
στό της παράνοµης µετανάστευ-
σης από το Μεξικό να ανεβαίνει 
κατά 75% στα πέντε χρόνια µετά 
την εφαρµογή της NAFTA.

ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ

Εµπορικός 
εταίρος 

Το 2017 η γεωργία 
αντιπροσώπευε 

σχεδόν το 8% των 
συνολικών αγαθών 
και υπηρεσιών που 

εισήγαγαν οι ΗΠΑ από 
το Μεξικό και εξήγα-

γαν σε αυτό

NAFTA ΚΑΙ ΜΕΞΙΚΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΗΠΑ ΑΠΟ
ΜΕΞΙΚΟ 

Τιµή
καλαµποκιού
Μεξικό

243

70% 75%

Εγκατέλειψαν
ύπαιθρο

Παράνοµη µετανάστευση
µέσα στην πρώτη πενταετία 
εφαρµογής NAFTA προς ΗΠΑ 

2

∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΕΚΑΤ.
ΜΕΞΙΚΑΝΟΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΗΠΑ ΠΡΟΣ

ΜΕΞΙΚΟ 

314
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΠΑΝΩΚΑΤΩ
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Στην γερμανική Hochland 
το 25% της Greek Family Farm

 Συνέχεια της μεταξύ τους συνεργασίας για την παραγωγή της φέτας
 Το ντηλ θα επισφραγιστεί με την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στον έλεγχο της γερµανικής Hochland περνά το 
25% της ελληνικής εταιρείας παραγωγής φέτας 
Greek Family Farm, η οποία τα τελευταία τρία χρό-
νια την προµηθεύει µε φέτα µε το brand «Patros».

Η απόκτηση του 25%  της εν λόγω ελληνικής ε-
πιχείρησης αποτελεί την πρώτη σηµαντική συµφω-
νία για την Hochland, µετά το 2017, όταν απέκτη-
σε την αµερικανική επιχείρηση παραγωγής τυρο-
κοµικών προϊόντων Franklin Foods. 

Σηµειώνεται ότι οι δύο πλευρές δεσµεύθηκαν να 
µην αποκαλύψουν το ύψος του τιµήµατος. Ωστόσο, 
αυτό που κατέστη γνωστό είναι ότι το υπόλοιπο 75% 
των µετοχών θα παραµείνει στα χέρια των σηµερι-
νών µετόχων της Greek Family Farm, όπως και το 
management της. Η ολοκλήρωση της συµφωνίας, 
η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γερµανικής Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού, αναµένεται µέχρι τα τέλη 
Ιανουαρίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση της Hochland, στην οποία υπογραµµίζεται ό-

τι «η Hochland εξασφαλίζει την προµήθεια της αυ-
θεντικής υψηλής ποιότητας ελληνικής φέτας, ενώ 
οι Έλληνες εταίροι θα επωφεληθούν από την τε-
χνογνωσία της γερµανικής εταιρίας».

Η Greek Family Farm (Κτηνοτροφική Μαγνησί-
ας) που ιδρύθηκε το 2000, έχει παραγωγική δυ-
ναµικότητα 5.500 τόνων ετησίως, διαθέτει δικές 
της εκτάσεις για την παραγωγή βιολογικών ζω-
οτροφών, δικά της πρόβατα για την παραγωγή 
βιολογικού γάλακτος, δικό της τυροκοµείο για 
την παραγωγή βιολογικής και συµβατικής φέτας 
Π.Ο.Π., ενώ συνεργάζεται µε 1.000 παραγωγούς.

Στη χρήση του 2017 ο κύκλος εργασιών της ε-
ταιρίας προσέγγισε τα 19,5 εκατ. ευρώ, έναντι 
19,3 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα προ φόρων κέρ-
δη της, διαµορφώθηκαν στις 955.000 ευρώ ένα-
ντι σχεδόν 120.000 ευρώ το 2016.

Aπό την µεριά της η Hochland, που έχει ιστο-
ρία 92 ετών, είχε το 2017 πωλήσεις ύψους 1,45 
δισ. ευρώ. Να σηµειωθεί ότι η γερµανική εται-
ρεία διαθέτει εγκαταστάσεις σε Γαλλία, Ισπανία, 
Ρωσία, Ρουµανία, Πολωνία, ΗΠΑ και Γερµανία.

H γερµανική εταιρεία χηµικών BASF ανακοί-
νωσε την Πέµπτη 09 Ιανουαρίου ότι υπέγρα-
ψε συµφωνία-πλαίσιο µε τη διοίκηση της κι-
νεζικής επαρχίας Guandong προκειµένου να 
εγκαταστήσει εργοστάσιο Verbund στην πό-
λη Zhanjiang. 

Η συνολική επένδυση για τη µονάδα που θα 
έχει δυνατότητα πετροχηµικής διάσπασης ενός 
εκατοµµυρίου µετρικών τόνων αιθυλενίου τον 
χρόνο, εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 10 δισ. δολά-
ρια. Αναµένεται ακόµη να µεταµορφώσει την 
επαρχία Guandong µέσα από την ενσωµάτω-
ση των αρχών της κυκλικής οικονοµίας και µε 

την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, των µε-
ταφορικών δικτύων, του παραγωγικού δυνα-
µικού της περιοχής και τη δηµιουργία προϊό-
ντων προσανατολισµένων στις ανάγκες του 
καταναλωτή.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια του Μνηµονίου 
Συνεργασίας που συνήφθη τον περασµένο Ιού-
λιο για δεύτερο εργοστάσιο Verbund στην Κίνα. 
Το πρώτο εγκαταστάθηκε στην πόλη Nanjing 
της κινεζικής επαρχίας Jiangsu το 2000, από 
κοινού, σε ποσοστό 50:50, µε τη Sinopec. 

Να σηµειωθεί ότι η BASF επί του παρόντος δια-
τηρεί έξι εργοστάσια Verbund σε όλο τον κόσµο.

Με αρχές κυκλικής οικονομίας η νέα 
επένδυση 10 δις της BASF στην Κίνα

Προχωρά η επένδυση της 
Chipita στην Ινδία

Για τους πρώτους µήνες του 2019 έχει 
µετατεθεί η τοποθέτηση των κρουασάν 

της Chipita στην Ινδία. Η κοινοπραξία που έχει 
συστήσει η ελληνική εταιρεία µε την Britannia 
Industries Ltd, η Britchip Foods Limited, θα 
είναι έτοιµη να λανσάρει το προϊόν µέσα στο 
έτος, µε την ολοκλήρωση της παραγωγικής 
µονάδας, µια επένδυση η οποία εκτιµάται ότι θα 
ξεπεράσει σε πρώτη φάση τα 14 εκατ. ευρώ.

