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225

182 µαναβική
Η πολύ καλή
84,76
κράχτης των
2,93 αλυσίδων
Αφιερωµένη στους καταναλωτές φέτος
η Fruit Logistica, µε την Corteva να δίνει
καλλιεργητικές λύσεις για ράφι. σελ. 42

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

01/02

07/02

Σιτάρι σκληρό
237
Καλαµπόκι
183
Βαµβάκι
74,40
Ελαιόλαδο
2,69

237
183
72,81
2,59

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

Με ό,τι καταπιάνεται
222
αποδίδει
καρπούς
178
77,07
Ο Βεβελάκης
της Eurochem,
2,62
µαθαίνει
στον κόσµο, τα καλά
του θειικού Καλίου. σελ. 44

Με πληρωμή σε τρίτους
τα νέα Σχέδια Βελτίωσης
18/01
237
183
74,37
2,71

Αγώνας δρόμου για λύση, γιατί, εκτός από την ίδια συμμετοχή κινδυνεύει και η επιχορήγηση
Διελκυστίνδα μεταξύ Διαχειριστικών και Περιφερειακών αρχών για τις αξιολογήσεις φακέλων
Πολλά τα σύννεφα πάνω από το επίµαχο θέµα των Σχεδίων Βελτίωσης, µε τις εκλογές που έρχονται να οδηγούν σε πρόσθετες αβεβαιότητες, κάτι που φάνηκε καθαρά στη µειωµένη προσέλευση και το
µούδιασµα των υποψήφιων επενδυτών - αγροτών στη Zootechnia.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το υπουργείο να εξετάζει την
«πληρωµή σε τρίτους» αντί της «εκχώρησης» της επιδότησης (από
τα Σχέδια) που συζητιούνταν αρχικά, έτσι ώστε να µη χαθεί εντελώς
η... µπάλα. Πολυγλωσσία υπάρχει και µε την αξιολόγηση. σελ. 16-17

EKTAKTH ENIΣΧΥΣΗ
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

100

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

50

Ως 120 ευρώ η έκτακτη
ενίσχυση πυρηνόκαρπων
Μέχρι 100 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη
ζηµιά θα ενισχυθούν, µέσω de minimis, οι
παραγωγοί επιτραπέζιου ροδάκινου. Μόλις
50 ευρώ το συµπύρηνο, µέχρι 120 το ποσό
ενίσχυσης για τα νεκταρίνια. σελ. 6, 50

Το αιγοπρόβειο µπορεί
και σε νέες συνταγές
Προοπτικές να ανοίξουν εµπορικούς
ορίζοντες και εκτός της παραγωγής φέτας
έχουν οι κτηνοτρόφοι, µε τα µηνύµατα της
αγοράς διεθνώς να είναι ενθαρρυντικά,
παρά την πρωτοφανή τοπική κρίση. σελ. 27

Σαµποτάζ στο κρασί
η άρση για το Labrusca

Βιοµεθάνιο το νέο πετρέλαιο
ΣABBATO: Νικηφόρου µάρτ., Παγκρατίου επ. Ταυροµενίου

Στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό του 2019 η παραγωγή
βιοµεθανίου σε µονάδες βιοαερίου, ως εναλλακτικό καύσιµο
κίνησης. Ωστόσο, άλυτα µένουν τα προβλήµατα αδειών. σελ. 26

Μήνας 2ος, Εβδ. 6η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:22 - ∆ύση 17:57

Την Ευρώπη στα δύο χωρίζει η πρόταση
Χόγκαν να αρθεί η απογόρευση της χρήσης
αµερικανικών ποικιλιών Vitis labrusca, µε
τον Νότο να φοβάται πτώση στην ποιότητα
και την εµπορευσιµότητα του οίνου. σελ. 4
ΣΕΛΗΝΗ: 5 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL
Δεν είναι μόνο
η τιμή της ελιάς
Στην επιτραπέζια ελιά τον τελευταίο καιρό οι διεθνείς αγορές δείχνουν να είναι πολύ αυστηρές µε τις «προτάσεις» της χώρας µας. Χαµηλή παραγωγή, αστάθεια ποιότητας και απαιτήσεις για υψηλές τιµές, κάνουν τους αγοραστές του εξωτερικού να κοιτάζουν αλλού.
Η µείωση των εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς τους
τελευταίους δύο µήνες αγγίζει το 15% σε σχέση µε το περσινό αντίστοιχο διάστηµα, γεγονός που προβληµατίζει την αγορά και θα έχει
συνέπειες στους εργαζόµενους και συνεργαζόµενους µε τον κλάδο. Η πτώση αφορά τόσο
στις πράσινες ελιές ποικιλίας Χαλκιδική και
Κονσερβολιά (ισπανικού τύπου και µαύρες
οξειδωµένες), όσο και στις ποικιλίες Κονσερβολιά (µαύρες φυσικές ελιές) και Καλαµών.
Όσον αφορά στις πράσινες ελιές, ποικιλίας Χαλκιδική, η φετινή µειωµένη παραγωγή είχε σαν αποτέλεσµα την σηµαντική άνοδο των τιµών του
προϊόντος. Οι διεθνείς αγορές ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται στις υψηλότερες τιµές πώλησης, µε αποτέλεσµα µεγάλοι αγοραστές του εξωτερικού να µην κλείνουν τελικά συµβόλαια
µε ελληνικές εταιρείες και να στρέφονται σε
άλλες φθηνότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες,
κυρίως Ισπανία, Τουρκία και Αίγυπτο.
Επιπλέον, η επιβολή δασµών των ΗΠΑ στις οξειδωµένες ελιές ισπανικής προέλευσης έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των εξαγωγών της Ισπανίας προς τις ΗΠΑ (περίπου 40%), και την προώθηση πλέον του ισπανικού προϊόντος σε άλλες
αγορές του εξωτερικού (όπου πωλούνται οι ελληνικές ελιές), σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές.
Σχετικά µε την ποικιλία Κονσερβολιά, η πολύ µικρή παραγωγή της µαύρης φυσικής ελιάς έχει ως αποτέλεσµα παραδοσιακές αγορές όπως η Ιταλία, να µην µπορούν να εξυπηρετηθούν. Η ποικιλία Καλαµών παρά την καλή
φετινή παραγωγή (60.000-70.000 τόνοι), το
µεγαλύτερο ποσοστό της (90%) παραµένει αδιάθετο από τους ελαιοπαραγωγούς στις κύριες περιοχές (Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία,
Φθιώτιδα, κλπ), επιδιώκοντας υψηλότερες
τιµές από τις ήδη διαµορφωµένες που είναι
και οι καλύτερες των τελευταίων ετών.
Επιπλέον, µεγάλοι εισαγωγείς από σηµαντικές αγορές του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Σ. Αραβία, κ.α.) που προτιµούν τις
ελληνικές ελιές ποικιλίας Καλαµών, αρνούνται την αύξηση των τιµών και βγαίνουν
προς αναζήτηση εναλλακτικών πηγών (Αίγυπτος, Τουρκία, κλπ). Κύκλοι της αγοράς
κρίνουν αµφίβολη την απορρόφηση της φετινής εσοδείας στην Ελλάδα λόγω της χρονικής καθυστέρησης κλεισίµατος των συµφωνιών και των φορτώσεων του προϊόντος.
Πέραν των ανωτέρω εµπορικών προβληµάτων, παρατηρούνται κρούσµατα ποιοτικής υποβάθµισης της ποικιλίας Καλαµών, συνέπεια της αυξηµένης δακοπροσβολής στην Ελλάδα. Μελλοντικά θα πρέπει η εµπλοκή των τοπικών γεωπόνων να είναι καθοριστική για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιων ποιοτικών προβληµάτων. Επιπρόσθετα οι τοπικές ∆ΑΟΚ, καλό είναι, να κάνουν εντονότερη την παρουσία
τους για την διασφάλιση της ποιότητας, εκδίδοντας πιστοποιητικά, µετά από σχετικούς ελέγχους, στο αποθηκευµένο, από τους ελαιοπαραγωγούς και τρίτους, προϊόν. Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,13548

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

652,71

655

641,48

635

(07/02)

630
Παρασκευή

02/02

∆ευτέρα

04/02

Τρίτη

05/02

Τετάρτη

06/02

Πέµπτη

07/02

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 21

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 09-02-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στα ανατολικά και
νότια, µε ασθενείς τοπικές
βροχές µέχρι το απόγευµα στη
νότια νησιωτική χώρα. Άνεµοι
ασθενείς από βόρειες
διευθύνσεις. Κατά τόπους
παγετός στα κεντρικά και βόρεια
ηπειρωτικά. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

80C
ΦΛΩΡΙΝΑ

∆ευτέρα 11-02-2019
και Τρίτη 12-02-2019
Στα δυτικά, τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και τα
∆ωδεκάνησα, νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες µε
ασθενείς τοπικές βροχές και από
το µεσηµέρι σποραδικές
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα
γενικά αίθριος καιρός µε λίγες
νεφώσεις από την Τρίτη. Η

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

140C

Νέες επισηµάνσεις για την ορθή
αντιµετώπιση του εντόµου διαβρώτικα
(Diabrotica) εξέδωσαν οι γεωπόνοι
του τµήµατος Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου ∆ράµας
προς ενηµέρωση των παραγωγών,
καθώς το έντοµο από την
καλλιεργητική περίοδο του 2017
προσβάλλει τις καλλιέργειες µε την
εµφάνιση ασυνήθιστα υψηλών
πληθυσµών (ειδικά στην ανατολική
Μακεδονία).

3-5 B
120C

120C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

Κυριακή 10-02-2019
Γενικά αίθριος καιρός, αλλά στα
νότια και βαθµιαία στα δυτικά θα
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.
Κατά τόπους περιορισµένη
ορατότητα στα ηπειρωτικά τις
πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Άνεµοι ασθενείς βόρειοι
βορειοδυτικοί. Θερµοκρασία σε
µικρή άνοδο.

Το Diabrotica
στον αραβόσιτο

100C

120C

ΛΑΡΙΣΑ

2-3B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,13645

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

TΖΙΡΟΣ
35.565,566

640

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
124,62100

Η µεγάλη έλλειψη στην αγορά έχει αυξήσει την ζήτηση της ντοµάτας
θερµοκηπίου µε τους παραγωγούς να ετοιµάζονται να µπουν ξανά
στα θερµοκήπια στα τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου.
Ταυτόχρονα, έντονη εµπορική δραστηριότητα εντοπίζει το ∆ιεθνές
Συµβούλιο Σιτηρών (IGC), σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, µε τον ∆είκτη
Σιτηρών και Ελαιούχων Σπόρων του Συµβουλίου να σηµειώνει
αύξηση αποτυπώνοντας κέρδη για το καλαµπόκι και το σιτάρι.

654,39

647,19

650
645

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87553

645,16

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
660

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,50633

2-3

3-5 B
120C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Συστάσεις των ειδικών

θερµοκρασία την ∆ευτέρα σε
µικρή άνοδο, και πτώση από τα
βόρεια την Τρίτη.

Τετάρτη 13-02-2019
έως Παρασκευή 15-02
2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες κυρίως
στις θαλάσσιες και
παραθαλάσσιες περιοχές.
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα
ηπειρωτικά ορεινά. Θερµοκρασία
σε περαιτέρω πτώση, µε παγετό
τις πρωινές και βραδινές ώρες
κατά τόπους στα κεντρικά και
βόρεια ηπειρωτικά.

3-5Bf

Οι άνεµοι θα
πνέουν από βόρειες
διευθύνσεις 3 µε 5
µποφόρ και τοπικά
στα νοτιοανατολικά
6 µποφόρ.
Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή,
µε λίγες νεφώσεις
και ασθενείς βροχές.

Οι γεωπόνοι προτείνουν
αµειψισπορά τριών ετών και
επισηµαίνουν ότι η καλλιέργεια
αραβοσίτου πρέπει να ακολουθείται τα
επόµενα δύο έτη από δύο διαφορετικές
καλλιέργειες.
Προτείνεται επίσης πρωιµότερη κατά
το δυνατόν σπορά προκειµένου, κατά το
κρίσιµο στάδιο των εκκολάψεων των
προνυµφών, να έχει ήδη αναπτυχθεί το
ριζικό σύστηµα του φυτού και να είναι
λιγότερο ευπαθές.
Οι ειδικοί τονίζουν επιπλέον ότι η
θανάτωση των φυσικών εχθρών του
διαβρώτικα µε καύση καλαµιάς
υποβοηθάει την επιβίωση του
διαβρώτικα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Στους αγρότες το βάρος της οικονοµικής
εξυγίανσης των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ σελ. 10
• Με τα µισά χρήµατα στην τσέπη κινούνται
αυτή την περίοδο οι κτηνοτρόφοι σελ. 15

• Ενσιρωτικά και µαχαίρια στο επίκεντρο
της προσοχής στην Zootechnia σελ. 18
• Η τελική υπογραφή στις Περιφέρειες για
την έγκριση Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 16

• Βγάζουν άµυνα οι οινοποιοί στις πιο
οικονοµικές ετικέτες εισαγωγής σελ. 34
• Το βαµβάκι δεν είναι αρκετό για να
καλύψει την ζήτηση σε ίνες σελ. 36

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

Ταράζει η πρόταση Χόγκαν
για τα εξόριστα Vitis labrusca
Αντιδράσεις στην ιδέα επαναφοράς οινοστάφυλλων Βόρειας Αμερικής
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Μια πρόταση από τις Βρυξέλλες
προκειµένου τα ανθεκτικά στα
παράσιτα αµερικανικά σταφύλια Vitis labrusca να επιτραπεί
να παράγουν κρασί, διαιρεί την
Ευρώπη κατά µήκος µιας γραµµής Βορρά-Νότου, µε τις νότιες
οινοποιητικές µονάδες της ηπείρου να χτυπούν καµπανάκι κινδύνου για εκπτώσεις στην ποιότητα.
Το θέµα περιγράφει εκτενές
άρθρο του Politico, µε αφορµή
τα όσα διηµείφθησαν στην τελευταία σύνοδο υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 28
Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια
της οποίας συζητήθηκε η πρόταση του αρµοδίου για τη γεωργία Επίτροπου Φιλ Χόγκαν
που πρότεινε, στο πλαίσιο της
επικείµενης µεταρρύθµισης της
ΚΑΠ, την άρση της πανευρωπαϊκής απαγόρευσης από το 1979
αυτών των ποικιλιών, µε το αιτιολογικό ευελιξίας των παραγωγών εξαιτίας και της κλιµατικής αλλαγής.
Η ιδέα των Βρυξελλών είναι ότι
η άρση της απαγόρευσης θα επι-

∆υσφήµιση
Οι παραδοσιακές χώρες παραγωγής κρασιού πιστεύουν ότι οι
ποικιλίες σταφυλιών της Βόρειας
Αµερικής θα καταστρέψουν
τη φήµη τους

τρέψει στους αµπελώνες να επιλέξουν σταφύλια που δεν απαιτούν
έντονο ψεκασµό µε δραστικές ουσίες, άρα και οικονοµία, ενώ τα
εν λόγω στελέχη Vitis labrusca
είναι φυσικά ανθεκτικά σε κοινά παράσιτα όπως η Phylloxera
και στο κρύο, που σηµαίνει ότι
µπορούν εύκολα να φυτευθούν

Σύγκρουση
µε παράδοση
Όχι βιαστικές κινήσεις συνέστησε
στην παρέµβαση του ο Έλληνας
υπουργός Σταυρός Αραχωβίτης,
στη σχετική πρόταση κανονισµού
για την Κοινή Οργάνωση των
Αγορών γεωργικών προϊόντων και
την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων
καλλιέργειας στον τοµέα του οίνου,
που σήµερα είναι απαγορευµένες.
Η συζήτηση, υπογράµµισε ο
υπουργός, δεν πρέπει να γίνει
βιαστικά, αλλά υπό το φως
επιστηµονικών δεδοµένων και στη
βάση µιας µελέτης επιπτώσεων.
Τάχθηκε υπέρ του status quo, µε
στόχο τη διασφάλιση της φήµης
του ευρωπαϊκού οίνου, τονίζοντας
ότι σε καµία περίπτωση δεν θα
µπορούσαµε να δεχθούµε τέτοιους
οίνους να χαρακτηριστούν ως
ΠΟΠ. Μάλιστα, αντέστρεψε την
ιδέα και είπε ότι η ποιότητα των
ευρωπαϊκών κρασιών «βασίζεται
σε µια ιστορία χιλιάδων ετών».

στα βόρεια κλίµατα.
∆ώδεκα χώρες, µεταξύ των
οποίων κορυφαίες παραγωγοί
της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η
Ιταλία αλλά και η Ελλάδα αντιτίθενται στην ιδέα Χόγκαν, τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθεί η φήµη για την ποιότητα που έχουν δηµιουργήσει τα
ευρωπαϊκά κρασιά µεταξύ των
καταναλωτών παγκοσµίως. Πολλοί, επίσης, αναφέρονται στην
απωθητική δυσοσµία των αµερικανικών κρασιών.
«Οι ποικιλίες Labrusca συσχετίζονται συνήθως µε αρώµατα µούχλας», δήλωσε ο Ιγνάτσιιο Σάντζεζ Ρικάρντε, γενικός
γραµµατέας του λόµπι κρασιών
των Βρυξελλών CEEV, χρησιµοποιώντας έναν όρο της βιοµηχανίας για να περιγράψει το γήινο άρωµα αυτών των κρασιών.
«Αυτά δεν είναι τα αρώµατα αναφοράς που αποτελούν µέρος
του κανόνα ποιότητας», είπε ο
ίδιος, προσθέτοντας ότι η διασταύρωση των ευρωπαϊκών ποικιλιών οίνου θα µπορούσε να επιτύχει παρόµοια περιβαλλοντικά οφέλη. Ο υφυπουργός τροφίµων και γεωργίας της Ιταλίας
Φράνκο Μαντζάτο ακολούθησε
παρόµοια γραµµή, όταν τέθηκε
το θέµα στη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες.
«Υπάρχει υψηλή παρουσία µεθανόλης ... Αυτό δηµιουργεί ένα συγκεκριµένο άρωµα, κάτι
που θα εµπόδιζε την εµπορία
αυτών των προϊόντων», δήλωσε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ EE 2018-2019
(1000 ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ, HL)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ

2017/18

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

1,193

3%

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

710

10%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

10,700

43%

ΕΛΛΑ∆Α

2,174

10%

ΙΣΠΑΝΙΑ

49,200

39%

ΓΑΛΛΙΑ

46,600

30%

ΚΡΟΑΤΙΑ

777

35%

ΙΤΑΛΙΑ

49,500

16%

ΚΥΠΡΟΣ

81

27%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

135

50%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

3,367

17%

ΑΥΣΤΡΙΑ

2,964

19%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

5,275

22%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

5,227

20%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

990

57%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

330

10%

ΕΕ ΤΩΝ 28

179,300

24.7%
ΠΗΓΗ: DG AGRI

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018
ΕΕ

60.4%

Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

1.1%

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

3.4%

ΧΙΛΗ

ΚΙΝΑ

3.9%

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

4.6%

5.2%

ΗΠΑ

8.6%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

4.5

Εμπορικά κίνητρα βλέπουν οι θιασώτες της άρσης
Για τους υποστηριχτές της άρσης
της απαγόρευσης των βορειοαµερικάνικων σταφυλιών Vitis
labrusca, πίσω από την αντίθεση των οινοπαραγωγών χωρών
κρύβεται ένα εµπορικό κίνητρο.
«Υπάρχει ένα είδος αίσθησης ότι
αυτές οι ποικιλίες θα επιτρέψουν
στην παραγωγή κρασιού να κινηθεί προς τα βόρεια ή προς νέες αγορές», δήλωσε ο Gonçalo
Macedo, συντονιστής της γεωργικής πολιτικής στο Arche Noah,
µια ένωση που εδρεύει στην Αυ-

στρία και προωθεί την ποικιλότητα των καλλιεργειών. «Πιστεύουµε ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο
για το περιβάλλον», πρόσθεσε.
«Οι εµπορικές στρατηγικές των
χωρών δεν περιλαµβάνουν τη
χρήση αυτών των ποικιλιών: Αυτό είναι δικαίωµά τους» δήλωσε
ο Macedo, προσθέτοντας ότι αυτό
δεν είναι, ωστόσο, λόγος να διατηρηθεί η απαγόρευση.
Να σηµειωθεί πάντως ότι µόνο
οι υπουργοί από τις βόρειες χώρες - τη Φινλανδία, τη ∆ανία και

το Λουξεµβούργο- έχουν συµφωνήσει µε την ιδέα Χόγκαν. Η Γερµανία, ο παραδοσιακός βασιλιάς
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, φάνηκε επίσης πιο θετική από ότι άλλες χώρες σχετικά µε την πρόταση. «Προτιµάµε
να επιµείνουµε στο status quo,
αλλά δεν πρόκειται να πεθάνουµε σε µια τάφρο πάνω σε αυτό»,
δήλωσε η Γερµανή υπουργός Γεωργίας Julia Klöckner, υποστηρίζοντας πως «υπάρχουν πολύ θετικές ιδιότητες εδώ».

O Βρετανός γ.γ Περιβάλλοντος και Τροφίµων Τ. Γκάρνινερ και η υπουργός
Γεωργίας της ∆ανίας Κ. Σούτεν, η οποία είναι υπέρ της άρσης απαγόρευσης.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τρεις εβδομάδες, τρεις πληρωμές

λοιπά τσεκ, πρώτες συνδεδεμένες, βαμβάκι
Για την τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρη η ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς λίγο κάτω από 70 ευρώ
Πληρωμές και de minimis σε ροδάκινα, νεκταρίνια που θα ενισχυθούν έως 100 και 120 ευρώ αντίστοιχα
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Αποζηµιώσεις
Σε εκκρεµότητα
οι αιτήσεις για
αποζηµιώσεις
ΕΛΓΑ σε 1.800
παραγωγούς
Αχαΐας και Ηλείας
και σε 620 από
Αιτωλοακαρνανία
για ισχυρές
βροχοπτώσεις
και πληµµυρικά
φαινόµενα σε
εσπεριδοειδή,
κηπευτικά και
θερµοκήπια

∆ασώσεις
Μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου
οι δηλώσεις
εφαρµογής του
έτους 2018 για
τα προγράµµατα
∆άσωσης

Σπάνιες φυλές
Από 1η Μαρτίου
έως και 31
Μαρτίου κάθε
έτους αιτήµατα
τροποποίησης για
το πρόγραµµα
των σπάνιων
φυλών για το έτος
δεσµεύσεων 2019

Βδοµάδα και πληρωµή φέρνει ο Φεβρουάριος, αρχής γενοµένης από την επόµενη που ξεκινά µε τις διορθωτικές
πληρωµές του έτους 2018, που αφορούν υπόλοιπα εξισωτικής 2017-2018 περί τα 22 εκατ. ευρώ και υπόλοιπα
βασικής ενίσχυσης 2018 ποσού περίπου 15 εκατ. ευρώ.
Μαζί στις ίδιες πιστώσεις δροµολογείται και η εκκαθάριση των συνδεδεµένων του 2017, ώστε να ξεκινήσει µετά η σταδιακή διαδικασία πίστωσης των συνδεδεµένων
του 2018, συνολικού µπάτζετ 184 εκατ. ευρώ. Εν τω µεταξύ µετά και την δηµοσίευση του ΦΕΚ για το ύψος της
έκτακτης ενίσχυσης (de minimis) στα ροδάκινα και νεκταρίνια αναµένεται και η πληρωµή τις επόµενες ηµέρες.
Επίσης, σύµφωνα µε τις εντολές από τα κεντρικά του
ΟΠΕΚΕΠΕ και της πλατείας Βάθη οι διοικητικοί υπάλληλοι των κατά τόπους Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων καλούνται να ολοκληρώσουν τους διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειµένου την εβδοµάδα 18 µε 22 του µήνα να
τρέξουν οι πιστώσεις για τις πρώτες συνδεδεµένες του
2018. Όπως και πέρυσι, στις πρώτες ενισχύσεις που αναµένεται να πιστωθούν είναι αυτές που δεν χρειάζεται
να καταγραφούν και να τσεκαριστούν οι παραδόσεις ποσοτήτων από την πλευρά των παραγωγών και ειδικότερα
το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, µηδική και
τριφύλλια, όσπρια, καρποί µε κέλυφος και σπαράγγια.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες από τις παραπάνω συνδεδεµένες θα κινηθούν λίγο πιο κάτω από τα περσινά επίπεδα, όταν ήδη το 2017
κάποια είχαν σηµειώσει σηµαντική µείωση. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι µηδική (στα 15,4 ευρώ ο τόνος το 2017
από την ενδεικτική τιµή των 27,3 ευρώ), ψυχανθή (στα
8,7 ευρώ ο τόνος πέρυσι µε ενδεικτική τιµή στα 17,1 ευρώ), όσπρια (στα 16,4 ευρώ ο τόνος µε ενδεικτική τιµή
στα 29,6 ευρώ) και καρποί µε κέλυφος (στα 12,6 ευρώ
ο τόνος το 2017 µε ενδεικτική τιµή στα 13,9 ευρώ) αναµένεται να δώσουν λιγότερα ποσά στους δικαιούχους.
Σε αυτό το µοτίβο και η συνδεδεµένη στο σκληρό σιτάρι, που πέρυσι έφτασε τα 8,2 ευρώ το στρέµµα και φέτος
δεν αναµένεται να ξεπεράσει τα 7,5 ευρώ.
Στη συνέχεια, για την τελευταία εβδοµάδα του Φεβρουαρίου δροµολογείται η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης
στους βαµβακοπαραγωγούς, στο πλαίσιο πολιτικής απόφασης του αρµόδιου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πρόκειται για τη δέσµευση του Σταύρου Αραχωβίτη σε
εκπροσώπους των παραγωγών, των δήµων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύµφωνα
µε την οποία οι δικαιούχοι βαµβακοπαραγωγοί θα πληρωθούν τη συνδεδεµένη µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Οι
πληροφορίες για την ώρα κάνουν λόγο για περισσότερα από το 2017 δηλωµένα στρέµµατα και πιθανή µείωση της τιµής της ενίσχυσης από την περσινή των 72 ευρώ το στρέµµα, λίγο κάτω από τα 70 ευρώ. Να σηµειωθεί
εν τω µεταξύ, ότι σύµφωνα µε τον υπουργό ακόµα και οι
παραγωγοί που δεν έχουν πιάσει το πλαφόν, λόγω των
βροχοπτώσεων, θα µειωθεί το ανώτατο όριο παραδόσε-

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

DE MINIMIS
ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

184

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Έως 100 ευρώ
τα de minimis
ροδάκινων, 120
ευρώ σε νεκταρίνια
Θέµα χρόνου θεωρείται η πληρωµή των de
minimis στους ροδακινοπαραγωγούς, µετά την
υπογραφή της απόφασης µε το ύψος των
ενίσχυσεων/στρέµµα. Σύµφωνα µε αυτή οι
παραγωγοί θα ενισχυθούν µε 100 ευρώ/στρ. για
τα σοβαρά ζηµιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα, µε
50 ευρώ για τα µετρίως ζηµιωθέντα επιτραπέζια
ροδάκινα, µε 120 ευρώ για τα σοβαρά ζηµιωθέντα
νεκταρίνια, µε 60 ευρώ για τα µετρίως ζηµιωθέντα
νεκταρίνια και µε 50 ευρώ/στρ. για τα βιοµηχανικά
ροδάκινα. Συνολικά το κονδύλι των de minimis
φτάνει τα 13,2 εκατ. ευρώ και θα κατανεµηθεί στις
Περιφεριακές Ενότητες Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας,
Κοζάνης, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας,
Καβάλας και Φλώρινας.
Αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 50

ων, όπως αυτό ορίζεται ανά Περιφέρεια, προκειµένου να
λάβουν όλοι οι βαµβακοπαραγωγοί την ειδική ενίσχυση.

Υπόλοιπα ενιαίας 2018 µε προβλήµατα λόγω δασικών
Για την επόµενη εβδοµάδα και προγραµµατισµό για
τις 14 Φεβρουαρίου δροµολογούνται µια σειρά διορθωτικών πιστώσεων που αφορούν υπόλοιπα της φετινής ε-

15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

13,22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

νιαίας ενίσχυσης, µε βασικό πρόβληµα τα ζητήµατα των
δασικών χαρτών, που έκοψαν αγροτεµάχια και ποσά ενισχύσεων. Αυτές τις µέρες οι Περιφέρειες στέλνουν στην
αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών τους αναδασµούς που έχουν
γίνει, προκειµένου να αποχαρακτηριστούν τα δεσµευµένα χωράφια και να πληρωθούν οι κάτοχοί τους ό,τι τους
οφείλεται από ενιαία ενίσχυση και αγροπεριβαλλοντικά
προγράµµατα. Στην ίδια πληρωµή και όσων οι αιτήσεις
είχαν απορριφθεί από το σύστηµα, λόγω ευρηµάτων που
προέκυψαν από τον διασταυρωτικό µηχανογραφικό έλεγχο και κυρίως αφορούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού, την εκκαθάριση της φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών, στοιχεία του τραπεζικού
λογαριασµού που δηλώθηκαν, µη ταυτοποιηµένα αγροτεµάχια από την ΑΑ∆Ε, αλλά και περίπου 7.454 αιτούντες µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ από το σύνολο των 52.737 που εκκρεµούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής.

Ούτε κουβέντα για παλιές εξισωτικές που δένουν
µε προβλήµατα στα βοσκοτόπια
Μόνο οι εξισωτικές που είχαν προβλήµατα µε χαρτιά
των δικαιούχων και όχι µε βοσκότοπο αναµένεται να πληρωθούν το επόµενο διάστηµα, ενηµερώνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το µεγάλο αγκάθι παραµένουν οι παλαιότερες
εξισωτικές (2013, 2014, 2015, 2016), που «κολλάνε» στο
θέµα της τεχνικής λύσης και των επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών και η διευθέτησή τους απαιτεί πρώτα έγκριση
της ΕΕ. Μάλιστα, όπως λένε οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι,
ενώ αρχικά ο υπουργός τους είπε ότι δεν θα πληρωθούν
παλιές εξισωτικές, κατά την επίσκεψή του στον Τύρναβο δεσµεύτηκε ότι γίνεται προσπάθεια από τη νοµική υπηρεσία, ώστε να γίνει πληρωµή, το επόµενο διάστηµα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αγροτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ

Επιβάρυνση έως 220 ευρώ
σε ασφάλιστρα φέρνει η
αύξηση κατώτατου μισθού
Επιπλέον 18 ευρώ το μήνα σε ασφαλιστικές εισφορές καλούνται
να πληρώσουν οι αγρότες με καθαρό εισόδημα ως 6.000 ευρώ
λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού των μισθωτών
Ο νέος κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ συμπαρασύρει το
ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο αγροτικό εισόδημα
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Εισφορά
Για αγροτικά εισοδήµατα έως
4.920 ευρώ (καθαρό
φορολογητέο συν καταβλητέες
εισφορές) η µηνιαία διαφορά
διαµορφώνεται στα 18,50 ευρώ.

Εισόδημα
Η άνοδος, του κατώτατου µισθού
συµπαρασύρει και το ελάχιστο
µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα
που πλέον διαµορφώνεται, σε
455 ευρώ ή 5.460 ευρώ
ετησίως.

Νόμος ‘17
Η επιβάρυνση οφείλεται στο
γεγονός ότι το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως και η ελάχιστη εισφορά συνδέονται (σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016), µε
το ύψος του κατώτατου µισθού.

Επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές των αγροτών φέρνει –
αρχής γενοµένης από τον Φεβρουάριο – η αύξηση του κατώτατου µισθού (από τα 586 ευρώ στα 650
ευρώ µεικτά) που ψήφισε η κυβέρνηση. Ειδικότερα οι παραγωγοί µε καθαρό φορολογητέο εισόδηµα (συν καταβλητέες εισφορές) έως 6.000 ευρώ, θα κληθούν
να καταβάλουν µεγαλύτερες, έως και 18 ευρώ τον µήνα (δηλαδή 220 ευρώ το δωδεκάµηνο), ασφαλιστικές εισφορές.
Η επιβάρυνση σύµφωνα µε όσα
εξηγούν λογιστές στην Agrenda,
οφείλεται στο γεγονός ότι το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως
και η ελάχιστη εισφορά συνδέονται
(σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016),
µε το ύψος του κατώτατου µισθού.
Ειδικότερα, προβλέπεται πως για
τους αγρότες το κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα είναι το
ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του
εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άνω των 25%.
∆εδοµένου ότι µέχρι και το τέλος Ιανουαρίου, ο κατώτατος µισθός διαµορφωνόταν στα 586,08
ευρώ, αυτό είχε ως αποτέλεσµα
το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδηµα να διαµορφώνεται σε 410,26
ευρώ µηνιαίως ή 4.923,12 ευρώ
τον χρόνο. Την ίδια στιγµή η ελάχιστη εισφορά, η οποία για το
2019 υπολογίζεται µε συντελεστή
25,2%, ήταν 103,385 ευρώ µηνιαίως ή 1.240,62 ευρώ ανά έτος. Η
άνοδος, ωστόσο, του κατώτατου
µισθού στα 650 ευρώ συµπαρασύρει και το ελάχιστο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα που πλέον

διαµορφώνεται, σύµφωνα µε τη σχέση που προαναφέραµε, σε 455 ευρώ ή 5.460 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, αυξάνεται και η µίνιµουµ µηνιαία εισφορά, η οποία διαµορφώνεται σε 114,66 ευρώ ή 1.375,92 ευρώ τον χρόνο.
Πιο αναλυτικά για εισοδήµατα
έως 4.920 ευρώ (καθαρό φορολογητέο συν καταβλητέες εισφορές)
η µηνιαία διαφορά διαµορφώνεται
στα 18,50 ευρώ, για εισόδηµα 5.000
ευρώ διαµορφώνεται στα 17,20,
για εισόδηµα 5.600 ευρώ στα 7,27
και για εισόδηµα 6.000 ευρώ στα
1,90 ευρώ.

Ελαφρύνσεις
Ωστόσο, λόγω του συνδυασµού
αύξησης νέου κατώτατου και νέων
ποσοστιαίων ασφαλίστρων, οι αγρότες µε εισόδηµα από 6.000 έως 8.000 ευρώ «πέφτουν» στη νέα
ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ των
81,9 ευρώ, µε αποτέλεσµα να αποκοµίζουν όφελος έως και 24,7 ευρώ τον µήνα. Τα οφέλη πάνω από τα 8.000 ευρώ πολλαπλασιάζονται, ωστόσο η εισφορά αποσυνδέεται πλέον από τον κατώτατο µισθό. Για το 2019 το ελάχιστο ασφάλιστρο για τους αγρότες υπέρ ΕΦΚΑ έχει προσδιοριστεί στο 18% του
70% του κατώτατου µισθού, δηλαδή πλέον στα 81,9 ευρώ.

Μίνιµουµ εισφορά
Αυξάνεται και η ελάχιστη
µηνιαία εισφορά, η οποία διαµορφώνεται σε 114,66 ευρώ ή
1.375,92 ευρώ τον χρόνο

Περισσότερα από
350 εκατ. ευρώ θα
εισρεύσουν στον
ΕΦΚΑ ετησίως
λόγω της αύξησης
των ασφαλιστικών
εισφορών που θα
καταβάλουν και οι
αγρότες.

Ενίσχυση για το αγροτικό
Μοντέλο για ενισχύσεις στο πετρέλαιο που προορίζεται για αγροτική
χρήση, µετά την κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), βασισµένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα δείχνει να αναζητά το τελευταίο διάστηµα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης ως
«αντάλλαγµα» για την αποχώρηση
των τρακτέρ από τα µπλόκα. Η πρώτη αναφορά στο θέµα έγινε από την
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
στα περιθώρια της Zootechnia, όπου ανέφερε πως έχουν µπει «στο
µικροσκόπιο όλες οι παράµετροι ώστε αν προκύπτουν δηµοσιονοµικά
περιθώρια να προχωρήσουν σε σχετική ρύθµιση προκειµένου να ελαφρύνουν τους παραγωγούς». Νωρίτερα οι αγρότες που εδώ και δύο
εβδοµάδες βρίσκονται στα µπλόκα τόνιζαν ότι η κυβέρνηση: «προσφέρει 1,1 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό για φτηνό πετρέλαιο στους εφοπλιστές, τους ιδιοκτήτες αεροπορικών εταιριών, τους
µεγαλοξενοδόχους, τους µεγαλοκλινικάρχες, αλλά ούτε ένα ευρώ

για το πετρέλαιο των αγροτών που
το πληρώνουµε µέχρι και 1,40 ευρώ το λίτρο».
Λίγα εικοσιτετράωρα µετά στο θέµα επανήλθε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος σε δηλώσεις τους, απευθυνόµενος προς τους αγρότες,
τόνισε: «Το κόστος παραγωγής µας
απασχολεί. Φτιάξαµε το πλαίσιο για
τις ενεργειακές κοινότητες. Στο αγροτικό πετρέλαιο αυτές τις ηµέρες,
κάνουµε συζήτηση µε το υπουργείο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
για τη µείωση του αγροτικού
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ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αγρότες το 2019
καλούνται να
αναγνωρίσουν
έτη ασφάλισης
µε εισφορές

33,3%
Χωρίς κέρδος
όσοι
καταβάλλουν
ελάχιστο
ασφάλιστρο

Λόγω µείωσης
ασφάλιστρου
κύριας σύνταξη
από 20%

12%
Για αυτούς,
το κόστος
παραµένει
ίδιο µε αυτό
που ίσχυε και
2018

Μειώσεις εξαγοράς
πλασματικών ετών
ασφάλισης αγροτών

πετρέλαιο
Οικονοµικών να βρούµε το βέλτιστο
µοντέλο που υπάρχει στην Ευρώπη
για αγροτική χρήση και να το εφαρµόσουµε και στη χώρα µας, τώρα
που η χώρα έχει τις δυνατότητες».
Ακολούθως ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ότι η τιµή του πετρελαίου σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες έχει µία ενίσχυση µε κάποιο τρόπο, απαντώντας
στο ερώτηµα πώς γίνεται στην Ευρώπη το αγροτικό πετρέλαιο να κοστίζει περίπου 0,50 ευρώ ανά λίτρο
και στην Ελλάδα περίπου 1,4 ευρώ.

προτάσει προς τα µπλόκα µέτρα
πετρελαίου στα πρότυπα της ΕΕ.

Εθνικές ενισχύσεις
και στα τεύτλα
Την ώρα που η ΕΒΖ βρίσκεται ένα
βήµα πριν το λουκέτο και η φετινή
καµπάνια στον αέρα ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος
Αραχωβίτης σε συνάντηση που είχε
µε τευτλοπαραγωγούς στη
Θεσσαλονίκη, στα περιθώρια της
έκθεσης Zootechnia, υποσχέθηκε
στήριξή τους µε έκτακτες εθνικές
ενισχύσεις (de minimis). Μάλιστα
προκειµένου να δικαιολογηθεί η εν
λόγω µέριµνα το σχετικό ποσό που
θα ανακοινωθεί το επόµενο
διάστηµα θα αποδίδεται στις
δυσµενείς καλλιεργητικές συνθήκες
που οδήγησαν σε όψιµη σπορά,
χαµηλή απόδοση και υποβαθµισµένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά στα τεύτλα.
Σηµειωτέον λίγες ηµέρες νωρίτερα
καταβλήθηκε και το ποσό της
συνδεδεµένης στήριξης που
ανέρχονταν στα 72 ευρώ το
στρέµµα. Στο µεταξύ ο αναπληρωτής
υπουργό Οικονοµίας Στ. Πιτσιόρλα
διατείνεται από καιρό, και από
βδοµάδα σε εβδοµάδας πως θα
ξεκαθαρίσει το τοπίο για την
επενδυτική... λύση στην ΕΒΖ.

Μειώσεις στο κόστος πλασµατικών ετών, φέρνει το 2019 για
όσους αγρότες ασφαλισµένους
επιθυµούν (και πληρούν τις προϋποθέσεις) να συνταξιοδοτηθούν εξαγοράζοντας χρόνο ασφάλισης. Το κόστος υπολογίζεται µε βάση το τελευταίο εισόδηµα (ή µισθό) του επαγγελµατία και το ύψος των σηµερινών
εισφορών. Για τους αγρότες, το
κόστος των πλασµατικών ετών
ασφάλισης µειώνεται, ακολουθώντας τις εισφορές στο 13,3%.
Ειδικότερα, αν είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή αγρότες, από την 1η Ιανουαρίου 2019 καλούνται να καταβάλλουν χαµηλότερες εισφορές έως και 33,3%,
γιατί µειώνεται το ασφάλιστρο
για κύρια σύνταξη από 20% στο
12%, συµπαρασύροντας έτσι και
το κόστος των πλασµατικών ετών ασφάλισης. Ωστόσο να σηµειωθεί πως το κέρδος δεν ισχύει για όσους καταβάλλουν το ελάχιστο ασφάλιστρο, δηλαδή εµπίπτουν στο κατώτατο πλαφόν
των 117,2 ευρώ εισφορά για κύ-

∆ιακοπή
Όσοι έχουν διακόψει τη
δραστηριότητά τους και
δεν έχουν φορολογητέο
εισόδηµα το προηγούµενο
έτος, µπορούν κι αυτοί να
εξαγοράσουν χρόνο

ρια σύνταξη (δηλώνουν εισόδηµα έως 586 ευρώ τον µήνα). Για
αυτούς, το κόστος παραµένει ίδιο
µε αυτό που ίσχυε και το 2018.
Επίσης όσοι έχουν διακόψει τη
δραστηριότητά τους και δεν έχουν φορολογητέο εισόδηµα ή
ήταν µισθωτοί το προηγούµενο
έτος, µπορούν κι αυτοί να εξαγοράσουν χρόνο µε βάση υπολογισµού τον κατώτατο µισθό
(586 ευρώ).

Χαµηλότερη βάση
Για τους αγρότες, ισχύει η χαµηλότερη βάση υπολογισµού,
στο 70% του κατώτατου µισθού,
δηλαδή τα 410 ευρώ τον µήνα.
Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως
αγοράζοντας κανείς χρόνο ασφάλισης µπορεί να βγει νωρίτερα στην σύνταξη ή και να
αυξήσει το ποσό της, όµως δεν
συµφέρει όλους η εξαγορά. Αφορά κυρίως όσους µπορούν
µε τα επιπλέον χρόνια, να θεµελιώσουν δικαίωµα συνταξιοδότησης αναδροµικά µε διατάξεις του 2010, του 2011 και
του 2012, ώστε συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα όρια ηλικίας να αποχωρήσουν.
Όπως αφορά κι αυτούς που
θα χρησιµοποιήσουν τα πλασµατικά έτη για να συµπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης και µε
τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους να καταθέσουν τα χαρτιά τους.

Πρόβληµα
ΦΠΑ
µε ανάκληση
φορολογικής
αποθήκης
Την απαίτηση καταβολής του
ΦΠΑ (υπολογιζόµενο επί του
κόστους παραγωγής του
οίνου) των αποθεµάτων κατά
τη χρονική στιγµή ανάκλησης
της φορολογικής αποθήκης
των οινοποιείων που
επιλέγουν να µην την
διατηρήσουν, εγείρουν τα κατά
τόπους Τελωνεία.
Η απαίτηση αυτή – σύµφωνα
µε τους οινοποιούς δυσχεραίνει ακόµη
περισσότερο την οικονοµική
κατάσταση των µικρών
οινοποιών, αφού κυρίως οι
τελευταίοι αίρουν τις
φορολογικές αποθήκες που
είχαν συστήσει εξαιτίας της
επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί.
Η ΚΕΟΣΟΕ επικοινώνησε και
µε την ∆/νση ΦΠΑ, αλλά και
την αντίστοιχη του ΕΦΚ
αλκοολούχων ποτών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης
Τελωνείων, καταθέτοντας τις
αντιρρήσεις της για την
εξοµοίωση της
προβλεπόµενης από το άρθρο
5 διατύπωσης «θέση σε
ανάλωση» των προϊόντων που
βρίσκονται σε φορολογική
αποθήκη, µε την διαδικασία
κατάργησης του ΕΦΚ στο
κρασί, η οποία επιφέρει
δικαίωµα άρσης της
φορολογικής αποθήκης.
Σύµφωνα µε τις απόψεις της
ΚΕΟΣΟΕ οι αιτίες επιβολής
του ΕΦΚ και κυρίως οι αιτίες
µηδενισµού του, δεν είναι
δυνατόν να εξοµοιώνονται µε
«έξοδο» του προϊόντος από το
καθεστώς αναστολής,
ανεξάρτητα εάν αυτό δεν έχει
προβλεφθεί ως εξαίρεση για
το συγκεκριµένο είδος
«εξόδου» µέχρι σήµερα.
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Φρενάρει τις τιμές
βάμβακος η Βραζιλία

X

ρηµατιστηριακά οι τιµές βάµβακος εξακολουθούν να κινούνται
υποτονικά µε µια δοκιµή στα πρόσφατα χαµηλά τους. Η επιστροφή
προς τα γνώριµα 73-74 σεντς ανά λίµπρα ήταν σχεδόν άµεση. Στην ελληνική αγορά γίνεται προσπάθεια να πιάσουµε µια υψηλότερη βάση τώρα που τα βαµβάκια λιγοστεύουν αλλά ακόµα δεν υπάρχει αποτέλεσµα.
Ο ανταγωνισµός από τις χαµηλές τιµές αµερικανικού και η εκτίµηση πως από το καλοκαίρι έρχεται µια σοδειά ρεκόρ από τη Βραζιλία φρενάρει τις τιµές µας. Περί τα 77-78
σεντς ανά λίµπρα, δηλαδή στα 1,49-1,51 ευρώ το κιλό πληρώνουν οι αγοραστές της σοδειάς µας για άµεσες φορτώσεις.
Στην ελληνική αγορά εκτελέστηκαν
κάποιες παλιότερες φορτώσεις για σκληρά σιτάρια και σε αυτήν αλλά και την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται πλοίο για τις
πρώτες φορτώσεις των τελευταίων συµβολαίων για Τυνησία. Εκεί θα δούµε ποιες είναι οι πραγµατικές διαθέσεις των εξαγωγέων. Στο εσωτερικό οι τιµές των ποιοτικών
φτάνουν τα 23 λεπτά το κιλό παραδοτέα.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, είχαµε υποτονικές συνεδριάσεις χαµηλού τζίρου.
Μειωµένες αναµένονται στο σύνολό
τους οι εισαγωγές ελαιολάδου για την τρέχουσα εµπορική περίοδο 2018-2019, αφού
θα υποχωρήσουν κατά 6%, στους 874.500 τόνους συγκριτικά µε πέρυσι, σύµφωνα µε το
τελευταίο δελτίο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου
Ελαιολάδου (IOC). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα έως τώρα στοιχεία και οι εκτιµήσεις, κάνουν λόγο για µια συνολική µείωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες κατά 33%.

02/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

230

10/01

17/01

234

234

73,63

72,20

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

229

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

183

180

24/01

31/01

07/02

237

237

237

73,52

73,27

232

232

183

183

74,36

232
183

73,66

232
183

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

223

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,68

2,65

2,71

2,69

2,66

2,62

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

328,10

347,6

352,1

352,8

342,1

341,7

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

894,60

923,60

897,4

919,6

925,0

915,0

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

13,02

13,98

14,40

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

61,82

63,90

60,05

60,37

61,87

59,90

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

123,67

124,82

127,82

126,37

128,0

126,92

96,21

104,79

103,87

99,96

94,22

92,04

14,33

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

14,37

14,23

Στο 1,10 ευρώ οι ντοµάτες Κρήτης
Καλές οι εκτιµήσεις και για την αγορά της άνοιξης που ξεκινά Μάρτιο
Πέρυσι την ίδια εποχή οι τιµές κυµαίνονταν κατά 30 λεπτά χαµηλότερα
Με τιµές στα 1,10 ευρώ συγκοµίζονται
αυτή την περίοδο οι ντοµάτες θερµοκηπίου (ποικιλίες Ελπίδα και Νήσος) στην
Κρήτη, αφού η µεγάλη έλλειψη στην
αγορά έχει αυξήσει τη ζήτησή τους. Ειδικότερα, αυτό το διάστηµα έχει ολοκληρωθεί ο µεγάλος όγκος της παραγωγής σε Πρέβεζα και Πελοπόννησο
µε τους καλλιεργητές να ετοιµάζονται
να µπουν ξανά στα θερµοκήπια στα
τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου.

Τιμές Ντομάτα
θερμοκηπίου
(ευρώ/κιλό)

Μέχρι και πριν ένα περίπου δεκαήµερο πάντως που η συγκοµιδή συνεχιζόταν, η τιµή της ντοµάτας κυµαινόταν στα 70 µε 90 λεπτά το κιλό ανάλογα µε την ποιότητα. Την ίδια περίοδο
πέρυσι η τιµή για τις καλές ποιοτικά
ντοµάτες δεν ξεπερνούσε τα 70 λεπτά
το κιλό. Όσον αφορά τη νέα σεζόν την
άνοιξη, οι παραγωγοί εκτιµούν ότι η τιµή της θα ξεκινήσει περί το 1 ευρώ το
κιλό, αφού τα δεδοµένα µένουν ίδια.

Έχει πάρει
τα πάνω της
η ντομάτα
θερμοκηπίου
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
357,98

354,73

359,47

360,33

356,69

Μείωση

10/01

31/01

01/02

04/02

05/02

Η παραγωγή το 2018 έπεσε
40%, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ,
τόσο λόγω της µείωσης των
στρεµµάτων όσο και των κακών
αποδόσεων από την κακοκαιρία
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2017/2018

0,50 – 0,70

2018/2019

0,80 – 1,10

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με ενέχυρο το ΟΣΔΕ
θα πληρώνουν χρέη
οι αγρότες σε ΤΟΕΒ
Με άλλοθι την πολλαπλή συμμόρφωση ανεπίσημα
έγγραφα της Βάθη δίνουν σήμα για εισπράξεις οφειλών

Tuta Absoluta Ανταγωνιστές
Η στρεµµατική µείωση αποδίδεται
κατά κύριο λόγο στις ζηµιές που
προκαλεί τα τελευταία χρόνια το
έντοµο Tuta Absoluta και αποθαρρύνει τους παραγωγούς

Οι εκτιµήσεις είναι ευοίωνες και
επειδή µέχρι και τον Απρίλιο θα
υπάρξει ένα «νεκρό σηµείο», αφού
εκτός της Ισπανίας, καµία άλλη
χώρα δεν παράγει

ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamandopoulos@agronews.gr

Στους αγρότες θα πέσει, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Agrenda,
το βάρος της οικονοµικής «εξυγίανσης» των χρεωµένων ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ
αφού λίγο πριν µπει η άνοιξη και ξεκινήσουν τα πρώτα ποτίσµατα η κυβέρνηση βρήκε, όπως όλα δείχνουν,
τον νοµότυπο εκείνο τρόπο που θα
φέρει λεφτά στα ταµεία των οργανισµών εγγείων βελτιώσεων ώστε και
αυτοί µε την σειρά τους να αρχίσουν
να ξεπληρώνουν τις οφειλές τους

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
2017/2018: 0,50 – 0,70
2018/2019: 0,80 – 1,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

Κέρδη στο σιτάρι
και υψηλή ζήτηση
αποτυπώνει το IGC
Λιγότερες εισαγωγές
ελαιολάδου από τρίτες
χώρες φέτος στην ΕΕ

∆εν αρκεί για να καλύψει
την ζήτηση το 2025 το βαµβάκι
Η βιοµηχανία βάµβακος θα είναι σε θέση
να καλύψει µόλις το 28% της συνολικής
ζήτησης σε ίνες ως το 2025, γεγονός που
αφήνει σηµαντικά περιθώρια κέρδους για
το συγκεκριµένο προϊόν.

Πέρυσι το
καλοκαίριοι αγρότες
ήρθαν
αντιµέτωποι µε
κλειστές
ποµόνες
λόγω των
χρεών
ΤΟΕΒ προς
τη ∆ΕΗ.

προς τη ∆ΕΗ. Με «άλλοθι» την πολλαπλή συµµόρφωση και την νουθέτηση των στρατηγικών κακοπληρωτών, η ηγεσία της Βάθη τις τελευταίες ηµέρες µε ανεπίσηµα ενηµερωτικά έγγραφα που αποστέλλει στους
ΤΟΕΒ ενηµερώνει ότι οι οργανισµοί
θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη διαδικασία είσπραξης των
χρεών (για τα αρδευτικά τέλη) από
τους αγρότες οι οποίο θα πρέπει να
σπεύσουν να πληρώσουν ή να ρυθµίσουν τις οφειλές τους (η δυνατότητα αυτή βάση του ισχύοντα νόµου
4546/2017 δίνεται ως τον ερχόµενο
Ιούνιο) αλλιώς δεν θα µπορούν να
οριστικοποιήσουν τη δήλωση ΟΣ∆Ε
2019. Αν και το θέµα της άρδευσης
απασχολεί τους αγρότες και ειδικά
µετά την περσινή καλοκαιρινή πε-

ρίοδο που ήρθαν αντιµέτωποι µε το
φαινόµενο των κλειστών ποµόνων
λόγω των χρεών των ΤΟΕΒ προς τη
∆ΕΗ, ο χρόνος επίλυσης του προβλήµατος (εν µέσω µπλόκων) αλλά και ο τρόπος µάλλον θα προκαλέσει νέες αντιδράσεις.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι εκτός από τους «στρατηγικούς κακοπληρωτές» υπάρχουν
και εκείνοι οι αγρότες που αδυνατούν να πληρώσουν ή και να ανταποκριθούν σε κάποιου είδους ρύθµισης. Αυτοί, σε περίπτωση που δεν
υπάρξει πρόβλεψη (βάση κριτηρίων) όχι µόνο δεν
θα µπορέσουν να
οριστικοποιήσουν
δήλωση ΟΣ∆Ε αλλά
θα χάσουν δικαιώµατα και βασική ενίσχυση. Σχετικά
µε την εξέλιξη µίλησε στην Agrenda ο
προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης Έγγειων Βελτιώσεων και
Υδατικών Πόρων
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωσταντίνος
Στουρνάρας η υπηρεσία του οποίου απέστειλε στους ΤΟΕΒ το ενηµερωτικό σηµείωµα.
Σύµφωνα µε όσα ανέφερε: «πρόκειται για µια παλιά απαίτηση της
πολλαπλής συµµόρφωσης για την
ορθολογική χρήση των υδάτων που
από φέτος τίθεται σε εφαρµογή. Οι
αγρότες λοιπόν µε οφειλές προς
τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα πρέπει να
πάνε στους οργανισµούς να κάνουν
ρύθµιση ή να εξοφλήσουν. Σε ερώτηση µας αν οι αγρότες που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν
ή να ρυθµίσουν τις οφειλές θα µπορούν οριστικοποιούν τις δηλώσεις
ΟΣ∆Ε 2019, ο διευθυντής της αρµόδιας διεύθυνσης του υπουργείου, δεν µπορούσε να δώσει τουλάχιστον προς το παρόν απάντηση.

Η ρύθµιση των
οφειλών τίθεται ως
προαπαιτούµενο για
να οριστικοποιηθούν οι
δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2019.

Κλωτσάνε οι
περιφερειάρχες
για τα ταµειακά
διαθέσιµα
Συνάντηση µε τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Αλ. Χαρίτση και τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Χουλιαράκη για το θέµα της
υποχρεωτικής µεταφοράς των
ταµειακών διαθεσίµων στην Τράπεζα
της Ελλάδας θα έχει η Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στις
αρχές της επόµενης εβδοµάδας, όπως
συµφώνησαν σε τηλεφωνική
επικοινωνία τους ο κ. Αλ. Χαρίτσης και
ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
Για την προετοιµασία της συνάντησης
θα γίνει σήµερα στο Υπουργείο
Οικονοµικών συνάντηση υπηρεσιακών
παραγόντων της ΕΝΠΕ και των δύο
Υπουργείων.
Για το ίδιο θέµα συνεδριάζει το ∆Σ της
ΕΝΠΕ την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις
12 το µεσηµέρι στα γραφεία της,
Μεσογείων 15.
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Eισοδηματίες
με εμπόριο
αδειών για
ιχθυομονάδες

Κάτι ψηλά, λέει, έμειναν για
την Διεπαγγελματική Φέτας
«Νερό στο κρασί τους» φαίνεται
πως βάζουν οι γαλακτοβιοµήχανοι, σε σχέση µε τις «αποικιοκρατικές» αξιώσεις που είχαν εγείρει
αρχικώς στη διαπραγµάτευση µε
τους φορείς των παραγωγών για
την εκπροσώπηση στη διοίκηση,
αλλά και στη γενική συνέλευση της
υπό σύσταση Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας, ανοίγοντας το δρόµο για να «ξεµπλοκάρουν» οι διαδικασίες αναγνώρισής
της. Σε αυτό τουλάχιστον το συµπέρασµα παρέπεµπε ο αέρας βεβαιότητας, που «απέπνεε» ο πρόεδρος
του ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστος Αποστολόπουλος, στο πλαίσιο του 22ου Συµποσίου της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας στην 11η Zootechnia.
«Η διεπαγγελµατική νοµίζω πλέον έχει φτάσει όχι στο παραπέντε,
αλλά σχεδόν στο ακριβώς. Έχουν
µείνει κάτι πολύ µικρές λεπτοµέρειες στο καταστατικό, τις οποίες
µάλιστα συζητήσαµε και µε τους
φορείς που θα µετάσχουν στη διεπαγγελµατική. Αν συµφωνήσουµε και σε αυτά στη συνάντηση που
θα έχουµε την άλλη εβδοµάδα νοµίζω ότι σε ένα µήνα θα έχουµε ολοκληρώσει και τα διαδικαστικά»,
είπε ο κ. Αποστολόπουλος. Νωρίτερα, στην κουβέντα για τα αίτια, τα

Σε ένα µήνα
Σε ένα µήνα θα έχουν
ολοκληρωθεί και τα
διαδικαστικά για τη
∆ιεπαγγελµατική λέει
ο Αποστολόπουλος
του ΣΕΒΓΑΠ

µέτρα και τις στρατηγικές αντιµετώπισης της κρίσης στην αιγοπροβατοτροφία, είχε χαρακτηρίσει -µε
διάθεση κριτικής και αυτοκριτικής,
«κατάντηµα και ντροπή» το ό,τι ακόµη δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία για τη διεπαγγελµατική, κάτι
που απέδωσε στο ό,τι «ο καθένας
θέλει να είναι αρχηγός των άλλων
και επειδή όλοι βλέπουν τους άλλους για εχθρούς». Όλα αυτά φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί -εκτός
πια και αν πρόκειται για έναν ακόµη τακτικισµό από την πλευρά των
γαλακτοβιοµηχανιών- µε την πρόταση που είναι στο τραπέζι για καταστατική πρόβλεψη ώστε οι αποφάσεις της διεπαγγελµατικής, που
θα έχει 11µελές ∆.Σ. να είναι επί
των 2/3, κάτι που σηµαίνει, κατά
τον κ. Αποστολόπουλο, ότι κανένας δεν θα κάνει κουµάντο σε κανέναν, καθώς όλοι θα έχουν την ανάγκη της ψήφου του άλλου. Την
αισιοδοξία του προέδρου του ΣΕΒΓΑΠ, δεν τη συµµερίζονται όλοι.
Παράγοντας από τη µεριά των κτηνοτροφικών οργανώσεων, παραδέχθηκε ότι η πρόταση που έχει
προκριθεί µπορεί να οδηγήσει σε
συµφωνία, αλλά εξέφρασε αµφιβολίες αν θα τη δεχθούν εν τέλει
οι γαλακτοβιοµήχανοι.

Για φαινόµενα που παρατηρούνται µε
πιέσεις διαφόρων παραγόντων για την
αποδοχή προεγκρίσεων ή και αιτήσεων ίδρυσης νέων µονάδων στο πλαίσιο του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου
για τις Υδατοκαλλιέργειες κάνουν λόγοι οι συλλογικοί φορείς του κλάδου
ιχθυοκαλλιεργειών καλώντας τα αρµόδια υπουργεία να προχωρήσουν στην
έκδοση των αναγκαίων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας της 04/11/2019.
Με κοινή δήλωση οι συλλογικοί φορείς του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών (ΣΕΘ και ΠΑΝΕΜΜΙ) υποστηρίζουν
ότι ο κλάδος θα βρεθεί απέναντι σε τακτικές φορέων και ατόµων που προσπαθούν µε δόλιες µεθόδους του παρελθόντος να καταστούν εισοδηµατίες µέσα
από την εµπορία αδειών.
Για το λόγο αυτό, όπως τονίζουν, τα
φαινόµενα που παρατηρούνται µε πιέσεις διαφόρων παραγόντων για την αποδοχή προεγκρίσεων ή και αιτήσεων ίδρυσης νέων µονάδων ως υφιστάµενη κατάσταση των υπό έγκριση ΠΟΑΥ σε ΠΑΥ Α
και Β, θα τύχουν σκληρής απάντησης µε
την άσκηση κάθε νόµιµου µέσου.

Οι συλλογικοί φορείς των
ιχθυοκαλλιεργειών αναγνωρίζουν
τις προσπάθειες των υπηρεσιών
για την πρόοδο των διαδικασιών
ολοκλήρωσης της χωροταξικής
οργάνωσης µε την ίδρυση ΠΟΑΥ
(Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών) µε αναπτυξιακά
και επενδυτικά κριτήρια.

Αυταπατάται λέει
ο ΣΕΒΓΑΠ ότι το
εµπόδιο Τσεχία
θα ξεπεράσει
το Ελληνικό
Γιαούρτι µε το
ΠΓΕ φάκελο που
έχει µηδενικές
πιθανότητες
έγκρισης.

Περιττά τα ευχαριστήρια λέει ο ΣΕΒΓΑΠ για τις
ευλογίες της ΕΕ σε Τσεχία για το Greek yogurt
«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν πρέπει να επιχαίρει ευχαριστώντας την
ΕΕ όταν αυτή δεν εξαλείφει την µεγάλη αδικία στο ελληνικό γιαούρτι» λέει ο
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων καυτηριάζοντας
την αβελτηρία που επέδειξαν ΕΕ και ελληνικές αρχές στο θέµα της παράνοµης
χρήσης του όρου «ελληνικό γιαούρτι» από την Τσεχία. Ο ΣΕΒΓΑΠ µε αφορµή την
επίσκεψη του Επιτρόπου Υγείας & Ασφάλειας Τροφίµων, Βιτένις Αντρουκάιτις στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις γενικόλογες δηλώσεις, ότι η Τσεχία θα
αλλάξει την νοµοθεσία της αφαιρώντας την κατηγορία «Greek yogurt», κάνει λόγο
για «µείζονα θρασύτητα» εκ µέρους της Τσεχίας η οποία έχει εδώ και ενάµιση
χρόνο εκδώσει εθνική νοµοθεσία µε την οποία θεσµοθέτησε δυο κατηγορίες
γιαουρτιού: το «Greek yogurt» και το «Greek style/type yogurt». Σύµφωνα µε τον
Σύνδεσµο η ουσία είναι ότι η ΕΕ έπρεπε να έχει αποφανθεί ότι δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ούτε ο όρος style/type γιατί αυτός χρησιµοποιείται µόνο σε
συγκεκριµένα προϊόντα και όχι σε κατηγορίες προϊόντων όπως είναι το «Ελληνικό
γιαούρτι» και µάλιστα µε γεωγραφικό προσδιορισµό., αντιθέτως έδωσε τις ευλογίες
της στην Τσεχία να το χρησιµοποιεί και ταυτόχρονα όλες οι χώρες της ΕΕ.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Κόκκινος τετράνυχος στη µηλιά
Απαραίτητη είναι η επέµβαση σε δέντρα µηλιάς, εκεί
όπου υπάρχουν περισσότερα από 1.000 χειµερινά
αυγά τετράνυχου ανά µέτρο καρποφόρου ξύλου,
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου. Οι ειδικοί
θεωρούν την καλή διαβροχή των δέντρων ως
απότοκο του αποτελεσµατικού ψεκασµού, κάτι που
χρήζει άµεσης προσοχής από τους παραγωγούς,
επειδή τα αυγά του κόκκινου τετράνυχου
εναποτίθενται σε προφυλαγµένες θέσεις στα κλαδιά
της µηλιάς, προς τη νότια κυρίως πλευρά.
Όσον αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας, οι
γεωπόνοι προτείνουν κλοφεντεζίν που δρα στα
χειµερινά αυγά, παραφινέλαια ή συνδυασµό των δυο.
Στις πρώιµες περιοχές αυτή την εποχή οι
καλλιεργητές πρέπει να χρησιµοποιήσουν το
συνδυασµό των δύο παραπάνω σκευασµάτων, επειδή
έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη των χειµερινών αυγών.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Μείωση της υγρασίας συνιστούν οι γεωπόνοι για τον βοτρύτη
Να µειώσουν την υγρασία στο χώρο των θερµοκηπίων µε καλλιέργειες
ντοµάτας προτρέπουν οι γεωπόνοι τους παραγωγούς, οι οποίοι πρέπει να
µεριµνήσουν για την καταπολέµηση της ασθένειας του βοτρύτη (Botrytis
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ cinerea), µε τον καλό αερισµό των φυτών και το πρωινό πότισµα.
Σύµφωνα µε τις καλλιεργητικές προειδοποιήσεις του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
Βόλου, οι ειδικοί επισηµαίνουν στους καλλιεργητές πως πρέπει να τηρείται η καλή
υγιεινή στις φυτείες µε αφαίρεση-καταστροφή των προσβεβληµένων φυτών ή
φυτικών οργάνων και να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση. Ως µέτρα
χηµικής καταπολέµησης, προτείνεται ο άµεσος ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου
παρατηρείται ο βοτρύτης, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια και εκλεκτικά για
την ασθένεια φυτοπροστατευτικά, µε επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ALFA: Laracni 1,8 EC, Apollo 50 SC
ARYSTA: Acramite
BAYER: Envidor 240 SC
ELANCO: Rubinol 7E EC
FMC: Zoro 1.8 EW (abamecin 1.8%), Mojante EC
(paraffinic oil 96,8 % β/ο)
SIPCAM: Treenol EC, Vargas Ultra
SYNGENTA: Vertimec pro 1.8 SC, Voliam Targo
063SC
VIORYL: Acaridoil 13SL

Περονόσπορος στα κρεµµύδια
Κατάλληλες για την ανάπτυξη και τη µετάδοση του
περονόσπορου στις πρώιµες καλλιέργειες
κρεµµυδιού σε Μαγνησία, Καρδίτσα και Λάρισα είναι
οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Σύµφωνα µε
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Μαγνησίας, ο µύκητας
προσβάλλει φύλλα, στελέχη και βολβούς. Στα φύλλα
προκαλεί διάσπαρτες χλωρωτικές κηλιδώσεις, που
αργότερα καλύπτονται από τεφρώδη εξάνθηση και
στο τέλος µαραίνονται και καταστρέφονται. Οι
γεωπόνοι συστήνουν καλλιέργεια κρεµµυδιού σε
χωράφια που στραγγίζουν καλά, φύτευση υγιούς
πολλαπλασιαστικού υλικού, εφαρµογή αµειψισποράς
και καταστροφή των υπολειµµάτων. Όσον αφορά τη
χηµική καταπολέµηση, συνιστάται ψεκασµός µε
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια και εκλεκτικά για
τον περονόσπορο µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
ALFA: Trimanoc, Roster 68 WG
ARYSTA: Zoxis
BAYER: Fandango 200 EC, Aliette 80 WG
ELANCO: Curzate 60WG (για υπαίθρου)
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68WG, Daconil
500 SC.

Πληγές έλκουν
τα βακτήρια
Σωστό κλάδεμα και καθάρισμα
εργαλείων ζητά τώρα η καρυδιά
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μείζονος σηµασία αποτελεί
το προσεκτικό κλάδεµα της
καρυδιάς, αλλά και η λίπανση µε λήψη επιπλέον προληπτικών µέτρων για να περιοριστούν φυτοπροστατευτικά
προβλήµατα και να µεγιστοποιηθεί η παραγωγή, όπως τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου.
Η καλλιέργεια της καρυδιάς
αυτή την περίοδο βρίσκεται στο
στάδιο του λήθαργου και το
κλαδεµα καρποφορίας την εποχή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κάθε ξερή βλάστηση αφαι-

ρείται, ενώ, σύµφωνα µε τους
ειδικούς, οι τοµές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές,
ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν
ούτε ίχνη µεταχρωµατισµού. Σε
αντίθετη περίπτωση συστήνεται
πιο «χαµηλό» κόψιµο.
Οι τοµές κλαδέµατος, ιδιαίτερα οι µεγάλες, θα πρέπει να
καλύπτονται µε κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ),

Ανάσα του κορµού
Μετά το κλάδεµα,
το φως διεισδύει στα
κλαδιά και περιορίζεται
η υγρασία

ενώ καλό είναι να ακολουθεί ψεκασµός µε βορδιγάλειο πολτό.
Οι γεωπόνοι επισηµαίνουν
ακόµα πως οι εργασίες κλαδέµατος και καθαρισµού των δέντρων θα πρέπει να αποφεύγονται όταν ο καιρός είναι υγρός.
Πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει
επίσης η κατάσταση του σκελετού του δέντρου, καθώς η
σχετική υγρασία που παρουσιάζεται προκαλεί την εµφάνιση σοβαρών ασθενειών. Για
το λόγο αυτό προτείνεται σωστή διαµόρφωση µετά το κλάδεµα, έτσι ώστε να επιτρέπεται η διείσδυση του ηλιακού
φωτός στο εσωτερικό της κόµης και ο αερισµός του σκελετού. Εφαρµόζοντας αυτές

τις δύο τεχνικές αποτρέπεται
η εµφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως είναι η ανθράκωση
και η βακτηρίωση.
Επιπλέον, για την αποφυγή προσβολής από βακτήρια
απαιτείται απολύµανση των
κλαδευτικών εργαλείων. Τέλος, οι γεωπόνοι αναφέρουν
πως η επάλειψη του κορµού
µέχρι ένα µέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους µε βορδιγάλειο
πάστα προστατεύει από ασθένειες τον κορµό και το ριζικό
σύστηµα, τα οποία έχουν αδιόρατες ρωγµές λόγω παγετού.
Εναλλακτικά, και εκτός της πάστας, µπορεί να εφαρµοστεί και
ένα χαλκούχο µυκητοκτόνο.
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Οι εκµεταλλεύσεις, που
εκτρέφουν κατά µέσο
όρο 231 ενήλικα πρόβατα,
κατατάσσονται στην
κατηγορία των «εν δυνάµει
βιώσιµων» µονάδων,
καταγράφοντας σηµαντική
φθίνουσα πορεία.

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ

Κρέας ντόπιας
φυλής με
brand name

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σοβαρά ερωτήµατα ως προς τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας κυρίως των εκµεταλλεύσεων
που εκτρέφουν αριθµό προβάτων µικρότερο των 231 κεφαλών και καλούνται να λειτουργήσουν υπό το
νέο καθεστώς τιµών, θέτει οικονοµική µελέτη µε σενάρια µεταβλητότητας τιµής γάλακτος του δρ. Ιωάννης Καϊµακάµης, γεωργοοικονοµολόγου του ΑΠΘ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε σε εισήγησή του στο 22ο
Συµπόσιο Κτηνοτροφίας που οργάνωσε η ΕΖΕ στην 11η Zootechnia,
οι εκµεταλλεύσεις, που εκτρέφουν
κατά µέσο όρο 231 ενήλικα πρόβατα, κατατάσσονται στην κατηγορία
των «εν δυνάµει βιώσιµων» εκµεταλλεύσεων καταγράφοντας σηµαντική φθίνουσα πορεία οδηγώντας
το παραγωγικό σύστηµα σε κρίση
Το δυσµενές σενάριο εντείνεται ακόµη περισσότερο όταν η καταβαλλόµενη τιµή βάσει ποιότητας και παραδιδόµενης ποσότητας είναι αρκετά µικρότερη από 0,85 ευρώ το κιλό,
που αποτελεί τη σκληρή πραγµατικότητα κατά τον ίδιο.

Βιωσιµότητα εκτροφών
Παρουσιάζοντας στοιχεία οικονοµικής µελέτης που έχει εκπονήσει για
το κόστος παραγωγής και τη βιωσιµότητα των αιγοπροβατοτροφικών
εκµεταλλεύσεων υπό το νέο καθεστώς τιµών, ο κ. Καϊµακάµης ανέφερε πως µε µείωση 15% στη µέση τιµή
του γάλακτος, από το 1 ευρώ το κιλό, που ίσχυε δηλαδή πριν από περίπου 2 χρόνια, στα 85 λεπτά το κιλό, οι βιώσιµες εκτροφές µετατρέπονται σε δυνητικά βιώσιµες.
«Η µείωση της εµπορικής τιµής
του γάλακτος κατά 15%, οδηγεί σε
µείωση της ακαθάριστης προσόδου
κατά 10,2%, µείωση στο καθαρό κέρδος των εκµεταλλεύσεων κατά 42%,
µείωση στο ακαθάριστο κέρδος κατά
16,5% και εν τέλει καταλήγει σε µεί-

Με τα μισά χρήματα

κινούνται οι κτηνοτρόφοι
Η μείωση τιμής στο πρόβειο γάλα κατά 15% στη διετία έκοψε τα
κέρδη στο μισό για τις εκμεταλλεύσεις στη Λάρισα, λέει νέα μελετη

ωση κατά 23% του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος», σηµείωσε χαρακτηριστικά.
Ακόµη χειρότερα είναι τα πράγµατα στο σενάριο µείωσης των τιµών
σε ποσοστό 25%, που, σύµφωνα µε
τις καταγγελίες των παραγωγών είναι το σύνηθες πλέον στην αγορά,
καθώς στην περίπτωση αυτή οι βιώσιµες εκµεταλλεύσεις καθίστανται
φθίνουσες, που σηµαίνει πως η ανάταξή τους σε βιώσιµη λειτουργία
είναι εξαιρετικά δύσκολη.
«Στην αγορά ακούγονται τιµές µικρότερες και από τα 70 λεπτά το κιλό. Έτσι λοιπόν η δυσµενής κατάσταση, όταν συζητάµε για χαµηλότερες τιµές, επιτείνεται και δυστυχώς αποτελεί τη σκληρή πραγµατικότητα. Αν φύγουν και οι επιδοτήσεις από τη µέση, τότε και οι εκµε-

ταλλεύσεις που πωλούν µε 85 λεπτά το κιλό το γάλα γίνονται κι αυτές φθίνουσες», είπε ο κ. Καϊµακάκης, συµπληρώνοντας ότι «µεσοµακροπρόθεσµα όλο αυτό αναµένεται
να έχει δυσµενέστατες συνέπειες.
Οι παραγωγοί θα µείνουν πίσω, θα
είναι φειδωλοί στις επενδύσεις εκσυγχρονισµού και εν τέλει αναµένεται να δηµιουργηθούν πολύ σοβαρά
προβλήµατα στον κλάδο».

∆ιαµόρφωση κόστους
Σε σχέση µε τα κόστη που έχει να
«παλέψει» µια εκµετάλλευση, βάσει των ευρηµάτων της έρευνας, ο
οµιλητής ανέφερε ότι στη διαµόρφωση του τελικού κόστους της µέσης εκµετάλλευσης το µεταβλητό
κεφάλαιο συµµετέχει µε 51% κι από αυτό το 60% αφορά στο κόστος

διατροφής. Ακολουθούν η δαπάνη
για εργασία (υπολογίζεται σε 80 ευρώ ανά ζώο, καθώς είναι κατά βάση οικογενειακές εκµεταλλεύσεις),
ενώ το παζλ συµπληρώνουν οι δαπάνες για το συντελεστή γη (5,8-6
ευρώ ανά ζώο ετησίως) και το σταθερό κεφάλαιο µε το 33,05% να αφορά αποσβέσεις.
Για τις ανάγκες της έρευνας µελετήθηκαν εκµεταλλεύσεις της Λάρισας, δυναµικότητας 231 ενήλικων ή 165 παραγωγικών ζώων, που
παράγουν 40 τόνους γάλα ετησίως (ή 240 κιλά ανά ζώο) και 3 τόνους κρέας (ή 19 κιλά ανά ζώο), οι
οποίες απολαµβάνουν επιδοτήσεις
5.000 ευρώ (ή 30 ευρώ ανά ζώο)
ετησίως, ενώ η κοστολόγηση για
τα στατιστικά έγινε στη βάση αγοραίων τιµών του 2018.

∆ιαφοροποίηση από τον
ανταγωνισµό, µε ανάδειξη των
συγκριτικών τους
πλεονεκτηµάτων και σύνδεσή
τους µε την περιοχή που
διαβιούν τα ζώα που τα
παράγουν, είναι το τρίπτυχο –
κλειδί, για να µπορέσουν τα
προϊόντα ζωικής παραγωγής
ελληνικών φυλών παραγωγικών
ζώων να αποκτήσουν επώνυµη
«ταυτότητα» και υπεραξία για
τον παραγωγό.
Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο
προϊστάµενος του Κέντρου
Ζωικών και Γενετικών Πόρων
Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος
Γκαρσέν, µιλώντας για την
ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών φυλών παραγωγικών
ζώων στο πλαίσιο της
Zootechnia. «∆εν υπάρχει
µπριζόλα µοσχαρίσια. Πρέπει να
µιλάµε για µπριζόλα µοσχαρίσια
προερχόµενη από ελληνική
κόκκινη βραχυκερατική φυλή,
η οποία εκτρέφεται σε µια
συγκεκριµένη περιοχή ώστε να
τη διαφοροποιήσουµε και να
αποκτήσει brand name. Τότε
µόνο θα πάρει αξία και θα είναι
ανταγωνιστική και µε τα
εισαγόµενα αντίστοιχα
προϊόντα», ανέφερε.
Για τα πλεονεκτήµατα που
συγκεντρώνουν τα προϊόντα
των ελληνικών φυλών
παραγωγικών ζώων εστίασε
σε χαρακτηριστικά όπως η
ανθεκτικότητά τους σε
ασθένειες, η προσαρµοστικότητα
στο ελληνικό περιβάλλον και
στις τοπικές κλιµατικές
συνθήκες, αλλά και η
µακροβιότητα που αναπτύσσουν.
«Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι
ότι µπορούµε να παράγουµε
διαφοροποιηµένα προϊόντα που
θα θέτουν το επίπεδο του
ανταγωνισµού στη βάση της
ποιότητας, όπου υπερέχουν κι
όχι στη βάση της τιµής, που
είναι το αδύναµο σηµείο µας,
καθώς στην Ελλάδα έχουµε
υψηλό κόστος παραγωγής σε
σχέση µε άλλες χώρες», είπε.
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Τα απαράβατα συμβόλαια του Ροκφόρ
Όποιος κατέβει σε ποιότητα έχει πρόστιμο, όποιος ανέβει παίρνει πριμ και όποιος παράξει παραπάνω πληρώνεται το μισό
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πάνω σε αυστηρά συµβόλαια µεταξύ κτηνοτρόφων και βιοµηχανίας για την ποιότητα και ποσότητα
πρόβειου γάλακτος, έχει δοµηθεί
η παραγωγή τυριού στην περιοχή
Ροκφόρ, σύµφωνα µε τα στοιχεία
που παρουσίασε ο εξειδικευµένος
διατροφολόγος για τα µυρικαστικά,
Massoud Aoun, της εταιρείας Idena
σε ηµερίδα που διοργάνωσε η Βιοζωκάτ στα πλαίσια της Zootechnia.
Στη Γαλλία, το 62% της παραγωγής πρόβειου γάλακτος πραγµατοποιείται στην Οξιτανία και πραγµατοποιείται αµιγώς από πρόβατα
Lacaune. Αυτή η περιοχή, όπου παράγονται 170 εκατ. λίτρα γάλα, είναι γνωστή σε όλους για την παρασκευή του τυριού Ροκφόρ.
Σύµφωνα µε τον κ. Aoun, στην
περιοχή κάνουν ετήσια συµβόλαια
τα τυροκοµεία µε τους κτηνοτρόφους που αφορούν ποσότητα και
ποιότητα του γάλακτος που παραδίδει ο παραγωγός. Η τιµή βάσης
για το γάλα που παραδίδεται για
το ροκφόρ είναι 1.181 ευρώ ο τόνος (στοιχεία 2018). Για άλλα τυριά είναι 783 ευρώ ο τόνος. Αν παραδώσει ο παραγωγός κάτω ή πάνω από την ποιότητα που ορίζει το
συµβόλαιο υπάρχει είτε πρόστιµο
είτε πριµ πάνω στην τιµή βάσης,

Ο Massoud Aoun
είναι ειδικός στη
διατροφή των
Lacaune και
δουλεύει συχνά
κοντά στους
κτηνοτρόφους.