∆ιεθνής διάκριση για το ελαιόλαδο 
της Olympian Green
Στην κατάταξη του EVOOWR για το 2018 και 
ανάµεσα σε 9500 προϊόντα εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου παγκοσµίως, η Olympian 
Green είναι στην πρώτη τριάδα των ποιοτικών 
βραβευµένων ελαιόλαδων στην Ελλάδα, ενώ σε 
Παγκόσµιο επίπεδο κατέχει την τεσσαρακοστή 
τρίτη θέση. Τα προϊόντα της Olympian Green 
διατίθενται σε περισσότερες από 20 χώρες µε 
αυξανόµενους ρυθµούς εξάπλωσης.

Στους κορυφαίους ηγέτες 
του επιχειρείν η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Για 5η συνεχόµενη χρονιά η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, η 
ελληνική βιοµηχανία εµφιαλώσεως του νερού 
ΖΑΓΟΡΙ, έλαβε τη σηµαντική διάκριση «True 
Leader» της ελληνικής οικονοµίας. Η εταιρεία, 
διακρίθηκε ως ένας από τους κορυφαίους 
ηγέτες της ελληνικής αγοράς, µεταξύ των 
καλύτερων επιχειρήσεων την Ελλάδα, µε βάση 
τις επιδόσεις του οικονοµικού έτους 2016. 

Στα χέρια των 
σηµερινών µετόχων 
θα παραµείνει τo 
management της 
εταιρείας.

Η εξέλιξη έρχεται σε 
συνέχεια του Μνηµονίου 

Συνεργασίας που συνήφθη 
τον περασµένο Ιούλιο 

για δεύτερο εργοστάσιο 
Verbund στην Κίνα.

ΝΕΑ
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Ο παγκόσµιος 
γίγαντας 
καπνού στο
Χρηµατιστήριο
Η National Tobacco Corp., 
ένα κρατικό µονοπώλιο 
που είναι µακράν ο 
µεγαλύτερος 
παρασκευαστής τσιγάρων 
στον κόσµο, σχεδιάζει να 
εισάγει τη διεθνή της 
µονάδα στο 
Χρηµατιστήριο του Χονγκ 
Κονγκ σύµφωνα µε το 
πρακτορείο Bloomberg.
Η εταιρεία China Tobacco 
International Inc., είναι 
πρωταρχικά υπεύθυνη για 
την προµήθεια φύλλων 
καπνού από χώρες όπως 
η Βραζιλία και ο Καναδάς, 
για τον γίγαντα των 
τσιγάρων, στον οποίο 
αναλογούν τα τέσσερα 
από τα 10 τσιγάρα του 
κόσµου. Η µητρική 
εταιρεία µπορεί να 
κερδίσει περισσότερα 
κέρδη από ότι η HSBC 
Holdings Plc ή η Walmart 
Inc., σύµφωνα µε µια 
µατιά στα οικονοµικά 
στοιχεία το 2012.
Η Κίνα είναι η µεγαλύτερη 
χώρα που καταναλώνει 
και παράγει καπνό στον 
κόσµο και οι επικριτές 
ισχυρίζονται ότι η 
κυβέρνηση δεν κάνει 
αρκετά για να εµποδίσει 
την εξάπλωση του 
καπνίσµατος, λόγω των 
φορολογικών εσόδων που 
προέρχονται από τη 
βιοµηχανία. 
Οι διεθνείς 
δραστηριότητες στον 
τοµέα σηµείωσαν έσοδα 
ύψους 651 εκατ. δολ. για 
το εννιάµηνο που έληξε 
τον Σεπτέµβριο, 
σηµειώνοντας πτώση 21% 
από την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο.

Σε τιµή ρεκόρ ύψους 3 εκατ. δο-
λαρίων (2,7 εκατ. ευρώ) πωλή-
θηκε ένας τόνος 278 κιλών σε 
ιδιοκτήτη αλυσίδας εστιατορίων 
σούσι σε πλειστηριασµό, που έγι-
νε κατά την πρώτη ηµέρα έναρ-
ξης λειτουργίας της νέας ψαρα-
γοράς του Τογιόσου στο Τόκιο. 

«Είναι ένας καλός τόνος, αλ-
λά πολύ πιο ακριβός από αυτό 
που περίµενα», σχολίασε ο αγο-
ραστής Κιγιόσι Κιµούρα (Kiyoshi 
Kimura), ο οποίος είναι ο ιδιο-
κτήτης της αλυσίδας εστιατορί-

ων Sushi Zanmai. Βάσει του πο-
σού που έδωσε, ο τόνος αυτός α-
ντιστοιχεί σε σχεδόν 10.000 ευ-
ρώ το κιλό.

Ο Κιµούρα κατείχε το ρεκόρ για 
την καταβολή της υψηλότερης τι-
µής για ένα ψάρι στους πλειστηρι-
ασµούς αυτούς που γίνονται την 
πρώτη µέρα λειτουργίας της ψα-
ραγοράς µετά την Πρωτοχρονιά 
για έξι συνεχόµενα χρόνια ως το 
2017. Πέρυσι το υψηλότερο τίµη-
µα κατέβαλε ο ιδιοκτήτης άλλης 
αλυσίδας εστιατορίων.

Στο ποσό των 3,9 εκ. ευρώ εκτι-
µήθηκε η αξία του εµπορικού σή-
µατος του κτηνοτροφικού συνε-
ταιρισµού ΘΕΣγάλα, από εταιρεία 
- ανεξάρτητο εκτιµητή που ανέ-
λαβε να κάνει την σχετική αξιο-
λόγηση για λογαριασµό του συ-
νεταιρισµού αλλά και του επίδο-
ξου αγοραστή Ξενοφώντα Καντώ-
νια, ιδιοκτήτη της Λαρισινής βιο-
µηχανίας Cosmos Alluminium.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του 
thessaliaeconomy.gr, η πλευρά 
Καντώνια έχει εισφέρει στον συ-
νεταιρισµό, εν είδει προκαταβο-
λής, για να καλύψει τις υποχρέ-
ωσεις του το ποσό των 500.000 
ευρώ ενεχυριάζοντας το εµπο-
ρικό σήµα της επιχείρησης. H 
συµφωνία εξαγοράς, µε άγνω-
στο για την ώρα ύψος του τελι-
κού τιµήµατος, δεν έχει ακόµα 
ολοκληρωθεί κάτι που αναµέ-
νεται να συµβεί κατά τις προσε-
χείς εβδοµάδες.

Ιδιοκτήτης αλυσίδας σούσι 
έδωσε 3 εκατ. δολάρια για τόνο

Πήρε βάρος 
η αξία του 
σήματος
ΘΕΣγάλα

Τα φθηνά προϊόντα ζωήρεψαν την αγορά το ∆εκέµβριο
Σε οριακά χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε πέρυσι κινήθηκε ο φετινός 
χριστουγεννιάτικος τζίρος σύµφωνα µε έρευνα του ΙΝΕΜΥ της 
ΕΣΕΕ. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας χαµηλότερος ήταν ο 
χριστουγεννιάτικος τζίρος για τις µισές επιχειρήσεις 51% σε σύγκριση 
µε το αντίστοιχο ποσοστό του 2017, το οποίο ήταν 42% (µε µειώσεις της 
τάξης του 10%-20%). Αύξηση στις πωλήσεις κατέγραψε µόλις το 18% 
των επιχειρήσεων. Καλύτερα ή χειρότερα ένα είναι σίγουρο: κινήθηκαν 
περισσότερο τα πιο φτηνά προϊόντα (46,8%) σε αντίθεση µε τα πιο ακριβά.