αναλόγως τα λιπαρά και την πρωτεΐνη. Το πριµ είναι 11,5 ευρώ ανά γραµµάριο παραγόµενης πρωτεΐνης και 7,1 ευρώ ανά γραµµάριο λίπους. Αν δηλαδή παράξει κάποιο 2 µονάδες λιπαρών παραπάνω και µία µονάδα πρωτεΐνης πληρώνεται ο κτηνοτρόφος 25,7 ευρώ
τον τόνο παραπάνω.
Από τα στοιχεία της τρέχουσας
γαλακτοµικής περιόδου το 35% της
παραγωγής γάλακτος πηγαίνει στο
Ροκφόρ και το υπόλοιπο πηγαίνει
σε άλλα τυριά. Ο µέσος όρος, λοιπόν, τιµής για το λίτρο είναι 0,925

ευρώ. Ο οποιοσδήποτε βάσει του
συµβολαίου µπορεί να παραδώσει
υψηλότερη ποσότητα γάλακτος, αλλά για αυτή την ποσότητα ο κτηνοτρόφος θα πληρωθεί σχεδόν στη µισή τιµή που θα έπερνε κανονικά.
Ως εκ τούτου πλέον δεν υπάρχει
λόγος να παραδόσουν περισσότερη ποσότητα από όση έχουν υπογράψει στο συµβόλαιο.
Τοκετοί εµφανίζονται τον Οκτώβριο µήνα, µετά υπάρχει υποχρεωτικά για την παραγωγή του Ροκφόρ, θηλασµός για 3 εβδοµάδες.
Αυτό αναγράφεται ρητά στο φά-

κελο του Ροκφόρ. Μετά από αυτή
την περίοδο ο κτηνοτρόφος µπορεί να ξεκινήσει να παράγει γάλα,
που είναι και η εποχή που η βιοµηχανία ξεκινά τις παραλαβές. Από τον Απρίλιο µέχρι το Σεπτέµβριο τα ζώα βόσκουν.

Τα κοινωνικό-οικονοµικά
στοιχεία της προβατοτροφίας
Σηµειώνεται εδώ πως στη Γαλλία σε 16 χρόνια µειώθηκαν οι εκµεταλλεύσεις από 6.070 σε 4.624.
Το 70% του ζωικού κεφαλαίου ανήκει σε κτηνοτρόφους κάτω των

49 ετών, ενώ οι κάτω των 40 ετών
κατέχουν το 25% των µονάδων, και
το 27% του ζωικού κεφαλαίου. Κατά µέσο όρο µία εκµετάλλευση έχει 260 προβατίνες γαλακτοπαραγωγής. Το 7% αποτελείται από µεγάλες µονάδες µε περισσότερα από 500 αρµεγόµενα ζώα.
Μεταξύ 1985 και 2016 οι αποδόσεις στα Lacaune στην περιοχή Ροκφόρ αυξήθηκε από 186 λίτρα γάλακτος στα 318. Σηµαντικότατος παράγοντας ήταν η τεχνητή σπερµατέγχυση, ενώ οι µέρες γαλακτοπαραγωγής αυξήθηκαν από 162 στις 170.

Το μικροπεριβάλλον ενός στάβλου
Μείωση της παραγωγής, αλλαγές στα ποιοτικά συστατικά του γάλακτος, εξασθένηση
της γονιµότητας των ζώων και αύξηση της
εµφάνισης εξωτικών λοιµωδών νοσηµάτων,
απειλεί να επιφέρει στον αγελαδοτροφικό
τοµέα η κλιµατική µεταβολή.
«Το µέλλον µας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Αυξάνει η θερµοκρασία και τα µοντέλα πρόβλεψης για την Ελλάδα είναι δυσοίωνα για τα επόµενα 100 χρόνια», τόνισε ο καθηγητής στο
τµήµα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γιώργος Αρσένος, µιλώντας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, που οργάνωσαν από κοινού τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας,
στο πλαίσιο της 11ης Zootechnia.

Η αύξηση της θερµοκρασίας
θα επιφέρει 20% έως 30% µείωση
στη γαλακτοπαραγωγή των
αγελάδων, τόνισε ο καθηγητής
στο τµήµα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ,
Γιώργος Αρσένος.

Εστιάζοντας στην παράµετρο της θερµικής
καταπόνησης, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίµηση πως η αύξηση της θερµοκρασίας κατά
1 έως 1,5 βαθµούς Κελσίου, στα επόµενα 50
έτη, «θα µας δώσει ένα σοκ, καθώς αναµένεται να επιφέρει 20% έως 30% µείωση στη γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων». Επιπτώσεις,
ωστόσο, θα υπάρξουν και στην ποιότητα του
παραγόµενου γάλακτος, µε τα υφιστάµενα µοντέλα πρόγνωσης να προδικάζουν τον περιορισµό των πρωτεϊνών, του λίπους, αλλά και
την αλλαγή στη σύνθεση των λιπαρών οξέων.

Θα επηρεαστεί και η γονιµότητα
Και η γονιµότητα των ζώων όµως δεν πρόκειται να µείνει ανεπηρέαστη. «Στα θηλυκά ζώα
η θερµική καταπόνηση δρα αρνητικά στη λειτουργία των ωοθηκών, στη διάρκεια της κύησης στο ποσοστό σύλληψης και στα αρσενικά
στη µείωση της ποσότητας και της ποιότητας
του σπέρµατος», επισήµανε ο κ. Αρσένος. Επικαλούµενος δε, αναφορές επιδηµιολόγων, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για την
αύξηση της συχνότητας εµφάνισης των εξω-

τικών λοιµωδών νοσηµάτων, καθώς θα διευκολύνει τη µετακίνησή τους προς το Βορρά.
Αλλαγές κατά τον έµπειρο οµιλητή προβλέπονται και στην πυκνότητα των σταβλισµένων ζώων, γιατί θα είναι δύσκολη η διαχείριση, πλέον, του µικροπεριβάλλοντος του
στάβλου. «Το εξωτερικό περιβάλλον θα είναι τέτοιο που θα χρειαστεί να κάνουµε στάβλους όπως στη Σαουδική Αραβία. Με κλιµατισµό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα ζώα δεν καταπονούνται από
το κρύο, αλλά από τη ζέστη.
Στο ερώτηµα αν όλα αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν ο κ. Αρσένος απάντησε καταφατικά. «Με όπλο την έρευνα στη γενετική βελτίωση των ζώων, ώστε να βρεθούν
ανθεκτικοί και προσαρµοστικοί γενότυποι,
που θα συνεχίσουν να έχουν υψηλές αποδόσεις και µε καινοτοµίες στη δόµηση των
σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως ο βιοκλιµατικός στάβλος που παρουσιάζουµε η Κτηνιατρική σχολή του ΑΠΘ, µε το ΕΚΕΤΑ, το ΤΕΙ
Ηπείρου και ιδιωτικές εταιρείες, στην έκθεση Zootechnia, γίνεται», είπε.
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Θρίλερ με την αξιολόγηση
των Σχεδίων Βελτίωσης
Όλα τα έχετε έτοιμα λέει το υπουργείο στις περιφερειακές αρχές, το σύστημα δεν
μπορεί να δουλευτεί ακόμα απαντούν οι ΔΑΟΚ, την ώρα που μένει άλυτο το
σημαντικότερο πρόβλημα, αυτό της χρηματοδότησης των φακέλων με το θεσμικό
πλαίσιο να αφήνει κενά και προσχώματα ακόμα και για το θέμα της επιχορήγησης
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Για την πιο «χλωµή» Zootechnia
της τελευταίας δεκαετίας, κάνουν
λόγο εκθέτες και άνθρωποι της
αγοράς, µε βάση τα αποτελέσµατα των επαφών τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Αντίθετα µε
τον µεγάλο αριθµό των εκθετών
και την τεράστια γκάµα των εκθεµάτων, η συγκρατηµένη προσέλευση κτηνοτρόφων και ανθρώπων της αγροτικής παραγωγής
και η «κακή ψυχολογία» ακόµα
και αυτών που πήραν τελικά την
απόφαση να επισκεφθούν την
έκθεση, δεν αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις για τον τρόπο µε
τον οποίο εξελίσσονται τον τελευταίο καιρό τα πράγµατα στον τοµέα της κτηνοτροφίας.
Ειδικά στον πολύπαθο κλάδο

των αιγοπροβατοτρόφων καταγράφεται πλήρης απογοήτευση
του κόσµου της παραγωγής για
τον τρόπο µε τον οποίο κινείται
η αγορά, ενώ αντίστοιχα δεν υπάρχει προς το παρόν σοβαρή
διάθεση για περαιτέρω επενδύσεις. Προβληµατισµένοι δηλώνουν και οι κτηνοτρόφοι που έχουν εµπλακεί στη διαδικασία
των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς
από τη µια καθυστερεί η αξιολόγηση των προτάσεών τους και
από την άλλη δεν φαίνεται να
επιλύονται τα θέµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτών των επενδύσεων.
Οι πληροφορίες θέλουν τα
τελευταία 24ωρα να έχουν γίνει διαδοχικές συναντήσεις των
εµπλεκοµένων στην υπόθεση
των Σχεδίων Βελτίωσης, δηλαδή διαχειριστικές αρχές, αντιπρόσωποι µηχανηµάτων, εκπρόσωποι αγροτών, στελέχη
τραπεζών και επιτελείς των Περιφερειακών Αρχών, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκαθαρίσει για
µια ακόµα φορά τα πράγµατα.

«Πληρωµή σε τρίτο»
αντί εκχώρηση
ενίσχυσης
Το πρώτο θέµα που τίθεται
είναι πως και πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και το δεύτερο, ίσως και πιο σηµαντικό,
µε ποιο τρόπο θα προχωρήσει
η χρηµατοδότηση αυτών των
επενδυτικών προτάσεων. Σηµειωτέον ότι εκτός από την αναζήτηση της ίδιας συµµετοχής
αλλά και των δανειακών κεφαλαίων επί των οποίων γίνονται
πολλές διαβουλεύσεις, άλυτο
παραµένει και το θέµα της επιχορήγησης, δηλαδή του κύριου µέρους της χρηµατοδότησης, καθώς το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου, αφήνει κενά και βάζει προσχώµατα.
Οι τελευταίες πληροφορίες
θέλουν τις διαχειριστικές αρ-

χές να κινούνται προς την κατεύθυνση της «πληρωµής σε
τρίτο», αντί της «εκχώρησης ενίσχυσης» που ήταν η επικρατούσα άποψη µέχρι πριν από λίγο καιρό. Αυτό τεχνικά σηµαίνει ότι, αντί να εκχωρείται η ενίσχυση -εν προκειµένω στον
πωλητή του µηχανήµατος ή εξοπλισµού- θα πληρώνεται, όταν έρθει η ώρα της πληρωµής,
στον φορέα που έχει αναλάβει να προµηθεύσει τον αγρότη µε τα προβλεπόµενα στον
εγκεκριµένο φάκελο στοιχεία
επένδυσης. Φυσικά, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχει υπογραφεί πρώτα η σχετική δήλωση-δέσµευση από τον δικαιούχο αγρότη.
Τέλος, αναφορικά µε τις διαδικασίες και τον χρόνο έκδοσης
των εγκρίσεων, οι πληροφορί-
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ες θέλουν να καλλιεργείται µια
διελκυστίνδα ανάµεσα στις Περιφέρειες και τους επικεφαλής
των διαχειριστικών αρχών του υπουργείου, γύρω από το ποιος
θα έχει την ευθύνη της τελευταίας υπογραφής, πριν αναρτηθούν οι καταστάσεις.

Στις Περιφέρειες
η τελική υπογραφή
Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο γενικός γραµµατέας του
υπουργείου Χαράλαµπος Κασίµης διαβεβαίωσε για µια ακόµη
φορά τους ανθρώπους της αγοράς ότι όλα εξαρτώνται πλέον από τους αξιολογητές των ∆ΑΟΚ,
καθώς έχουν διαµορφωθεί κατάλληλα τα συστήµατα πληροφορικής που βγάζουν τη µοριοδότηση και οδηγούν σε πολύ
λίγο χρόνο στην τελική αξιολόγηση. Επ’ αυτού, το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε
και ανακοίνωση, λέγοντας πως
οι διαδικασίες που διέπουν την
εφαρµογή των εκχωρούµενων
Μέτρων και ειδικότερα η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, η έγκρισή τους, η παρακολούθηση των υλοποιούµε-
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νων επενδύσεων και η εκκαθάριση των δαπανών τους, διεκπεραιώνονται στο σύνολό τους αποκεντρωµένα από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
Παράλληλα προσθέτει, ότι το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
προβλέπεται να λειτουργεί επικουρικά, στην κατεύθυνση θεσµικής και τεχνικής υποστήριξης
των Περιφερειών, ώστε από κοινού να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, η αξιοπιστία και η
απρόσκοπτη υλοποίηση των συγκεκριµένων διαδικασιών.
∆ιαφορετική γνώµη φέρεται
να έχει εκφράσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος ερωτήθηκε
επ’ αυτού κατά τη διάρκεια της
έκθεσης. Πολλοί ωστόσο αποδίδουν την κριτική που ασκείται από την πλευρά του στις Κεντρικές Υπηρεσίες του υπουργείου, στη διαµάχη που έχει ξεσπάσει εν όψει των Περιφερειακών Εκλογών και όσο παίζει
το όνοµα του νυν υφυπουργού
Βασίλη Κόκκαλη για υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας
µε την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανέτοιµο το σύστηµα
Σύµφωνα πάντως µε το ρεπορτάζ της Agrenda ακόµα και
οι Περιφέρειες, όπως η Θεσσαλία, όπου έχει στήσει Μητρώο
αξιολογητών, δεν έχουν ξεκι-
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Χρονοπρογραμματισμό
με λεπτομέρειες ζητά το
υπουργείο για εγκρίσεις
Χωρίς Μητρώα
Οι πληροφορίες θέλουν τις
Περιφέρειες στις οποίες δεν
έχει διαµορφωθεί ακόµα το
Μητρώο, να χρειάζονται
1-2 επιπλέον εβδοµάδες να
ετοιµαστούν

νήσει προς το παρόν τη διαδικασία, καθώς το Πληροφοριακό Σύστηµα είναι µεν έτοιµο,
αλλά παρουσιάζει προβλήµατα που εµποδίζουν τις οριστικοποιήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν και Περιφέρειες στις οποίες δεν έχει στηθεί καν το σχετικό Μητρώο, όπως αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας.
Οι πληροφορίες θέλουν τις Περιφέρειες στις οποίες δεν έχει διαµορφωθεί ακόµα το Μητρώο, να
χρειάζονται 1-2 επιπλέον εβδοµάδες να ετοιµαστούν. Να σηµειωθεί εδώ ότι µετά το τέλος της αξιολόγησης θα χρειαστούν Γνωµοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες θέλουν τουλάχιστον ένα µήνα για
την εξέταση των φακέλων. Όλα
αυτά µε το υπουργείο να επιµένει για εγκρίσεις έως τον Ιούνιο.

Την αντίδραση του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης προκάλεσε το δηµοσίευµα του Agronews
σχετικά µε την πορεία αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης,
το οποίο µε ανακοίνωσή του έσπευσε να διευκρινίσει ότι όλη τη διαδικασία, µέχρι και τις
γνωµοδοτικές, την έχουν αναλάβει εξολοκλήρου οι Περιφέρειες, επιµένοντας παράλληλα
πως οι εγκρίσεις θα βγουν µέχρι τον Ιούνιο. Συγκεκριµένα
στην εν λόγω ανακοίνωση διευκρινίζονται τα εξής:
Το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει εκχωρηθεί ως προς
την εφαρµογή του στις Περιφέρειες, όπως άλλωστε και µια
σειρά άλλων Μέτρων του ΠΑΑ,
στο πλαίσιο της πολιτικής πρωτοβουλίας που για πρώτη φορά
στην τρέχουσα προγραµµατική
περίοδο αναλήφθηκε για αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων, απλοποίηση και απλούστευση διαδικασιών και αµεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στη βάση αυτή, προβλέπεται
οι διαδικασίες που διέπουν την
εφαρµογή των εκχωρούµενων
Μέτρων και ειδικότερα η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, η έγκρισή τους, η παρακολούθηση των υλοποιούµενων επενδύσεων και η εκκαθάριση των δαπανών τους,
να διεκπεραιώνονται στο σύνολό τους αποκεντρωµένα από τις αρµόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειών.
Το ΥΠΑΑΤ προβλέπεται να λειτουργεί επικουρικά, στην κατεύθυνση θεσµικής και τεχνικής υποστήριξης των Περιφερειών,
ώστε από κοινού να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη υλοποίηση των συγκεκριµένων διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό:
Έχει τεθεί ήδη στις Περιφέρειες ως προγραµµατισµός ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των
Σχεδίων Βελτίωσης το αργότερο
το πρώτο εξάµηνο του 2019 και
έχει ζητηθεί ο λεπτοµερής χρονοπρογραµµατισµός τους εντός
που προαναφερόµενου διαστήµατος, δεδοµένου ότι δεν διαχειρίζονται όλες οι Περιφέρειες τον
ίδιο όγκο αιτήσεων.
Έχουν δοθεί οδηγίες για την
κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών και ήδη ορισµένες από τις

O γενικός γραµµατέας
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Χαράλαµπος Κασίµης.
Περιφέρειες έχουν ολοκληρώσει
τη σχετική διαδικασία και έχουν
εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που είναι έτοιµο και λειτουργικό, µε τυποποιηµένη και µηχανογραφική
εφαρµογή που θα διευκολύνει
και θα επισπεύσει τους χρόνους
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης,
ενώ έχουν πραγµατοποιηθεί ήδη σχετικές εκπαιδεύσεις στις
αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
Έχει αποσταλεί στις Περιφέρειες ο σχετικός αναλυτικός οδηγός αξιολόγησης.
Τέλος, έχει προωθηθεί και
ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ αµοιβών για την
κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης των αξιολογητών των
Περιφερειών µέσω της τεχνικής βοήθειας που έχει εκχωρηθεί σε αυτές ύψους 8 εκατ. ευρώ περίπου.
Συνεπώς, ενηµερώνουµε τους
υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν
πραγµατοποιηθεί έγκαιρα όλες
οι προαπαιτούµενες ενέργειες
µε στόχο την όσο το δυνατόν συντοµότερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
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Έπεσαν και κάποια
καπάρα φέτος
στη Zootechnia
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε εξοπλισμό ενσίρωσης και μαχαίρια,
δηλαδή σε μηχανές που μειώνουν κυρίως τα λειτουργικά κόστη
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ενσιρωτικές µηχανές, σύγχρονοι αυτοκινούµενοι ενσιροδιανοµείς και τηλεσκοπικοί φορτωτές ήταν µερικά από τα µηχανήµατα που παρουσιάστηκαν από
τους 988 εκθέτες που συµµετείχαν ενεργά στην 11η
Zootechnia η οποία, ωστόσο, εµπορικά τουλάχιστον,
έµεινε σε αρκετά χαµηλά επίπεδα µε λίγες εξαιρέσεις.
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε µηχανήµατα χορτονοµής αλλά και σε κοπροδιανοµείς, µε τον γενικό διευθυντή της εταιρείας Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ,
Μπάµπη Μαυρίδη, να εξηγεί ότι λόγω του κόστους
των λιπασµάτων οι κτηνοτρόφοι προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την απόδοση που έχει η κοπριά µε τα
συστατικά της, επενδύοντας σε µηχανήµατα για αυτό το σκοπό. Στο περίπτερο της Παύλος Ι. Κοντέλλης
ΑΕΒΕ ήταν όµως παρκαρισµένος και ο νέος τηλεσκοπικός φορτωτής TH 7.32, που αντιπροσώπευσε τους
αναβαθµισµένους –κίτρινους πλέον- τηλεσκοπικούς

φορτωτές της New Holland της σειράς TH.
Η συµµετοχή της John Deere έκρυβε και µια πρεµιέρα στην έκθεση, αφού σύµφωνα µε τον διευθύνοντα
σύµβουλο της Agrotech S.A, Χριστόδουλο Μποζατζίδη
η ενσιρωτική µηχανή 9600i που παρουσιάστηκε είχε
για πρώτη φορά εκθεσιακή παρουσία στην Ευρώπη.
Η Kuhn Center Hellas έκανε την παρθενική της εµφάνιση στην έκθεση κτηνοτροφικού εξοπλισµού, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες τους ενσιροδιανοµείς της
Euromix, τις πρέσες και τα χορτοσυλλεκτικά της Kuhn.
Στο περίπτερο της εταιρείας Αφοί Χ. Γιαννακούλα
ΟΕ δέσποζε ο νέος αυτοκινούµενος ενσιροδιανοµέας Storti Terrier EVO αλλά και οι τηλεσκοπικοί φορτωτές της Manitou. Απόλυτα προσανατολισµένα στην
κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στην προβατοτροφία ήταν
και τα µηχανήµατα της Terra Α.Ε, η οποία εµπλούτισε
πρόσφατα τη γκάµα των προϊόντων της µε ενσιροδιανοµείς κάθετων και οριζόντιων κοχλιών, κοπροδιανοµείς και βυτία λυµάτων της εταιρείας Fimaks, τα οποία και παρουσίασε στην έκθεση Zootechnia 2019.

▼

Παύλος Ι.
Κοντέλλης
ΑΕΒΕ
Τη τελευταία γενιά
χορτοδετικών µηχανών
µεταβλητού θαλάµου της
New Holland παρουσίασε
στην έκθεση Zootechnia
η εταιρεία Παύλος Ι.
Κοντέλλης ΑΕΒΕ. Η
τελευταία γενιά των
χορτοδετικών µηχανών
µε µέγιστη διάµετρο
µπάλας µεταξύ 150 και
180 εκατοστών (Roll Belt
150-180) έχει βελτιωµένη
πυκνότητα µέχρι 5% και
χωρητικότητα µέχρι 20%.
Με το πρωτοποριακό
σύστηµα Roll-Belt, το
οποίο αποτελείται από
κυλίνδρους και ιµάντες η
µπάλα διαµορφώνεται µε
την σωστή περιστροφή,
πυκνότητα και
χωρητικότητα.
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Γ. Χίγκας
ΑΒΕΕ

▼

▼

Σε έναν επιβλητικό χώρο
ανάµεσα σε «πράσινα»
µηχανήµατα, η εταιρεία
Γ.Χίγκας ΑΒΕΕ ξεχώρισε
στη Zootechnia µε την
ποικιλία µηχανηµάτων από
απλά χορτοκοπτικά µέχρι
αυτοκινούµενα ενσιρωτικά,
µεταξύ των οποίων και το νέο
ενσιρωτικό Claas Jaguar 960.
Το µηχάνηµα έρχεται µαζί µε
το µαχαίρι κοπής Orbis 600
οκτώ σειρών, µε την εταιρεία
να τονίζει ότι «αποδεδειγµένα
αυξάνει την ποιότητα κοπής».

Η Kuhn Center Hellas
βρέθηκε στη Zootechnia µε
µηχανήµατα χορτονοµής αλλά
και µε ενσιρωδιανοµείς µε
µικρή συντήρηση. Η εταιρεία
παρουσίασε µεταξύ άλλων
τη πρέσα VB3160 της Kuhn,
µεταβλητού θαλάµου, η οποία
ενσωµατώνει την αποκλειστική
πατέντα της κατασκευάστριας
µε ρότορες οι οποίοι διαθέτουν
ειδικούς κοχλίες για καλύτερο
και πιο «καθαρό» µάζεµα.

Kuhn
Center Hellas

▼

Αφοί Χ.
Γιαννακούλα ΟΕ
Για τις πολυποίκιλες ανάγκες των
πελατών, η Manitou επέκτεινε τη
γκάµα των τηλεσκοπικών φορτωτών
της µε 12 µοντέλα στο σύνολο,
πλήθος συστηµάτων µετάδοσης
και ανυψωτικών ικανοτήτων.
Παράλληλα, η Αφοί Χ. Γιαννακούλα
ΟΕ παρουσίασε τη νέα έκδοση
Terrier EVO του αυτοκινούµενου
ενσιροδιανοµέα της Storti.

▼

Agrotech SA
– Μποζατζίδης
Μητσιολίδης
ΑΕ

▼

TERRA ΑΕ

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών Kverneland,
Arcusin και MX, Terra Α.Ε εµπλούτισε πρόσφατα τη γκάµα του µε
ενσιροδιανοµείς κάθετων και οριζόντιων κοχλιών, κοπροδιανοµείς
και βυτία λυµάτων της εταιρείας Fimaks. Στη Zootechnia η Terra
Α.Ε έδωσε την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά τον
ενσιροδιανοµέα της σειράς FMV, κατάλληλο για τον κτηνοτροφικό
κλάδο, αλλά και τους οριζόντιους ενσιροδιανοµείς FMHI, που
ενσωµατώνουν τεχνολογίες προσανατολισµένες στην προβατοτροφία.

Όμιλος Κουιμτζή

▼

Με την πανευρωπαϊκή
πρεµιέρα του ενσιρωτικού
John Deere 9600i
συµµετείχε στην 11η έκθεση
κτηνοτροφικού εξοπλισµού
Zootechnia η εταιρεία
Agrotech S.A, η οποία
αντιπροσωπεύει την John
Deere από το 2012 σε
Ελλάδα και Κύπρο.
To 9600i διαθέτει κινητήρα
PowerTech PSS της John
Deere µε κυβισµό 13,5
λίτρων. Τοποθετηµένος
κατά µήκος, ο κινητήρας
παρέχει αποτελεσµατική
ψύξη µε ελάχιστη λειτουργία
του ανεµιστήρα, ενώ είναι
εξαιρετικά πρακτικός στην
κατανοµή του βάρους.

Εγγύηση για εύµορφα δεµάτια δίνει η Fendt µε τη
χορτοδετική µηχανή κυλινδρικών δεµατιών µε µεταβλητό
θάλαµο 4160V Xtra Cut αλλά και την χορτοδετική σταθερού
θαλάµου 2125F, µηχανήµατα που παρουσιάστηκαν στην
Zootechnia από τον όµιλο Κουιµτζή. Παράλληλα, το κοινό είδε
από κοντά και τη χορτοκοπτική µηχανή Slicer 3060 FPRC µε
δίσκους Fendt Slicer.
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Πρεμιέρα για το
κινητό άρμεγμα
Το µετακινούµενο αρµεκτήριο Mobile Luxus 24 παρουσίασε για πρώτη φορά η Sylco Hellas µε αφορµή την έκθεση Zootechnia. Σύµφωνα µε την Sylco Hellas, το µετακινούµενο αρµεκτήριο µπορεί να φτάσει ακόµη και στα πιο
δυσπρόσιτα εδάφη, µε το πλαίσιο και την συνολική κατασκευή του να είναι φτιαγµένα για να µπορεί να κινηθεί εκτός δρόµου. Το Mobile Luxus 24 µπορεί να φέρει αρµεκτήριο 12, 16, 20, 24 ή και 32 θέσεων και, όπως υποστηρίζει η κατασκευάστρια, αποτελεί την µόνη ολοκληρωµέ-

νη λύση για µετακινούµενα κοπάδια ή περιπτώσεις που
η έκδοση οικοδοµικής άδειας είναι προβληµατική. Στην
έκθεση παρουσιάστηκε και το i- sylco II, το σύστηµα ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής γαλακτοµέτρησης αιγοπροβάτων για µέτρηση αποδόσεων µε υψηλή ακρίβεια.

Χτίζει το μέλλον
της η Provimi
Με την παρουσία πλήθους επισκεπτών και την υποστήριξη
στελεχών από το Cargill Premix Nutrition Europe, η εταιρεία ζωοτροφών Cargill Premix & Nutrition Greece επικοινώνησε τους δικούς της στόχους στην έκθεση Zootechnia
µε κεντρικούς άξονες την καινοτοµία και τη ψηφιακή τεχνολογία. «Ολοκληρώσαµε µε επιτυχία τη συµµετοχή µας
στην 11η Zootechnia, ως αποτέλεσµα πολύ καλής προετοιµασίας, οργάνωσης, οµαδικού πνεύµατος, και κυρίως λόγω
της µεγάλης συµµετοχής των συνεργατών µας», αναφέρει
η εταιρεία στα πλαίσια της συµµετοχής της στην έκθεση.
Πρωταρχικός στόχος της, όπως λέει, είναι να προσφέρει τεχνολογίες και υπηρεσίες και στη συνέχεια τα ευρέως φάσµατος προϊόντα της στις χώρες που υποστηρίζει
ως CPN Greece.
«Αφού τέθηκαν οι βάσεις , στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες επαφές και ενέργειες που θα φέρουν τα ευεργετικά οφέλη για όλους τους
ενδιαφεροµένους», ενηµέρωσαν στελέχη της εταιρείας,
η οποία κλήρωσε προϊόντα αξίας 1500 ευρώ σε ένα νικητή-επισκέπτη του περιπτέρου της έκθεσης Zootechnia.

Άψογη υγιεινή και
υψηλές αποδόσεις
από το Monobox
Εύκολη εγκατάσταση σε κάθε στάβλο, απρόσκοπτη
αρμεγή και μια οθόνη αφής, το αβαντάζ του GEA
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Mια νέα οπτική στο αυτοµατοποιηµένο άρµεγµα µέσα από τις τεχνολογίες που προσφέρει το
Monobox της GEA είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν όσοι επισκέφτηκαν την έκθεση κτηνοτροφικού εξοπλισµού Zootechnia 2019 και
το περίπτερο του αποκλειστικού αντιπροσώπου
των συστηµάτων GEA στην Ελλάδα, Westfalia
Technologies.
Το ροµποτικό σύστηµα αρµεγής Monobox
της γερµανικής εταιρείας GEA αποτελεί µια α-

πό τις πλέον σύγχρονες λύσεις και εφαρµόζεται ευρέως στις επιχειρήσεις που σχετίζονται µε
την αγορά γάλακτος.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, η καινοτοµία του
Monobox έγκειται στις διαδικασίες που διενεργούνται κατά τα στάδια της αρµεγής, καθώς η εφαρµογή του θηλάστρου στο µαστό, η διέγερση
(ερεθισµός της θηλής), ο καθαρισµός, το προάρµεγµα, το στέγνωµα και η εµβάπτιση της θηλής γίνονται µέσα στο θήλαστρο.
Αυτό κατ’επέκταση µεταφράζεται σε εξασφάλιση άψογης υγιεινής που οδηγεί στην παραγωγή υψηλής ποιότητας γάλακτος.
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Άγρυπνο ρομπότ
το Lely Vector
Στην πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία του ταΐσµατος στρέφεται η εταιρεία Lely, µε το νέο ροµπότ αυτόµατης σίτισης και διαχείρισης σιτηρεσίου Lely Vector,
το οποίο παρουσίασε στην έκθεση κτηνοτροφικού εξοπλισµού Zootechnia 2019.
Το ροµπότ αυτόµατου ταΐσµατος αναµένεται να κάνει την εµφάνισή του στην ελληνική αγορά αρχές του
2019 µε το ενδιαφέρον, όπως τονίζει η εταιρεία, να είναι ήδη έντονο για τους Έλληνες κτηνοτρόφους.
Σύµφωνα µε την Lely, η αυτοµατοποίηση του ταΐσµατος µέσω ροµπότ προσφέρει ακριβή σιτηρέσια και πάντα φρέσκια τροφή, καθώς, όπως εξηγούν οι ειδικοί,
η συχνή σίτιση έχει θετική επίδραση στη γενική υγεία
του κοπαδιού. Επιτρέπει όµως παράλληλα στον κτηνοτρόφο να έχει τον απόλυτο έλεγχο λόγω της ευελιξίας
του ροµπότ, το οποίο διανέµει τη τροφή αρκετές φορές το 24ωρο, διαφοροποιώντας την ή προσαρµόζοντάς την σύµφωνα µε τις οµάδες αγελάδων.
Παράλληλα, οι επισκέπτες της Zootechnia είδαν από κοντά τα νέας γενιάς ροµποτικά συστήµατα αρµέγµατος Lely Astronaut A5 που ενσωµατώνουν τους τελευταίας τεχνολογίας υβριδικούς βραχίονες, προσφέροντας σιωπηλό και γρηγορότερο άρµεγµα.

Αίσθηση σταβλικής άνεσης µε το i-flow

Με τη βοήθεια του Monobox η εταιρεία GEA
υπόσχεται εξατοµικευµένη προσέγγιση στην
αρµεκτική διαδικασία, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε µονάδας και στις σταβλικές της
υποδοµές. Όπως επισηµαίνεται µάλιστα από
την κατασκευάστρια, το ροµποτικό σύστηµα εξασφαλίζει όχι µόνο καλής ποιότητας γάλα αλλά και καθαρισµό των θηλών µε τέλεια αρµεγή.

Όλες οι λειτουργίες σε µια οθόνη αφής
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο αρµεκτής έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά και
αποµακρυσµένα -µέσω διαδικτύου- την πλήρως
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία αρµεγής αλλά
και να επεµβαίνει όταν απαιτείται.
Επιπλέον, αγγίζοντας την οθόνη αφής εντός
του στάβλου µπορεί να βλέπει κανείς τα σηµαντικότερα δεδοµένα των ζώων. Λόγω µάλιστα

Κέρδος ανά box
Το Monobox εξυπηρετεί 70 αγελάδες
κάτω από µια διαδικασία άκρως
αυτοµατοποιηµένη, ευχάριστη για
το ζώο και αποδοτική

του σχεδιασµού, η GEA µάς λέει ότι το Monobox
εγκαθίσταται εύκολα σε κάθε στάβλο, επιτρέποντας την παρακολούθηση του κοπαδιού σε
καθαρό και υψηλής τεχνολογίας περιβάλλον.
Επιπλέον, σε live view, µέσα από την οθόνη
αφής απεικονίζονται γεγονότα σε πραγµατικό
χρόνο, ενώ ο αρµεκτής έχει στη διάθεσή του επιπλέον πληροφορίες µόνο µε λίγα αγγίγµατα στην οθόνη.
Για την ασφαλή και γρήγορη εφαρµογή θηλάστρων, µια σειρά από ειδικές κάµερες TOF
βρίσκονται επάνω στον βραχίονα, ανιχνεύοντας τη θέση των θηλών του ζώου για την ακριβή εφαρµογή των θηλάστρων.
«Τα αλγοριθµικά µοντέλα της κάµερας TOF
είναι ό,τι πιο εξελιγµένο έχει να επιδείξει η επιστήµη», εξηγούν οι άνθρωποι της Westfalia
Technologies, οι οποίοι εγκατέστησαν πρόσφατα
τα πρώτα ροµποτικά συστήµατα στη χώρα µας.
Οι τεχνολογίες που ενσωµάτωσε η εταιρεία
GEA στο ροµποτικό σύστηµα αρµεγής µεριµνά
όµως όχι µόνο για τα ζώα αλλά και για τα λειτουργικά κόστη του παραγωγού. Όπως εξηγεί
η εταιρεία, η επένδυση στο GEA έχει εµφανή αποτελέσµατα υψηλών αποδόσεων µε χαµηλό
κόστος συντήρησης και εξοικονόµηση ενέργειας µε την αυτοµατοποιηµένη αρµεγή να απελευθερώνει χρόνο και πόρους καθηµερινά.

Σηµαντικό πλεονέκτηµα του υβριδικού βραχίονα η
χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, κάτι που σηµαίνει χαµηλότερο κόστος ανά κιλό παραγόµενου γάλακτος. Ο
βραχίονας ακολουθεί άµεσα κάθε κίνηση της αγελάδας κατά το άρµεγµα, παραµένει κοντά στον µαστό και
διορθώνει γρήγορα κάθε απροσδόκητη κίνηση ακόµη
και για τις µοσχίδες.
Η Lely εξηγεί πως µια φάρµα µε υγιείς και χωρίς άγχος αγελάδες «φέρνει» περισσότερο γάλα στην παγολεκάνη. Αναφέρει µάλιστα ότι οι αγελάδες αισθάνονται πιο άνετα και αποδίδουν στο περιβάλλον του στάβλου όταν µέσα σε αυτόν έχουν ελεύθερη κυκλοφορία.
Η εταιρεία Lely απαντάει σε αυτό το ζήτηµα µε το
σύστηµα κυκλοφορίας τύπου i-flow και τον ευρύχωρο κλωβό αρµέγµατος που διαθέτουν τα συστήµατα.
Την γκάµα των «έξυπνων» µηχανηµάτων της Lely για
την κτηνοτροφία συµπλήρωσε στην έκθεση Zootechnia
το Juno, ο αυτόµατος προωθητής τροφής. Με λίγα
λόγια, το Juno προωθεί το ενσίρωµα για τη τροφή
πιο κοντά στα κεφάλια των αγελάδων έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η αύξηση της κατανάλωσης τροφής,
αφού τα ζώα συνηθίζουν να τη διώχνουν πίσω χωρίς τελικά να τρέφονται σωστά και να αποδίδουν τα
προσδοκώµενα.

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων κτηνοτρόφων είναι
έντονο για τα ροµποτικά συστήµατα της Lely.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Κάθε τόπος
και η μπύρα του
∆ιαχρονικό: ∆εν είναι ο κόσµος
που σε απογοητεύει, αλλά οι
προσδοκίες σου από αυτόν. «Όταν σε
απογοητεύει ένας άνθρωπος, µην το
αναλύεις πολύ… ∆εν έφταιγε αυτός.
Τόσος ήταν» Μ. Αναγνωστάκης
Καφές τέλος;: Ο καφές
προέρχεται από δύο µόνο ποικιλίες
φυτών, την Arabica και τη Robusta,
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
λόγω κλιµατικής αλλαγής, ξηρασίας,
ασθενειών και αποψίλωσης δασών.
Οι επιστήµονες των Βασιλικών
Βοτανικών Κήπων Kew (Αγγλία),
αξιολόγησαν την κατάσταση των 124
γνωστών
ποικιλιών καφέ
και βρήκαν ότι οι
75 πρέπει να
θεωρηθούν
απειλούµενες µε
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
εξαφάνιση µέσα
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
στις επόµενες
δεκαετίες.
[Science Advances, 17/1/2019]
Μικροζυθοποιία: Το θαύµα των
«µικρών» της µπύρας µε 43
µικροζυθοποιίες σήµερα στην
Ελλάδα, δηµιουργεί ένα νέο κλάδο
µε σηµαντικές προοπτικές
ανάπτυξης, που καλύπτει το 1% της
αγοράς µε κυρίαρχους την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία και Ολυµπιακή Ζυθοποιία
(90%) και ισχυρά ανερχόµενες την
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και
τη Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης.
Στην ανάπτυξη της µικροζυθοποιίας
θετική είναι και η επίδραση των
τουριστών που ήθελαν να
δοκιµάσουν κάτι τοπικό, «ελληνικό».
Πλέον εφαρµόζεται ο κανόνας:
«κάθε τόπος και η µπύρα του». Στην
Τσεχία λειτουργούν 420
µικροζυθοποιίες, στην Ολλανδία
600, στο Βέλγιο 400, στη Γαλλία
1.000 και στην Ιταλία 1.200.
[thessaliatv.gr, 23/1/2019]
Χρέη: Το συνολικό ετήσιο
εισόδηµα της ανθρωπότητας
κυµαίνεται στα 77 τρις δολάρια. Το
συνολικό χρέος είναι 244 τρις
δολάρια, δηλαδή 318% του
πλανητικού ΑΕΠ. Από αυτά τα χρέη
τα 45 τρις τα χρωστούν οι πολίτες,
τα 65 τρις τα κράτη, τα 73 τρις οι
επιχειρήσεις και τα 60 τρις οι
τράπεζες. [Β. Τακτικός, 27/1/2019]
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Τάξη στην αλυσίδα παραγωγής
ζητά το πρόβειο κρέας και
όχι μονόπλευρη εστίαση
στην αγορά
Για καλύτερη τιμή παραγωγού πρέπει να
τακτοποιήσουμε τους πληθυσμούς λέει ο
διευθυντής της ΕΔΟΚ Ανδρέας Γεωργούδης

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Κατανάλωση
Η εγχώρια
αγορά πρόβειου κρέατος
παρουσιάζει
τις χαµηλότερες τιµές
παραγωγού

Πρόκληση
ο τουρισµός
Πρόκληση για
τον κλάδο
είναι να
αξιοποιήσει
το µεγάλο
τουριστικό
ρεύµα

liamis@agronews.gr

Η οργάνωση της αλυσίδας αξίας και
στους κρίκους που αφορούν την παραγωγή του ζώου, µέσω της επιλογής και αναπαραγωγικής βελτίωσης
των κατάλληλων φυλών, η ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων τους και η
διασπορά των πωλήσεων στη διάρκεια του χρόνου, είναι το «φάρµακο» για την ανάταξη του «ασθενικού»
εγχώριου τοµέα πρόβειου κρέατος.
Την άποψη αυτή εξέφρασε ο πρώην καθηγητής του ΑΠΘ και νυν γενικός διευθυντής της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Κρέατος (Ε∆ΟΚ), Ανδρέας Γεωργούδης, σηµειώνοντας ότι έως τώρα η προσοχή όλων
των εµπλεκόµενων έχει εστιάσει στο
τµήµα της αλυσίδας που κοιτάζει προς
την αγορά αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα το κοµµάτι της παραγωγής.
Μιλώντας σε ενηµερωτική ηµερίδα
της ΕΖΕ για την αγορά κρέατος στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, στο πλαίσιο
της 11ης Zootechnia, επισήµανε ότι
το ακολουθούµενο µοντέλο απεδείχθη µη αποδοτικό, κρίνοντας κανείς

από το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά πρόβειου κρέατος αν και εµφανίζει τριπλάσια κατά κεφαλήν κατανάλωση πρόβειου κρέατος (σ.σ. 5,5 κιλά ετησίως), από το µέσο όρο της Ε.Ε.
(σ.σ. 1,7 κιλά ετησίως), παρουσιάζει
τις χαµηλότερες τιµές παραγωγού µε
συνέπεια οι εκµεταλλεύσεις να ακροβατούν στα όρια της βιωσιµότητας.
«Όλα ξεκινούν από την τιµή. Αλλά
για να έχουµε καλύτερη τιµή, πρέπει να
τακτοποιήσουµε τους πληθυσµούς. Να
δούµε ποια παραγωγικά ζώα έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα και να προχωρήσει η αναπαραγωγική τους βελτίωση
µέσω της έρευνας, να καθοριστούν οι
χρόνοι τοκετού και το πώς θα διατρέφονται αυτά τα ζώα, ώστε να αναδεικνύε-

ται η υψηλή διατροφική τους αξία, αλλά και να ξεκαθαρίσει αν θα πρέπει να
γίνεται η πάχυνση από τον παραγωγό
ή άλλον παχυντή. Κρίσιµοι παράγοντες
είναι επίσης το σε τί βάρος θα σφάζονται, τη µορφή θα έχει το τελικό προϊόν στην αγορά και φυσικά το αν θα είναι διαθέσιµο όλο το χρόνο και όχι µόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, όπως γίνεται σήµερα, µε αποτέλεσµα να
µην µπορεί η αγορά να απορροφήσει
τις ποσότητες και τελικά η τιµή παραγωγού να υποχωρεί σε µη βιώσιµα επίπεδα», τόνισε ο οµιλητής, προσθέτοντας ότι πρόκληση για τον κλάδο είναι
να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει και
το µεγάλο τουριστικό ρεύµα που κατακλύζει την Ελλάδα κάθε χρόνο.

Παραφωνία οι δύο θέσεις για την πιστοποίηση του γύρου
σε µια αγορά που αγγίζει τα 500 εκατ. ετησίως

Μόλις 25%
Η ελληνική
αγορά γύρου
ικανοποιεί
σήµερα µόλις
το 25% της
ζήτησης
Ο αντιπρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής
Κρέατος, Γιώργος ∆ιδάγγελος.

Μια ακόµη παραφωνία στο θέµα χειρισµού ζητηµάτων που αφορούν
στρατηγικά ζητήµατα που ακουµπούν την εγχώρια κτηνοτροφία, αποτελεί η
διχογνωµία που υπάρχει για το θέµα πιστοποίησης του γύρου είτε ως προϊόν
ΠΓΕ είτε ως ΕΠΙΠ. Η διάσταση καταγράφεται µετά την απόσχιση του
Σύνδεσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος από την Εθνική
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος, µε την πρώτο φορέα να έχει καταθέσει
φάκελο που βρίσκεται σε διαβούλευση έως 26 Μαρτίου, για την κατοχύρωση
της παραδοσιακής συνταγής του ελληνικού γύρου και την Ε∆ΟΚ να ετοιµάζει
φάκελο για την πιστοποίηση του ελληνικού γύρου ως προϊόν ΠΓΕ, που θέτει
ως κυρίαρχο στοιχείο την προέλευση της πρώτης ύλης, εν προκειµένω του
ελληνικού χοίρου. Παράλληλα η ∆ιεπαγγελµατική, όπως ειπωθήκε στην 11η
Zootechnia ετοιµάζεται να καταθέσει ένσταση κατά του φακέλου του ΣΕΒΕΚ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Με άρωµα
και γεύσεις
Αιγαίου η 6η
Εξποτρόφ
Περισσότεροι από 300
παραγωγοί οι οποίοι
παρουσίασαν 2.000
προϊόντα σε πάνω από
60.000 επισκέπτες
συγκεντρώθηκαν σε
διάστηµα µόλις
τεσσάρων ηµερών
στην 6η Έξποτροφ,
την έκθεση που έδωσε
στους µικρούς
Έλληνες παραγωγούς
την ευκαιρία για
εξωστρέφεια και
επενδυτική
δραστηριότητα.
Τιµώµενη περιφέρεια
φέτος ήταν η
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, Γαστρονοµική
Περιφέρεια της
Ευρώπης για το 2019,
η οποία βραβεύτηκε
για τη συνεισφορά της
στη διεθνή ανάδειξη
της νησιώτικης
γαστρονοµίας.

Στις λεπτομέρειες κρύβεται το καλό
γάλα, είπαν στην ημερίδα της ΕΛΒΙΖ
Οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις για
τη σηµασία της διατροφής των παραγωγικών ζωών καθώς και η επίδρασή αυτής στην αναπαραγωγή
και την ποιότητα του γάλακτος ήταν
τα κεντρικά θέµατα που παρουσιάστηκαν στο πάνελ των οµιλητών
της επιστηµονικής ηµερίδας που
διοργάνωσε η βιοµηχανία ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ στην 11η Zootechnia.
Κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής ηµερίδας ο καθηγητής Κτηνιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γεώργιος Αµοιρίδης, µίλησε για τις κλασικές και νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση της αναπαραγωγής των αγελάδων, ενώ ο
επίκουρος καθηγητής Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ηλίας Γιάννενας έκανε λόγο για την επίδραση
της διατροφής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος επισηµαίνοντας πως η σύνθεση του σιτηρεσίου είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των ζωικών προϊόντων. Πρόσθεσε µάλιστα ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο συνεργάζεται στενά µε
την ΕΛΒΙΖ µε στόχο την κάλυψη των
αναγκών των ζώων καθώς και τη

2018

38.000
ΤΟΝΟI
ΖΩΟΤΡΟΦEΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2012

8.900.000
EBITDA -0,3%

2018

12.000.000
EBITDA 8%

Προκλήσεις
Αναγκαιότητα η
διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε τη
βιοµηχανία µεταποίησης
µέσω της έρευνας και
της καινοτοµίας

σχέση της διατροφής µε την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.
Η γεωπόνος-βιοτεχνολόγος, εντεταλµένη Ερευνήτρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και επιστηµονική συνεργάτιδα της ΕΛΒΙΖ ∆ρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου, µίλησε για τις σύγχρονες
προκλήσεις στη διατροφή των ζώων και την αναγκαιότητα διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής µε
τη βιοµηχανία µεταποίησης µέσω
της έρευνας και της καινοτοµίας.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι προς αυτή
τη κατεύθυνση η ΕΛΒΙΖ συµµετέχει
σε δύο ερευνητικά προγράµµατα τα
οποία παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα. Το πρώτο πρόγραµµα «τρέχει»
µε σκοπό την παραγωγή καινοτόµων βιοενεργών προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων (FeedMAP)
και το δεύτερο διερευνά τη χρήση
εναλλακτικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη ζωική παραγωγή µε
σκοπό τη µείωση του κόστους παραγωγής και την εφαρµογή καινοτόµων διεργασιών για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκοµικών
προϊόντων µε ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (Green Feeds).
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Έρχεται από ομάδα του Παγγαίου
γιαουρτορόφημα με κατσικίσιο
Αριάνι σε γεύσεις σύκο, φράουλα
Ρόφηµα γιαουρτιού από κατσικίσιο γάλα τύπου αριάνι, µε γεύσεις σύκο και
φράουλα, ετοιµάζεται να «ρίξει» στην
αγορά, στις 10 Μαρτίου εκτός απροόπτου, µια οµάδα αιγοπροβατοτρόφων
από την Ελευθερούπολη Καβάλας, από
κοινού µε την τοπική επιχείρηση «Τυροκοµικά Παγγαίο». Το νέο προϊόν, όπως ανέφερε στην Agrenda ο κτηνοτρόφος, επικεφαλής της οµάδας, Νικόλαος Μάρτος στον οποίο ανήκει και το
τυροκοµείο στο οποίο θα γίνεται η παραγωγή, θα λανσαριστεί σε φιάλη των
250 ml, ενώ η διάθεση θα γίνεται µέσα
από περισσότερα από 200 σηµεία πώλησης σε αλυσίδες σούπερ µάρκετ και
καταστήµατα, που δραστηριοποιούνται
σεΚαβάλα, Σέρρες και ∆ράµα.
Το γάλα που θα χρησιµοποιηθεί σε
αυτή τη φάση προέρχεται από τρεις αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις, οι
οποίες θα συνεισφέρουν από περίπου
50 τόνους η κάθε µια, ενώ εάν οι πωλήσεις πάνε σύµφωνα µε το σχεδιασµό
της οµάδας, θα ζητηθεί συνεργασία και
από άλλες εκτροφές του Παγγαίου. «Υπάρχει σκέψη να µπούµε και σε άλλα
προϊόντα µε βάση το κατσικίσιο γάλα»,
εξήγησε ο παραγωγός.
Η συνταγή µε την οποία θα παραχθεί
το κατσικίσιο Αριάνη µε γεύσεις, οριστικοποιήθηκε πριν περίπου 18 µήνες και
αποτελεί προϊόν έρευνας στο οποίο συνεργάζονται επιστήµονες από την Αµερικανική Γεωργική Σχολή, το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και τον ελληνικό βραχίονα του Rutgers University, µε
χρηµατοδότηση του Στ. Νιάρχος.

Άλλο αµυγδαλοροφήµατα, άλλο γάλα
Στο µεταξύ, άκρως ενδιαφέρουσες
ήταν οι επισηµάνσεις στο πλαίσιο του
Milk Conference της Αgrenda του περιφερειακού διευθυντή Ζώνης Γάλακτος Νοτίου Ελλάδος της εταιρείας ∆ΕΛΤΑ Αιµίλιου Μικρόπουλου, αναφορικά µε την πολεµική που δέχεται το γά-

Ο Αιµίλιος
Μικρόπουλος
της ∆ΕΛΤΑ,
τοποθετήθηκε
για τα «γάλατα»
αµυγδάλου.

O κτηνοτρόφος, επικεφαλής
της οµάδας, Νικόλαος Μάρτος.

λα από διάφορα ροφήµατα. «Και εµείς
που είµαστε της βιοµηχανίας γνωρίζουµε ότι βάλλεται από παντού το γάλα, και πολλοί κάνουν το λάθος το ρόφηµα του αµυγδάλου να το παρουσιάζουν σαν γάλα αµυγδάλου. Υπάρχει
µια παραπληροφόρηση στο κοινό, είναι ένα πρόβληµα το οποίο είναι στα
σπάργανά του, αλλά διογκώνεται ραγδαία. ∆ιάβαζα µια έρευνα ότι η εν λόγω αγορά τρέχει µε ρυθµούς 17% στις
ΗΠΑ, ενώ υπάρχει αντίστοιχη µείωση 4-5% στην κατανάλωση γάλακτος.
∆εν είµαι κατά της κατανάλωσης ροφηµάτων, απλά ο καθένας πρέπει να
πάρει τη θέση που του αρµόζει. Έχουµε φτάσει στο σηµείο να τονίζεται από
επιστηµονική µερίδα ότι δεν χρειάζεται
το γάλα µετά από την ηλικία των 4 µηνών, ότι δεν χρειάζεται να πίνουµε γάλα, και όχι µόνο δεν είναι απαραίτητο,
αλλά προκαλεί και βλάβες», είπε µεταξύ άλλων δείχνοντας και εκεί τις αιτίες που δεν πάει καλά η βιοµηχανία, ο
παραγωγός, ο κτηνοτροφικός κλάδος.
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Ένα ζευγάρι από το χωριό Φωτολίβος της ∆ράµας έφτιαξε το πρώτο µέλι
λεβάντας στην ελληνική αγορά και µέσα σε µόλις ένα χρόνο πέτυχε την παρουσία
του σε 20 περίπου καταστήµατα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Κατερίνα Γεωργιάδου, Βασίλης Ζαβούνης

Στο Φωτολίβος με 12 στρέμματα

Μετά τη δουλειά
στο χωράφι ξεκινά
η δουλειά γραφείου
Ένας μελισσοκόμος και μια αγρότισσα ένωσαν τις ιδιότητές
τους και έβγαλαν το πρώτο μέλι λεβάντας σε μορφή κρέμας

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Λεβάντα
Το αβαντάζ της
καλλιεργούµενης
έκτασης προσφέρει
µεγαλύτερη αίσθηση
λεβάντας στο µέλι

Έχοντας στο µυαλό τους την
παραγωγή αιθέριου ελαίου από το φυτό της λεβάντας, η Κατερίνα Γεωργιάδου και ο Βασίλης Ζαβούνης,
ξεκίνησαν το 2014 την καλλιέργεια στο χωριό Φωτολίβος στη
. Η παραγωγή µελιού από λεβάντα
προέκυψε εντελώς τυχαία, όταν µια χρονιά µε
πολλές βροχές, τοποθέτησαν µελίσσια στο χωράφι, 12 στρεµµάτων, εξ ου και η ονοµασία της
επιχείρησης, µε τις λεβάντες και εξεπλάγησαν
από τη γεύση του µελιού. Έτσι, τα σχέδια άλλαξαν στην πορεία, και τον Ιανουάριο του 2018 έβγαλαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά
µέλι λεβάντας, ένα προϊόν το οποίο είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Γαλλία.
«Είδαµε ότι η καλλιέργεια λεβάντας στην περιοχή µας δεν αξίζει τον κόπο, γιατί είµαστε αποµακρυσµένοι από τις περιοχές όπου καλλιεργείται

οργανωµένα, εδώ να σκεφτείτε δεν
είχε ούτε αποστακτήριο, ούτε µηχανές. ∆εν µας συνέφερε, η απόδοση ήταν ελάχιστη», αφηγείται
στην Agrenda η Κατερίνα Γεωργιάδου. Η νεαρή αγρότισσα προέρχεται από αγροτική οικογένεια, µε
τον πατέρα της να καλλιεργεί ακόµα
και σήµερα αρκετά στρέµµατα µε βαµβάκι και ηλίανθο. Από την άλλη, ο Βασίλης Ζαβούνης προέρχεται από οικογένεια µε
εικοσαετή εµπειρία στη µελισσοκοµία. «Εγώ έχω
τα χωράφια, ο σύζυγος τα µελίσσια, και όταν παντρευτήκαµε παντρέψαµε και τις δουλειές µας»,
αναφέρει αστειευόµενη η ίδια.
Η παραγωγή από τα 80 περίπου µελίσσια είναι αρκετή για την κάλυψη της ζήτησης σε επιλεγµένα καταστήµατα σε διάφορες τουριστικές
πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο και
τη Γερµανία, ενώ πέρα από το µέλι λεβάντας,
η ετικέτα της επιχείρησης, «Voria Chora», περιλαµβάνει µέλι ανθέων µε κονιορτοποιηµένο
φασκόµηλο ή εχινάκεια.

Η σειρά «Voria Chora»
περιλαµβάβει µέλι λεβάντας,
και µέλι ανθέων µε
κονιορτοποιηµένο φασκόµηλο ή
εχινάκεια.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Arla Foods
Νέο εκτελεστικό
μέλος στο ΔΣ

Το πιο δύσκολο είναι να βρεις συνεργάτες
και να προωθήσεις τα προϊόντα σου
«Καθηµερινά ασχολούµαστε µε κάτι
διαφορετικό, που µπορεί να αφορά
είτε το χωράφι, είτε τα µελίσσια. Το
καλοκαίρι αφιερωνόµαστε περισσότερο στο χωράφι και τα µελίσσια», εξηγεί ο Βασίλης Ζαβούνης, αναφέροντας πως το κλάδεµα, η λίπανση
και το ξεχορτάριασµα απασχολούν
ως επί το πλείστον τα καλοκαίρια του
ζευγαριού. Το χειµώνα από την άλλη, πέρα από τις προσπάθειες συντήρησης των κυψελών, που στις περιοχές της βόρειας Ελλάδας είναι ενίοτε
µια διαδικασία πιο απαιτητική, ξεκινά η «δουλειά γραφείου».
«Έχει δουλειά το να προωθήσεις
τη δουλειά σου. Να βρεις συνεργάτες,
να στείλεις δείγµατα του προϊόντος,
να ψάξεις τρόπους να προβληθείς.
Είναι κυρίως δουλειά γραφείου αυτό και ίσως να είναι πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα», εξηγεί ο ίδιος. Πίσω από το εγχείρηµα τους αυτό βέβαια, κρύβονται δυο οικογένειες, αφού οι γονείς των δυο, βοηθούν ο
καθένας στο τοµέα του για την εξασφάλιση της παραγωγής.
Οι µέλισσες λοιπόν τρυγούν στα
12 στρέµµατα, σπαρµένα µε λεβά-

Επενδύσεις
Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα αποθαρρύνει
τους δυο νέους από το
να προχωρήσουν σε µια
µεγάλη επένδυση

ντα. Τα µελίσσια προϋπήρχαν, το ίδιο και το χωράφι, οπότε το ζευγάρι δεν χρειάστηκε να απευθυνθεί
σε κάποια τράπεζα για δανεισµό.
«Επενδύσαµε όµως όλα τα χρήµατα του προγράµµατος των νέων αγροτών στο να φτιάξουµε κάτι µοναδικό στην Ελλάδα. Κυρίως επενδύσαµε στη συσκευασία», συνεχίζει.
Οι καταναλωτές πάντως φαίνεται
πως ανταποκρίνονται θετικά στο προϊόν αυτό. «Η πρώτη αντίδραση είναι
ενθουσιασµός. Είναι κάτι διαφορετικό που εντυπωσιάζει, το µέλι µε τη
µορφή κρέµας. Αυτό αρέσει σε αρκετό κόσµο», είπε, ενώ παρατήρησε
πως «το προϊόν πετάει» σε καταστήµατα συνεργατών σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι η Μύκονος.
«Μελλοντικός στόχος ένα δικό µας
συσκευαστήριο και να εξάγουµε σε
περισσότερες χώρες. Να διευρυνθεί
η αγορά µας» αναφέρει ο µελισσοκόµος, εξηγώντας πως «το να κάνουµε µια µεγάλη επένδυση, µας αποθαρρύνει, λόγω της κατάστασης στη
χώρα. ∆εν υπάρχει ανάπτυξη και το
προϊόν θα κυκλοφορήσει πιο δύσκολα εδώ. Στόχος οι διεθνείς αγορές».

Η Arla Foods ανακοίνωσε το
διορισµό του Peter Giørtz-Carlsen
στο εκτελεστικό της συµβούλιο, σε
µια κίνηση που η γαλακτοβιοµηχανία
υποστηρίζει πως θα «ενισχύσει την
ηγεσία και την εταιρική
διακυβέρνηση» στην επιχείρηση. Ο
διορισµός του έχει ισχύ από 1η
Φεβρουαρίου και έρχεται µια
περίοδο που η πολυεθνική έχει
αρκετά ανοικτά µέτωπα, ενώ
ετοιµάζεται να κάνει ένα µεγάλο
βήµα στις αγορές εκτός της ΕΕ.

Παπουτσάνης
Καινούριος CEO

Ο Μιχαήλ Παναγής ανέλαβε τα
καθήκοντα ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου, ενώ o Μενέλαος
Τασόπουλος παραµένει
Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε ανακοίνωση της
εταιρείας Παπουτσάνης. Ο κ.
Παναγής, χηµικός µηχανικός µε
µεταπτυχιακές σπουδές στη
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Λονδίνο,
διαθέτει µεγάλη εµπειρία και
ουσιαστική γνώση της αγοράς.

Mondelez
Πρόεδρος
Δυτικής Ευρώπης
ΜΕΛΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΕΜΑΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

∆ΡΑΜΑ

Λόγω της αυξηµένης συγκέντρωσης σακχάρων και
φρουκτόζης το µέλι λεβάντας υπόκειται σε
ελεγχόµενη κρυστάλλωση, µε µια µέθοδο που λέγεται
«dyce». Οι απαλοί κρύσταλλοι αφήνουν µια βελούδινη
αίσθηση όταν λιώνουν στο στόµα, ενώ η κρεµώδης
υφή επιτρέπει στο µέλι να απλώνεται εύκολα.

Η Mondelez International
ανακοίνωσε ότι ο Romeo Lacerda
αναλαµβάνει τη θέση του προέδρου
∆υτικής Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία,
Πορτογαλία και Ισπανία) η οποία
συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξή
της και αναλογεί σε πάνω από το 1/3
των εσόδων της στην Ευρώπη.
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Το παρών στην έκθεση
«κλειδί» για τις αγορές
έδωσαν σηµαντικές
ελληνικές εταιρείες του
κλάδου φρούτων και
λαχανικών.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, οι αλυσίδες µε χαµηλότερες τιµές δεν πουλούσαν σχεδόν καθόλου φρούτα και
λαχανικά. Σήµερα, οι γερµανικές εκπτωτικές αλυσίδες όπως οι Lidl και οι
Aldi δουλεύουν εντατικά προς την κατεύθυνση της επέκτασης του τοµέα οπωρολαχανικών που προσφέρουν ώστε να απευθυνθούν και σε πιο απαιτητικούς καταναλωτές των ανώτερων
και µεσαίων εισοδηµάτων, σε αστικές
περιοχές. Ακόµα και φρεσκοκοµµένα
µαρούλια είναι διαθέσιµα στα ράφια,
το ίδιο και οργανικά φρούτα και λαχανικά, ενώ οι µπανάνες και δη αυτές του δίκαιου εµπορίου είναι το best
seller φρούτο και άρα η µεγαλύτερη
πηγή εσόδων σε αυτή την κατηγορία
των σούπερ-µάρκετ. Σε ό,τι αφορά τα
λαχανικά, τα καρότα, οι ντοµάτες και
τα αγγούρια είναι τα πιο δηµοφιλή.

Λιγότερο πλαστικό
Σύµφωνα µε την έρευνα οι αλυσίδες σε ό,τι αφορά τη συσκευασία, µειώνουν το πλαστικό και χρησιµοποιούν
καινοτόµες πατέντες, ενώ παράλληλα
αυξάνουν την ποσότητα των ασυσκεύαστων φρούτων και λαχανικών, ενώ
το θέµα της εντοπιότητας επίσης παίζει
ρόλο όπως και η στροφή στην εγχώρια
παραγωγή φρούτων και λαχανικών.
Τα παραπάνω αποτυπώνει µελέτη
για τις τάσεις του 2019 που δηµοσιεύθηκε µε αφορµή τη Fruit Logistica που
έλαβε χώρα στη Γερµανία από 6 έως
8 Φεβρουαρίου και συντάχθηκε µε τη
συνδροµή της εταιρείας συµβούλων
Oliver Wyman. Στηρίζεται σε µια σε
βάθος έρευνα για τον κλάδο µε βάση
τις απαντήσεις περίπου 7.000 κατανα-

λωτών σε δεκατέσσερις διαφορετικές αγορές σε Ευρώπη και Βόρεια
Αµερική και συνεντεύξεις µε είκοσι ειδικούς. ∆ηµοσιεύθηκε πρώτη
φορά στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο Φρούτων µε Φρέσκες Ιδέες υπό τον τίτλο
«Εκπλήξεις στο Κατάστηµα».

Oι Ισπανοί επιµένουν
στις υπαίθριες αγορές
Σχετικά µε το µερίδιο του αγοραστικού κοινού που προσελκύουν οι
εκπτωτικές αλυσίδες στις χώρες Ευρώπης: ενώ οι ∆ανοί αγόρασαν 41%
των συνολικών φρέσκων φρούτων
και λαχανικών από εκπτωτικές αλυσίδες το 2017, οι Γερµανοί σε ποσοστό 39% και οι Πολωνοί κατά 31%,
µόνο το 5% των Ισπανών τις προτίµησε. Οι Ισπανοί και σε µικρότερο
βαθµό οι Ιταλοί συνεχίζουν να προτιµούν να αγοράζουν φρούτα και λαχανικά σε υπαίθριες αγορές ή µικρά
µαγαζιά. Στο Ηνωµένο Βασίλειο το
43% των συµµετεχόντων απάντησε
ότι η επιλογή τους δοµείται µε γνώ-

µονα το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον θεωρούν ότι είναι το κατάστηµα

Ισχυρά συµβόλαια µακράς
διάρκειας µε παραγωγούς
Οι συγγραφείς της µελέτης υπογραµµίζουν ότι για να διασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η ποικιλία τα καταστήµατα
θα πρέπει να χτίσουν µια πιο εντατική συνεργασία µε τους παραγωγούς
µε τους οποίους συνεργάζονται, από
αυτή που ισχύει τώρα. Κάτι τέτοιο απαιτεί σύναψη ισχυρών συµβολαίων
µε δέσµευση για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα, που θα εγγυώνται ποσότητες αγοράς, θα έχουν τον χαρακτήρα
της αποκλειστικότητας και θα συνοδεύονται από επενδυτικά κεφάλαια.
Σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον,
τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά α-

ποκτούν κεντρική σηµασία για την επιτυχία του κάθε καταστήµατος λιανικής καθώς σύµφωνα µε τη έρευνα:
οι καταναλωτές τα βάζουν στην
πρώτη θέση των φρέσκων τροφίµων
που επιλέγουν (28%) , το κρέας και τα
αλλαντικά στη δεύτερη θέση µε 20%,
τα τυριά στην τρίτη θέση (13%), κλπ.
Στους τρεις κύριους παράγοντες
που καθορίζουν τις προτιµήσεις των
καταναλωτών είναι η εµφάνιση, η
γεύση, το µέγεθος και το σχήµα των
φρουτολαχανικών. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι οι προτιµήσεις των καταναλωτών εµφανίζουν µια αλλαγή.
Ενώ η τάση είναι να συνδέεται η εµφάνιση µε την ποιότητα (32%), τώρα
η γεύση καταλαµβάνει ένα διευρυνόµενο µερίδιο (23%) στη σύνδεσή της
µε την ποιότητα, ενω ακολουθούν το

Σημαία των discount
αλυσίδων τα οπωρολαχανικά
Η Fruit Logistica φέτος μέτρησε τον παλμό των καταναλωτών που ξέρουν τι ζητάνε στη λιανική

µέγεθος και το σχήµα (12%).
Οι καταναλωτές ζητούν µεγαλύτερη ποικιλία σε εύκολα στη χρήση φρούτα και λαχανικά, που είναι πιο εύκολο
να µαγειρευτούν, περισσότερα προπαρασκευασµένα (κοµµένα, ξεφλουδισµένα, κτλ), ενισχυµένα µε βιταµίνες
(fortified) λαχανικά, ενώ επανανακαλύπτουν τα κατεψυγµένα. Επίσης επιλέγουν µάρκες που εµπνέουν εµπιστοσύνη µε την ανώτερη ποιότητά τους.
Συνολικά, οι πελάτες αγοράζουν
περισσότερα από ένα µέρος όπου είναι
ευχαριστηµένοι µε την επιλογή των νωπών φρούτων και λαχανικών ήτοι ζητούν: µέγιστη φρεσκάδα και βέλτιστη
ποιότητα στην καλύτερη τιµή.
Οι τοµείς στους οποίους φαίνεται
ότι µπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση
ανάµεσα σε ανταγωνιστές στη λιανική
είναι πρώτον, η ποικιλία των προϊόντων
και, δεύτερον, η αγοραστική εµπειρία.
Οπότε, συµβαδίζοντας και µε τις απαντήσεις των ερωτωµένων τα στοιχεία
που θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα
φρούτα και λαχανικά: να είναι φρέσκα, πιο πρακτικά και πιο υγιεινά, να
έχουν χαρακτηριστικά µε τα οποία θα
µπορούν να αποκτήσουν συναισθηµατικούς δεσµούς µέσω της εικόνας, της
όσφρησης, της αφής, της γεύσης και
σαφήνεια σε ό,τι αφορά την προέλευση και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
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Ο καιρός αλλάζει τα εμπορικά
πλάνα και διαδρομές των logistics
Όσο µεγαλύτερη είναι η αγορά, τόσο µεγαλύτερη είναι η ζήτηση. Καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες για φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην Ευρώπη αυξάνονται και αναµένεται να ανέλθουν στα 800 δισ. ευρώ µέχρι το
2030, η σηµασία της παγκόσµιας έκθεσης
FRUIT LOGISTICA στον κλάδο των φρέσκων
προϊόντων αποκτά ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα για τους εµπλεκόµενους της εν λόγω
αλυσίδας τροφίµων που αναζητούν καινοτοµίες για µεγαλύτερα επίπεδα διείσδυσης.
Ωστόσο, «αυτό που δεν µοιάζει να είναι
ξεκάθαρο, παρόλα αυτά, είναι το πόσο γρήγορα αλλάζει η αγορά των φρέσκων φρού-

µιδή µήλων και αχλαδιών το 2017/18 που
άφησε περισσότερο χώρο για εισαγωγές από το Νότιο Ηµισφαίριο το πρώτο µισό του
2018, µεγάλη σε ποσότητα σοδειά αναµενόταν για το 2018/19. Κάτι τέτοιο, ωστόσο,
δεν έγινε εξαιτίας του ότι η παραγωγή περιορίστηκε τελικά λόγω της ζέστης που επικράτησε στην κεντρική Ευρώπη. Την ίδια
ώρα, το µακράς διάρκειας καλοκαίρι για τα
δεδοµένα της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης αύξησε τη ζήτηση για καρπούζια αλλά
περιορίστηκε το ενδιαφέρον για κλασσικά
φρούτα όπως τα µήλα και οι µπανάνες. Παράλληλα, και η καλλιέργεια λαχανικών υπέφερε από την έλλειψη βροχής.

∆ιευρυµένη τάση
οι θρεπτικές ουσίες

CORTEVA

Καλλιεργητικές λύσεις που
βλέπουν πρώτα τον καταναλωτή
Καλλιεργητικές λύσεις οι οποίες βλέπουν πρώτα τις ανάγκες του
καταναλωτή και µετά τον παραγωγό, έχει έτοιµες και προσφέρει στην
αγορά η Corteva Agricience, σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε ο Igor
Teslenko, επικεφαλής του οµίλου για την Ευρώπη, στη διάρκεια των
εκδηλώσεων της Fruit Logistica στο Βερολίνο.
Τονίζοντας ότι η Corteva διαθέτει νέες εξελιγµένες λύσεις τόσο στον
τοµέα των σπόρων όσο και στο πεδίο των φυτοπροστατευτικών, ο
ευρωπαίος manager τόνισε ότι η Corteva δεν έχει να φοβηθεί τίποτα
από το deal Bayer - Monsanto, αντίθετα έχει κάνει πολλά βήµατα
ώστε να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσµια αγορά.
Απαντώντας µάλιστα σε ερώτηση του Agronews o κ. Igor τόνισε ότι
το νέo ισχυρό σχήµα που έφερε η συγχώνευση Dow - Du Pond, o
επικεφαλής του σχήµατος για την Ευρώπη κατέστησε σαφές ότι η
Corteva παράλληλα µε µια γκάµα νέων προϊόντων είναι έτοιµη να
φέρει στην αγορά και την Τεχνολογία CRISPR για τους σπόρους,
παίζοντας επί ίσοις όροις στον διεθνή ανταγωνισµό. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η ψηφιακή πλατφόρµα Food Connects την οποία έχει
στη διάθεσή της η Corteva και η οποία εξασφαλίζει τη συνεργασία
παραγωγών, µεταποιητών και διακινητών για ασφαλή τρόφιµα χωρίς
υπολείµµατα (NPLs) από τη χρήση φυτοπροστατευτικών. Σηµειωτέον
ότι οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης του σχήµατος που τελεί πλέον
υπό το νέο όνοµα Corteva Agrisience έχει ολοκληρωθεί και µε βάση
τον προγραµµατισµό, µέχρι το καλοκαίρι θα έχει εισαχθεί στο
αµερικανικό χρηµατιστήριο.
Παράλληλα οι ειδικοί της εταιρείας παρουσίασαν τις δύο νέες
δραστικές ουσίες: το Isoclast Active™ και το Zorvec™.

των και λαχανικών. Οι καταναλωτές τώρα περιµένουν καλής ποιότητας φρέσκα φρούτα
και λαχανικά σε κάθε κατάστηµα, µε αποτέλεσµα, καθώς η αγορά προσπαθεί να τα διαθέσει για να εξασφαλίσει ένα πλεονέκτηµα, αυτό µετατρέπεται σε ένα στοίχηµα όλο
και πιο απαιτητικό», υπογραµµίζει σχετικά ο
Rainer Münch από την Oliver Wyman εκ των
συγγραφών της έκθεσης.
Παρόλο που είναι γνωστό ότι στην ευρωπαϊκή αγορά καµία χρονιά δεν είναι ίδια µε
την προηγούµενη, οι προηγούµενες δύο χρονιές ξεχώρισαν µε ασυνήθιστο τρόπο λόγω
καιρικών συνθηκών αλλάζοντας τα εµπορικά πλάνα. ∆ιαδεχόµενες µια µικρή συγκο-

Εκτός Ευρώπης υπάρχει µια διευρυνόµενη τάση στη λιανική για τρόφιµα µε βελτιωµένες θρεπτικές ποιότητες – όπως για παράδειγµα το µπρόκολο µε αυξηµένα αντιοξειδωτικά στοιχεία ή το µαρούλι µε µεγαλύτερα επίπεδα βιταµινών. Στις ΗΠΑ η Inventure
έχει λανσάρει ένα ενισχυµένο µε θρεπτικά
στοιχεία (fortified) προϊόν από κατεψυγµένα µούρα µε προσθήκη βιταµινών που πωλούνται σαν «φρούτα µε βιταµίνες». Αυτό το
είδος αποφέρει σηµαντικά κέρδη στην Ασία,
την ώρα που στο Ηνωµένο Βασίλειο η αλυσίδα µε χαµηλές τιµές Tesco διαθέτει µανιτάρια µε προσθήκη βιταµίνης D που σηµειώνεται ότι µειώνουν την επίδραση από τις
σκοτεινές µέρες του χειµώνα.
Οι πωλήσεις των superfoods όπως οι σπόροι chia, η κινόα, το τσάι matcha, ο αµάρανθος, το αλεύρι από αµύγδαλο (almond flour)
και οι ίνες καρύδας (coconut fibres) εµφάνισαν αύξηση πωλήσεων το 2016 σε σχέση
µε το 2015 στη Γερµανία.
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Γιάννης Βεβελάκης

∆ιευθύνων σύµβουλος και αντιπρόεδρος
στην εταιρεία Eurochem Agro Hellas SA
Για τις µεγάλες αλλαγές στη δοµή της γεωργίας και στα δίκτυα
διανοµής των εφοδίων αλλά και τη συντονισµένη καµπάνια που
«τρέχει» η Eurochem Agro Hellas SA σχετικά µε τα σαφή πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η εφαρµογή θειικού Καλίου έναντι του
χλωριούχου στις καλλιέργειες, µίλησε στην Agrenda, ο διευθύνων σύµβουλος και αντιπρόεδρος της εταιρείας, Γιάννης Βεβελάκης. Λαµβάνοντας υπ’οψη ότι το Κάλιο είναι καθοριστικό στοιχείο
για την ποιότητα, ο κ. Βεβελάκης περιγράφει µία σχέση «money
or nothing» (λεφτά ή τίποτα), δηλαδή εν ολίγοις για να καταφέρει ο καλλιεργητής να προσφέρει στην αγορά ένα ποιοτικό προϊόν, θα πρέπει να µην προσφεύγει στην φθηνότερη εκ πρώτης όψεως λύση του χλωριούχου Καλίου. Εν τω µεταξύ, για τις επόµενες κινήσει της Eurochem Agro Hellas SA, το υψηλόβαθµό στέλεχος κάνει λόγο για έρευνες πάνω σε νέας γενιάς σταθεροποιητές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Πώς έκλεισε το 2018 λιπασµατικά
για την Eurochem;
Στην βάση πωλήσεων και τζίρου
κινούµαστε σταθεροποιητικά όπως
και ολόκληρη η αγορά. Η στρατηγική µας άλλωστε στην Ελλάδα έχει διαµορφωθεί στο να προασπίσουµε το πολύ µεγάλο µερίδιο που
έχουµε στα ειδικά λιπάσµατα. Το
2018 ήταν ωστόσο ένα έτος σταθµός για την ελληνική εταιρεία αφού
ολοκληρώσαµε σηµαντικά project.
Πρώτα από όλα µπήκαµε σε νέες αγορές µε το λανσάρισµα µιας νέας
κατηγορίας προϊόντων των βιοδιεγερτών Crenel. ∆ιοργανώσαµε µια
ενηµερωτική εκδήλωση κατά την

Η εφαρμογή θειικού
καλίου είναι σχέση
«money or nothing»
Ποιοτική σοδειά σημαίνει σωστή επιλογή σύνθετου λιπάσματος

διάρκεια της Agrotica για τα παραπάνω προϊόντα που συγκέντρωσε
το ενδιαφέρον τόσο πολλών που
δεν µπορούσαµε να το πιστέψουµε ούτε εµείς. Όπως δυσκολευόµαστε ακόµα να πιστέψουµε την
ενθουσιώδη υποδοχή που έτυχαν
τα Crenel µε πωλήσεις που ξεπέρασαν ακόµα και τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις. Στην συνέχεια κατά
την διάρκεια του έτους ξεκινήσαµε εξίσου επιτυχηµένα και µια καινούργια σειρά σύνθετων υδατοδιαλυτών λιπασµάτων. Τέλος είχαµε
και µια εσωτερική επιτυχία αλλάζοντας σε χρόνο ρεκόρ το σύστηµα λογισµικού (ERP) της επιχείρησής µας στην Ελλάδα, χωρίς να αντιµετωπίσουν οι πελάτες κανένα
ή σχεδόν κανένα πρόβληµα, κάτι
που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο
σε τέτοιες µεγάλες αλλαγές. Είχαµε λοιπόν µια εξαιρετική χρονιά.