Σήµερα η εταιρεία διαθέτει 
µέσω των 62 καταστηµάτων 

αυτόµατων πωλητών σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Λάρισα 1.080 τόνους φρέσκο 
γάλα µηνιαίως.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2018 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2017

18%

30%
51%

1%

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α

ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ∆Γ/∆Α
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το επόµενο βήµα στο πλάνο που έχουν 
εκπονήσει για τη µείωση του ενεργειακού 
κόστους σε κτηνοτροφικές και γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις στο Θεσσαλικό κάµπο µε 
αξιοποίηση του ήλιου και του αέρα, µέ-
σω της καινούριας νοµοθεσίας για τις ε-
νεργειακές κοινότητες, ετοιµάζονται να 
κάνουν οι συνιδρυτές της πρώτης ενερ-
γειακής κοινότητας της χώρας. 

Οι συζητήσεις, µεταξύ του ΓΟΕΒ Θεσ-
σαλίας και των άλλων 9 ΤΟΕΒ που σύ-
στησαν στα µέσα του περασµένου Νοεµ-
βρίου την πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα 
Περιορισµένης Ευθύνης στην Κοιλάδα 
της Λάρισας, έχουν «ωριµάσει» και τελι-
κά ο Τύρναβος, θα είναι η περιοχή στην 
οποία θα φιλοξενηθεί το επόµενο φωτο-
βολταϊκό και αιολικό πάρκο του φορέα.

«Είναι θέµα ηµερών το νέο σχήµα να 
εγγραφεί στο µητρώο του ΓΕΜΗ και να πά-
ρει ΑΦΜ», ανέφερε στην Agrenda ο ∆η-
µήτρης Παπαµιχαήλ, πρόεδρος του ΓΟ-
ΕΒ Θεσσαλίας, προσθέτοντας πως «µας 
έχει προτείνει ο τοπικός δήµος µια πε-
ριοχή συνολικής επιφάνειας 400 στρεµ-
µάτων για το επόµενο ενεργειακό πάρκο 
και ήδη συζητούµε τη συµµετοχή σε αυ-
τό και τοπικών ∆ήµων, ∆ΕΥΑ, αλλά και 
ιδιωτών µε µεγάλες παροχές».

Μετά Φάρσαλα, Τρίκαλα και Καρδίτσα
Συνολικά στην περιφέρεια της Θεσσα-

λίας σχεδιάζεται να αναπτυχθούν φωτο-
βολταϊκά και αιολικά πάρκα, δυναµικό-
τητας 11 MW, καθώς τόση είναι η ενέρ-
γεια που απαιτείται να παραχθεί για να 

συµψηφιστούν οι ανάγκες των µελών της 
πρώτης ενεργειακής κοινότητας. Πρόθε-
ση των ιθυνόντων της πρωτοβουλίας, ω-
στόσο, είναι να υπάρξει γεωγραφική δι-
ασπορά των επιµέρους πάρκων ΑΠΕ, για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγω-
γών. Στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί, 
σε µεταγενέστερη φάση, να στηθούν πάρ-
κα σε Φάρσαλα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

«Βασικός πυρήνας θα είναι ο ΓΟΕΒ Θεσ-
σαλίας και από εκεί και πέρα, θα κοιτά-
ξουµε να καλύψουµε ισόποσα τη συµµε-
τοχή αρχικά µεγάλων ΤΟΕΒ της περιοχής 
και ταυτόχρονα να εξυπηρετούµε και τους 
µικρούς, για να µετάσχουν και αυτοί», ε-
ξήγησε στην Agrenda ο κ. Παπαµιχαήλ.

Τέλος Μαρτίου σε λειτουργία 
το φωτοβολταϊκό της Κοιλάδας

Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση του πρώ-
του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοιλά-
δα Λάρισας, ο συνοµιλητής µας, µας ανέ-

φερε, ότι την περίοδο που διανύουµε δι-
ευθετούνται οι τελευταίες γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες για τον προβλεπόµενο έ-
λεγχο, από την αποκεντρωµένη διοίκηση, 
αναφορικά µε τη νοµιµότητα παραχώρη-
σης του χώρου από τον ∆ήµο Λάρισας. Α-
µέσως µετά θα ετοιµαστεί ο πλήρης φά-
κελος µε τις περιβαλλοντικές µελέτες για 
την έκδοση των οριστικών αδειών, που 
θα επιτρέψουν την έναρξη κατασκευής.

«Πιστεύουµε ότι πολύ σύντοµα, έως το 
τέλος Ιανουαρίου, θα έχουµε ολοκληρώ-
σει τις συγκεκριµένες ενέργειες και µέ-
χρι το τέλος Μαρτίου, καλώς εχόντων των 
πραγµάτων, το φωτοβολταϊκό πάρκο, ι-
σχύος 1 MW, θα είναι έτοιµο να λειτουρ-
γήσει», µας είπε ο κ. Παπαµιχαήλ. 

Η επένδυση έχει κοστολογηθεί σε 750.000 
ευρώ και τη χρηµατοδοτεί, µε ίδια κεφά-
λαια, η κατασκευάστρια εταιρεία Eunice 
Energy, η οποία θα αποπληρώνεται στα-
διακά, σε βάθος 5ετίας ή 8ετίας. 

Επόμενη στάση ο Τύρναβος 
για την ενεργειακή κοινότητα
Μετά την Κοιλάδα της Λάρισας, υποδομές φωτοβολταϊκού και αιολικού πάρκου θα 
ξεκινήσουν να φτιάχνονται στον Τύρναβο για την κάλυψη των αγροτικών αναγκών

Προγράµµατα
Γίνεται προσπάθεια να 

ενταχθεί το project 
σε κάποιο από τα 

υφιστάµενα κοινοτικά 
προγράµµατα για να 

επιδοτηθεί

Στο κέντρο 
ο ΓΟΕΒ Θεσσαλίας 
Βασικός πυρήνας θα 
είναι o ΓΟΕΒ Θεσσα-
λίας και από εκεί και 
πέρα, ανάλογα µε τις 
ενεργειακές ανάγκες 
του εκάστοτε ΤΟΕΒ, 

θα καλυφθεί ισόποσα 
η συµµετοχή τους

Συνολικά στην Περιφέρεια 
της Θεσσαλίας σχεδιάζεται 
να αναπτυχθούν πάρκα, 
δυναµικότητας 11 MW.