Ποιες θα είναι οι προκλήσεις τις
νέας χρονιάς για την βιοµηχανία
των γεωργικών εφοδίων στην
Ελλάδα;
Τα τελευταία χρόνια βιώνουµε
µεγάλες αλλαγές στη δοµή της γεωργίας και στα δίκτυα διανοµής
των εφοδίων. Η καλλιεργητές της
µεγάλης καλλιέργειας (καλαµπόκι, βαµβάκι, σιτάρι κτλ.) γίνονται
όλο και µεγαλύτεροι ενώ ο συνολικός τους αριθµός µειώνεται ση-

µαντικά. Θεωρώ ότι είναι µια επιβεβληµένη κίνηση που αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας µε µείωση του σταθερού
κόστους ανά στρέµµα. ∆ηµιουργεί
ωστόσο κινδύνους αλλά και νέες
ευκαιρίες σε εµπορικό επίπεδο και
θεωρώ ότι είναι µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις των εταιρειών
των γεωργικών εφοδίων να τις ανακαλύψουν. Η γενικότερη πορεία
της οικονοµίας παραµένει βέβαια
στο προσκήνιο και ευελπιστούµε
σε βελτίωση των µεγεθών που θα
συµβάλλει στην οµαλοποίηση και
της δικιάς µας δουλειάς. Τέλος η
µεγαλύτερη πρόκληση θα είναι οι
τιµές των αγροτικών προϊόντων,
που µε ελάχιστες εξαιρέσεις δεν
έχουν κάνει ακόµα τον παραγωγό να χαµογελάσει. Και βέβαια οι
τιµές αυτές είναι καθοριστικές και
για τις πωλήσεις της δικιάς µας βιοµηχανίας.

Τον τελευταίο καιρό, η
EuroChem έχει ξεκινήσει την
προώθηση των λιπασµάτων µε
βάση το θειικό Κάλιο στην αγορά.
Για ποιο λόγο αναλάβετε αυτή
την πρωτοβουλία;
∆εν πρόκειται ακριβώς για προώθηση αλλά για ενηµέρωση των συνεργατών µας και της αγοράς. Και
δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουµε αυτήν την ενέργεια απλώς
τώρα γίνεται πιο συντονισµένα. Οι
λόγοι είναι προφανείς. Κατ’ αρχήν
δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο για υποχρεωτική αναγραφή µιας ένδειξης στον σάκο του λιπάσµατος που
να καθορίζει την προέλευση του
Καλίου, αν δηλαδή είναι θειικό ή
χλωριούχο. Επιπρόσθετα η διαφορά τιµής µεταξύ των δύο µορφών
Καλίου έχει δηµιουργήσει προϊόντα 2 ταχυτήτων τιµολογιακά και
χωρίς την απαραίτητη ενηµέρωση
ο καταναλωτής θα στραφεί φυσιολογικά στο φτηνότερο. Θέλουµε µε αυτήν την προώθηση/ενηµέρωση να σταθούµε στο πλευρό
του γεωπόνου/λιανοπωλητή και
να ενισχύσουµε την επιχειρηµατολογία του στον αγρότη. Ξέρουµε πόσο δύσκολο είναι στις εποχές
που ζούµε ο τελικός καταναλωτής
να πεισθεί να αγοράσει ένα ακριβότερο προϊόν αν δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένος.
Τέλος οι επιπτώσεις µιας λαθεµένης εφαρµογής µπορεί να είναι
ιδιαίτερα επιβαρυντικές και για την
καλλιέργεια αλλά και για το έδαφος και αυτός είναι ο κυριότερος
λόγος για εµάς: Ο στόχος µας και
η επιτυχία της εταιρείας µας είναι
άµεσα συνδεδεµένος µε την επιτυχία της καλλιέργειας και µε την
οικονοµική επιτυχία του τελικού
πελάτη, του αγρότη. ∆εν είµαστε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
χτεσινοί στην αγορά και σκοπεύουµε να µείνουµε για πολλά χρόνια ακόµα. Αυτό όµως µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µε µια βιώσιµη
γεωργία και µια ανταποδοτικότητα εισροών- τελικής παραγωγής.

Υπάρχει κάποια σύνδεση
της προσπάθειας αυτής µε την
έναρξη παραγωγής Καλίου στα
ορυχεία της EuroChem στη
Ρωσία;
Είναι γεγονός ότι η εµπορική εκµετάλλευση των ορυχείων Καλίου
της εταιρείας µας της Eurochem ξεκίνησε ήδη από τον περασµένο χρόνο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυµίσω
ότι πρόκειται για 2 ορυχεία µε συνολικά αποθέµατα 10 δισ. τόνους
χλωριούχου Καλίου και ετήσια παραγωγή 10 εκατ. τόνων προϊόντος
στην τελική φάση. Με την έναρξη
εκµετάλλευσης αυτών των ορυχείων η Eurochem γίνεται µία από τις
4 εταιρείες σε ολόκληρο στον κόσµο που παράγει και τα τρία βασικά στοιχεία Άζωτο, Φώσφορο και
Κάλιο και τα αντίστοιχα λιπάσµατα.
Η εταιρεία µας δεν παράγει θειικό Κάλιο και για την παραγωγή
σύνθετων λιπασµάτων µε βάση το
θειικό Κάλιο αγοράζει την πρώτη
ύλη από τρίτους. Αυτό βέβαια αποτελεί και ένα άλλοθι στην σηµερινή µας στάση και δείχνει ότι
δεν υπάρχει καµία ιδιοτέλεια στην
καµπάνια µας.

Άρα εντοπίζετε κάποια
πλεονεκτήµατα των λιπασµάτων
µε θειικό Κάλιο. Ποια είναι αυτά
κατά τη γνώµη σας;
Τα πλεονεκτήµατα των σύνθετων λιπασµάτων µε βάση το θειικό Κάλιο εντοπίζονται σε 3 κυρίως επίπεδα: το πρώτο είναι ότι υπάρχουν πολλές καλλιέργειες
που είναι ευαίσθητες στο χλώριο.
Είναι καλλιέργειες πολύ δηµοφιλείς στην Ελλάδα µε προεξάρχουσες της πατάτας , του κρεµµυδιού,
των εσπεριδοειδών, του αµπελιού
κτλ. Τα λιπάσµατα που περιέχουν
χλώριο θα µειώσουν την παραγωγή των ευαίσθητων καλλιεργειών
και κατά συνέπεια και το εισόδηµα του παραγωγού. Το δεύτερο
είναι η συµβολή των χλωριούχων
λιπασµάτων στην αλάτωση των εδαφών. Το χλωριούχο Κάλιο έχει
υψηλό δείκτη αλατότητας και δεν
συνιστάται σε περιοχές µε χαµηλές βροχοπτώσεις όπως είναι για
παράδειγµα η Ν. Ελλάδα. Η αλάτωση µπορεί να υποβαθµίσει ένα
έδαφος στο σύνολό του και να το
κάνει ακόµα και ακατάλληλο για
καλλιέργεια. Είναι ένας από τους
σοβαρότερους λόγους της ερήµωσης των εδαφών και ειδικά σε περιοχές µε ξηροθερµικό κλίµα και

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966.
Από το 2012-2016 ήταν
εκλεγµένος πρόεδρος στο
Σύνδεσµο Παραγωγής και
Εµπορίας Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ)
και από το 2016 εκτελεί χρέη
αντιπροέδρου. Eίναι διευθύνων
σύµβουλος και αντιπρόεδρος
στην εταιρεία Eurochem Agro
Hellas SA. Είναι απόφοιτος του
ΓΠΑ µε ειδικότητα Φυτοτεχνία
και κατέχει µεταπτυχιακό (MSc)
από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών στο Μάρκετινγκ και την
Επικοινωνία. Είναι παντρεµένος
και έχει 3 παιδιά.

χαµηλή ποιότητα νερών άρδευσης
ο κίνδυνος µεγιστοποιείται. Το τρίτο είναι η περιεκτικότητα των λιπασµάτων µε θειικό Κάλιο σε Θείο, ένα στοιχείο που τα φυτά το απαιτούν σε µεγάλες ποσότητες και είναι υπεύθυνο για βασικές λειτουργίες της φυσιολογίας τους.

Στο γεωπονικό κατάστηµα
υπάρχει κάποιος τρόπος να
ξεχωρίσει ο αγρότης αν κάποιο
προϊόν περιέχει χλωριούχο ή
θειικό Κάλιο;
Εφόσον η νοµοθεσία δεν επιβάλλει την αναγραφή του τύπου του
Καλίου στο σακί του λιπάσµατος
η δυνατότητα του καταναλωτή να
ξεχωρίσει τα προϊόντα εκµηδενίζεται. Ωστόσο στην Ελλάδα έχουµε ένα σοβαρό πλεονέκτηµα σε σχέση
µε άλλες χώρες: η διανοµή των λιπασµάτων γίνεται από εξειδικευµένους πωλητές που είναι γεωπόνοι
και γνωρίζουν πολύ καλά και τους
τύπους του Καλίου αλλά πολύ περισσότερο γνωρίζουν να συµβουλέψουν τους πελάτες τους τι ακριβώς
ταιριάζει στις καλλιέργειές τους. Το
πλεονέκτηµα γίνεται µεγαλύτερο
αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι συνάδελφοι δρουν σε µικρές περιοχές και η δική τους βιωσιµότητα εξαρτάται απόλυτα από τη βιωσιµότητα του πελάτη τους. Στην ουσία
η δικιά µας καµπάνια θα ενδυναµώσει τη δικιά τους φωνή και τα
δικά τους επιχειρήµατα στην προσπάθεια να τοποθετήσουν ένα ακριβότερο αλλά απαραίτητο προϊόν.
Πιστεύω πάντα στο µότο «η γνώση είναι δύναµη». Σε αυτήν την λογική στηρίζεται η καµπάνια µας και
είµαι σίγουρος ότι θα βρει την ανταπόκριση που της αξίζει.

Σε ποιες οµάδες καλλιεργειών
βρίσκει εφαρµογή το θειικό Κάλιο;
Οι καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες ή µέτρια ευαίσθητες στο
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χλώριο καθώς και η επιπτώσεις
στην παραγωγή ή/και στην ποιότητα είναι πολλές και µπορεί να
τις βρει κάποιος µε µια απλή επίσκεψη στο διαδίκτυο. Στην εδαφοανάλυση κυρίως η µέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µπορεί
να τον κατευθύνει στην κατάσταση του εδάφους από πλευράς αλατότητας. Όµως πιστεύω πως η
πιο ενδεδειγµένη διαδικασία είναι να εµπιστευθεί τον υπεύθυνο
γεωπόνο που παρακολουθεί τις
καλλιέργειές του.
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Εμπλουτισμός
Φέτος µας ενδιαφέρει να υποστηρίξουµε ιδιαίτερα τα
Crenel και τα υδατοδιαλυτά NPK, ενώ στα σχέδιά µας
παραµένει ο εµπλουτισµός της γκάµας των straight
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων.

∆ιαπιστώνετε µία σχέση «value
for money» στο θειικό Κάλιο;
Η αποκλειστική χρήση µόνο θεϊκού καλίου είναι µονόδροµος για
πολλές καλλιέργειες και περιοχές.
Η µη χρήση του θα οδηγήσει σε
προβλήµατα παραγωγής, τοξικότητες και πιθανά σε επιβάρυνση του
εδάφους του χωραφιού. Και λαµβάνοντας υπ’οψη ότι το Κάλιο είναι καθοριστικό στοιχείο για την
ποιότητα και απαραίτητο στις περισσότερες καλλιέργειες, φυσικά
υπάρχει η σχέση που αναφέρετε.
Και µάλιστα η σχέση αυτή θα µπορούσε να περιγράφει καλύτερα ως
«money or nothing».

Τι να περιµένουµε από
την Eurochem
την καινούργια χρονιά;
Στην Eurochem στην Ελλάδα έχουµε αποφασίσει ότι είµαστε µια
εταιρεία µε εξειδίκευση στην θρέψη. O στόχος µας είναι να προσφέρουµε τεχνογνωσία µαζί µε προϊόντα πρώτης γραµµής και νέας τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό ενδυναµώνουµε το τεχνικό τµήµα
και το τµήµα marketing µε έµπειρους γεωπόνους και πυκνώνουµε την επικοινωνία µε τους πελάτες µας και τον τελικό καταναλωτή. Φέτος µας ενδιαφέρει να υποστηρίξουµε ιδιαίτερα τα Crenel
και τα υδατοδιαλυτά NPK, ενώ στα
σχέδιά µας παραµένει ο εµπλουτισµός της γκάµας των straight υδατοδιαλυτών λιπασµάτων. Μετά
την παραγωγή του υδατοδιαλυτού
MAP η εταιρεία µας στην Lifosa
της Λιθουανίας ξεκινά την παραγωγή Φωσφορικής Ουρίας (UP).
Είναι η µοναδική Φωσφορική ουρία που θα παράγεται σε Ευρωπαϊκό έδαφος µε Ευρωπαϊκές ποιοτικές προδιαγραφές και REACH
ώστε να µπορούν οι πελάτες µας
στην Ελλάδα να χρησιµοποιούν
ένα προϊόν µε ασφάλεια και νοµιµότητα. Τέλος συνεχίζουµε τον
πειραµατισµό στο εργοστάσιό µας
στην Κόρινθο για νέας γενιάς σταθεροποιητές (inhibitors) αλλά αυτά είναι θέµατα που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Επιτυχία τα Crenel
∆υσκολευόµαστε ακόµα να πιστέψουµε την
ενθουσιώδη υποδοχή που έτυχαν τα Crenel µε
πωλήσεις που ξεπέρασαν ακόµα και τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις µέσα στο 2018.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Αναδιάρθρωση
Η καλλιεργητές της µεγάλης καλλιέργειας γίνονται
όλο και µεγαλύτεροι ενώ ο συνολικός τους αριθµός
µειώνεται σηµαντικά. Αυτό δηµιουργεί κινδύνους αλλά
και νέες ευκαιρίες σε εµπορικό επίπεδο.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Να εντείνουν τους αποκλεισµούς των
οδικών αρτηριών αποφάσισαν οι
αγρότες όλης της χώρας. Μετά τους
αγρότες της Νίκαιας που συµφώνησαν
στον αποκλεισµό της σήραγγας των
Τεµπών το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
και οι αγρότες της Πελοποννήσου
προχωρούν στον καθολικό
αποκλεισµό (µε τα αγροτικά τους
αυτοκίνητα) της εθνικής οδού
Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος του
Αιγίου, ωστόσο ακόµα µένει να
αποφασιστεί το πότε. Να σηµειωθεί ότι
στην περιοχή δεν υπάρχει µόνιµο
µπλόκο µε τρακτέρ. Σε πλήρη
σύµπνοια και αυτοί µε το µπλόκα στη
Νίκαια ζητούν από την κυβέρνηση να
προγραµµατιστεί, άµεσα, συνάντηση
προκειµένου να θέσουν το πλαίσιο
των αιτηµάτων τους. Επιπλέον στην
Κεντρική Μακεδονία έχουν στηθεί
αγροτικά µπλόκα στα εξής σηµεία:
Στην Ηµαθία, στον κόµβο της
Κουλούρας.
Στην Εθνική Οδό Βέροιας Σκύδρας, στο ύψος του
Σιδηροδροµικού Σταθµού Νάουσας.
Στην Πέλλα, στον κόµβο
Γυψοχωρίου.
Στην Πιερία, στη δηµοτική οδό
Εθνικού Σταδίου Κατερίνης.
Στο 67ο χιλιόµετρο Παλαιάς
Εθνικής Οδού ΚατερίνηςΘεσσαλονίκης.
Στις Σέρρες στο µπλόκο στη
διασταύρωση Σιδηροκάστρου.
Τέλος, δυναµικά στο «χορό» των
κινητοποιήσεων, µπαίνουν και οι
αγρότες της Κέρκυρας µε πρώτη
κινητοποίηση έξω από το δηµαρχείο.
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Κλείνουν
Τέμπη και
Εθνική οδός
ΠατρώνΚορίνθου

Παιχνίδια δύναμης αλλά
χωρίς παραγωγική ουσία
Η Νίκαια πιέζει για κάτι παραπάνω από το φθηνό πετρέλαιο που τάζει η Βάθη
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με τον κίνδυνο να χαθεί η ουσία των αιτηµάτων του αγροτικού κόσµου που ζητάει τα
αυτονόητα για να µπορέσει να µείνει στην
παραγωγή, βρίσκονται αντιµέτωπα τα φετινά
µπλόκα που δύο εβδοµάδες τώρα προσπαθούν να «επιβληθούν» µε τον τρόπο τους
στη Βάθη, απορρίπτοντας τα καλέσµατά της
για συζήτηση, αντιπροτείνοντας διευρυµένη σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη ∆ραγασάκη.
Αν και η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ρίξει στο τραπέζι το…
τυράκι του φθηνού πετρελαίου, οι αγρότες
στηριζόµενοι στο γεγονός ότι ακόµα δεν έχει επέλθει η κόπωση, έστω κι αν η συµµετοχή δεν είναι η αναµενόµενη, εφαρµόζουν την τακτική «να πάρουµε όσα περισσότερα µπορούµε». Άλλωστε εκτός από
το πετρέλαιο, στον αέρα είναι ακόµα η µείωση της φορολόγησης των συνεταιρισµένων αγροτών, αλλά και η διευθέτηση του
θέµατος που σχετίζεται µε τις ανοιχτές τιµές στο βαµβάκι.
Το τελευταίο µάλιστα οδήγησε την περασµένη Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου, τετραµελή αντιπροσωπεία από το µπλόκο της Νίκαιας (οι
αντιπρόεδροι της ΕΟΑΣΝΛ Ιωάννης Κουκούτσης, ∆ηµήτρης Αδαµόπουλος, το µέλος Αλέξανδρος Λαχανάς και το µέλος της Ενωτι-

κής Οµοσπονδίας Καρδίτσας Σωτήρης Γιαννακός) στην Επιτροπή Ανταγωνισµού όπου
είδαν την πρόεδρό της Βασιλική Θάνου. Αν
και σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά η κα.
Θάνου δήλωσε πρόθυµη να ξεκινήσει όλες
τις προβλεπόµενες, σύµφωνα µε τον νόµο
διαδικασίες, ώστε να διερευνήσει το θέµα,
όλοι καταλαβαίνουν ότι και αυτή η κίνηση
έχει περισσότερο χαρακτήρα τακτικής και
όχι ουσίας, αφού η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν δεσµεύτηκε σε κάτι συγκεκριµένο. Ίσως το µπλόκο της Νίκαιας µε την επίσκεψη αυτή να ήθελε να απαντήσει έµµεσα στον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη που τις προηγούµενες ηµέρες τους
χαρακτήρισε «αρνητές διαλόγου». Σηµειωτέον ότι οι αγρότες, µεταξύ των στοιχείων
που κατέθεσαν ήταν τιµολόγια που έχουν
κοπεί στις αρχές του φθινοπώρου µε τιµές

Επιτροπή Ανταγωνισµού
Τετραµελής αντιπροσωπεία των
αγροτών της Πανελλαδικής
Επιτροπής Μπλόκων κατέθεσαν
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού
στοιχεία για τις τιµές βάµβακος

στα 55, 56 και 57 λεπτά το κιλό.
Υπενθυµίζεται ότι λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης µπλόκων-κυβέρνησης έριξε και η πρώιµη απόφαση της εισαγγελίας
πρωτοδικών Λάρισας να καλέσει σε δίκη από την 1η Μαρτίου (χωρίς προηγούµενη απολογία) 10 γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές µε την κατηγορία της παρακώλησης
συγκοινωνιών. Η εξέλιξη αυτή αν και σχολιάστηκε αρνητικά από το σύνολο του πολιτικού κόσµου, µεταξύ αυτών και της πολιτικής ηγεσίας της πλατείας Βάθη, έδωσε
ένα ακόµα πάτηµα στους αγρότες να κατηγορήσουν την Κυβέρνηση ότι προσπαθεί µε τον τρόπο αυτό «να τροµοκρατήσει
τους αγρότες που βρίσκονται στα µπλόκα,
αλλά και να ποινικοποιήσει τους αγώνες».

Μπλόκα σε όλη τη χώρα
Την ίδια στιγµή εκτός της Θεσσαλίας, της
Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας κινητοποιήσεις πραγµατοποιούνται στην
Πρέβεζα στον κόµβο του Λούρου, στην Πελασγία Φθιώτιδας, όπου έλαβε χώρα και αποκλεισµός και των δύο ρευµάτων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στα
Χανιά στο σηµείο Μεγάλα Χωράφια, στο Ηράκλειο στο µπλόκο των Πραιτωρίων, στην
Άρτα και την Κέρκυρα. Σε όλες τις περιοχές
οι αγρότες προχωρούν καθηµερινά σε δίωρους-συµβολικούς όπως τους χαρακτηρίζουν- αποκλεισµούς των οδικών αρτηριών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Στην Ινδία
η ανάπτυξη δεν ήρθε
για τους αγρότες
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Παραγωγή
Η Ινδία είναι ο
µεγαλύτερος παραγωγός
βαµβακιού παγκοσµίως, και
το νούµερο 2 στην
παραγωγή ζάχαρης,
σιταριού και ρυζιού, σε
εκτάσεις που δεν
ξεπερνούν το 1/3 των ΗΠΑ

2050
Ακόµα και το 2050, ο
µισός πληθυσµός της
Ινδίας θα ζει ακόµα σε
αγροτικές περιοχές, σε
αντίθεση µε το αναπτυξιακό
παράδειγµα της Κίνας, που
αστικοποιήθηκε ταχέως.

Αιτήματα
Φθηνότερα αγροτικά
δάνεια, περισσότερες
αγορές των προϊόντων
τους µε σταθερές τιµές,
µεγαλύτερη ασφάλεια και
αποζηµιώσεις για τις
χαµένες σοδειές τους.

∆εν υπάρχει µεγαλύτερη µερίδα εκλογικού σώµατος, από αυτή που αποτελείται από τους αγρότες της Ινδίας. Περίπου 800 εκατ. από το συνολικό 1,3 δις ανθρώπων που κατοικούν στη χώρα, εξαρτώνται άµεσα ή
έµµεσα από την πρωτογενή παραγωγή, η οποία άλλωστε ευθύνεται για το
16% της οικονοµίας των 2,6 τρις της
Ινδίας. Πρόκειται για µια κοινωνική
οµάδα η οποία επί δεκαετίες ζει στο
όριο της φτώχιας, ενώ τα τελευταία
χρόνια έρχεται αντιµέτωπη µε ένα συνεχώς αυξανόµενο χρέος.
Ο µεγάλος αριθµός της οµάδας αυτής όµως, σηµαίνει πως µε τις εθνικές εκλογές να πλησιάζουν, κατά πάσα πιθανότητα µέσα στον Απρίλιο ή
νωρίς τον Μάιο, οι ανησυχίες των αγροτών, γίνονται συγκυριακά και ανησυχίες των πολιτικών. Έτσι, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος έχει ήδη δεσµευτεί να διπλασιάσει το αγροτικό εισόδηµα ως
το 2022, ανακοίνωσε µέτρα που θα
εφαρµοστούν κατά την προεκλογική
περίοδο και στόχο έχουν την εισοδηµατική στήριξη 120 εκατοµµυρίων αγροτών, µε µετρητά. Ωστόσο και η αντιπολίτευση έχει τις δικές της προτάσεις, µε τις οποίες φιλοδοξεί να κερδίσει την αγροτική ψήφο. Προς το παρόν, ο κ. Μόντι προηγείται στις δηµοσκοπήσεις έναντι του Ραχούλ Γκάντι,
του οποίο άλλωστε το κόµµα, έχει χτυπηθεί από σκάνδαλα που βγήκαν στο
φως της δηµοσιότητας και συνέβησαν
όταν ακόµα βρισκόταν στην εξουσία.
Οι πολιτικοί προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους Ινδούς αγρότες,
καθ’ όλη την εβδοµηκονταετή πορεία
της ινδικής δηµοκρατίας. Η διαφορά
αυτή τη φορά είναι ότι τα δυο µεγάλα κόµµατα προσπαθούν να εξου-

Δεκάδες
χιλιάδες αγρότες
διαμαρτυρήθηκαν
πρόσφατα στο
Νέο Δελχί,
επιδεικνύοντας
τη δύναμη μιας
κοινωνικής ομάδας,
η οποία τείνει να
ψηφίζει ως ένα
ενιαίο μπλοκ,
το κόμμα που
προσφέρει τις πιο
γενναιόδωρες
παροχές

δετερώσουν το ένα το άλλο, µε υποσχέσεις υπερ-επιδοτήσεων.

Κρατικός αγροτικός µισθός
Την περασµένη Παρασκευή, το Νέο
∆ελχί ανακοίνωσε πως έχει εντάξει
στον προϋπολογισµό του 2019, ένα
µέτρο το οποίο προβλέπει την άµεση
µεταφορά χρηµάτων σε µικρούς αγρότες που διαθέτουν αγροτική γη έκτασης µέχρι και δυο εκταρίων. Οι δικαιούχοι, λοιπόν, αναµένεται να λάβουν
6.000 ινδικές ρουπίες σε τρεις δόσεις.
Πρόκειται για ένα µέτρο που αφορά
130 εκατ. µικρούς παραγωγούς και
θα κοστίσει περίπου 11,2 δις δολάρια.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει περικοπές αλλού, προκειµένου να υλοποιήσει τον στόχο της, ίσως ακόµα και

Βόρεια
της Νοτίου Αµερικής,
αναζητείται αφήγηµα

να δανειστεί. Φυσικά ο πρωθυπουργός
υπόσχεται ακόµα µείωση του κόστους
ασφάλισης των σοδειών, και κρατικές
εγγυήσεις για ενοικιάσεις αγροτικής
γης. Από την άλλη πλευρά, το κόµµα
του Γκάντι, δεσµεύεαι να κουρέψει τα
αγροτικά δάνεια σε εθνικό επίπεδο,
µια υπόσχεση που απέδωσε στις περιφερειακές εκλογές του ∆εκεµβρίου, ωστόσο το µέτρο αυτό αναµένεται
να ωφελήσει τους περισσότερο εύπορους αγρότες, παρά την πλειοψηφία
που νοικιάζει χωράφια.

Χωρίς εκµοντερνισµό η γεωργία
Παρθένα από τον εκµοντερνισµό παρέµεινε η αγροτική οικονοµία της Ινδίας, η οποία παρουσιάζει την ταχύτερα
αναπτυσσόµενη οικονοµία παγκοσµί-

«Η Βενεζουέλα είναι πλούσια σε ό,τι αφορά την
ποιότητα των εδαφών της που είναι εξαιρετικά
εύφορα. Είναι ιδανική για την καλλιέργεια
τροπικών ποικιλιών το µεγαλύτερο µέρος του
χρόνου, δεδοµένων των σταθερών καιρικών
συνθηκών. Η γεωργία δεν αποτελεί σηµαντικό
µέρος του εξωτερικού εµπορίου της χώρας. Τα
στατιστικά για τις εξαγωγές φρούτων και
λαχανικών δείχνουν ότι αυτές κινούνται πολύ
χαµηλά. ∆εν συνέβαινε το ίδιο στο παρελθόν.

ως. Συγκεκριµένα, η αγροτική οικονοµία διατήρησε ρυθµούς ανάπτυξης κάτω του 3% τα τελευταία 30 χρόνια, όταν οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν
ρυθµούς ανάπτυξης τουλάχιστον 7%.
Αυτό αιτιολογεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκεί αγροτών βασίζονται
στις πλέον βασικές τεχνολογίες, ενώ
ο ιδιαίτερα µικρός κλήρος, αποκλείει
κάθε προοπτική µεγάλης κλίµακας ανάπτυξης. Οι δε αγορές που απορροφούν τα προϊόντα τους, στην καλύτερη περίπτωση είναι αποδιοργανωµένες και στη χειρότερη, δυσλειτουργικές. Τα πράγµατα δεν δείχνουν να βελτιώνονται, αφού οι τιµές µειώνονται ενώ τα έξοδα εισροών βαίνουν αυξητικά, τα αρδευτικά έργα είναι ανεπαρκή
και οι ασφάλειες των σοδειών ακριβές.

Στα τέλη του ’70 και τη δεκαετία του ’80
αποτελούσε µεγάλο µέρος της οικονοµίας και η
εξαγωγή προϊόντων όπως το αβοκάντο, ο
ανανάς, το λεµόνι, ο καφές, η σοκολάτα, το ρύζι
ήταν σχετικά αξιοπρόσεχτη», έλεγε ο Gerardo
Cumare από την εταιρεία Inversiones Cumaca
στο freshplaza.com τον Ιούλιο του 2018, για τη
χώρα της Λατινικής Αµερικής που βιώνει µια
ανείπωτη ανθρωπιστική κρίση και που κάποτε
ήταν 12 φορές πιο πλούσια από την Κίνα.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Μπορεί το Σάββατο της Zootechnia να µην ήταν
καν όπως η Πέµπτη της Agrotica, αλλά ένας
άνθρωπος που δεν χάνει ποτέ το χαµόγελό του
είναι ο Γιάννης Χίγκας. Και πως να το χάσει,
καθώς κατά το µεσηµεράκι τον κυνήγαγαν οι
πωλητές του για να υπογράψει ένα καπάρο για µία
ενσιρωτική µηχανή. Πάντως όσο καλή δουλειά
κάνει µε τα µηχανήµατά του, κάνει και µε τους
ελαιώνες του και εκεί οι επενδύσεις τρέχουν!
Τα µαχαίρια πάνω από τις ψησταριές του
«Γύρου» έχουν βγάλει Ε∆ΟΚ και ΣΕΒΕΚ µε
αφορµή την πιστοποίησή τους ως ΕΠΙΠ ή ΠΗΕ. Η
διαφωνία µεταξύ των δύο οργανώσεων που πλέον
χωρίσαν τα τσανάκια τους διαφάνηκε για πρώτη
φορά στη Zootechnia όταν η Ε∆ΟΚ έκανε γνωστό
πως ετοιµάζεται να καταθέσει ένσταση κατά του
φακέλου του ΣΕΒΕΚ αφού η ίδια έχει ξεκινήσει
προσπάθεια να πιστοποιηθεί το προϊόν αυτό ως
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
µε πρώτη ύλη µόνο ελληνικό χοίρο. Και ο ΣΕΒΕΚ
όµως πέρασε στην αντεπίθεση λίγες ηµέρες µετά,
ανακοινώνοντας ότι διοργανώνει σύσκεψη
επιδιώκοντας την ενηµέρωση των εµπλεκόµενων
επιχειρήσεων. Καλή όρεξη…
Στο περίµενε είναι εδώ και τρία περίπου χρόνια,
από το 2015 δηλαδή, οι σπαραγγοπαραγωγοί του
Έβρου για τα ΠΣΕΑ του 2015. Αν και ζητάνε
απεγνωσµένα όλο αυτό το διάστηµα ενηµέρωση
σχετικά µε το πότε θα πληρωθούν, η Βάθη
επιδεικνύει χαρακτηριστική απάθεια. Ίσως είναι
µικρός ο αριθµός και δεν τους λαµβάνουν υπόψη
στις προεκλογικές τους εξαγγελίες… Όπως και να
‘χει µιας και το τελευταίο διάστηµα υπόσχονται
πολλές «καθυστερηµένες» πληρωµές, τι πειράζει
να εντάξουν κι αυτή µέσα;
Αδιαφορία όµως εκτός από τους παραγωγούς
σπαραγγιού εισπράττουν τις τελευταίες εβδοµάδες
και οι κοµµένοι της εξισωτικής του 2018 που
κατέθεσαν µέχρι τις 23 Ιανουαρίου τις ενστάσεις
τους. Αν και αρχικά στελέχη του υπουργείου
διέρρεαν ότι οι πληρωµές τους θα γίνουν εντός
του Φλεβάρη µαζί µε τις συνδεδεµένες, µάλλον
µοιάζει χλωµό! Προέχουν τα de minimis φαίνεται
και µένουν όλα τα άλλα πίσω...
Στην κορυφή της λίστας των αιολικών
εγκαταστάσεων, σε επίπεδο περιφερειών,
µαθαίνουµε ότι βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα.
Ακολουθεί η Πελοπόννησος και στην τρίτη θέση
έρχεται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Στην
Ήπειρο η εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας
είναι µικρή. Όµως κι εδώ, η εγκατάστασή τους
συνοδεύεται από αντιδράσεις, καθώς τους
αποδίδεται µεταξύ άλλων, διαταραχή των
οικοσυστηµάτων στα σηµεία όπου λειτουργούν.
Αυτό υποστηρίχθηκε και στην ενηµερωτική
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην
Πτολεµαΐδα µε πρωτοβουλία Κίνησης Πολιτών, µε
αφορµή την τοποθέτηση ανεµογεννητριών στον
ορεινό όγκο του Ασκίου στις 2 του Φλεβάρη.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

«Το Brexit δεν είναι ένα
διµερές ζήτηµα ανάµεσα
στη ∆ηµοκρατία της
Ιρλανδίας και το Ηνωµένο
Βασίλειο. Είναι ευρωπαϊκό
ζήτηµα και γι’ αυτό δεν
µπορούµε να δεχθούµε την
ιδέα ότι η συµφωνία
αποχώρησης µπορεί να
ανοίξει ξανά. Το backstop
είναι µέρος αυτής».

;

ΓΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΤΟ

«Η µελλοντική ∆ηµοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας
συµβάλλει σε αποστολές
του ΝΑΤΟ, σε επιχειρήσεις
του, όπως στο Αφγανιστάν,
βοηθά στη σταθεροποίηση
της περιοχής. Αυτό βοηθά
να βελτιώσει τις σχέσεις
µε τις γειτονικές χώρες,
που θα τονώσει την
ευηµερία στην περιοχή».

ΡΟΥΜΠ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

«Σαν γυναίκα σκηνοθέτης
σε έναν ανδροκρατούµενο
χώρο, θέλω να φωτίσω τη
γυναικεία πλευρά. Από την
άλλη, υπάρχουν λιγότερα,
µεγάλα κείµενα, στα οποία
πρωταγωνιστούν γυναίκες,
σαν τον Άµλετ και έτσι
αισθάνοµαι την ανάγκη να
φωτίσω αυτό το κενό µε
γυναικεία ψυχή και φωνή».

ΜΑΝΟΛΟ ΧΙΜΕΝΕΘ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΕΚ

«Η καρδιά µε ωθεί να
έρθω, ενώ η λογική και ο
εγκέφαλος µου λένε ότι
πάω σε µια πολύ µεγάλη
οµάδα. Αυτό που πρέπει να
κάνουµε είναι να
δουλέψουµε και είµαι
σίγουρος ότι τα πράγµατα
θα πάνε καλά. ∆εν έχω
κάποιο φάρµακο άµεσο,
κάποιο µαγικό ραβδάκι».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕ ΤΟΣΑ ΤΟΥΝΕΛ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ

Υβρίδια

Μια πρόταση από τις
Βρυξέλλες ώστε τα ανθεκτικά
στα παράσιτα αµερικανικά
σταφύλια Vitis labrusca να
επιτραπεί να παράγουν κρασί,
διαιρεί την Ευρώπη κατά µήκος
µιας γραµµής βορρά-νότου, µε
τις νότιες οινοποιητικές
µονάδες να κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου.
∆ώδεκα χώρες, µαζί οι
κορυφαίες παραγωγοί της
Ευρώπης, όπως Γαλλία, Ιταλία,
Ελλάδα αντιτίθενται στην ιδέα
Χόγκαν να άρει την
απαγόρευση του 1979 στην ΕΕ,
τονίζοντας την ανάγκη να
προστατευθεί η φήµη τους.
Πολλοί αναφέρονται στην
απωθητική δυσοσµία, καθώς οι
ποικιλίες Labrusca συνήθως
συσχετίζονται µε αρώµατα
µούχλας, ενώ οι θιασώτες της
άρσης βλέπουν εµπορικές
στρατηγικές. Εν αναµονή...

Κάτσε να
τσεκάρω
και το εισιτήριο
για το Βερολίνο!

Οσφυοκαµψίες για το Greek style/type yogurt
Ξαφνιάζει... ευχάριστα η µαχητικότητα δεύτερη φορά του Αποστολόπουλου του ΣΕΒΓΑΠ για τις οσφυοκαµψίες αρµοδίων πάνω σε ζητήµατα που πλήττουν τον κτηνοτροφικό τοµέα και δη του γάλακτος.
Η πρώτη αφορά την καυστική επιστολή του µε αφορµή την τήβεννο από το ΓΠΑ στον... τιµητή της Φέτας Επίτροπο Χόγκαν, και η δεύτερη για τα ευχαριστήρια στην ΕΕ, της Βάθη κατά την επίσκεψη του
Επιτρόπου Αντρουκαΐτις για το Greek yogurt, όρο που καπηλεύεται
επί µακρόν η Τσεχία και υπόσχεται να αλλάξει... «∆είχνουµε υποχρεωµένοι στον Επίτροπο για την τεράστια προσπάθεια που έκανε
για να µας πει ότι «ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή», σχολιάζει.

Πράξεις

Στήσιµο

Βρεφοφιστικορόφηµα

Ο Μάξιµος (έδωσα τη µάχη
στο γάλα), αναρωτιέται για το
εξής απλό, ότι δηλαδή αφού
εκεί στην κυβέρνηση λένε
συνεχώς όπου βρεθούν και
σταθούν πως συµµερίζονται
τις καταγγελίες των αγροτών
για την ύπαρξη καρτέλ
που επιβάλλει χαµηλή τιµή
παραγωγού στο βαµβάκι τι
περιµένουν και δεν ζητούν
παρέµβαση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Οέο!

Παρακράτησαν λέει εκεί στον
ΕΛΓΑ τα τέλη εκτίµησης των
πληγέντων παραγωγών σε 8
Κοινότητες Σερρών, ενώ οι
πληγέντες ακόµη περιµένουν
τους τοπικούς εκτιµητές. Στη
σκανδαλώδη αβελτηρία, τα
ρίχνει η Σερραία βουλευτής
Αραµπατζή µε τον Φάνη να
διαβεβαιώνει ότι θέµα µε τον
ανταποκριτή θα διευθετηθεί και
οι αποζηµιώσεις θα τρέξουν..

Στην Ιταλία, είπε ο
διακεκριµένος ζωοτέχνης
Guiseppe Pulina, στο Milk
Conference της Αgrenda οι
παιδίατροι έχουν εντάξει το
γίδινο γάλα στη ζωή των
νηπίων. Στην Ελλάδα, είπε
στέλεχος γαλακτοβιοµηχανίας
υπάρχει επιστηµονική οµάδα
που λέει ότι δεν χρειάζεται καν
γάλα από 4µηνών... Μήπως
συνιστούν φιστικοροφήµατα;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Αυτά είναι! O Μάξιµος
(έδωσα τη µάχη στο
γάλα), επι παντός
επιστητού έρχεται να
καταρρίψει τους «δυο
αστικούς µύθους» για
τους κυνηγούς ότι
λένε ψέµατα όπως οι
πολιτικοί και ότι δεν
έχουν περιβαλλοντικές
ανησυχίες.
Ανέκδοτο θυµίζει
η απορία δύο
Ισπανών βουλευτών
που ρωτούν την
κυβέρνησή τους και
την Κοµισιόν, αν
γνωρίζουν οτιδήποτε
για την εισαγωγή στην
Ισπανία, κλεµµένου
συριακού ελαιολάδου.
Μήπως να ρωτήσουν
την Τουρκία;

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Πριν το χείλος
του γκρεμού

Τρίμματα

O

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ

ο να έχεις διαφορές είναι
άλλο και το να µην µπορείς να συνεννοηθείς είναι άλλο. Ο λόγος για το
κλίµα που έχει δηµιουργηθεί τον τελευταίο καιρό ανάµεσα στους «εξεγερµένους» αγρότες και το υπουργείο. ∆εν είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να βρεθεί λύση. Αν κρίνουµε
µάλιστα από τα de minimis που έχει
µοιράσει τον τελευταίο καιρό ο Αραχωβίτης, η καλή διάθεση περισσέυει.

Από άλλα χωριά
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ, όπως όλα δείχνουν, είναι η χηµεία. Ειδικά µε
τους Θεσσαλούς και τους λεγόµενους καθοδηγητές στο µπλόκο της
Νίκαιας, ο σηµερινός ένοικος της
πλατείας Βάθη δεν φαίνεται να βρίσκει κανέναν δίαυλο επικοινωνίας.
Θέλετε γιατί είναι Λάκωνας και οι
άλλοι Θεσσαλοί, θέλεις γιατί, ενώ
κατοικοεδρεύει στη Βάθη λοξοκοιτάει πολύ προς την Κουµουνδούρου,
θέλεις γιατί, ακόµα και µέσα στις
τάξεις των αγροτών οι «γραµµές»
έχουν µπερδευτεί, η σηµερινή ηγεσία του υπουργείου δυσκολεύεται
να βρει τρόπο να κλείσει τα θέµατα.

Που ‘σαι Βαγγέλη
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ έρχεται στο νου µου
ο... γίγαντας Βαγγέλης και η «µαεστρία» µε την οποία αντιµετώπιζε και
έλυνε, τις περισσότερες φορές, τέτοιου
είδους θέµατα. Εκτός των άλλων τον
βοηθούσε πολύ, είναι αλήθεια και η
καλή σχέση που διατηρούσε, αυτά τα
χρόνια, µε τον Βαγγέλη Μπούτα. Μια
σχέση που έπαιξε τεράστιο ρόλο
στη λύση της «πολιορκίας», εκείνον το δύσκολο Φεβρουάριο
του 2016 και την όποια εξέλιξη χρεώνουν άκοµα, πολλοί
από τους πρωταγωνιστές των
κινητοποιήσεων, στον Καρδιτσιώτη στρατηλάτη και στην
παρέα της Νίκαιας.

Zootechnia
Η ΚΑΡΑΜΕΛΑ των µεγάλων αποθεµάτων φέτας, που «ευθύνο-

Μερικές φορές
έρχεται στο νου
µου ο... γίγαντας
Βαγγέλης και η
«µαεστρία» µε την
οποία αντιµετώπιζε
και έλυνε συχνά
τέτοιου είδους
θέµατα. Εκτός
των άλλων τον
βοηθούσε πολύ και
η καλή σχέση που
διατηρούσε µε τον
Βαγγέλη Μπούτα.
Μια σχέση που
έπαιξε τεράστιο
ρόλο στη λύση της
«πολιορκίας», το
Φεβρουάριο του
2016 και την οποία
εξέλιξη χρεώνουν
άκοµα, πολλοί
στον Καρδιτσιώτη
στρατηλάτη και
στην παρέα της
Νίκαιας

νται» για την αδυναµία απορρόφησης όλου του αιγοπρόβειου γάλακτος από τα τυροκοµεία και τις γαλακτοβιοµηχανίες, µε συνέπεια να
πέφτει η τιµή, ήρθε η ώρα να σταµατήσει. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος
του ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστος Αποστολόπουλος, παραδέχεται πως τα αποθέµατα στις αποθήκες των 28 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου δεν ξεπερνούν τους 6.000 τόνους, σε ένα σύνολο ετήσιας παραγωγής 120.000 τόνων, όλα τα υπόλοιπα περιττεύουν. Γιατί και ο εµπαιγµός έχει τα όριά του.

Ιστορίες με ροκφόρ
«ΚΟΝΤΡΑ» σε πολιτισµένο επίπεδο
ανέδειξε, στο πλαίσιο της Zootechnia
η κουβέντα για τη φέτα, µεταξύ
του προέδρου της ΕΑΣ Καλαβρύτων και του προέδρου του ΣΕΒΓΑΠ.
Ο Παύλος Σατολιάς υποστήριξε πως
για την αύξηση της κατανάλωσης
της φέτας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και το πρόγραµµα ΤΕΒΑ
για τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού.
«Κάτι τέτοιο θα ισοδυναµούσε µε
το να µοιράζουν οι Γάλλοι ροκφόρ. Μπορείτε να το φανταστείτε;»,
ανταπάντησε ο Χρήστος Αποστολόπουλος, λέγοντας πως δεν πρέπει
να ευτελίζεται η αξία της φέτας!

Τυρί σε άλμη
Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 28 διαφορετικά βιολειτουργικά συστατικά έχει στη σύνθεσή της η Φέτα. Ένα από αυτά είναι και το CLA, τα λιπαρά
οξέα δηλαδή που έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τον ανθρώπινο
µυικό ιστό και ταυτόχρονα να
µειώνουν τον λιπώδη. Ό,τι ακριβώς ψάχνουν όλοι όσοι
θέλουν να κάνουν δίαιτα.
Παρόλα αυτά, οι συσκευασίες της φέτας δεν το αναφέρουν όπως δεν αναγράφουν και κανένα άλλο από
τα άλλα βιολειτουργικά της
συστατικά. Υπάρχει ένας ισχυρισµός στην ετικέτα, ότι είναι τυρί σε άλµη… Έτσι
πάντως δεν πάµε πουθενά!

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

John Hawkins από το PJMedia ανθολόγησε πρόσφατα 20 αποφθέγµατα που εξηγούν γιατί ο καπιταλισµός είναι ανώτερος από τον σοσιαλισµό. Ακολουθούν τα 5 αγαπηµένα µου:
1. Από την Άυν Ραντ: «Η αφθονία της Αµερικής δεν δηµιουργήθηκε από δηµόσιες θυσίες
στο βωµό του «κοινού καλού» αλλά από την παραγωγική διάνοια ελεύθερων ανθρώπων που επεδίωξαν τα δικά τους προσωπικά συµφέροντα.
∆εν λιµοκτόνησαν τους ανθρώπους για να πληρώσουν για την εκβιοµηχάνηση της Αµερικής».
2. Από τον Μίλτον Φρίντµαν: «Ξέρετε κάποια
κοινωνία που να µη δουλεύει µε κίνητρο την
πλεονεξία; Φυσικά κανείς µας δεν είναι πλεονέκτης, µόνο οι άλλοι είναι. […].Τα µεγάλα επιτεύγµατα του πολιτισµού δεν προέρχονται από κυβερνητικά γραφεία. Ο Αϊνστάιν δεν διατύπωσε τη θεωρία του υπό τις εντολές κάποιου
γραφειοκράτη. Ο Χένρι Φορντ δεν ξεκίνησε την
επανάσταση στην αυτοκινητοβιοµηχανία έτσι. Οι µόνες περιπτώσεις όπου οι µάζες ξέφυγαν από τη φτώχεια και την εξαθλίωση, οι µόνες περιπτώσεις είναι αυτές όπου υπήρχε καπιταλισµός και επαρκώς ελεύθερο εµπόριο».
3. Από τον Ντέιβιντ Χόροβιτς: «Στην πράξη,
ο σοσιαλισµός δεν απέδωσε. Αλλά δεν θα µπορούσε ποτέ να αποδώσει, γιατί βασίζεται σε λάθος υποθέσεις για την
ανθρώπινη ψυχολογία και κοινωνία, και σε βαθιά
άγνοια της ανθρώΤOY ΜΑΡΚ ΠΕΡΙ*
πινης οικονοµίας.
Στη βιβλιοθήκη της
σοσιαλιστικής θεωρίας δεν υπάρχει κεφάλαιο
που να αφιερώνεται στη δηµιουργία του πλούτου, στους παράγοντες που κάνουν τους ανθρώπους να εργάζονται και να καινοτοµούν ή
στους παράγοντες που καθιστούν τις προσπάθειές τους αποδοτικές. Ο σοσιαλισµός αφορά
το µοίρασµα όσων άλλοι έχουν δηµιουργήσει».
4. Από τον Λούντβιχ φον Μίζες: «Οι υποστηρικτές του σοσιαλισµού αυτοχαρακτηρίζονται προοδευτικοί [...]. Αυτοαποκαλούνται
φιλελεύθεροι, αλλά έχουν ως στόχο την κατάργηση της ελευθερίας. Αυτοαποκαλούνται
δηµοκράτες, αλλά ονειρεύονται την δικτατορία. Υπόσχονται τα αγαθά το παραδείσου, αλλά σχεδιάζουν να µετατρέψουν τον κόσµο σε
ένα γιγαντιαίο ταχυδροµικό γραφείο, µε κάθε άνθρωπο εκτός από έναν να είναι υφιστάµενος υπάλληλος σε κάποιο γραφείο. Τι ευγενής σκοπός για να αγωνιστεί κανείς!».
5. Από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Το εγγενές
ελάττωµα του καπιταλισµού είναι η άνιση κατανοµή αγαθών. Το εγγενές ελάττωµα του σοσιαλισµού είναι η ίση κατανοµή της δυστυχίας».
*OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΛΙΝΤ ΣΤΟ ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ
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DE MINIMIS ΣΕ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΑΡΑΓΩ ΓΩΝ

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

6.719

23.819,40

ΚΑΒΑΛΑΣ

69

-

65,90

64,50

135,80

97,30

ΚΟΖΑΝΗΣ

369

-

561,30

946,00

2.293,70

2.310,10

ΛΑΡΙΣΑΣ

1.012

3.233,10

1.308,20

1.858,40

1.979,70

1.640,10

61

-

3,90

5,70

115,10

88,60

ΠΕΛΛΑΣ

6.955

29.352,60

7.491,30

12.176,80

18.934,00

12.963,20

ΠΙΕΡΙΑΣ

110

73,50

131,60

145,00

137,40

90,60

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8.831,70

11.811,40

22.850,70

17.590,20

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

61

-

37,90

40,80

153,90

115,40

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

178

199,10

104,50

658,40

676,90

364,00

15.534

56.677,70

18.536,30

27.707,00

47.277,20

35.259,50

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μέχρι 100 ευρώ τα επιτραπέζια ροδάκινα,
στα μισά η ενίσχυση για τα συμπύρηνα
Η πληρωμή όπως διαρρέεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη
προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα χωρίς να δίνεται ακριβής ημερομηνία
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ως 15.000 ευρώ
Το σωρευτικό ποσό
των de minimis που
χορηγούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις δεν
πρέπει να ξεπερνούν
τα 15.000 ευρώ στην
τριετία

Νοµοί που
ενισχύονται
∆ικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ορίζονται οι παραγωγοί που
δραστηριοποιούνται
στις Περιφερειακές
Ενότητες Ηµαθίας,
Πέλλας, Πιερίας,
Κοζάνης, Τρικάλων,
Λάρισας, Μαγνησίας,
Καβάλας και
Φλώρινας

Από 50 ευρώ το στρέµµα (για τα µετρίως ζηµιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα) έως και 120 ευρώ για τα σοβαρά ζηµιωθέντα νεκταρίνια κυµαίνεται το ύψος της έκτακτης εθνικής ενίσχυσης (de minimis) που πρόκειται
να καταβληθεί στους παραγωγούς το
αµέσως επόµενο διάστηµα, για τις ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες
από τις άκαιρες βροχοπτώσεις του περασµένου καλοκαιριού. Η πληρωµή,
σύµφωνα µε πηγές από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δροµολογηθεί για την ερχόµενη εβδοµάδα.
Ωστόσο, µέχρι τη στιγµή που γράφονταν αυτές οι γραµµές, δεν είχε ανακοινωθεί ακόµα ακριβής ηµεροµηνία.

∆ικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης
ανά καλλιέργεια και ζηµιά
Ειδικότερα σύµφωνα µε την απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄
315/2019) και αφορά το ύψος των de
mininis ανά στρέµµα:
Επιτραπέζια ροδάκινα (σοβαρή ζηµιά): 100 ευρώ
Επιτραπέζια ροδάκινα (µέτρια ζηµιά): 50 ευρώ
Νεκταρίνια (σοβαρή ζηµιά): 120 ευρώ
Νεκταρίνια (σοβαρή ζηµιά): 60 ευρώ
Βιοµηχανικά ροδάκινα: 50 ευρώ
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση,
συνολικά το κονδύλι των de minimis
φτάνει τα 13,2 εκατ. ευρώ.
∆ικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης
ήσσονος σηµασίας (de minimis) ορί-

ζονται οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας,
Καβάλας και Φλώρινας, που έχουν υποβάλλει δήλωση εκµετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος
2018 και διατηρούν τουλάχιστον 10
στρέµµατα ροδάκινων επιτραπέζιων ή/
και βιοµηχανικών ή/και νεκταρινιών.

Αφορά 15.538 παραγωγούς από
εννέα περιφερειακές ενότητες
Συνολικά τα de minimis θα λάβουν
15.538 παραγωγοί για όλες τις κατηγορίες (επιτραπέζια και συµπύρηνα
ροδάκινα, νεκταρίνια) οι οποίοι κατανέµονται ως έξης: στην Ηµαθία θα
ενισχυθούν 6.719 παραγωγοί, στη
Καβάλα 69 παραγωγοί, στην Κοζάνη
369, στην Λάρισα 1.012, στην Μαγνησία 61, στην Πέλλα 6.955 στην Πιερία

Συνολικά τα de minimis θα
λάβουν 15.538 παραγωγοί για
επιτραπέζια και συµπύρηνα
ροδάκινα, νεκταρίνια.

110, στα Τρίκαλα 61 και στην Φλώρινα 178 παραγωγοί.

Περιορισµός για ενίσχυση
Σηµειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να µην έχουν λάβει οι ίδιοι «ή επιχείρηση δυνάµενη να λογισθεί ενιαία µε
αυτούς κατά το τρέχον έτος και τα δύο
προηγούµενα οικονοµικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας το ύψος των οποίων, συµπεριλαµβανόµενης της χορηγούµενης µε την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Επίσης το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών δεν
δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτηµα
του ΕΚ 1408/2013 (109.260.000 ευρώ)».

∆ιαδικασία
πληρωµής
και έλεγχοι
Σύµφωνα µε την απόφαση
που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
αρµόδιος φορέας για την
χορήγηση της κρατικής
ενίσχυσης ήσσονος
σηµασίας (de minimis) είναι
ο ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κάθε
Υπηρεσία και
εποπτευόµενος φορέας του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης υποχρεούται να
θέτει στη διάθεση του
ΟΠΕΚΕΠΕ τις βάσεις
δεδοµένων που τηρεί µε
όλες τις πληροφορίες και τα
αναγκαία στοιχεία,
προκειµένου να
πραγµατοποιούνται οι
απαραίτητοι διασταυρωτικοί
µηχανογραφικοί έλεγχοι
καθώς και να καθορίζονται
οι εν δυνάµει δικαιούχοι.
Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής
του ΟΠΕΚΕΠΕ α)
πραγµατοποιεί
διασταυρωτικούς
µηχανογραφικούς ελέγχους
µε βάση τα δηλωθέντα
στοιχεία στην δήλωση
εκµετάλλευσης - Αίτηση
Ενιαίας Ενίσχυσης, β)
ενηµερώνει τους δυνάµει
δικαιούχους για το ποσό της
κρατικής ενίσχυσης που
τους χορηγήθηκε µέσω
διαδικτυακής εφαρµογής
στον ιστότοπο του
ΟΠΕΚΕΠΕ, γ) πραγµατοποιεί
διασταυρωτικούς ελέγχους
σχετικά µε άλλες ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας που
έλαβαν οι ίδιοι ή επιχείρηση
δυνάµενη να λογισθεί
ενιαία µε αυτούς, κατά το
τρέχον έτος και τα δύο
περασµένα οικονοµικά έτη».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΛΑΡΙΣΑ
Τα όσπρια του
θεσσαλικού κάµπου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Masters of Wine
ψάχνουν για καλά
αποστάγµατα
O ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου και Αποσταγµάτων
Αµπελοοινικής Προέλευσης Θεσσαλονίκης θα
πραγµατοποιηθεί από 19 έως 21 Φεβρουαρίου,
στη συµπρωτεύουσα. Μετρώντας είκοσι χρόνια
εµπειρίας, τα τελευταία δύο έτη βασίζεται στο
αυστραλιανό σύστηµα και θα φιλοξενήσει 25
γευσιγνώστες-κριτές που θα χωριστούν σε πέντε
τραπέζια γευσιγνωσίας, οι επικεφαλής του
καθένα από τα οποία είναι Masters of Wine.
Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στις 22
Φεβρουαρίου και η τελετή βράβευσης θα γίνει
στις 2 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt
στο πλαίσιο της έκθεσης Οινόραµα.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Θεσσαλών Τοµατοπαραγωγών
(ΘΕΣΤΟ) προγραµµατίζει
ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα
«Γενετικό υλικό,
καλλιεργητικές τεχνικές και
δυναµικότητα των οσπρίων
στον θεσσαλικό κάµπο» στις 15
Φεβρουαρίου στις 10:30πµ

στο κτίριο του Συνδέσµου
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων στη
Λάρισα (Λεωφ. Καραµανλή
και Βιοµηχανίας). Εισηγητές
θα είναι ο Επίκουρος
Καθηγητής ΑΠΘ ∆ρ. Ιωάννης
Τσιάλτας και ο ερευνητής στο
Ινστιτούτο Βιοµηχανικών και
Κτηνοτροφικών Φυτών του
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ∆ρ. ∆ηµήτρης
Βλαχοστέργιος.

ΑΘΗΝΑ

Ελαιόλαδα φετινής
εσοδείας για κότινο
Οι τυποποιητές εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου
ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικού ή συµβατικής καλλιέργειας
τρέχουσας εσοδείας, ιδιώτες ή συνεταιρισµένοι,
καλούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό
«ΚΟΤΙΝΟS 2019» µε υποβολή δειγµάτων µέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου. Η
αξιολόγηση γίνεται µε
γνώµονα την ένταση
της φρουτώδους
γεύσης στις κατηγορίες
ισχυρή, µεσαία και
απαλή από την Οµάδα
∆οκιµαστών του
Εργαστηρίου του
ΣΕΒΙΤΕΛ.
Σε δεύτερο στάδιο θα
αξιολογηθούν από
οµάδα διεθνώς
καταξιωµένων
δοκιµαστών. Η απονοµή
των βραβείων θα
πραγµατοποιηθεί στις 17 Μαρτίου, στο πλαίσιο της
∆ιεθνούς Έκθεσης Τροφίµων Food Expo Greece
2019, που θα λάβει χώρα στην Athens
Metropolitan Expo, 16 µε 18 Μαρτίου.

ΑΓΡΙΝΙΟ
Ζωντανός διάλογος
για Μουσείο Καπνού
Την ηµερίδα «Η Σηµασία του Καπνού
στην Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή
του Αγρινίου. Ο Ρόλος του Καπνικού
Σταθµού Έρευνας – Προοπτικές
Αξιοποίησης» διοργανώνουν στις 10
Φεβρουαρίου, ώρα 11:00πµ (Π.
Σούλου 11, Αγρίνιο, πρώτος όροφος)
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και η
Ιστορική Αρχαιολογική Εταιρεία
∆υτικής Στερεάς. Θα συζητηθούν η
ιστορία του χώρου, θα παρουσιαστούν
οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία
Μουσείου Καπνού στον Καπνικό
Σταθµό, ο αρχιτέκτονας-µηχανικός
∆ηµήτρης Παπακωνσταντίνου θα
εκθέσει τις απόψεις του
Επιµελητηρίου για το κτιριακό
συγκρότηµα και η ∆ρ. Κοινωνικής
Λαογραφίας Μαρία Αγγέλη θα
µιλήσει για την καλλιέργειά του.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή.
Τηλ.23310/20152, 6972/139823.

Πωλούνται 300 πρόβατα Λακόν υψηλής
γαλακτοπαραγωγής. Πληροφορίες κ. Κωνσταντινίδου Ελευθερία. Περιοχή Επτάλοφος
Κιλκίς. Τηλ.6976/760902.
Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.
Τηλ.6945/449493.
Πωλείται κοπάδι αγελάδων µε 40 Holstein
µητέρες και 50 µοσχίδες ηλικίας από 2
ετών. Τηλ.6972/852025.
Πωλούνται δικαιώµατα για αιγοπρόβατα.
Τηλ.6980/574207.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.
Πωλείται ρεβίθι χοντρό Μακαρένα για σπόρο. Τηλ.6934/405572.
Πωλείται σανός λιβαδίσιος 200 µπάλες
προς 3,5€ έκαστη και 200 µπάλες άχυρο
προς 3€ έκαστη, παραγωγής 2018. Περιοχή
Μαρµαριά Αρκαδίας. Πληροφορίες Κ. Γιάννης. Τηλ.6946/086912 (απογεύµατα).
Πωλείται µικρή µπάλα άχυρο. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6974/116675.
Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας,
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτροφή.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται
ρεβίθια
πολύ
βραστερά και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών εσοδεία 2018, διανοµή σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ.6937/253885.

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

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

Πωλούνται 34 πρόβατα Χιώτικα, Γερµανικά και Ισπανικά σε κατάσταση εγκυµοσύνης
έτοιµα προς γέννα. Τιµή 100€ έκαστο. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.6985/978192.

Πωλείται νιτρική αµµωνία 34,4 % και ουρία
από Ελληνική εταιρεία. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/222556.

Πωλούνται 60 γίδες ήµερες σε κατάσταση εγκυµοσύνης και 100 πρόβατα σε κατάσταση εγκυµοσύνης . Περιοχή Γιαννιτσών,
Πέλλας. Τηλ.6945/871123, 2382/026090.
Πωλούνται αρνιά Χίου πιστοποιηµένα και
επιλεγµένα από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, ανθεκτικά στη τροµώδη νόσο
scrape, από τη βραβευµένη κτηνοτροφική
µονάδα Klonaras Farm. Περιοχή Γρεβενά.
Τηλ.6948/272283.
Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µουλάρι. Τηλ.6972/307674.
Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια Σίµενταλ και Σβιτς βιολογικής εκτροφής.
Τηλ.6940/840982.
Πωλούνται 40 πρόβατα γεννηµένα. Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6981/969823,
6945/838950.
Πωλούνται πρόβατα ετοιµόγεννα Ασαφ
υψηλής γαλακτοπαραγωγής µε ετήσια απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και
µηλιόρες. Τηλ.6906/512460.
Πωλούνται 80 πρόβατα µαζί µε τα
δικαιώµατα
τους.
Περιοχή
Λαµία.
Τηλ.6974/426911.
Πωλούνται 40 πρόβατα διασταυρωµένα ετοιµόγεννα. Περιοχή Καρδίτσα.
Τηλ.6906/402754.
Πωλούνται καθαρόαιµες αίγες Μούρθια,
κατσικάκια και τράγοι. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6947/303152.
Πωλούνται 60 κατσίκια, 4 τραγιά, καλές
ράτσες, βελτιωµένα, νέα, υψηλής γαλακτοπαραγωγής, έτοιµα για γέννα. Περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6976/556623.
Πωλούνται 12 ζυγούρια Λακόν, υψηλής
γαλακτοπαραγωγής, ετοιµόγεννα. Περιοχή
Λάρισας. Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται ρεβίθια µεγαλόσπερµα Μακαρένα και µεσόσπερµα Θήβα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6945/906615.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό. Περιοχή Φλώρινας. Τηλ.6977/915577.
Πωλείται ενσίρωµα βιολογικού τριφυλλιού
συγκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Πληροφορίες
Παπαπαράσχου Γιώργος. Περιοχή Κατερίνη.
Τηλ.6977/440923.
Πωλούνται µπάλες βιολογικές ενσίρωµα,
βίκος και µπιζέλι. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6944/568240.
Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών σανό από βρώµη άβρεχο. Περιοχή Βόλος.
Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται
χορτοτρίφυλλα
στρόγγυλη µπάλα προς 0,10€ το κιλό και τριφύλλια, µικρή και µεγάλη µπάλα προς 0,15€
και 0,18€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία.
Τηλ.6974/705615.
Πωλείται ενσίρωµα βιολογικού τριφυλλιού
συγκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Περιοχή Κατερίνη. Τηλ.6977/440923.
Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος,
εσοδείας 2018, σε σακιά των 25 κιλών.
Τηλ.6976/516447.
Πωλούνται 200 δέντρα καρυδιές περίµετρος 0,80-1,80 και 25 καρυδιές µε διάµετρο 1,5-2. Περιοχή Κριονέρι Λαγκαδιά.
Τηλ.6909/150578.
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,17€ το κιλό και
βιολογικό προς 0,23€ το κιλό. Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι, βρώµη, σανό και σιταρόχορτο. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6944/340117.
Πωλείται τριφύλλι άριστης ποιότητας. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6971/953876.

Πωλούνται δικαιώµατα για αιγοπρόβατα.
Τηλ.6940/726405.

Πωλείται καλαµπόκι κατάλληλο για ποπ
κορν, σκάει 100% σε σακιά των 30 κιλών.
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6937/436309.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υπάτης.
Τηλ.6948/370853.

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

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα και αραποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς.
Τηλ.6982/485793.
Πωλείται τριφύλλι 2.000 µπάλες των 2730 κιλών αρίστης ποιότητας, ψιλό και φυλλάτο, πλούσιο σε βιταµίνες ιχνοστοιχεία και
υδατάνθρακες. Είναι δεµένο µε δικά µας µηχανήµατα και φυλάγεται σε δική µας αποθήκη. Επίσης πωλείται τριφύλλι τριφυλλόχορτο 500 µπάλες των 27-30 κιλών κατάλληλο
για µεγάλα ζώα (αγελάδες, µουλάρια και γίδια). ∆έχοµαι και επιταγές από εµπόρους και
εταιρείες. Τηλ.6975/326873.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται χόρτα τριφύλλια ή σανά και
άχυρα σε µεγάλες µπάλες για αγελάδες.
Τηλ.6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων.
Τηλ.6945/934725.
Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων,
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ.,
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε
µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη).
Τηλ.6945/934725.
Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδόσεων µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκαταστάσεις . Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη).
Τηλ.6945/934725.
Ενοικιάζεται στάβλος, κτίσµα 950τ.µ. σε οικόπεδο 3.000 στρεµµάτων. Περιοχή ∆υτική
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6980/574207.
Ενοικιάζεται οικόπεδο για να χτιστεί επαγγελµατική στέγη 1.000τ.µ., εφάπτεται πάνω
στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μαλάδων, µε
άδεια 225τ.µ. υπόγειο και 225τ.µ. ισόγειο.
Περιοχή Κρήτη. Τηλ.6985/811141.
Πωλείται αγρόκτηµα 17 στρεµµάτων, επικλινές, µε άφθονο νερό, µε πετρόκτιστη
αποθήκη-οικία 90τ.µ., 350τ.µ. στεγασµένους στάβλους µε άδεια και 200τ.µ. µε
υποστατικά και αποθήκες, πρόχειροι στάβλοι. Περιοχή Φωκίδα. Τηλ.6948/883825,
6944/337668.
Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρεσκοοργωµένο, κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια, µε 16 ελαιόδεντρα, κοντά
σε άσφαλτο. Περιοχή Σελιανίτικα Αιγίου.
Τηλ.6943/448420, 2108/825913.
Πωλείται οικόπεδο 352 µέτρα µε 7 ελαιόδεντρα, θέα στο Κορινθιακό. Περιοχή Αίγιο.
Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 170 ίππων,
µοντέλο 2006, φουλ έξτρα. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο
2007, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων,
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε
καµπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

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

Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό New Holland
4x4, 90 ίππων, µοντέλο ’12. Τηλ.6945/373163.

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200 µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν καινούργια. Τηλ.6971/675531.

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης
περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.

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

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.
Πωλείται τρακτέρ Landini, τύπος land power,
185 ίππων µε 1.200 ώρες εργασίας, σχεδόν
καινούριο. Τηλ.6948/279811.

Πωλούνται 2 παγολεκάνες 500-300 λίτρων
σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται ένα τρακτέρ Fiat µοντέλο 64 του
1982, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6947/723035.

Πωλούνται καινούργια ανταλλακτικά Ιταλικής κατασκευής γεωργικών-χωµατουργικών, Fiat 1965-1980, µε εξοπλισµό συνεργείου και βιβλία επισκευής. Τηλ.210/9820024,
6972/951763.

Πωλούται γεµιστικό για µπουκάλια inox
µε 3 υποδοχές, ολοκαίνουριο και αντλία
inox 18 µε φίλτρα µάρκα Κολόµβο ολοκαίνουριο σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6932/356087.

Πωλούνται µαχαίρι ισοπεδώµατος, αυλακοτήρας για σπαράγγια και οβίδα διπλή.
Τηλ.6976/413663.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση µε µεγάλη αξία δικαιωµάτων, µεγάλη ευκαιρία για γαλακτοπαραγωγούς. Τηλ.6987/609916 (µόνο
σοβαρές προτάσεις).

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα
µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέλια σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857,
6981/355172.
Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτικό
Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµενο.
Τηλ.6982/551234.
Πωλείται
4υνο
Τηλ.6982/551234.

τσάνιο

12άρι.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ.
για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα
και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται ή ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα µε αποθηκευτικούς χώρους. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως µε
φρένα). Τηλ.6972/307674.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή καµπίνα. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63, F75.
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται Ποµόνα
Τηλ.6972/307674.

4άρα

Πωλείται
κλαδευτικό
Τηλ.6972/307674.

90

µέτρα.
800άρι.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο
µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6936/988485.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο
Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται άροτρο 4υνο περιστρεφόµενο µάρκας Lemken. Τιµή 5.000€. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6948/801096.
Πωλείται φρέζα Πάτης µοντέλο 2002, σπαπτικό 1,85. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6937/253885.
Πωλείται χειροκίνητο τριόρ σε λειτουργία, τριορίζει µικροποσότητες σταριού και
κριθαριού. Τιµή 500€. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6937/253885.
Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€.
Τηλ.6937/226036.
Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια
για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή 500€.
Τηλ.6937/226036.
Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος
κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€. Τηλ.6937/226036.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος διατάσεων 4Χ4Χ2ύψος, χωρισµένος σε δύο θαλάµους µε εσωτερική πόρτα, δύο εξωτερικές
πόρτες, δύο ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο
ηλεκτρικό πίνακα. Ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

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

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουργικό γαλλικής κατασκευής

Πωλείται
σπαρτική
Τηλ.6972/307674.

µε χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 55hr, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος διαστάσεων πλάτος 0,90cm-µήκος
3m-βάρος 3000kg. Περιοχή Κορινθίας.
Τηλ.6939/075721.

δισκοσβάρνα.

Πωλείται άµαξα για άλογο. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται τρακτέρ Ferrari αµπελουργικό, σπαστό, 32 ίππων, 4Χ4, µε ραντιστικό, καλλιεργητή
και άροτρο. Τιµή 4.000€. Τηλ.6906/407758.
Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από
πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα σελοφάν
του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασικό

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής Viking GE-250
καινούργιος. Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103.
Πωλείται τρακτέρ Stayer 8110, µε 6.000
ώρες, σε καλή κατάσταση, µε σπαρτική Vekam,
άροτρο, βαρύ και ελαφρύ καλλιεργητή, λιπασµατοδιανοµέα και ραντιστικό καινούργιο 700
κιλών. Τηλ.6943/457861.

Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για θάλαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.
Πωλείται τρακτέρ 160Hp Lamborghini 1556,
3 καλλιεργητές, κάρι, αλέτρι 4υνο 3υνο 2υνο,
χωνί, ψεκαστικό, βέργα, 250 σωλήνες ποτίσµατος, σκαλιστήρι, αµµοκυκλώνας, στελεχοκόπτης, 2 καρότσες, σβάρνα, φίλτρο κτλ. Μόνο
όλα µαζί. Τιµή 20.000€. Τηλ.6932/164962.
Ιστοσελίδα: www.agromakis.weebly.com. Περιοχή ∆οµοκού.
Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110ίππων σε καλή κατάσταση, 4υνο άροτρο µάρκας Κλαβάν,
δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα,
ρίπερ, λιπασµατοδιανοµέας και ένα ραντιστικό
600άρι. Τηλ.2310715037.
Πωλούνται σφυρόµυλος µε µοτέρ 20 ίππων
και χαρµανιέρα 1.300 κιλών, µεταφορέας καρπού (κανονάκι) 8 µέτρων µε µοτέρ 4 ίππων,
αντλία 4 ίππων ιαπωνική για καθάρισµα λυµάτων (καθάρισµα αποβλήτων) για στάβλους και
για βόθρους. Τηλ.6975/326873.
στοιχείο µε ανεµιστήρες, ανοιγόµενη πόρτα.
Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας
Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr
Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρια/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κάθε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα σελοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ το
τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού.
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Στη λίστα µε τους 10 καλύτερους
προορισµούς για οινοτουρισµό µέσα στο 2019 του περιοδικού Wine
Enthusiast, βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Η πόλη «γαστρονοµικός παράδεισος», όπως τη χαρακτηρίζει το περιοδικό, διατηρεί το φαγητό και το
κρασί βαθειά µέσα στην κουλτούρα
της, ενώ τα οινοποιεία που βρίσκονται γύρω της «είναι ιδανικά για εκείνους που λατρεύουν το καλό κρασί».
Οι ποικιλίες που ξεχωρίζει το Wine
Enthusiast, οι οποίες καλλιεργούνται
στους ηµιορεινούς και ορεινούς αµπελώνες γύρω από την πόλη της
Θεσσαλονίκης, είναι η Μαλαγουζιά και το Ασύρτικο για τα λευκά, ενώ από τους ερυθρούς το Ξινόµαυρο, το Ληµνιό και το Μαυρούδι. Το
περιοδικό συνιστά στους αναγνώστες του να αναζητήσουν ετικέτες
µε ΠΓΕ Θεσσαλονίκη, Επανοµή, Νέα
Μεσηµβρία και Πλαγιές Βερτίσκου.

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούργιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα και
µια πόρτα, κατασκευασµένο όλο από σωλήνα
2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυτών. Τιµή
9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού.
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr
Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ,
3 µέτρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί
να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε,
χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€
ή το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού.
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται
άδεια
Τηλ.6932/445772.

αποστακτιρίου.

Ζητείται παλιά καπνοφυτευτική µηχανή 3
σειρών. Τηλ.6979/342301.
Ζητούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες
για στάβλο ή κτηνοτροφικά µηχανήµατα.
Τηλ.6974/567958.
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Στη λίστα με τους 10 καλύτερους προορισμούς για οινοτουρισμό
το 2019 η πόλη που χαρακτηρίζεται «γαστρονομικός παράδεισος»

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυξης
φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6936/589801.

Agrenda

Η Θεσσαλονίκη στο top
10 του Wine Enthusiast

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90 Σίνκας
µε ράµπα. Τιµή 4.500€. Περιοχή Λάρισα.
Τηλ.6977/836525.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για µπρόκολα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6951/766237.
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To Κτήµα Γεροβασιλείου, στις πλαγιές της Επανοµής, λίγα χιλιόµετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί
σύµφωνα µε το περιοδικό Wine Enthusiast, σήµα κατατεθέν της οινικής κουλτούρας της πόλης.
Το Κτήµα Γεροβασιλείου, στις πλαγιές της Επανοµής, λίγα χιλιόµετρα
έξω από τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί
σύµφωνα µε το περιοδικό, σήµα κατατεθέν της οινικής κουλτούρας της
πόλης, ενώ για τον οινοποιό Βαγγέλη Γεροβασιλείου, αναφέρει πως «είναι ένας βασικός παίκτης στην οινική
σκηνή της Ελλάδας από το 1980, και
το οινοποιείο του αποτελεί τον τέλειο
συνδυασµό κλασσικής αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας». Ξεχωρίζουν ακόµα το Κτήµα Αρβανιτίδη στον Ασκό

Κουλτούρα
Η Θεσσαλονίκη διατηρεί το
κρασί στην κουλτούρα της, ενώ
τα οινοποιεία είναι ιδανικά για
επισκέψεις του κοινού

Θεσσαλονίκης, το Κτήµα Μπαµπατζιµόπουλου στην Όσσα, το Οινοποιείο
Κεχρής, το ∆αµάσκιο Οινοποιείο, οι
Οίνοι Αδάµ και το Domaine Florian.
Αν και η Θεσσαλονίκη δεν συνιστά δηµοφιλή προορισµό συγκριτικά µε νησιά, παραµένει µια όµορφη
παραθαλάσσια πόλη, µε κτήρια από
κάθε περίοδο. Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, οι ιδανικότεροι µήνες για να βιώσει κανείς το πραγµατικό πνεύµα της
πόλης και των κρασιών της.

Σε ντοκιµαντέρ η πρώτη
Ελληνίδα ζωγράφος

Έργα στη λίµνη Κερκίνη
για αργυροπελεκάνους

Τα κρασιά του ΕΟΣ
Σάµου στη HORECA 2019

Στους 931 οι αµπελουργοί
για την αναδιάρθρωση

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει τη
∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου και ώρα
19:00, το ντοκιµαντέρ «Ελένη
Μπούκουρη Αλταµούρα-Η πρώτη
Ελληνίδα ζωγράφος» (2009, 56’).
Το 1848, σε µια εποχή που οι
πόρτες των Πανεπιστηµίων
παρέµεναν κλειστές για τις
γυναίκες, µεταµφιέστηκε σε άντρα,
σπούδασε ζωγραφική.Την προβολή
θα προλογίσει η σκηνοθέτης
Κλεώνη Φλέσσα. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης περιλαµβάνει πλέον όλες
τις περιοχές του ∆ικτύου Φύση
2000 του Νοµού Σερρών, καθώς
και δύο του Κιλκίς, τη λίµνη ∆οϊράνη,
µε το δάσος των Μουριών. Έργα
που αποτελούν άµεση
προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση
της κατασκευής των εξεδρών όπου
θα φωλιάσουν οι αργυροπελεκάνοι
και οι ροδοπελεκάνοι και η
ανασύσταση του δάσους στις
εκβολές του Στρυµόνα στη λίµνη.