«Είµαστε
ακόµη στο
λόµπι ενός
ουρανοξύστη»
«Η ενεργειακή κοινότητα 
είναι ένας ουρανοξύστης 
στον οποίο έχουµε ανοίξει 
µόνο την πόρτα του λόµπι», 
ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας, για 
να καταδείξει τις µεγάλες 
προοπτικές που διανοίγονται 
σε όσους αποφασίσουν να 
εµπλακούν ενεργά στο 
αντικείµενο.
Ο ίδιος σηµείωσε ακόµη πως 
τα οφέλη από τις ενεργειακές 
κοινότητες εκτός από 
οικονοµικά (σ. σ. οι τιµές 
παραµένουν σταθερές σε 
βάθος 20ετίας προσφέροντας 
ασπίδα προστασίας στους 
µετέχοντες), είναι και 
περιβαλλοντικά, µε 
αποτέλεσµα να εκδηλώνεται 
σηµαντικό ενδιαφέρον και 
από άλλες περιοχές. 
«Από την Κρήτη µέχρι τον 
Έβρο όσοι ενηµερώθηκαν για 
τη δηµιουργία της πρώτης 
ενεργειακής κοινότητας στη 
Λάρισα, έχουν επικοινωνήσει 
µαζί µου και αναζητούν 
περισσότερες λεπτοµέρειες, 
ενώ είχαµε επίσης κι 
επιτόπιες επισκέψεις δυνάµει 
ενδιαφερόµενων από τις 
Σέρρες και τη Νάουσα» είπε ο 
κ. Παπαµιχαήλ, προσθέτοντας 
ο ίδιος τους παροτρύνει να 
τολµήσουν γιατί «το ζήτηµα 
είναι να προλάβει κανείς τις 
εξελίξεις. ∆εν χρειάζεται να 
περιµένουν να µαζευτούν 
δέκα εταίροι. Ας αρχίσουν µε 
τους ελάχιστους πέντε που 
απαιτούνται από τη νοµοθεσία 
και να φροντίσουν να 
δηµιουργήσουν δυνατότητες 
στο καταστατικό, ώστε να 
µπορούν να µπουν κι άλλοι».

O ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ, πρόεδρος του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας.



ΤΩΝ    ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
& ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Ζωηρές αντιδράσεις στον κτηνοτροφικό αλλά 
και πολιτικό κόσµο έχει προκαλέσει το απο-
καλυπτικό δηµοσίευµα της Αgrenda για πρω-
τόλειο σχέδιο των Βρυξελλών που αφορά την 
κατάρτιση ενός προγράµµατος που θα δώσει 
την ευκαιρία στους παραδοσιακούς αιγοπρο-
βατοτρόφους να «κλείσουν» την επιχείρηση, 
εισπράττοντας σε αντιστάθµισµα για κάποιο 
διάστηµα µια γενναία αποζηµίωση. 

Το βέβαιο είναι ότι, οι αποχωρήσεις από 
τον κλάδο έχουν από καιρό ξεκινήσει άνευ 
πριµ, µε τα «λουκέτα» στην αιγοπροβατοτρο-
φία ελέω κατάρρευσης των τιµών στο γάλα 
και των παράνοµων εισαγωγών, να κάνουν 

το κυοφορούµενο ευρωπαϊκό σχέδιο να φα-
ντάζει ως «λύση».

Η επεξεργασία στο παραπάνω θέµα, επιχει-
ρείται να κρατηθεί µυστική, κι αυτό γιατί η ε-
φαρµογή της νέας ΚΑΠ δείχνει να καθυστε-
ρεί (ενδεχοµένως θα ισχύσει από το 2023), ε-
νώ ο υπολογισµός των πριµ αποζηµίωσης των 
κτηνοτρόφων που θα θελήσουν να βγουν α-
πό το επάγγελµα, θα πρέπει να υπολογισθούν 
µε βάση τα «ιστορικά στοιχεία» της δραστηρι-
ότητάς τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι αιγοπροβα-
τοτρόφοι που θα θελήσουν να επωφεληθούν 
του µέτρου, θα πρέπει να επιδείξουν αντοχή, 
από πλευράς ζωικού κεφαλαίου και κατοχυ-
ρωµένων βοσκοτόπων, έτσι ώστε να είναι µέ-
σα στο παιχνίδι των επικείµενων ενισχύσεων.

Για το λόγο αυτό δεν έχει τεθεί καν σε επί-

πεδο υπουργών Γεωργίας, µε τον αρµόδιο Ε-
πίτροπο Φιλ Χόγκαν, µε αφορµή το θέµα της 
Agrenda, να βάζει στο ίδιο «τσουβάλι» την 
ΠΟΠ φέτα µε τα προϊόντα ευρωπαϊκής προ-
έλευσης και την υφυπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Ολυµπία Τελιγιορίδου να αρνείται και 
εκείνη την ύπαρξη συζητήσεων στις Βρυξέλλες 
περί πριµ εξόδου των αιγοπροβατοτρόφων.

Το χαλί, πάντως στα όποια σχέδια φαίνεται 
να στρώνει και ακαδηµαϊκή µελέτη αµερικα-
νικού φορέα για τις τάσεις του κλάδου στον 
κόσµο, (παρατίθεται στις επόµενες σελίδες), 
σύµφωνα µε την οποία τα γαλακτοπαραγω-
γικά συστήµατα αιγοπροβατοτροφικών µονά-
δων του Νότου, ανάµεσα τους και της Ελλά-
δας, που δεν έχει αναδιαρθρωθεί µε εξαίρεση 
τη Χιώτικη ράτσα, είναι µη επικερδή.

Αποχωρήσεις και χωρίς πριμ 
έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό
Μετρά αντιδράσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, η διαρροή του σχεδίου των Βρυξελλών 
για την καθιέρωση ειδικής ενίσχυσης εθελουσίας εξόδου των αιγοπροβατοτρόφων 

Ουδεµία συζήτηση περί 
πριµ εξόδου λέει η Βάθη

«Τα σενάρια που έχουν 
σχέση µε δήθεν πριµ στους 
αιγοπροβατοτρόφους για 

έξοδο από το επάγγελµα δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγ-
µατικότητα. Καµία σκέψη και 
καµία συζήτηση δεν υπάρχει 

ούτε σε επίπεδο της πολι-
τικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ 

ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», λέει µε ανακοί-
νωσή της η υφυπουργός 

Ολυµπία Τελιγιορίδου
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Μη επικερδή παραγωγικά
συστήματα οι μονάδες 
αιγοπροβατοτροφίας
στον ευρωπαϊκό Νότο
Αύξηση 20% της γαλακτοπαραγωγής αιγοπρόβειου ως το 2030 βλέπει  
ακαδημαϊκή μελέτη συστήνοντας έμφαση σε διαφοροποιημένα προϊόντα

Πολλά παραγωγικά συστήµατα στην γα-
λακτοπαραγωγό αιγοπροβατοτροφία ι-
διαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νό-
του δεν είναι επικερδή και ως εκ τούτου 
η ποσότητα του γάλακτος που παράγεται 
και η τιµή που πληρώνουν οι γαλακτο-
βιοµηχανίες στους κτηνοτρόφους χρει-
άζεται αναπροσαρµογή για να εξασφα-
λιστεί η βιωσιµότητα στις φάρµες µε µι-
κρά µηρυκαστικά.