Στη Ho.Re.Ca , το κορυφαίο
εµπορικό forum για τους
επαγγελµατίες φιλοξενίας και
εστίασης, τα κρασιά του Ε.Ο.Σ Σάµου
θα παρουσιαστούν για µια ακόµη
φορά στην κεντρική σκηνή της
Λέσχης Αρχιµαγείρων Ελλάδος µε
θεµατικό άξονα τον
Oινογαστροτουρισµό. Η έκθεση
HORECA, άνοιξε τις πύλες της την
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και θα
διαρκέσει ως και τη ∆ευτέρα 11 του
µήνα στο Μetropolitan Expo.

Την απόφαση της τελικής κατάταξης
των δικαιούχων του προγράµµατος
αναδιάρθρωσης και µετατροπής
αµπελουργικών εκτάσεων για την
περίοδο 2018-2019 υπέγραψε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
«Αυξήθηκε ο προϋπολογισµός από 9
εκατ. ευρώ σε 9.670.039 ευρώ και
έτσι εντάχθηκαν όλοι οι δικαιούχοι»,
λέει η ανακοίνωση του υπουργείου.
Οι επιλέξιµοι αµπελουργοί
ανέρχονται σε 931 και η αιτούµενη
έκταση σε 6.413,7 στρέµµατα.
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Σάββατο, 26 Ιανουαρίου

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΚ - ΟΦΗ

15.00

Novasports 1

17.00

ΕΡΤ 2

17.15

COSM. SPORT 2

19.30

Novasports 2

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)
All Star Game

Φουλ για την κούπα
Παναθηναϊκός και Ολυµπιακός
διεκδικούν την ερχόµενη
εβδοµάδα µια θέση στον Τελικό
Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ η Κύµη
θα αναµετρηθεί µε τον ΠΑΟΚ στο
άλλο ζευγάρι, µε τον «∆ικέφαλο
του Βορρά» να διεκδικεί µία θέση
στον Τελικό µετά το 2015-16, ενώ
η οµάδα της Εύβοιας για πρώτη
φορά στην ιστορία της. Oι δύο
αγώνες θα γίνουν στις 13
Φεβρουαρίου.

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ατλέτικο Μαδρ. – Ρεάλ Μαδρ.
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Τότεναµ – Λέστερ

15.30

COSMOTE SPORT 1

Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι

18.00

COSMOTE SPORT 1

19.30

Novasports 1

Στο Τόκυο δεν
είναι μοναχοί

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός

5’

Στήριξη My Market για εννέα αθλητές
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κάντε ησυχία, ξεκινά
το Τσάμπιονς Λιγκ
Ανοίγει η αυλαία για τη φάση των «16» στο Τσάµπιονς
Λιγκ αυτή την Τρίτη, µε το σπουδαιότερο µατς να
εντοπίζεται στο Ολντ Τράφορντ, όπου η Γιουνάιτεντ
φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερµέν. Την ίδια ώρα η Πόρτο
θα βρίσκεται στην Ιταλία για να αντιµετωπίσει τη Ρόµα,
ενώ στις 14 Φεβρουαρίου ο Ολυµπιακός υποδέχεται
την Ντιναµό Κιέβου για το Γιουρόπα Λιγκ.

Εκδήλωση για τη στήριξη εννέα νέων
Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών διοργάνωσαν τα My Market, ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην προετοιµασία τους για τους
σηµαντικούς στόχους τους µέσα στο
2019 αλλά και ενόψει του 2020, χρονιάς Ολυµπιακών Αγώνων. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε την περασµένη Πέµπτη σε ειδική εκδήλωση στην
Αίγλη Ζαππείου, παρουσία των αθλητών. Οι εννέα αθλητές και αθλήτριες
είναι οι: Μάριος Αναγνώστου, Άρτεµις Αναστασίου και Ιερόθεος ∆ρίτσας
(στίβος), Αλεξάνδρα Ασηµάκη (πόλο),
Γιώργος Σπανουδάκης (κολύµβηση),

Κωνσταντίνα Τσοπούλου – ∆ήµητρα
Μαναβή (Beach Volley), Οδυσσέας
Μουζενίδης και Χρήστος Φρατζεσκάκης (σφυροβολία). Η χορηγία της αλυσίδας προς τους αθλητές και τις αθλήτριες περιλαµβάνει, πέραν της οικονοµικής συνδροµής, και σηµαντική υποστήριξη της διατροφής τους
που αποτελεί βασικό παράγοντα της
προετοιµασίας τους µέσα από τα 225
σηµεία λιανικής πώλησης My market
σε όλη την Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. «Αναζητήσαµε τρόπους να στηρίξουµε το όραµα, τη συστηµατική δουλειά, την επιµονή και
την προσήλωση στο στόχο που οδηγούν σε µεγάλες επιτυχίες», επεσήµανε ο διευθύνων σύµβουλος της
METRO Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Στη Μαδρίτη τα βλέµµατα
Το µεγάλο ντέρµπι της Μαδρίτης
ανάµεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο
δεσπόζει αυτό το Σάββατο στα
γήπεδα της Ισπανίας. Η Ατλέτικο
προσπαθεί να κυνηγήσει την
Μπαρτσελόνα που βρίσκεται στην
κορυφή µακρυά κατά έξι βαθµούς
ενώ η «Βασίλισσα» αν χάσει
έδαφος θα αποχαιρετήσει µία και
καλή τις, ισχνές, πιθανότητες για
τον φετινό τίτλο.

Σκιές πάνω απ’ το κάµπο

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τρώνε... σίδερα
οι φυτωριούχοι
με τα καμώματα
του ΕΛΓΟ Δήμητρα

Μια µελέτη
για τη φορολογία
αγροτών και ένα
Συνέδριο απ’ τα παλιά

Οι οικολόγοι
και το μπλόκο
στις εξαγωγές
ζωντανών αρνιών

Μονόδροµος είναι το τρίποντο για
την ΑΕΛ απέναντι στον
Παναιτωλικό στο µατς που κλείνει
την 20η αγωνιστική της Σούπερ
Λιγκ αυτή τη ∆ευτέρα. Οι
«βυσσινοί» βρίσκονται µόλις 3
πόντους από τη ζώνη υποβιβασµού
ενώ αιωρείται µία αποχώρηση
ποδοσφαιριστή (Ντέλετιτς) και µία
παραίτηση προέδρου (Αλέξης
Κούγιας) πάνω από την οµάδα.
Επιπλέον η οµάδα του θεσσαλικού
κάµπου θα αγωνιστεί τη ∆ευτέρα
χωρίς Καρανίκα, Μιλοσάβλιεβιτς.

AgroNews.gr

Μια πινέζα
Βερολινέζα
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Θρύλος
από χαλκό
Ο θρύλος της Formula 1 Άιρτον
Σένα ενέπνευσε τον καλλιτέχνη
Πωλ Οζ, ο οποίος κατασκεύασε
ένα µπρούτζινο άγαλµα του
αδικοχαµένου Βραζιλιάνου
πιλότου, σε στάση που
προσοµοιάζει την οδήγηση του
µονοθεσίου. Ο Βρετανός
καλλιτέχνης χρειάστηκε οκτώ
µήνες για να ολοκληρώσει το
άγαλµα που αποτυπώνει τον Σένα
στη θέση του οδηγού πατώντας
το γκάζι και στρίβοντας το τιµόνι
προς τα δεξιά, ενώ υπολογίζεται
ότι ζυγίζει περίπου 160 κιλά.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Οζ,
το άγαλµα απεικονίζει τον
Βραζιλιάνο θρύλο της Formula 1
την ώρα που στρίβει στη διάσηµη
στροφή Eau Rouge του Spa.

Συνεργασία ΟΦΗ
και Πειραιώς

Η ΠΑΕ ΟΦΗ και η Τράπεζα
Πειραιώς παρουσίασαν στο
Ηράκλειο Κρήτης την έναρξη της
εµπορικής τους συνεργασίας και
τη νέα πιστωτική κάρτα OFI F.C.
Visa. Η εµπορική συνεργασία
δίνει στην Τράπεζα Πειραιώς την
αποκλειστική δυνατότητα να
προσφέρει στους φιλάθλους του
ΟΦΗ σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια, πρωτοποριακά
τραπεζικά προϊόντα. Το πρώτο
από αυτά είναι η πιστωτική κάρτα
OFI F.C. Visa, η οποία είναι
συνδεδεµένη µε πρόγραµµα
πιστότητας και θα προσφέρει
στους φιλάθλους της οµάδας
µοναδικά δώρα και αξέχαστες
στιγµές µε την αγαπηµένη τους
οµάδα.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Με τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του εξελίσσεται κι αυτός ο γύρος των αγροτικών κινητοποιήσεων µε τους επικεφαλής των µπλόκων να θεωρούν, όχι άδικα, ότι η κυβέρνηση υπεκφεύγει στα θέµατα που την απασχολούν και τον αρµόδιο υπουργό να τους «στοχοποιεί» ως αρνητές διαλόγου.
Η αντιπαράθεση που µετράει δεύτερη εβδοµάδα, µε
συµβολικούς αποκλεισµούς σε τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου, είναι
κρίµα να εµφανιστεί ως «επαναστατική γυµναστική» και να χαθεί η ουσία
των προβληµάτων του αγροτικού κόσµου, που ζητάει τα αυτονόητα για να
παράγει. Τα θέµατα, εξάλλου, έπεσαν
στο τραπέζι και στις παράλληλες εκδηλώσεις στην 11η Zootechnia, µε τους
αρµόδιους της Βάθη τουλάχιστον να
αναγνωρίζουν την ύπαρξή τους.
Για παράδειγµα, µπορεί η Φέτα να αποτελεί ναυαρχίδα στις εξαγωγές όπως
δείχνουν και τα στοιχεία της ΙCAP για το
2017, αγγίζοντας το 77%, όµως και στο
Milk Conference της Agrenda, oι ειδικοί
αλλά και οι παραγωγικοί φορείς µίλησαν
για το βασίλειο της νοθείας από εισαγόµενο γάλα που τείνει να γίνει status quo

γύρω από το προϊόν. Υπάρχουν, λέει, επιχειρήσεις που δεν χρησιµοποιούν νερόγαλα, είπαν ανάµεσα στις πολλές αλλά επίπονες αλήθειες που ακούστηκαν στη συζήτηση.
Αλήθεια, γιατί τα ρεφλέξ
των εισαγγελικών αρχών σε αυτό τον γύρο κινητοποιήσεων λειτουργήσαν άµεσα, ενώ σε υποθέσεις όπως νοθεία-ελληνοποιήσεις στο γάλα, όσπρια, κρέας κλπ,
κλπ, φωνή βοόντος...; Κατά τα λοιπά, ο υπουργός της πλατείας σαν τη µύγα, που
µυγιάζεται, λίγο πριν τελέσει τα εγκαίνια
της 11ης Zootechnia, αναφερόµενος στον
σάλο που προκλήθηκε µε την κλήση του
Εισαγγελέα σε δίκη δέκα αγροτοσυνδικαλιστών επιχείρησε για µια ακόµη φορά να αποστασιοποιηθεί από τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η ∆ικαιοσύνη, µιλώντας για ορισµένες δυνάµεις που προσπαθούν να ταυτίσουν τις αποφάσεις και
τους ρυθµούς της ∆ικαιοσύνης µε την κυβέρνηση.
«Εµείς είµαστε που µε
νόµο απάλλαξε τους αγρότες που διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση.
Αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν θέλει
αγροτοδικεία γι’ αυτό το 2016 ψήφισε νόµο που απαλλάσσει τους αγρότες για τη
συνδικαλιστική τους δράση». Τουτέστιν,
η εισαγγελική κλήση... O ΓΥΛΟΣ

ΦΥΛΗ HEREFORD ΤΗΣ ANNETTE BENNETT

Πιστός οπαδός
«Βαµµένος» πράσινος δηλώνει ο
εργολήπτης που εµπιστεύεται τα
µηχανήµατα της John Deere για τις
εργασίες του για πάνω από µία 10ετία.
Στο Profi Μαρτίου κάνουµε µία βόλτα
µε το 6155R του στόλου, το οποίο έχει
συµπληρώσει 2.882 ώρες στο ρολόι
για να δούµε προς τι αυτή η µεγάλη πίστη.

Τα βοοειδή της φυλής Hereford αποτελούν µία βρετανική ράτσα κρεοπαραγωγής, η οποία αναπτύχθηκε στην κοινότητα Herefordshire και
αποτυπώνεται και στη σηµαία της. Μάλιστα η παραδοσιακή φυλή Hereford προστατεύεται µε προγράµµατα διατήρησης αυτόχθονων φυλών.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Φρενάρει τις τιμές
βάμβακος η Βραζιλία

X

ρηµατιστηριακά οι τιµές βάµβακος εξακολουθούν να κινούνται
υποτονικά µε µια δοκιµή στα πρόσφατα χαµηλά τους. Η επιστροφή
προς τα γνώριµα 73-74 σεντς ανά λίµπρα ήταν σχεδόν άµεση. Στην ελληνική αγορά γίνεται προσπάθεια να πιάσουµε µια υψηλότερη βάση τώρα που τα βαµβάκια λιγοστεύουν αλλά ακόµα δεν υπάρχει αποτέλεσµα.
Ο ανταγωνισµός από τις χαµηλές τιµές αµερικανικού και η εκτίµηση πως από το καλοκαίρι έρχεται µια σοδειά ρεκόρ από τη Βραζιλία φρενάρει τις τιµές µας. Περί τα 77-78
σεντς ανά λίµπρα, δηλαδή στα 1,49-1,51 ευρώ το κιλό πληρώνουν οι αγοραστές της σοδειάς µας για άµεσες φορτώσεις.
Στην ελληνική αγορά εκτελέστηκαν
κάποιες παλιότερες φορτώσεις για σκληρά σιτάρια και σε αυτήν αλλά και την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται πλοίο για τις
πρώτες φορτώσεις των τελευταίων συµβολαίων για Τυνησία. Εκεί θα δούµε ποιες είναι οι πραγµατικές διαθέσεις των εξαγωγέων. Στο εσωτερικό οι τιµές των ποιοτικών
φτάνουν τα 23 λεπτά το κιλό παραδοτέα.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, είχαµε υποτονικές συνεδριάσεις χαµηλού τζίρου.
Μειωµένες αναµένονται στο σύνολό
τους οι εισαγωγές ελαιολάδου για την τρέχουσα εµπορική περίοδο 2018-2019, αφού
θα υποχωρήσουν κατά 6%, στους 874.500 τόνους συγκριτικά µε πέρυσι, σύµφωνα µε το
τελευταίο δελτίο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου
Ελαιολάδου (IOC). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα έως τώρα στοιχεία και οι εκτιµήσεις, κάνουν λόγο για µια συνολική µείωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες κατά 33%.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
357,98
354,73

359,47

360,33

356,69

02/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

31/01

01/02

04/02

05/02

17/01

234

234

73,63

72,20

24/01

31/01

07/02

237

237

237

73,52

73,27

74,36

73,66

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

229

232

232

232

232

232

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

180

183

183

183

183

183

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

223

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,68

2,65

2,71

2,69

2,66

2,62

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

328,10

347,6

352,1

352,8

342,1

341,7

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

894,60

923,60

897,4

919,6

925,0

915,0

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

14,33

14,37

14,23

13,98

14,40

13,02

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

61,82

63,90

60,05

60,37

61,87

59,90

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

123,67

124,82

127,82

126,37

128,0

126,92

96,21

104,79

103,87

99,96

94,22

92,04

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στο 1,10 ευρώ οι ντοµάτες Κρήτης
Καλές οι εκτιµήσεις και για την αγορά της άνοιξης που ξεκινά Μάρτιο
Πέρυσι την ίδια εποχή οι τιµές κυµαίνονταν κατά 30 λεπτά χαµηλότερα
Με τιµές στα 1,10 ευρώ συγκοµίζονται
αυτή την περίοδο οι ντοµάτες θερµοκηπίου (ποικιλίες Ελπίδα και Νήσος) στην
Κρήτη, αφού η µεγάλη έλλειψη στην
αγορά έχει αυξήσει τη ζήτησή τους. Ειδικότερα, αυτό το διάστηµα έχει ολοκληρωθεί ο µεγάλος όγκος της παραγωγής σε Πρέβεζα και Πελοπόννησο
µε τους καλλιεργητές να ετοιµάζονται
να µπουν ξανά στα θερµοκήπια στα
τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου.

Μείωση

10/01

230

10/01

Η παραγωγή το 2018 έπεσε
40%, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ,
τόσο λόγω της µείωσης των
στρεµµάτων όσο και των κακών
αποδόσεων από την κακοκαιρία

Τιμές Ντομάτα
θερμοκηπίου
(ευρώ/κιλό)
2017/2018

0,50 – 0,70

2018/2019

0,80 – 1,10

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μέχρι και πριν ένα περίπου δεκαήµερο πάντως που η συγκοµιδή συνεχιζόταν, η τιµή της ντοµάτας κυµαινόταν στα 70 µε 90 λεπτά το κιλό ανάλογα µε την ποιότητα. Την ίδια περίοδο
πέρυσι η τιµή για τις καλές ποιοτικά
ντοµάτες δεν ξεπερνούσε τα 70 λεπτά
το κιλό. Όσον αφορά τη νέα σεζόν την
άνοιξη, οι παραγωγοί εκτιµούν ότι η τιµή της θα ξεκινήσει περί το 1 ευρώ το
κιλό, αφού τα δεδοµένα µένουν ίδια.

Tuta Absoluta Ανταγωνιστές
Η στρεµµατική µείωση αποδίδεται
κατά κύριο λόγο στις ζηµιές που
προκαλεί τα τελευταία χρόνια το
έντοµο Tuta Absoluta και αποθαρρύνει τους παραγωγούς

Οι εκτιµήσεις είναι ευοίωνες και
επειδή µέχρι και τον Απρίλιο θα
υπάρξει ένα «νεκρό σηµείο», αφού
εκτός της Ισπανίας, καµία άλλη
χώρα δεν παράγει
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

82.00

2.000

230

81.00

200

80.00

220

1.500

200

72.00

190

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

ΙΑΝ

07
ΣΕΠ

ΦΕΒ

Οι χρηµατιστηριακές τιµές του
βαµβακιού πιέστηκαν πλησιάζοντας
ακόµα και τα χαµηλότερα επίπεδα
του τελευταίου µήνα.

237
¤/τόνος

07
ΟΚΤ

07
ΝΟΕ

07
∆ΕΚ

07
ΙΑΝ

07
ΦΕΒ

150

Αµετάβλητη παρέµεινε η τιµή του
σκληρού στη νέα λίστα της Φότζια,
µετά από το ράλι που σηµειώθηκε
τις πρώτες εβδοµάδες του έτους.

500
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σέντς/λίµπρα

1.000

200
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74.00
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Βιοµ/νικοί
άσοι

210

180

210

76.00

Παρθένο

220

190

78.00

ΣΕΠ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

230

210

0

180

07
ΣΕΠ
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ΟΚΤ

07
ΦΕΒ

Χωρίς αλλαγές την εβδοµάδα
που πέρασε η τιµή του
καλαµποκιού στα ευρωπαϊκά
χρηµατιστήρια.

225

¤/τόνος

07
ΝΟΕ

07
∆ΕΚ

07
ΙΑΝ

Το κριθάρι βυνοποίησης που
ακολουθεί την τιµή των υπόλοιπων
σιτηρών , έµεινε αµετάβλητο την
εβδοµάδα που πέρασε.

2,62
¤/κιλό

Ανοίγουν δουλειές στο σκληρό τη νέα σεζόν
gogos@agronews.gr

Έντονη εµπορική δραστηριότητα εντοπίζει το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών
(IGC), σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, µε τον
∆είκτη Σιτηρών και Ελαιούχων Σπόρων
του Συµβουλίου να σηµειώνει αύξηση κατά 1% συγκριτικά µε την προηγούµενη έκθεση που είχε δηµοσιεύσει τον ∆εκέµβριο, αποτυπώνοντας
κέρδη για το καλαµπόκι και το σιτάρι.
Οι αναµενόµενες αυξήσεις τόσο στις
αποδόσεις όσο και στις καλλιεργούµενες εκτάσεις κατά την επερχόµενη
εµπορική περίοδο 2019-2020, θα έχουν ως αποτέλεσµα, η παγκόσµια
παραγωγή σιταριού να φτάσει τους
751 εκατ. τόνους, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του IGC. Στο πλαίσιο αυτό, η
ζήτηση για ζωοτροφές θα συνεχίσει
να επεκτείνει την κατανάλωση, σηµειώνοντας µια αύξηση κατά 1% σε
σχέση µε τα φετινά δεδοµένα, ενώ τα
παγκόσµια αποθέµατα αναµένεται να
παραµείνουν σταθερά, αφού, παρά

το γεγονός ότι θα µειωθούν σε µεγάλους εξαγωγείς, όπως είναι οι ΗΠΑ,
ο Καναδάς και η Ρωσία, θα ισορροπήσουν δεδοµένης της µεγάλης συγκέντρωσης στην Κίνα. Πρόκειται πάντως
για µια αύξηση της παραγωγής κατά
2%, που µεταφράζεται σε 13 εκατ. τόνους, συγκριτικά µε την τρέχουσα εµπορική χρονιά, η οποία ωστόσο θα
απορροφηθεί αµέσως, αφενός εξαιτίας των λιγότερων αρχικών αποθεµάτων, τα οποία θα βρίσκονται στους
-7 εκατ. τόνους, αφετέρου λόγω της
αναµενόµενης αύξησης της κατανάλωσης, που διαµορφώνεται στους +6
εκατ. τόνους, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του IGC. Για τον λόγο αυτόν, κατά
πάσα πιθανότητα, τα τελικά αποθέµατα θα παραµείνουν αµετάβλητα, στο
κλείσιµο της περιόδου.
Πάντως, η νέα έκθεση του IGC, υπογραµµίζει πως η συνολική παραγωγή σιτηρών κατά την τρέχουσα εµπορική περίοδο θα µειωθεί κατά
13 εκατ. τόνους, σε χαµηλό τριετίας,
και θα διαµορφωθεί στους 2.089 ε-

28
IAN

4
ΦΕΒ

Νέα υποχώρηση σηµείωσε το
ελαιόλαδο στις ευρωπαϊκές αγορές,
που αντανακλά την υψηλή ισπανική
παραγωγή, ιδίως τον τελευταίο µήνα.

Στην ελληνική αγορά
πραγµατοποιήθηκαν κάποιες
φορτώσεις πλοίων µε σκληρά
σιτάρια, που αφορούσαν
παλιότερα συµβόλαια στα
επίπεδα των 220 ευρώ ο τόνος
FOB λιµάνι µας. Πλέον
αναµένονται φορτώσεις για
τους διαγωνισµούς της
Τυνησίας στους οποίους οι
τιµές είναι ελαφρά πιο
υποσχόµενες. Στο εσωτερικό
τα ποιοτικά σιτάρια
πληρώνονται µέχρι 23 λεπτά
παραδοτέα στον µύλο, µε τους
µεγάλους παίκτες να είναι µε
το παραπάνω καλυµµένοι για
τους επόµενους µήνες.
Στη λίστα της Φότζια, για
ποιοτικά στάρια µε ειδικό
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70%
και πρωτεΐνη 12,5% τιµή
αποθήκης παραγωγού
κυµαίνεται στα 242-247 ευρώ
ο τόνος. Στη φυσική αγορά της
Ιταλίας οι νέες πωλήσεις έχουν
µειωθεί και φαίνονται κάποια
πρώτα σηµάδια κόπωσης από
την άνοδο των τιµών.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή σιτηρών αναµένεται να αυξηθεί 2%, αλλά θα
απορροφηθεί αυτόµατα από
τα µειωµένα αποθέµατα

Η παραγωγή σιταριού έχει µειωθεί
για πρώτη φορά µέσα σε έξι χρόνια.

21
IAN

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΥΨΗΛΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

Κέρδη στο σιτάρι αποτυπώνει έκθεση του IGC, που αναµένει υψηλή ζήτηση και το 2020
Η αυξηµένη σοδειά θα απορροφηθεί αυτόµατα λόγω των περιορισµένων αποθεµάτων
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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κατ. τόνους. Για πρώτη φορά µέσα
σε έξι χρόνια η παραγωγή σιταριού
µειώθηκε, κατά 30 εκατ. τόνους µάλιστα, ενώ η σοδειά κριθαριού θα είναι φέτος η µικρότερη από την περίοδο 2012-2013. Ωστόσο, η παραγωγή καλαµποκιού σηµείωσε αύξηση,
σύµφωνα µε τα όσα καταγράφει η έκθεση του IGC, κατά 29 εκατ. τόνους.
Με µικρότερη προσφορά και διαρκή αύξηση της κατανάλωσης. τα αποθέµατα σιτηρών παγκοσµίως υποχωρούν κατά 48 εκατ. τόνους, στους
566 εκατ., ενώ την ίδια στιγµή η αναλογία ανάµεσα στα αποθέµατα
και την κατανάλωση βρίσκεται στο
26,5%, που είναι το χαµηλότερο ποσοστό από το 2014-2015.

Στη δίνη του σκληρού διεθνούς ανταγωνισµού το βαµβάκι

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019
80

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Λίγο από τις τεχνικές αντιδράσεις, λίγο από την
ισχυροποίηση του δολαρίου, οι χρηµατιστηριακές
τιµές του βαµβακιού πιέστηκαν πλησιάζοντας
µάλιστα στην αρχή της εβδοµάδας τα χαµηλότερα
επίπεδα των τελευταίων τριών εβδοµάδων.
Κατόπιν, προς τα τέλη της εβδοµάδας, υπήρξε
υποστήριξη των τιµών, ενώ τα βλέµµατα των
αναλυτών είναι στραµµένα στην επικείµενη
έκθεση του αµερικανικού υπουργείου παγκόσµιας
προσφοράς/ζήτησης βάµβακος. Οι διαθέσεις της
αγοράς θα κριθούν, σύµφωνα µε τους αναλυτές,
από τις ειδήσεις που θα βγάλει η εν λόγω έκθεση.

Οι πωλήσεις της σοδειάς µας έχουν πάει αρκετά
καλά εφόσον αναλογιστούµε πως η Τουρκία είναι
αδύναµη στις αγορές της φέτος. Με τη µείωση των
διαθέσιµων ποσοτήτων αλλά και την πτώση στο
χρηµατιστήριο οι εκκοκκιστές προσπάθησαν να
ανεβάσουν τη βάση (πριµ) επί των χρηµατιστηριακών
τιµών. ∆υστυχώς όµως το ελληνικό βαµβάκι δεν
µπορεί να αποστασιοποιηθεί από τη διεθνή αγορά.
Είναι τόσο µεγάλος ο ανταγωνισµός που δεν γίνεται
από µόνοι µας να πάµε την αγορά και τις τιµές εκεί
που θα θέλαµε. Ως αποτέλεσµα, δεν µπορούµε να
πιάσουµε ακόµα κάτι σηµαντικά υψηλότερο.

78
76
74
72
70

Πέµπτη

31/01

Παρασκευή ∆ευτέρα

01/02

04/02

Τρίτη

05/02

Τετάρτη

06/02

Συνεδρίαση 06/02/19
Μήνας
Πέµπτη

Κλείσιµο
Παρασκευή ∆ευτέρα

Μάρτιος
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10/01 '19 11/01 73,66
Μάιος '19

74,86

Μεταβολή
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+O,2616/01
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Η συνολική ζήτηση για ίνες θα φτάσει ως το 2025 τους 121 εκατ. τόνους, γεγονός που αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία για τον τοµέα του βάµβακος. Την παραπάνω
εκτίµηση έκανε η γραµµατεία της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Βάµβακος (ICAC), σε συνέδριο που διοργάνωσε πρόσφατα στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Το βαµβάκι δεν αρκεί να καλύψει τη ζήτηση για ίνες
1

ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ που θα αντιµετωπίσει ο τοµέας του βάµβακος,
καθώς και έξυπνες και βιώσιµες
λύσεις παρουσίασε η γραµµατεία
του ICAC στο συνέδριο της Ακτής
του Ελεφαντοστού. Εκεί υποστηρίχθηκε πως µέχρι το 2025, η ζήτηση για ίνες θα αυξηθεί κατά
25,5 εκατ. τόνους, κάτι που µε-

ταφράζεται σε αύξηση της µέσης
κατά κεφαλήν κατανάλωσης στα
4 κιλά, επίπεδο που παρατηρήθηκε και το 2007, ενώ η βιοµηχανία βάµβακος θα είναι σε θέση να καλύψει µόλις το 28% της
συνολικής ζήτησης σε ίνες, που
θα φτάσει τους 121 εκατ. τόνους
µέχρι το 2025.

3

ΠΑΝΤΩΣ, στους 26,80 εκατ. τόνους,
η κατανάλωση ξεπερνά σε κάθε περίπτωση την παραγωγή. Έτσι, τα παγκόσµια αποθέµατα αναµένεται να
µειωθούν, οδηγώντας σε µια σταθεροποίηση ή ακόµα και µικρή αύξηση των τιµών µέχρι το τέλος της περιόδου. Αν και τα αποθέµατα βάµβα-

κος έχουν µειωθεί στην Κίνα, σε όλο
τον υπόλοιπο κόσµο αναµένεται να
αυξηθούν. Σηµειώνεται πως τα τελικά αποθέµατα υπολογίζονται κοντά
στους 18,2 εκατ τόνους, σαφώς µειωµένα συγκριτικά µε τους 18,8 εκατ.
τόνους που υπήρχαν στο τέλος της
προηγούµενης σεζόν.

5

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ της χειρονακτικής συγκοµιδής µπορεί να φτάσει ακόµα και τα
120 δολάρια ανά τόνο σε ορισµένες
χώρες, και για τον λόγο αυτό η Συµβουλευτική κατέληξε στο συµπέρασµα πως ακόµα και για µικρής κλίµακας εκµεταλλεύσεις η µηχανοποί-

ηση της παραγωγής αποτελεί µονόδροµο. Η Συµβουλευτική ενηµερώθηκε και για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών, συνιστώντας τη συνεργασία
µεταξύ των παραγωγών και της βιοµηχανίας σπόρων, για την επιτάχυνση της έρευνας.

2

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ παραγωγή βάµβακος,
θα µπορούσε να αυξηθεί κατά µόλις
5,3 εκατ. τόνους, εφόσον οι καλλιέργειες σε Ινδία και Υποσαχάρια Αφρική προσέγγιζαν τις µέσες αποδόσεις
που επιτυγχάνονται και στον υπόλοιπο κόσµο. Η παραγωγή κατά την
τρέχουσα εµπορική περίοδο 20182019, υπολογίζεται στους 26,12 ε-

κατ. τόνους, µειωµένη σε σχέση µε
τους 26,75 εκατ. τόνους πέρυσι, κάτι που αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, την περιορισµένη πρόσβαση
σε νερό καθώς και τις µικρότερες αποδόσεις στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, οι
ρυθµοί αύξησης της κατανάλωσης
έχουν επιβραδυνθεί.

4

ΠΕΝΤΕ έως 10 φορές αύξηση της παραγωγής µπορεί να επιφέρει η χρήση νέων τεχνολογιών όπως της ροµποτικής και των drones, καθώς και
η µηχανοποίηση της, σύµφωνα µε
τα όσα υποστήριξε στο συνέδριο η
Συµβουλευτική, ειδικά για µικρής
κλίµακας εκµεταλλεύσεις. Η καλλι-

έργεια βάµβακος αποτελεί µια διαδικασία που απαιτεί αρκετά εργατικά χέρια, τόσο σε ανεπτυγµένες όσο
και αναπτυσσόµενες χώρες, γεγονός που προκαλεί προβλήµατα και
αυξάνει το κόστος ή οδηγεί και σε
καθυστερήσεις που υποβαθµίζουν
την ποιότητα του προϊόντος.

6

ΤΟ 56% των παγκόσµιων εκτάσεων
µε βαµβάκι εξαρτώνται από το νερό της βροχής, µε τη Συµβουλευτική να αναφέρει πως οι αλλαγές
στις κλιµατολογικές συνθήκες θα
επιφέρουν µια αισθητική απώλεια
στην παραγωγή. Κύµατα καύσωνα,

αυξηµένος κίνδυνος επέκτασης του
πληθυσµού ζιζανίων και παρασίτων
αποτελούν δυο από τους σηµαντικότερους κινδύνους για την καλλιέργεια βάµβακος. Τα παραπάνω οδηγούν σε απώλειες σοδειάς, αλλά
και σε υποβάθµιση της ποιότητας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΙΝΕΣ
ΩΣ ΤΟ 2025

28%

121

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

2017/18

AΥΞΗΣΗ

25,5 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

26,75

2018/19

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

26,80

18,20

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

26,12

ΗΠΑ

Οι εκθέσεις επιστρέφουν,
όχι η κινητικότητα στις τιμές
Μπορεί την ερχόµενη εβδοµάδα το προσωρινό κλείσιµο
της αµερικανικής κυβέρνησης να τελειώνει και άρα η
αγορά να αποκτήσει και πάλι πρόσβαση σε σηµαντικές
πληροφορίες, ωστόσο, σύµφωνα µε τον Dr. Ο.Α Κλήβελαντ, του τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας του Κρατικού
Πανεπιστηµίου Μισισιπή, η τιµή του βάµβακος είναι εγκλωβισµένη στο φάσµα των 73-75 σεντς, µέχρι να φανεί κάποια ρεαλιστική λύση στη διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας.
Ο ίδιος επικαλείται φήµες οι οποίες θέλουν την έλλειψη κάποιου υποστηρικτή του βάµβακος στις συζητήσεις ανάµεσα στις δυο υπερδυνάµεις, κάτι που δεν συµ-

O καθηγητής Dr. Ο.Α Κλήβελαντ, του
τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας του
Κρατικού Πανεπιστηµίου Μισισιπή.

βαίνει στην περίπτωση της σόγιας. Ταυτόχρονα, η προβληµατική κινεζική οικονοµία, υποχρεώνει την Κίνα να
απολέσει το µερίδιό της στις αγορές ενδυµάτων και υφασµάτων. Για διαφορετικούς λόγους, η χώρα της Ασίας δεν αποτελεί πλέον µια λύση χαµηλού κόστους για
τη συγκεκριµένη βιοµηχανία, ενώ άλλες χώρες έχουν
ήδη ξεκινήσει την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση
της. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι οι Κινέζοι επενδυτές εξακολουθούν να κυριαρχούν, αφού αποτελούν τη βασική πηγή κεφαλαίων στις υπόλοιπες χώρες.
Καταλήγοντας ο καθηγητής Dr. Ο.Α Κλήβελαντ αναφέρει πως η αγορά βάµβακος θα παραµείνει υποτονική και επίπεδη στο προσεχές διάστηµα, εκτός κι αν οι
αγορές βρεθούν προ εκπλήξεων, όπως θα µπορούσε να
είναι για παράδειγµα µια αναπάντεχη µεγάλη µείωση
της παραγωγής στην Ινδία. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 07/02
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

645,16
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Παρασκευή
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Τετάρτη

Τρίτη

∆ευτέρα

06/02

05/02

04/02

Πέµπτη

07/02

Ιταλία και Κοµισιόν κόβουν
την φόρα στο Χρηµατιστήριο
Το ΧΑ έχει δείξει ότι επηρεάζεται άµεσα από τις
εξελίξεις στη γείτονα χώρα, µε το risk off που
εντάθηκε στο εξωτερικό να περνά και στη
Λεωφόρο Αθηνών. Και δεν θα µπορούσε να είναι
διαφορετικά όταν το διεθνές κλίµα άλλαξε προς το
χειρότερο, µετά την ανακοίνωση των εκτιµήσεων
για την οικονοµία της Ευρωζώνης της Κοµισιόν, µε
την σηµαντική υποβάθµιση των εκτιµήσεων για την
ιταλική οικονοµία. Οι ανησυχίες αυτές φαίνεται
πως αποτυπώθηκαν και στην επιδείνωση που
καταγράφηκε στα ελληνικά οµόλογα.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

1,4100 +9,30%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ

0,3800 + 8,57%

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ

0,4180 + 7,73%

MEDICON HELLAS A.E.

1,3400 + 5,51%

ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α

0,2240 - 19,42%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

0,1500 -16,20%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ.

0,1790 -9,60%

F.G. EUROPE

0,3420 - 9,52%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

0,0310 - 8,82%

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

Moνάδες Μεταβολή
25.224,23 - 0,65%
7.314,78 - 0,82%
3.168,17 - 1,39%
7.135,89 - 0,52%
11.086,63 - 2,10%
5.012,23 - 1,32%
9.076,65 - 0,73%
20.751,28 - 0,59%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στην
αγορά εργασίας εισέρχονται οι
νέοι πτυχιούχοι που συµµετείχαν
στον πρώτο κύκλο του
προγράµµατος εταιρικής
υπευθυνότητας της Τράπεζας
Πειραιώς, Project Future. Όπως
σηµειώνεται, οι νέοι έχουν αποκτήσει
εξειδικευµένες γνώσεις στους
καίριους τοµείς Java|Spring, Digital
Marketing & Customer Experience. Ο
δεύτερος κύκλος του προγράµµατος
θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο.

CALSBERG: Αύξηση κερδών και
εσόδων ανακοίνωσε για το έτος η
Carlsberg A/S, µε τη ζυθοποιία να
προχωρά ταυτόχρονα σε αύξηση του
µερίσµατος της κατά 13% στις 18
κορώνες καθώς και ένα πρόγραµµα
επαναγοράς µετοχών έως 4,5 δισ.
κορώνες. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη
ανήλθαν σε 5,31 δισ. κορώνες ∆ανίας
($812,1 εκατ.) έναντι 5,29 δισ. κορώνες
και σε σύγκριση µε 1,26 δισ. το
προηγούµενο έτος. Τα έσοδα αυξήθηκαν
σε 62,5 δισ. κορώνες από 60,66 δισ.
κορώνες ένα χρόνο νωρίτερα.

22,0000 + 4,76%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

W. Street

O σπαγκο...
...ραμμένος

Επιτόκιο

Τιµή

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

Τελευταία
αλλαγή
19.12.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
24.12.2018
24.08.2018
24.08.2018

ΣΕΒΙΖ: Τα πεπραγµένα της ΣΕΒΙΖ και
οι επιµέρους δράσεις της εταιρείας
παρουσιάστηκαν κατά την 5η Τακτική
Γενική Συνέλευση (2/2/2019), ενώ
στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών της
εκλογικής και καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης του ΣΕΒΙΖ εξελέγη το
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συνδέσµου για τα επόµενα δύο
χρόνια που θα απαρτίζεται από τους:
Εµ.∆ασκαλάκη, Α.Κυριακίδη, Η.
Μελισσουργό, Β.Σαλάτα, Κ.
Σαραντίδη, Α.Σίσκο, Μ.Στραβαρίδη
και ∆. Καπετανάκη (αναπληρωµατικό
µέλος). Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
θα συνέλθει σε συγκρότηση σε σώµα
στις επόµενες ηµέρες.