Αυτό καταδεικνύει, µεταξύ άλλων, 
πρόσφατη ακαδηµαϊκή µελέτη υπό την 
οµπρέλα της American Dairy Science 
Association, από ερευνητικούς/πανεπι-
στηµιακούς φορείς σε Ελλάδα, Ιταλία, Ι-
σπανία, Γαλλία και ΗΠΑ που καταγράφει 
τις τάσεις στην παραγωγή, τη δοµή των 
µονάδων και τα οικονοµικά δεδοµένα 
της αιγοπροβατοτροφίας στον κόσµο.

Στα συµπεράσµατα της έρευνας σηµει-
ώνεται ότι η τρέχουσα κατάσταση στην 
παραγωγή γάλακτος εµφανίζει ουσια-
στικά περιθώρια βελτίωσης µε αυξήσεις 
στην γαλακτοπαραγωγή να προβλέπο-
νται µέχρι το 2030 από το 30% στο 50%. 

Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ι-
σπανία που ξεχωρίζουν στην παραγω-
γή αιγοπρόβειου γάλακτος στη διεθνή 
αγορά εµφανίζουν διακριτικά παραγω-
γικά µοντέλα που στηρίζονται σε συγκε-
κριµένες φυλές και ΠΟΠ τυριά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ίδιοι σηµειώ-
νουν ότι η στήριξη των παραδοσιακών 
ΠΟΠ τυριών και η δηµιουργία νέων 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, για πα-
ράδειγµα εξειδικευµένων και µε εθνι-
κά χαρακτηριστικά, παρουσιάζει ενδι-

αφέρον. Ειδική έµφαση συστήνεται να 
δοθεί στην εφαρµοσµένη και καινοτό-
µα έρευνα ώστε να προσαρµοστεί η αι-
γοπροβατοτροφία στην παραγωγή του 
µέλλοντος και τις µελλοντικές τάσεις. 

Με καθυστέρηση η αναδιάρθρωση 
στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, θεωρείται ότι ο κλά-
δος της αιγοπροβατοτροφίας εµφανίζει 
καθυστέρηση αναφορικά µε την αναδι-
άρθρωσή του συγκριτικά µε τις άλλες ε-
ξεταζόµενες χώρες. Μια στρατηγική προ-
τεραιότητα που οι συγγραφείς κρίνουν 
ότι ενδέχεται να βελτιώσει την αποδοτι-
κότητα του κλάδου είναι: η χρήση σύγ-
χρονων µεθόδων άµελξης και αναπα-
ραγωγής, που είναι σηµαντική για τις ε-
ντατικές φάρµες και το σχεδιασµό προ-
γραµµάτων βόσκησης.

Σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπα-
νία (FIGS), η παραγωγή πρόβειου γά-
λακτος βασίζεται σε τοπικές ράτσες και 
διασταυρώσεις σε ηµιεντατικά και εντα-
τικά συστήµατα και επικεντρώνεται σε 
λίγα µέρη στις συγκεκριµένες χώρες.

Το µέγεθος του κοπαδιού ποικίλλει 
από µικρό σε µεσαίο (140 µε 333 προ-
βατίνες ανά φάρµα) και αποδοτικότη-
τα σε γάλα από µικρή έως µεσαία (85 
µε 216 λίτρα ανά προβατίνα), εµφανί-
ζοντας σύµφωνα µε τους ερευνητές ση-
µαντικό χώρο για βελτίωση. Το µεγαλύ-
τερο µέρος του πρόβειου γάλακτος δι-
ατίθεται σε βιοµηχανίες για παραδοσι-
ακά τυριά, κυρίως ΠΟΠ µε εξαγωγικό 
προσανατολισµό για γκουρµέ χρήσεις.

Μετά από σύγκριση στις τιµές του γά-
λακτος, παρατηρήθηκε καταρχήν ότι οι 
περισσότερες ελληνικές και γαλλικές 
φάρµες παραγωγής πρόβειου γάλα-
κτος δεν ήταν επικερδείς, µε εξαίρεση 
εκείνες που συµπεριλήφθηκαν στην έ-
ρευνα µε Χιώτικη ράτσα. ∆εύτερον, η τι-
µή του γάλακτος εναρµονιζόταν µε το 
κόστος παραγωγής στην Ιταλία και τρί-
τον, σε ό,τι αφορά την Ισπανία, υπήρ-
χαν και επικερδείς και ζηµιογόνες γα-
λακτοπαραγωγικές µονάδες.

Σε όλες τις παραπάνω χώρες, προέ-
κυψε ότι η γαλακτοπαραγωγή από αί-
γες συντελείται σε πιο εντατικές µορφές 
απ’ ό,τι στα πρόβατα. Ο µέσος όρος των 
κοπαδιών µε τις γίδες είναι µικρότερος 
(36 αίγες προς 190 ζώα ανά φάρµα) αλ-
λά η αποδοτικότητά τους σε γάλα είναι 
µεγαλύτερη (153 µε 589 λίτρα ανά ζώο).

Οι κατσίκες που παράγουν γάλα 
προσφέρουν στις ελληνικές αγρο-
τικές οικογένειες µια ευκαιρία να 
αυξήσουν το εισόδηµά τους δου-
λεύοντας οι ίδιες πιο εντατικά. Αυ-
τό αναφέρει η µελέτη της American 
Dairy Science Association, εντού-
τοις όπως σηµειώνει  η διατήρη-
ση της οικονοµικής υποστήριξης 
σε αγρότες που εκτρέφουν κατσί-
κες σε βοσκότοπους δε διασφαλί-
ζεται µε τη νέα ΚΑΠ, γεγονός που 
απειλεί τη βιωσιµότητα του κλάδου 
στην Ελλάδα. Σε σχέση µε την τι-
µή παραγωγού στο κατσικίσιο γά-
λα, σύµφωνα µε την µελέτη, ήταν 
στα 60 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο 
το 2016 και δεν παρατηρήθηκαν 
σηµαντικές διακυµάνσεις τα τε-
λευταία λίγα χρόνια.

Σύµφωνα µε την εικόνα του κλά-
δου, τα στοιχεία δείχνουν ότι:

 από το 2013 στο 2015 κατά 
µέσο όρο το κατσικίσιο γάλα α-

ντιπροσώπευε το 3,4% της συνο-
λικής αγροτικής παραγωγής και 
το 22% στην παραγωγή ζωικού 
κεφαλαίου.

 Η Ελλάδα είναι η χώρα µε τον 
µεγαλύτερο πληθυσµό σε κατσίκες 
που δίνουν γάλα (2,4 εκατ.) τόσο 
στις FGIS όσο και στην ΕΕ µε ένα 
ήπιο βαθµό γαλακτοκοµικής εξει-
δίκευσης στο 87% από τις φάρµες.

 Η παραγωγή κατσικίσιου γά-
λακτος είναι επίσης η µεγαλύτε-
ρη στην ΕΕ αλλά από τους 600 κι-
λοτόνους που παράγονται µόνο 
το 21% παραδίδεται στις γαλακτο-
βιοµηχανίες. Το υπόλοιπο κατευ-
θύνεται σε παραγωγή τυριού στη 
φάρµα που πωλείται κατά κύριο 
λόγο απευθείας στους καταναλω-
τές και γι’ αυτό τον λόγο είναι δύ-
σκολο να γίνει εκτίµηση για τις α-
κριβείς ποσότητες.

 Η παραγωγή κατσικίσιου γά-
λακτος είναι γενικά πιο εκτεταµέ-

Η νέα ΚΑΠ δεν διασφαλίζει 
τα κατσίκια σε βοσκοτόπους

Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως 
στην αιγοπροβατοτροφία σε Ελλάδα, 
Ιταλία, Γαλλία και ΗΠΑ. 

Η ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΛΙΤΡΑ / ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ
% ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝΧΩΡΕΣ ΤΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΑΥΡΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

21,6% 

60

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

41,4% 16.6% 

106

15,2% 

56
89

14,7% 12.6% 9,9% 6,8%

243

82

239 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΣΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΟΥΝ

ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

19,1% ΠΗΓΗ: 
�FAOSTAT

2018�

27,1% 10,5%

ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ
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ντιπροσώπευε το 3,4% της συνο-
λικής αγροτικής παραγωγής και 
το 22% στην παραγωγή ζωικού 
κεφαλαίου.

 Η Ελλάδα είναι η χώρα µε τον 
µεγαλύτερο πληθυσµό σε κατσίκες 
που δίνουν γάλα (2,4 εκατ.) τόσο 
στις FGIS όσο και στην ΕΕ µε ένα 
ήπιο βαθµό γαλακτοκοµικής εξει-
δίκευσης στο 87% από τις φάρµες.

 Η παραγωγή κατσικίσιου γά-
λακτος είναι επίσης η µεγαλύτε-
ρη στην ΕΕ αλλά από τους 600 κι-
λοτόνους που παράγονται µόνο 
το 21% παραδίδεται στις γαλακτο-
βιοµηχανίες. Το υπόλοιπο κατευ-
θύνεται σε παραγωγή τυριού στη 
φάρµα που πωλείται κατά κύριο 
λόγο απευθείας στους καταναλω-
τές και γι’ αυτό τον λόγο είναι δύ-
σκολο να γίνει εκτίµηση για τις α-
κριβείς ποσότητες.

 Η παραγωγή κατσικίσιου γά-
λακτος είναι γενικά πιο εκτεταµέ-

νη απ’ ό,τι µε τα πρόβατα, µε χρή-
ση στις περισσότερες περιπτώσεις 
βοσκότοπων που δεν θεωρούνται 
κατάλληλοι για εκτροφή άλλων ει-
δών ζωικού κεφαλαίου, µε αποτέ-
λεσµα η µέση παραγωγή γάλακτος 
να είναι µικρή (250 λίτρα ανά ζώο).

 Οι περισσότερες ντόπιες κα-
τσίκες διασταυρώνονται µε εισα-
γόµενες, ∆αµασκού, Άλπεων, Ελ-
βετίας (Saanen). Η µόνη καθαρόαι-
µη είναι η φυλή Σκοπέλου που µε-
τρά 7.250 κατσίκες κατά µέσο όρο 
που αποδίδουν 239 λίτρα ανά ζώο.

 Οι εκµεταλλεύσεις/φάρµες εί-
ναι µεσαίου µεγέθους µε 160 ζώα 
ανά φάρµα και κατά κύριο λόγο 
βρίσκονται σε αποµακρυσµένες, ο-
ρεινές περιοχές που δεν κρίνονται 
κατάλληλες για βοσκή άλλων ζώ-
ων. Η αγροτική οικονοµία σε αυτές 
τις περιοχές είναι φτωχά διαφορο-
ποιηµένη και οι ευκαιρίες εργασια-
κής απασχόλησης περιορισµένες.

Η νέα ΚΑΠ δεν διασφαλίζει 
τα κατσίκια σε βοσκοτόπους

Γάλα
Μόνο το 21% από την 
παραγωγή κατσικίσιου 
γάλακτος στην Ελλάδα 
παραδίδεται στις γαλα-

κτοβιοµηχανίες

Προσοχή στα 
στοιχεία του FAO

Σε ό,τι αφορά τις 
προβατίνες που 
προορίζονται για 
γαλακτοπαραγωγή, η 
εκτιµώµενη ξεχωριστή 
αποδοτικότητα κατά τα 
στοιχεία του FAO 
υποδεικνύει τον βαθµό 
εξειδίκευσης που έχει 
κάθε χώρα στον τοµέα 
της γαλακτοκοµίας. 
Παρόλα αυτά, οι 
ερευνητές επισηµαίνουν 
ότι τα στοιχεία που δίνει ο 
FAO πρέπει να 
αντιµετωπίζονται µε 
προσοχή σε κάποιες 
περιπτώσεις. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις που παρέχονται 
στη συγκεκριµένη 
επιστηµονική δηµοσίευση 
από ειδήµονες στις 
εξεταζόµενες χώρες, ο 
FAO φαίνεται να υποτιµά 
κάποιες µεταβλητές, όπως 
η παραγωγή γάλακτος 
από κατσίκες στην 
Ελλάδα. Επιπλέον, στο 
άρθρο σηµειώνεται ότι 
όλα τα διαθέσιµα στοιχεία 
για την αποδοτικότητα των 
φυλών κατσίκας 
προέρχονται από την 
επίσηµη επίδοση που δίνει 
το ICAR για τις κατσίκες 
όλων των ηλικιών που 
δίνουν γάλα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του FAO, συνολικά οι 
χώρες FGIS παράγουν 
49,2% του κατσικίσιου 
γάλακτος στη Μεσόγειο 
και τη Μαύρη Θάλασσα 
και 9,4% της παγκόσµιας 
παραγωγής κατσικίσιου 
γάλακτος.

Οι συνθήκες που δηµιουργήθηκαν 
από την οικονοµική κρίση όπως το 
υψηλό κόστος παραγωγής, οι χα-
µηλές τιµές του γάλακτος και η πι-
στωτική στενότητα έχουν επηρεά-
σει σοβαρά την ελληνική προβα-
τοτροφία, απειλώντας κυρίως τις 
εντατικές φάρµες.

Το ελληνικό πρόβειο γάλα συµ-
βάλλει κατά 9,4% στη συνολική αγρο-
τική παραγωγή και κατά 43% στην 
παραγωγή ζωικού κεφαλαίου. Σύµ-
φωνα µε τους ερευνητές, η ελληνι-
κή προβατοτροφία έχει τη µεγαλύ-
τερη εξειδίκευση στον γαλακτοκοµι-
κό κλάδο (93%) και ηγείται της πα-
ραγωγής πρόβειου γάλακτος στην 
ΕΕ. Το πρόβειο γάλα χρησιµοποιεί-
ται κυρίως για να παραχθεί η Φέτα.

Η ελληνική προβατοτροφία εµ-
φανίζει ποικιλοµορφία συστηµάτων 
παραγωγής (εκτατική, ηµιεκτατική 
και εντατική). Οι εκτατικές φάρµες 
κάνουν περιορισµένη χρήση αγο-
ρασµένων εισροών ή προσδιορι-
σµένου κεφαλαίου, εφαρµόζουν ε-
πιπλέον πρακτικές µάνατζµεντ και 
σίτισης (για παράδειγµα βόσκησης) 
και έχουν χαµηλή παραγωγικότη-
τα. Αυτές οι φάρµες συνυπάρχουν 
µε τις εντατικές, που εµφανίζουν 
µεγάλα κεφάλαια (για παράδειγ-
µα υψηλές επενδύσεις σε εξοπλι-
σµό και εγκαταστάσεις) και υψη-
λή χρήση ζωοτροφών µε τον σκο-
πό µεγιστοποίησης της απόδοσης 
σε γάλα και την κερδοφορία.

Οι φυλές µε τον µεγαλύτερο α-
ριθµό είναι η καραγκούνικη µε µέ-
ση απόδοση (143 λίτρα ανά προβα-
τίνα) κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα 
(Θεσσαλία), η πιο πολυπληθής που 
είναι αυτή της Λέσβου µε 157 λίτρα 
ανά προβατίνα και η υψηλής απο-
δοτικότητας Χίου µε 303 λίτρα ανά 
προβατίνα που υπάρχει σε περιοχές 
όλης της χώρας. Νέες φυλές όπως 
αυτή της Frizarta µε 234 λίτρα ανά 
προβατίνα, που εκθρεφόταν και τη 
δεκαετία του ’60, τη συναντάµε σή-

µερα στη Νότια Ήπειρο. Πρόσφατα 
η φυλή Assaf, που έχει επίσης µε-
γάλη αποδοτικότητα, εισήχθη στην 
Ελλάδα από την Ισπανία. Τα περισ-
σότερα αρνιά πωλούνται ως αρνιά 
που θρέφονται µε γάλα.

Σύγκριση σε εντατικές και 
εκτατικές φάρµες στην Ελλάδα

Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (6,6 έ-
ως 10,6%) συνηγορούν σε µια εξάρ-
τηση από την ΚΑΠ που είναι αξιοση-
µείωτη. Τα εισοδήµατα που εµφανί-
ζουν οι εντατικές εκµεταλλεύσεις ή-
ταν περίπου τριπλάσια από αυτά στις 
εκτατικές, µε τα συνολικά έξοδά τους 
να ανέρχονται σε 99% και 121% των 
ακαθάριστων εσόδων αντίστοιχα. Οι 
τιµές για τις ζωοτροφές στις εντατι-
κές φάρµες είναι σχεδόν διπλάσιες 
από αυτές στις εκτατικές (125 ευρώ 
ανά προβατίνα έναντι 70 ευρώ ανά 
προβατίνα). Η διαίρεση/ο διαχωρι-
σµός του κόστους παραγωγής στις 
εντατικές φάρµες επιβεβαίωσε ότι 
αυτές οι φάρµες ήταν εξαρτηµένες 
από εργατικά χέρια (26,3%).

Κατά συνέπεια, οι συγκεκριµένες 
φάρµες ήταν λιγότερο ευάλωτες σε 
ρευστές οικονοµικές συνθήκες και 
κατάφεραν να επιβιώσουν σε στενε-
µένες οικονοµικές περιόδους, κυρί-
ως εξαιτίας του χαµηλού κεφαλαι-
ακού ανοίγµατος και της εντατικής 
οικογενειακής εργασίας.

Απειλή και για τις εντατικές
μονάδες το ρευστό οικονομικό
περιβάλλον στη χώρα μας

Οι εκτατικές φάρµες κάνουν περιορισµένη χρήση αγορασµένων εισροών ή 
προσδιορισµένου κεφαλαίου, εφαρµόζουν επιπλέον πρακτικές µάνατζµεντ και 
σίτισης (για παράδειγµα βόσκησης) και έχουν χαµηλή παραγωγικότητα. 

Μέσος 
όρος τιμών
Το υπολογιζόµενο 
ισοσκελισµένο σηµείο για την 
Ελλάδα για τις τιµές την 
τελευταία δεκαετία ήταν 0,85 
λεπτά του ευρώ ανά λίτρο το 
γάλα για εντατικές φάρµες 
Χίου και 1,14 λεπτά του ευρώ 
ανά λίτρο για εκτατικές.

303 λίτρα
Οι φυλές µε τον µεγαλύτερο 
αριθµό είναι η καραγκούνικη 
µε µέση απόδοση (143 λίτρα 
ανά προβατίνα) κυρίως στην 
Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία), 
η πιο πολυπληθής που είναι 
αυτή της Λέσβου µε 157 
λίτρα ανά προβατίνα και η 
υψηλής αποδοτικότητας Χίου 
µε 303 λίτρα ανά προβατίνα 
που υπάρχει σε περιοχές 
όλης της χώρας.

Ζωοτροφές
Οι τιµές για τις ζωο-

τροφές στις εντατικές 
φάρµες είναι σχεδόν 

διπλάσιες από αυτές στις 
εκτατικές (125 ευρώ 

ανά προβατίνα έναντι 70 
ευρώ ανά προβατίνα)
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Η παγκόσµια παραγωγή του πρόβει-
ου και γίδινου γάλακτος έχει παρα-
πάνω από διπλασιαστεί τα τελευταία 
πενήντα χρόνια και, αν αυτή η τάση 
επιµείνει, αναµένεται να αυξηθεί πε-
ραιτέρω κατά περίπου 2,7 Mt (+26%) 
και 9.7 Mt (+53%) αντιστοίχως µέχρι 
το 2030. Αυτό αναφέρει η µελέτη της 
American Dairy Science Association, 
σύµφωνα µε την οποία η Ευρώπη έ-
χει παραπάνω από διπλάσια απόδο-
ση σε πρόβειο γάλα σε σχέση µε τον 
παγκόσµιο µέσο όρο.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, εκτιµάται 
ότι υπάρχουν περίπου 2.200 εκατοµ-
µύρια πρόβατα και κατσίκες στον κό-
σµο, µε 20,8% από αυτά να προορίζο-
νται για την εξαγωγή γάλακτος. Πα-
ρά το µεγάλο µέγεθος του ζωικού κε-
φαλαίου, το πρόβειο γάλα αντιπρο-
σώπευε το 1,3% και το γίδινο γάλα το 
1,9% του συνόλου το 2016 (799 Mt). 

Τα µικρά µηρυκαστικά που δίνουν 
γάλα αποτελούν περίπου το 21% ό-
λων των αιγοπροβάτων παγκοσµίως, 
παράγουν γύρω στο 3,5% του γάλα-
κτος στον κόσµο και τα βρίσκουµε 
κυρίως σε περιοχές µε υποτροπικό-
εύκρατο κλίµα στην Ευρώπη, την Α-
φρική και την Ασία. Οι προβατίνες 
συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο 
στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασ-
σα, όπου τα προϊόντα τους είναι βα-
σικά συστατικά της διατροφής. Οι γί-
δες που χρησιµοποιούνται στη γαλα-
κτοκοµία απαντώνται σε µεγάλο πο-
σοστό τόσο σε χώρες µε χαµηλό ει-
σόδηµα όπου υπάρχει έλλειψη τρο-
φίµων και γι’ αυτό αποτελούν σηµα-
ντική πηγή διατροφής, όπως για πα-
ράδειγµα στην ινδική υποήπειρο, ό-
σο και σε τεχνολογικά προηγµένες 
χώρες µε υψηλό εισόδηµα.

Τα µικρά µηρυκαστικά που χρησι-
µοποιούνται για το γάλα τους απο-
τελούν ένα µικρό µέρος της συνολι-

κής αγροτικής παραγωγής σε Γαλ-
λία, Ιταλία και Ισπανία (0,9 µε 1,8%) 
και ένα µεγαλύτερο µέρος στην Ελ-
λάδα (8,8%).

Εν αντιθέσει µε το αγελαδινό γάλα, 
αυτό που προέρχεται από µικρά µυ-
ρηκαστικά κατά κύριο λόγο δεν κα-
ταναλώνεται απευθείας αλλά χρησι-
µοποιείται για την παρασκευή εξει-
δικευµένων ή τοπικών γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων που διατίθενται στην 

αγορά ως παραδοσιακά υψηλής ποι-
ότητας τρόφιµα.

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά 
στοιχεία του FAO (2018) πρόβειο γάλα 
(10.4 Mt) παράγεται κυρίως στην Ασία 
(45,6%), µε αξιοσηµείωτες ποσότητες 
σε Κίνα και Τουρκία, την Ευρώπη να 
ακολουθεί µε 29% και την Αφρική µε 
24,5%. Υπάρχει µια πολύ µικρή αλλά 
διευρυνόµενη παραγωγή στη Βόρεια 
και Νότια Αµερική (0.9%).

Διπλάσια παραγωγή την τελευταία 50ετία 
Η αποδοτικότητα σε πρόβειο γάλα είναι μικρή στην Ασία, την Αφρική και την Αμερική λένε οι ερευνητές

Σκόνη γάλακτος
Στην Κίνα µια 
αξιοσηµείωτη 

ποσότητα 
κατσικίσιου 
γάλακτος 

χρησιµοποιείται 
σήµερα για να 

παραχθεί σκόνη 
γάλακτος

Ισπανία
Το 50% των 

τυριών ΠΟΠ από 
κατσικίσιο γάλα που 

παράγονται στην 
Ισπανία εξάγονται 
σε όλο τον κόσµο 

Ηγέτιδα στις αποδόσεις αιγοπρόβειου η Ευρώπη, αυξάνει ρυθµούς η Κίνα
Κατά µέσο όρο, η αποδοτικότητα σε πρόβειο γάλα είναι µικρή στην Ασία, την Αφρική και την Αµερική (32 µε 35 λίτρα ανά 
προβατίνα τον χρόνο). Η αποδοτικότητα σε γάλα των προβατίνων στην Ευρώπη (91 λίτρα ανά προβατίνα) είναι παραπάνω από 
διπλάσια από τον παγκόσµιο µέσο όρο και διαµορφώνεται ανάλογα µε την εξειδίκευση των εκµεταλλεύσεων σε κάθε χώρα αλλά και 
τη φυλή προβάτων. Παρόλο που λίγα είναι τα διαθέσιµα στοιχεία για τις προβατίνες στη Ρουµανία, οι υπόλοιπες τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες µαζί (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία > FGIS) παράγουν 45,8% του συνολικού πρόβειου γάλακτος από τις 
περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και 12,9% της παραγωγής πρόβειου γάλακτος σε όλο τον κόσµο (FAOSTAT, 
2018). Η παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος από την Κίνα αυξάνεται ραγδαία, παράγοντας σχεδόν 2% παγκοσµίως και εµφανίζοντας 
µέση αποδοτικότητα σε γάλα τα 180 λίτρα ανά ζώο. Συγκρινόµενη µε άλλες χώρες, η µεγαλύτερη γαλακτοπαραγωγή ανά ζώο 
εµφανίζεται στην Ευρώπη και είναι περίπου τέσσερις φορές ο παγκόσµιος µέσος όρος. Συγκεκριµένα, η Ευρώπη παράγει 16,6% του 
κατσικίσιου γάλακτος στον κόσµο µε µόνο το 4,3% του πληθυσµού σε κατσίκες.

∆ιευρυµένη αγορά 
για τυριά ΠΟΠ, µέγας 
εισαγωγέας ΗΠΑ
και Γερµανία
Τα τυριά ΠΟΠ που παράγονται από 
πρόβειο γάλα και αναγνωρίζονται 
από την ΕΕ παίζουν ένα καίριο 
ρόλο στο διεθνές εµπόριο τυριού 
και βρίσκουν µια διευρυνόµενη 
διεθνή αγορά. Οι εξαγωγές τυριού 
από πρόβειο γάλα ισοδυναµούσαν 
περίπου µε 374 εκατοµµύρια 
αµερικανικά δολάρια το 2013 
(FAOSTAT, 2018). Η Ιταλία 
εµφανίζεται στην πρώτη θέση εδώ, 
µε µερίδιο αγοράς 36%, και 
ακολουθεί η Γαλλία µε 20%.
Οι ΗΠΑ και η Γερµανία είναι οι 
βασικές χώρες-εισαγωγείς µε 
ποσοστά 42% και 41% αντίστοιχα. 
Τα τυριά ΠΟΠ που εισάγει η 
Αµερική προέρχονται πρωτίστως 
από την Ιταλία, αλλά σηµαντικές 
ποσότητες δέχεται η χώρα και από 
την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία 
και τη Βουλγαρία.
Παρά τη µεγάλη ζήτηση που έχουν 
στην αµερικάνικη αγορά τα τυριά 
από πρόβατα, η χώρα δεν έχει 
καταφέρει να αναπτύξει µια 
σηµαντική βιοµηχανία παραγωγής 
πρόβειου γάλακτος.