Οι πολιτικοί τροχοί
γυρίζουν αργά
Η Γερμανία στη μάχη οικονομικής κυριαρχίας
Άσκηση προσομοίωσης stress tests από ΕΚΤ
Με τις ΗΠΑ και την Κίνα να ανταγωνίζονται η µία την άλλη περισσότερο από όσο
συνεργάζονται, η Ευρώπη δεν µπορεί να
µείνει προσκολληµένη στην παλαιά έννοια
της παγκοσµιοποίησης. Το προσχέδιο της
νέας βιοµηχανικής στρατηγικής της Γερµανίας, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές
της εβδοµάδας από τον υπουργό Οικονοµίας, Πίτερ Αλτµάιερ, αφορά την επιβίωση
σ’ έναν ανταγωνιστικό κόσµο ανάµεσα σε
τρία µεγάλα οικονοµικά µπλοκ: Τις ΗΠΑ,
την Ευρώπη και την Ασία. Σ’ αυτή τη µάχη για κυριαρχία, η Ευρώπη και η Γερµανία ειδικότερα έχει υποβιβαστεί σε ρόλο
παθητικού παρατηρητή που κατά τον Αλτµάιερ, οφείλεται εν µέρει στην υποστήριξη των εθνικών οικονοµικών «πρωταθλητών» σε ΗΠΑ και Κίνα. Οι πολιτικοί τροχοί
γυρνούν αργά, γράφει το Bloomberg, και

µία µετατόπιση προς µία περισσότερη ανταγωνιστική στάση, βασιζόµενη στην οικονοµική κυριαρχία, δεν θα έχει άµεσες συνέπειες. Αλλά ο Ντόναλντ Τραµπ, µε τις
προστατευτικές πολιτικές και τους εµπορικούς πολέµους, οι διαδικτυακοί γίγαντες των ΗΠΑ, µε την περιφρόνησή τους
στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και η Κίνα,
µε την επιθετική επέκταση προς την Ευρώπη, κάνουν πολλά για να καταστήσουν
αυτή την αλλαγή αναπόφευκτη.
Στο µεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προβεί σε νέα άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress
tests), η οποία θα ελέγξει τον κίνδυνο
ρευστότητας των τραπεζών υπό την εποπτεία της, καθώς και το πόσες ηµέρες
θα έχουν στη διάθεσή τους προτού χρεοκοπήσουν σε περίπτωση νέας κρίσης.

Γενέθλια

Παπαστράτος

Εδώ και 40 χρόνια τα Caprice
Παπαδοπούλου γράφουν τη δική τους,
λαχταριστή ιστορία. Μια ιστορία, που
ξεκίνησε το 1978 από το εργοστάσιο
της Ε. Ι. Παπαδόπουλος στον Βόλο. Το
Caprice αποτελεί κορυφαίο εξαγωγικό
προϊόν της εταιρείας «ταξιδεύοντας» σε
53 χώρες. Μόνο πέρσι, τα Caprice
παρουσίασαν διψήφια αύξηση όγκου
πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Για 5η χρονιά η Παπαστράτος λαµβάνει
την τιµητική διάκριση του «Κορυφαίου
Εργοδότη» στην Ελλάδα από το Top
Employer Institute και συγκαταλέγεται
ανάµεσα στις κορυφαίες εταιρείες της
χώρας για το εργασιακό τους περιβάλλον.
Παράλληλα, η µητρική εταιρεία, Philip
Morris International (PMI), απέσπασε
ξανά τον τίτλο του «Κορυφαίου
Εργοδότη» στην Ευρώπη και τον κόσµο.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Tα δικαιολογητικά από το λογιστή μόνο
με τη φυσική παρουσία του φορολογούμενου

Ο

νέος Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών» θα έχει άµεση εφαρµογή από
τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι σχέση όµως έχει αυτό µε τους
αγρότες; Θα τους αλλάξει την καθηµερινότητα τους, καθώς όλοι
τους σχεδόν κάθε µέρα, επικοινωΕξουσιοδότηση
νούν µε το λογιστή τους για οτιδή∆ικαιολογητικά ζητά
ποτε: «στείλε µε fax εκκαθαριστικό
ο ίδιος ή τρίτο άτοµο
στην τράπεζα, το θέλει ο υπάλληεξουσιοδοτηµένο µε
λος», «στείλε τους κωδικούς taxis
θεωρηµένη υπογραφή
να κάνω την αίτηση για το τάδε
πρόγραµµα», «στείλε email το Ε1
των τριών τελευταίων ετών στον
δείνα γεωπόνο» κλπ.
Αυτά λοιπόν τελειώνουν. Πλέον,
Με κωδικό
δεν φεύγει τίποτε από το γραφείο
Το εκκαθαριστικό ή το Ε1 του λογιστή για κανέναν λόγο και
µπορεί να το προσκοµίσει µε καµία εντολή.
και ο σύζυγος
Οι υπάλληλοι της τράπεζας θα
και η σύζυγος
πρέπει να σταµατήσουν πλέον να
επικοινωνούν µε το λογιστή κατόπιν εντολής του πελάτη για να ζητήσουν δικαιολογητικά. Αυτό –ειδικά στην περιφέρεια- γίνεται κατά κόρον, στα πλαίσια της γνωριµίας και για εξυπηρέτηση του πελάτη.
Αυτό πλέον απαγορεύεται: όποιος θέλει, οτιδήποτε και αν θέλει, θα πρέπει να πηγαίνει στο λογιστή του, να ζητά και να λαµβάνει οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειάζεται.
Ο ίδιος ή τρίτο άτοµο εξουσιοδοτηµένο µε θεωρηµένη την υπογραφή του από τα ΚΕΠ.
Καλό είναι όλα τα δικαιολογητικά που παραλαµβάνετε από το λογιστή σας,
να φροντίσετε να τα έχετε σε φωτοτυπίες µαζί σας, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να τα προ-

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

Nόµος 4492/2017
εξόφληση σε 60 ηµέρες
Οι παραγωγοί που πουλάνε τα νωπά και
ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να
εξοφλούνται εντός 60 ηµερών από την
έκδοση του τιµολογίου. Το γεγονός ότι δεν
έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρµα ανάρτησης
των παραστατικών πώλησης και των
αποδεικτικών εξόφλησης, δεν αναιρεί την
υποχρέωση εξόφλησης εντός 60 ηµερών.

σκοµίσετε κάπου και δεν µπορείτε, να τα στείλετε
µε κάποιον δικό σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία προστασίας των προσωπικών σας δεδοµένων, δεν έχει να κάνει µε το ποιος
τα προσκοµίζει κάπου, αλλά µε το ποιος τα παραλαµβάνει από κάπου.
ΚΙ ΕΠΕΙ∆Η ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ είναι από µεγάλες έως τεράστιες,
προτιµώ να φύγετε από πελάτες του γραφείου, παρά
να ρισκάρω την πιθανότητα να µου κάνει κάποιος
µήνυση ότι παρέδωσα οικονοµικά ή άλλα στοιχεία
του χωρίς την εντολή του. Θεωρεί κανείς ότι είναι
τραβηγµένο το παραπάνω παράδειγµα; ∆ε νοµίζω.
Και να µην θεωρηθεί ότι το πρόβληµα δηµιουργείται από τους τραπεζοϋπαλλήλους, στην ίδια κατηγορία της «απαιτητικής αποστολής δικαιολογητικών»
ανήκουν κάποιοι δικηγόροι και συµβολαιογράφοι.
Προκειµένου να γίνει η αποδοχή κάποιας κληρονοµίας, να γίνει ένορκη βεβαίωση, να γίνει η σύνταξη
συµβολαίου, να γίνει η ρύθµιση οφειλών κλπ., χτυπάνε τηλέφωνα από οπουδήποτε και ζητάνε τα πάντα, απαιτώντας να σταλούν άµεσα και θεωρώντας
ότι έχουµε και υποχρέωση να το κάνουµε άµεσα.

ΕΧΩ ΝΕΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
Τίποτα δεν φεύγει πλέον από το λογιστή χωρίς τη
φυσική παρουσία του δικαιούχου.
Όταν πρόκειται για εκκαθαριστικό ή Ε1, τότε µπορεί
να το πάει και ο σύζυγος και η σύζυγος αφού, µε τους
κωδικούς του ο καθένας µπορεί να τα δει και τα δύο.
Όταν πρόκειται όµως για Ε2, Ε3, Ε9 και οφειλές,
τότε ο καθένας λαµβάνει µόνο τα δικά του, επειδή δεν
µπορεί να δει του/της συζύγου του/της. Είτε αρέσει είτε όχι, έτσι είναι τα πράγµατα και καλό είναι να αρχίσουν όλοι να αντιλαµβάνονται τις νέα δεδοµένα. Αρχής γενοµένης από τις υπηρεσίες, τα τράπεζες, και
τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελµατίες που διαχειρίζονται προσωπικά δεδοµένα. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό αντιληπτό, τόσο καλύτερη συνεργασία θα συνεχίσουµε να έχουµε.
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΕΡΑ παραπάνω τις περιπτώσεις των τραπεζών και τα δικαιολογητικά που ζητάνε, να πω ότι ανακοινώθηκε και αναµένεται εντός των εποµένων ηµερών, το άνοιγµα της πλατφόρµας για την ρύθµιση
των κόκκινων δανείων των αγροτών. Μία προσπάθεια
που έχει ξεκινήσει καιρό τώρα ο νυν υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης, την έχει πάρει επ’ ώµου και οδεύει
προς την ολοκλήρωση της. Εύχοµαι να µην έχει την ίδια τύχη που είχε µέχρι τώρα ο εξωδικαστικός συµβιβασµός και από τις 120.000 αιτήσεις που προσπάθησαν
και ξεκίνησαν να γίνουν, ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν µερικές δεκάδες. Η ηµεροµηνία που ανακοινώθηκε είναι η 2 Μαϊου 2018 και θα χρησιµοποιηθεί η ίδια πλατφόρµα του εξωδικαστικού. Ευελπιστώ πως θα
είναι διαφορετικά και πιο απλά τα πράγµατα για να έχει επιτυχία η προσπάθεια αυτή και να ανακουφιστεί
µεγάλο µέρος του πρωτογενούς τοµέα.
Κι αν αυτά σας φαίνονται αστεία, δεν έχετε δει τίποτε ακόµη. Η ευρωπαϊκή νέα οδηγία, η οποία µόνο νέα
δεν είναι, γυρίζοντας µας πίσω στο µακρινό 1996, δεν
αφήνει περιθώρια παράτασης και θεωρείται οριστική η
25η Μαϊου ως ηµεροµηνία έναρξης και εφαρµογής της.

Συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις
Ενηµερωτικά να πω ότι όλοι όσοι εισπράττουν
επιδοτήσεις, είναι υποχρεωµένοι να
ενηµερώσουν το λογιστή τους ότι έχουν
λάβει επιδοτήσεις παλαιοτέρων ετών και να
υποβάλλουν συµπληρωµατικές δηλώσεις. Από
φέτος οι συµπληρωµατικές υποβάλλονται µέχρι
το τέλος του κάθε έτους. Μετά έχει πρόστιµο.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περπατάει η ιστορία του βιοαερίου
αλλά δεν σηµειώνονται θεαµατικοί
ρυθµοί, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν
κατά τη διάρκεια σχετικού συνεδρίου
στη Zootechnia. Αυτό που είναι αρκετά
υποσχόµενο, είναι η χρήση βιοαερίου
για την παραγωγή βιοµεθανίου,
που έχει πολλά καλά στοιχεία για να
χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο κίνησης.

Καύσιμα
κίνησης

το επόμενο βήμα
για τις μονάδες
βιοαερίου
Την παραγωγή βιομεθανίου από γεωργικά
απόβλητα για τις ανάγκες μετακινήσεων
ωθεί η νέα πολιτική της ΕΕ για το κλίμα
και ο ενεργειακός σχεδιασμός της Ελλάδας

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με τον «αραµπά» κινούνται οι διαδικασίες, που αφορούν στην έκδοση αδειών για την εγκατάσταση
και τη λειτουργία µονάδων βιοαερίου, σε πολλές
περιφέρειες της χώρας, ενώ σε γεωγραφικά διαµερίσµατα όπως η Πελοπόννησος και η ∆υτική Ελλάδα οι επενδυτές «σκοντάφτουν» και στην έλλειψη πρόσβασης στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ.
Ήδη η «ουρά» που έχει σχηµατιστεί από ενδιαφερόµενους για τη λήψη αδειών µεγαλώνει διαρκώς και υπολογίζεται πως τα αιτήµατα που έχουν
υποβληθεί για νέες µονάδες ή επέκταση υφιστάµενων και είναι σε διάφορα στάδια ωριµότητας, ίσως, πλέον, να ξεπερνούν ακόµη και τα 200 MW
σε όλη την επικράτεια, αν συµπεριληφθούν και εκείνα που έχουν εξασφαλίσει «πράσινο φως», αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµη.
«∆εν έχουµε αυταπάτες πως όλη αυτή η αιτούµενη ενεργειακή ισχύς θα µετατραπεί τελικώς σε
επενδύσεις, ωστόσο είναι ενδεικτική του ζωηρού
ενδιαφέροντος και της δυναµικής που υπάρχει για
τον κλάδο, κάτι που φαίνεται, επίσης και από το
γεγονός ότι οι περισσότεροι που έχουν ήδη επενδύσει, σπεύδουν να επεκτείνουν την ισχύ των µονάδων τους», είπε στην Agrenda ο γενικός γραµ-

µατέας του Ελληνικού Συνδέσµου Παραγωγών Βιοαερίου Σπύρος Τζιάκας, τον οποίο συναντήσαµε
στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύνδεσµος, στο
πλαίσιο της 11ης Zootechnia.

Έως και 18 µήνες για µια άδεια
Μιλώντας για τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, έµπειρο στέλεχος εταιρείας συµβούλων µε το
οποίο συνοµίλησε η Agrenda, αλλά θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία του για ευνόητους λόγους,
ανέφερε ότι σε κάποιες περιφέρειες, για ανεξήγητους λόγους, στην έκδοση µιας άδειας απαιτούνται
έως και 18 µήνες, ενώ σε άλλες αρκούν λίγες εβδοµάδες. Τα προβλήµατα στην έκδοση των αδειών δεν είναι, ωστόσο, ο µόνος ανασχετικός παράγοντας για τους επενδυτές στον κλάδο.
«Είναι επίσης η νοµοθεσία µε τις χρήσεις γης,
τα πολεοδοµικά, τα περιβαλλοντικά, η εύρεση των
πρώτων υλών, η διάθεση των τελικών προϊόντων
και όταν µε το καλό τα διασφαλίσεις όλα αυτά, έρχεται και το µείζον θέµα της χρηµατοδότησης. Και
εκεί πρέπει να περάσεις µέσα από τοίχο, διότι οι
τράπεζες, αυτή την στιγµή, δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν δάνεια για όλες αυτές τις επενδύσεις» µας ανέφερε ο κ. Τζιάκας.

∆υσκολία πρόσβασης στο δίκτυο
Ένα ακόµη µεγάλο πρόβληµα, όπως τονίζει ο
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Από αριστερά, ο Γ. Κρεµλής, διευθυντής επί τιµή της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος της ΕΕ και ο καθηγητής δενδροκοµίας ∆ρ. Αλ. Παπαχατζής.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προβλήματα με την πρώτη ύλη
και την απόθεση χωνεμάτων
Ειδικά στο ζήτηµα της εύρεσης πρώτων υλών ο συνοµιλητής µας έκανε λόγο για µια
άνευ προηγουµένου παραδοξότητα, διότι, ενώ υπάρχουν σε πληθώρα σε όλη την επικράτεια και επιβαρύνουν το περιβάλλον, οι επενδυτές δυσκολεύονται να τις εξασφαλίσουν, ώστε να σιγουρέψουν ότι η µονάδα θα µπορεί να λειτουργήσει.
«Υπολογίζεται ότι η πρώτη ύλη που υπάρχει διαθέσιµη σε µονάδες ανά την Ελλάδα
µπορεί να συντηρήσει µονάδες µε τριπλάσια δυναµικότητα από αυτές που λειτουργούν
σήµερα στη χώρα και έχουν ισχύ περί τα 25 MW» σηµείωσε ο κ. Τζιάκας, διευκρινίζοντας πως «η νοµοθεσία πρέπει να υποχρεώσει όσους έχουν τα απόβλητα να τα πάνε
στους κατάλληλα αδειδοτηµένους φορείς, αντί να πετάγονται ρυπαίνοντας πολλές φορές το περιβάλλον». ∆υστοκία υπάρχει, επίσης, και στο που θα αποτίθεται το χωνεµένο
τελικό προϊόν από τη µονάδα, αφού, όπως υπογραµµίζει ο γενικός γραµµατέας του ΕΣΠΑΒ, «παρότι πρόκειται στην ουσία για ένα λίπασµα, κάποιοι δεν το θέλουν στα χωράφια τους ή ζητούν χρήµατα για να επιτρέψουν την απόθεσή του».

πρόεδρος του Συνδέσµου Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, είναι αυτό της πρόσβασης στο δίκτυο από το ∆Ε∆∆ΗΕ, ώστε ο επενδυτής να µπορεί να διοχετεύει την ενέργεια την οποία παράγει. «Ολόκληρη η Πελοπόννησος και η ∆υτική Ελλάδα, δεν
έχει τέτοια πρόσβαση στο δίκτυο, ενώ θέµατα υπάρχουν και στα νησιά. Ζητάς άδεια και δεν µπορούν να στη δώσουν. ∆εν έχουν», µας ανέφερε
χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την όλη κατάσταση
στον ανταγωνισµό που υπάρχει στις συγκεκριµένες περιοχές µε άλλες επενδύσεις ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, στα οποία, λόγω
µεγαλύτερης αποδοτικότητας, δίδεται προτεραιότητα. Ο ίδιος επεσήµανε πως µέσα στον Φεβρουάριο θα ανοίξει µια δηµόσια διαβούλευση σχετική µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του δικτύου και
είναι ευκαιρία να δοθεί λύση.

Επέκταση υφιστάµενων µονάδων και παραγωγή
βιοµεθανίου για χρήση ως καύσιµο κίνησης
Αυτή τη στιγµή, εξάλλου, στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον κ. Τζιάκα, είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο γύρω στις 28 µονάδες, κυρίως στη Θεσσαλία
και στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, ενώ η
ισχύς τους είναι γύρω στα 25 MW. Ο ίδιος ανέφερε πως κάποιες επενδύσεις είναι πολύ κοντά στο
να ξεκινήσει η κατασκευή τους και µια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η «Βιοαέριο Νιγρίτας ΑΕ» συµ-

φερόντων του οµίλου Agrotech, στην οποία θα επενδυθούν από το τέλος Μαρτίου και µετά περί τα
7 εκατ. ευρώ, µε σκοπό η ισχύς της από το 1 MW
σήµερα, να φτάσει στα 3 MW.
«Περπατάει η ιστορία του βιοαερίου αλλά δεν θα
έχουµε θεαµατικούς ρυθµούς. Αυτό που είναι αρκετά υποσχόµενο, είναι η χρήση βιοαερίου για την
παραγωγή βιοµεθανίου. ∆ηλαδή ενός αερίου καυσίµου που έχει ανάλογες ιδιότητες µε το φυσικό αέριο και το οποίο επίσης έχει πολλά καλά στοιχεία
για να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο κίνησης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΣΠΑΒ, σηµειώνοντας πως «µας
είπαν από το υπουργείο ότι υπάρχει πρόθεση µέσα
στο 2019 να µπει και στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό που αφορά στο κλίµα. Έχει ληφθεί πολιτική
απόφαση όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης».
Παρά τα όποια εµπόδια, η τεχνολογία του βιοαερίου έχει δυναµική, ενώ στο «παιχνίδι» της αξιοποίησης της, εσχάτως, έχουν αρχίσει να µπαίνουν
και δηµοφιλείς τουριστικοί προορισµοί στο Αιγαίο.
Μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα αναζητούν
τρόπους να διαχειριστούν τα οργανικά τους απόβλητα κι η τεχνολογία αυτή, σε προκατασκευασµένα containers, τους εξασφαλίζει µείωση κόστους ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, όπως
ανέφερε από το βήµα της εκδήλωσης η Ελένη Μπαϊράµη, εκπρόσωπος οµίλου εταιρειών, µε παρουσία
στον κλάδο σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

∆ιαφορές
Σε κάποιες
περιφέρειες, για
ανεξήγητους
λόγους, στην
έκδοση µιας
άδειας απαιτούνται έως και 18
µήνες, ενώ σε
άλλες αρκούν
λίγες εβδοµάδες
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Πόροι 10 δις
για την κυκλική
οικονοµία στον
πρωτογενή
τοµέα
Σηµαντικές ευκαιρίες για τον
αγροκτηνοτροφικό τοµέα
αναµένεται να προκύψουν κι από
την ανάπτυξη του µοντέλου της
κυκλικής οικονοµίας όπως
διαφάνηκε στο συνέδριο
Agrocircle, που οργανώθηκε στο
πλαίσιο της Zootechnia.
Ενδεικτικό της σηµασίας που
αποδίδεται σε αυτή τη µορφή
βιώσιµης ανάπτυξης της
οικονοµίας, είναι το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε
τον Έλληνα εκπρόσωπο της
Commission, Μαργαρίτη Σχοινά,
θα διαθέσει ποσό 10 δισ. ευρώ,
στην επόµενη προγραµµατική
περίοδο, για δράσεις στον
πρωτογενή τοµέα, που θα
ενισχύουν την κυκλική οικονοµία.
«Στο µέλλον οι οικονοµίες που
δεν θα λειτουργούν κυκλικά,
απλώς θα βουλιάξουν, δεν θα
είναι ανταγωνιστικές», τόνισε
από την πλευρά του ο πρώην
αναπληρωτής υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης
Τσιρώνης, υποστηρίζοντας πως
οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και οι
γεωργοί, αν αξιοποιήσουν τα
απόβλητα των εκµεταλλεύσεών
τους θα έχουν τεράστια
περιβαλλοντικά αλλά και
οικονοµικά οφέλη, αφού θα
µπορέσουν να απεξαρτηθούν από
τον παράγοντα κόστους ενέργειας
που αντιστοιχεί περίπου στο 30%
του συνολικού κόστους
παραγωγής. Επιπλέον,
επιστηµονικές µελέτες έχουν
καταδείξει πως απορρίµµατα της
ελαιοκοµίας, όπως ο ρυπαντής
κατσίγαρος, είναι πολύ πλούσια
σε πολυφαινόλες ενώ ένα µείγµα
αποβλήτων της τυροκοµίας και
της ελαιοκοµίας, δείχνει προϊόν
πολύ θρεπτικό για ζωοτροφή.
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Τα κλειδιά της Κρητών Άρτος,
σε έναν Ινδό φούρναρη
Στον έλεγχο της Switz Group, το πλειοψηφικό πακέτο της εισηγμένης
Ο στρατηγικός μέτοχος εστιάζει σε εξαγορές μικρομεσαίων εταιρειών
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Η Switz Group
έχει παρουσία
µε θυγατρικές
εταιρείες σε Ινδία,
Σαουδική Αραβία,
Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Τουρκία,
Αυστραλία και
Ελλάδα µέσω της
πλειοψηφικής
συµµετοχής της
στην εταιρεία
Olympic Foods Ltd.

Η ανάγκη για κεφάλαια, τεχνογνωσία και περαιτέρω
εξωστρέφεια έφερε την Κρήτων Άρτος, στον έλεγχο
της Switz Group, η οποία απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ελληνικής εισηγµένης βιοµηχανίας
παξιµαδιών. Η επισφράγιση της συµφωνίας ανακοινώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου µε την Switz Group
Europe Limited να κατέχει πλέον αµέσως και εµµέσως, µέσω της εταιρείας Exalico Limited της οποίας
είναι µοναδική µέτοχος η ίδια, το 60,56% του συνόλου των µετοχών της Κρητών Άρτος (3.222.351 κοινές ονοµαστικές µετοχές). Μάλιστα, σύµφωνα µε επιχειρηµατικούς κύκλους, δεν αποκλείεται το ποσοστό της Switz Group να αυξηθεί στο 80%.
Η επόµενη µέρα της Κρήτων Άρτος, θα βρεθεί στο
επίκεντρο έκτακτης γενικής συνέλευσης την 28η
Φεβρουαρίου, µε θέµατα την αύξηση του µετοχικού
της κεφαλαίου κατά ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ, την
αλλαγή του ∆Σ προφανώς, προκειµένου αυτό να
προσαρµοστεί στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς και

την έξοδό της από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ.
Ο νέος πλειοψηφών µέτοχος, που σηµειωτέων
από πέρυσι διεκδικεί και τα Παγωτά ∆ωδώνη, ελέγχεται από την οικογένεια Χορακιγουάλα, ινδικής καταγωγής, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από έναν φούρνο το 1980 στη Σαουδική Αραβία στον χώρο παραγωγής και εµπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ετοίµων προϊόντων καθώς και πρώτων υλών και σήµερα τζιράρει ετησίως περί τα 250 εκατ. δολάρια. Έχει παρουσία µε θυγατρικές εταιρείες σε αρκετές χώρες όπως
Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Τουρκία, Αυστραλία και Ελλάδα µέσω της πλειοψηφικής συµµετοχής της στην εταιρεία Olympic
Foods Ltd, παραγωγή και εµπορία πρώτων υλών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής µε εγκαταστάσεις
στην Μεταµόρφωση Αττικής. Μάλιστα, η στρατηγική ανάπτυξης του οµίλου βασίζεται στις εξαγορές
µικροµεσαίων εταιρειών της αρτοβιοµηχανίας, της
λιανικής πώλησης άρτου, της παρασκευής και διανοµής υλικών αρτοποιίας, της παραγωγής και επεξεργασίας αυγών.

Μικρά και «αχαρτογράφητα» καταστήματα
με δυναμική στις πωλήσεις μπύρας
Η πλειοψηφία των
καταναλωτών αγοράζει
µπύρα από τα µικρά σηµεία
για άµεση κατανάλωση,
είτε µε φίλους είτε µε
την οικογένειά τους,
επιβεβαιώνοντας για
άλλη µία φορά το ότι η
µπύρα είναι το κατεξοχήν
ποτό της παρέας και
συντροφικότητας
ενηλίκων.

ΝΕΑ

Ολιστική στήριξη Πειραιώς
στην κτηνοτροφία

Με 43 συνεργασίες στον κτηνοτροφικό
τοµέα µέσω Συµβολαιακής Κτηνοτροφίας,
καθώς και µε εξειδικευµένες χρηµατοδοτικές
λύσεις, όπως το Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών, το
πρόγραµµα Μικρο-χρηµατοδότησης και την
Κάρτα του Αγρότη, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει
να συµβάλλει στη µείωση του κόστους παραγωγής
δείχνοντας έµπρακτα τη στήριξή της στον κλάδο.
Επιπρόσθετα, µέσω των επενδυτικών δανείων
υποστηρίζει την υλοποίηση των αναπτυξιακών
σχεδίων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.

Ενισχυµένη η 11η Zootechnia,
η σκυτάλη στην 12η Agrothessaly

Από µικρά σηµεία πώλησης συµπεριλαµβανοµένων και των «αχαρτογράφητων» καταστηµάτων
διοχετεύεται το 50% των πωλήσεων µπύρας. Μάλιστα, σηµαντικό ρόλο στη δυναµική αυτών των καταστηµάτων – ιδίως των εποχιακών – διαδραµατίζει
ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός των τουριστών.
Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία των καταναλωτικών τάσεων για την αγορά µπύρας που παρουσίασε
πρόσφατα η Ολυµπιακή Ζυθοποιία στο Convenience
Retailing Conference 2019, µε την παρουσία στελεχών λιανεµπορίου και προµηθευτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα µικρών σηµείων πώλησης.
O Βασίλης Φιλίππου, Insights & Innovation Manager
της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας, αναφέρθηκε, µεταξύ

άλλων, στα στοιχεία που προσδιορίζουν τη συγκεκριµένη τυπολογία καταστηµάτων (µέγεθος, εµπορευόµενα είδη κλπ.) και στον εκτιµώµενο αριθµό
των σηµείων που δύναται να καταµετρηθούν, τα οποία ανέρχονται σε 30.400 καταστήµατα.
Ειδικότερα, για την αγορά της µπύρας, ο Β. Φιλίππου ανέφερε ότι από τις συνολικές πωλήσεις της
ζεστής αγοράς, το 36% περίπου προέρχεται από τα
µικρά σηµεία λιανικής πώλησης, όπου αν συνυπολογιστούν και τα «αχαρτογράφητα» καταστήµατα
το ποσοστό µπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το
50%. Σηµαντικό ρόλο στη δυναµική αυτών των καταστηµάτων – ιδίως των εποχιακών – διαδραµατίζει
ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός των τουριστών.

«Ψήφο εµπιστοσύνης» έδωσαν Έλληνες και ξένοι
εµπορικοί επισκέπτες του κτηνοτροφικού κλάδου
στην 11η Zootechnia, που αυξήθηκαν κατά 30%
από την περσινή διοργάνωση. Οι εκθέτες ανήλθαν
σε 988, έναντι 939 το 2017, ενώ το επόµενο
ραντεβού της ∆ΕΘ-Helexpo µε τον αγροτικό
κόσµο, στην 12η Agrothessaly, που
διοργανώνεται 28 Φεβρουαρίου µε 3 Μαρτίου
στην Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης Λάρισας.

Με πρόστιµα και 8.000 ελέγχους
σε επιχειρήσεις τροφίµων ο ΕΦΕΤ
Πρόστιµα 67.650 ευρώ επικύρωσε ο ΕΦΕΤ σε 6
επιχειρήσεις τροφίµων για παραβάσεις αναφορικά
µε καταλληλότητα και ιχνηλασιµότητα προϊόντων
και κανόνες υγιεινής. Εγκρίθηκε Πρόγραµµα
Επίσηµων Ελέγχων τα έτη 2019 και 2020, για
8.330 επιθεωρήσεις και 700 σε γαλακτοκοµικά.
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Ο νέος πλειοψηφών
µέτοχος στην Κρητών
Άρτος, ελέγχεται
από την οικογένεια
Χορακιγουάλα, ινδικής
καταγωγής.

Κτηνοτρόφοι
ανησυχούν
για Magnum
Vegan
Ανησυχίες στους κτηνοτροφικούς
κύκλους Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας εγείρει η παρουσίαση, τον
προηγούµενο µήνα, του πρώτου παγωτού για χορτοφάγους στις αγορές
αυτές, από την Unilever. Εκπρόσωπος των Αυστραλών κτηνοτρόφων,
σύµφωνα µε τον Independent, τόνισε πως το νέο Magnum Vegan παγωτό, που κυκλοφορεί ήδη στην Ευρώπη, καθώς και άλλων εναλλακτικών
µη γαλακτοκοµικών προϊόντων, συνιστούν ένα σοβαρό πρόβληµα στη
βιοµηχανία. «Είναι παραπλανητικό
να χαρακτηρίζει κανείς το προϊόν
αυτό παγωτό» υποστηρίζει η Ένωση Κτηνοτρόφων της Αυστραλίας,
συµπληρώνοντας πως «καθίσταται
ένα συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα
για τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών
η σύνδεση φυτικής προέλευσης προϊόντων µε τα γαλακτοκοµικά». Από
την πλευρά της, η Unilever εξήγησε
πως το Magnum Vegan πλασαρίστηκε ως «ένα παγωµένο γλύκισµα».

ΤΥΡΙΑ
ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

Οι δύο νέες γεύσεις της
µάρκας, το Magnum Vegan
Classic και το Magnum
Vegan Almond, είναι ήδη
διαθέσιµες σε όλη την
Ευρώπη και σε καταστήµατα
της Μεγάλης Βρετανίας,
συµπεριλαµβανοµένης
της Tesco.

0,1

ΛΙΩΜΕΝΑ
ΤΥΡΙΑ

14,5

ΣΚΛΗΡΑ
ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ

74,3

ΜΑΛΑΚΑ ΤΥΡΙΑ

Με µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 2%
η εγχώρια κατανάλωση τυριών το 2019-2020
Τη διετία 2019-2020 προβλέπεται αύξηση της συνολικής εγχώριας
κατανάλωσης τυροκοµικών προϊόντων µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2%, σύµφωνα
µε κλαδική έκθεση της ΙCAP. Όπως καταγράφεται, η συνολική εγχώρια
παραγωγή τυριών παρουσίασε αύξηση 1,7% το 2017 σε σχέση µε το 2016,
ενώ το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης καλύπτεται από τα τυριά ελληνικής
παραγωγής (62%-65%). Αύξηση παρουσιάζει και η κατανάλωση εισαγόµενων
τυριών µε τη συµµετοχή τους να κυµαίνεται στο 35%-38%.

Αρωγός η ΜΕΒΓΑΛ στις
αθλοπαιδίες της Χ.Α.Ν.Θ
Εµπεδώνει την τελευταία διετία τη
χορηγική της συνεργασία η γαλακτοβιοµηχανία ΜΕΒΓΑΛ, µε τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, προµηθεύοντας τον παιδικό σταθµό και το νηπιαγωγείο της
Χ.Α.Ν.Θ. µε γάλα, γιαούρτι και τυροκοµικά προϊόντα, καλύπτοντας
πλήρως τις ανάγκες των παιδιών.
Παράλληλα, η ΜΕΒΓΑΛ στέκεται αρωγός του Τοµέα Αθλητισµού
της Χ.Α.Ν.Θ. µε το σοκολατούχο
«Topino», καθώς ενισχύει τις αγωνιστικές δραστηριότητες όλων
των τµηµάτων υποδοµής που λειτουργούν. Η συνεργασία ΜΕΒΓΑΛ
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Η Κοµισιόν
ζητά από τον
ΠΟΕ να µπει
τάξη στους
δασµούς ΗΠΑ
στις ελιές

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(2017)

11,1

Agrenda

– Χ.Α.Ν.Θ. θα συνεχιστεί σε όλη τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής και αγωνιστικής χρονιάς 2018-2019, τόσο µε τη χορηγική υποστήριξη των
Ακαδηµιών Μπάσκετ, Βόλεϊ και Χάντµπολ, όσο και µε την προσφορά
προϊόντων στον παιδικό σταθµό και
το νηπιαγωγείο της αδελφότητας.
Για το κοινωνικό έργο της τιµήθηκε η ΜΕΒΓΑΛ, σε µία εκδήλωση
που διοργάνωσε η Αδελφότητα στη
Θεσσαλονίκη, µε την αντιπρόεδρο
και διευθύνουσα Σύµβουλο της βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιοµηχανίας Μαίρη Χατζάκου να παραλαµβάνει το σχετικό βραβείο.

Στα χέρια του ΠΟΕ
εναποθέτει η Κοµισιόν την
επίλυση του ζητήµατος µε
τους υψηλούς δασµούς
που επέβαλε πέρυσι το
καλοκαίρι, µονοµερώς η
Ουάσιγκτον στις
εισαγωγές ισπανικών
µαύρων επιτραπέζιων
ελιών, επιφέροντας
απώλειες πάνω από 20
εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε
διπλωµατικές πηγές που
επικαλείται η ισπανική
εφηµερίδα Αgronegocios,
η Κοµισιόν, που έχει
κινήσει τις διαδικασίες
προσφυγής από τις 25/1,
θα προσπαθήσει να
αποδείξει στα κεντρικά του
ΠΟΕ στη Γενεύη, πως τόσο
υψηλοί δασµοί όσο αυτοί
που επέβαλε η κυβέρνηση
του Τραµπ είναι
παράνοµοι. Υπενθυµίζεται
πως οι ΗΠΑ κατηγόρησαν
τους Ισπανούς εξαγωγείς
για µονοπώλιο
επιτραπέζιων ελιών στην
αµερικανική αγορά, λόγω
των χαµηλών τιµών που
βάσει των κατηγοριών του
λόµπι της Καλιφόρνια,
καθίστανται δυνατές λόγω
των επιδοτήσεων της ΚΑΠ.
Σύµφωνα µε τον υπουργό
Γεωργίας, Αλιείας και
Τροφίµων της Ισπανίας,
Λουίς Πλάνας, έπειτα από
τις ενέργειες της ΕΕ, οι
ΗΠΑ ίσως φανούν
περισσότερο διαλλακτικές
στο ζήτηµα που απασχολεί
έντονα την ισπανική
βιοµηχανία ελιάς και
ελαιολάδου.

B12 | 34

Agrenda

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Μάχη με τα κρασιά
του «νέου κόσμου»
για μερίδια αγοράς
Έχουν τα μέσα οι Έλληνες παραγωγοί να αμυνθούν
απέναντι στις οικονομικότερες ετικέτες εισαγωγής
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
skopelitou@agronews.gr

«Πρέπει να δώσουµε µάχη για τη
θέση µας στην αγορά»
Ζητώντας από τον Γιάννη Βογιατζή, οινοποιό και αντιπρόεδρο της
Ε∆ΟΑΟ, να θέσει τον µεγαλύτερο
στόχο του 2019 για τον κλάδο, εκείνος επεσήµανε ότι «Ο κλάδος
µας θα πρέπει να αναδείξει τα πολύ ωραία κρασιά του, αφήνοντας
πίσω την «φλυαρία» των πολλών
ετικετών. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούµε την είσοδο των ξένων κρασιών στην ελληνική αγορά. Αυτή προέρχεται από δύο πλευρές. Από τη µία έχουµε τις εισαγωγές καλών κρασιών, που συµβάλλουν στην εκπαίδευση του καταναλωτή, και από την άλλη έχουµε τα
οικονοµικότερα κρασιά από χώρες,
όπως εκείνες του «νέου κόσµου»,
µε τα οποία πρέπει να δώσουµε µάχη στην αγορά για να µην χάσουµε τις θέσεις µας».
Ο ίδιος πιστεύει ότι οι Έλληνες οινοπαραγωγοί έχουν τη δυνατότητα
και τα µέσα να απαντήσουν σε αυτή
την πρόκληση, αλλά και να δώσουν
την κατάλληλη εικόνα στον τουρισµό, ειδικά τώρα που το πρόβληµα
του ΕΦΚ στο κρασί αποτελεί παρελθόν, αλλά όχι ιστορία µιας και κατάλοιπα του προβλήµατος εντοπίζονται ακόµα στην ελληνική αγορά.

Να δούµε το κρασί
«έξω απ’ το κουτί»…
Μια καλύτερη θέση στην αγορά
προϋποθέτει και ένα διαφορετικό
πλασάρισµα του προϊόντος, σύµφωνα µε τα µέλη της Ένωσης «Οίνοι Βορείου Ελλάδος». Στη λογική
αυτή κινήθηκαν οι παράλληλες εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης
«Τα ΒορΟινά», όπως εξήγησε στην
Agrenda η υπεύθυνη επικοινωνίας
της Ένωσης, Αλεξάνδρα Ανθίδου.
«∆εν προωθούµε την οινοποσία
αλλά την οινογνωσία, τη γευσιγνωσία και φυσικά την απόλαυση», ανέφερε η ίδια. Επιπλέον, βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη του κλάδου
είναι επίσης η εκπαίδευση του κοινού για την οποία επίσης φρόντισε
η φετινή διοργάνωση.

∆ιάκριση
Καλύτερος Έλληνας
Οινοχόος 2019
αναδείχτηκε ο Άρης
Σκλαβενίτης, ο οποίος
αποσπά τον τίτλο για
δεύτερη φορά

Βιβλία Άµπελος όπως Μαλαγουζιά;
Από τη µεριά του ο κ. Γεροβασιλείου αναφέρθηκε στην καταχώρηση µίας νέας ελληνικής ποικιλίας,
από την οποία παράγεται ο Βίβλινος
Οίνος του Κτήµατος Βιβλία Χώρα.
«Το όνοµα Βίβλινος Οίνος, που
βγάζουµε εδώ και χρόνια σε ροζέ

και ερυθρό, φέτος γίνεται επίσηµο,
ενώ η ποικιλία από την οποία παράγεται θα καταχωρηθεί ως Βιβλία Άµπελος. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το
2001 περίπου, όταν αγοράζαµε καινούργια αµπελοτεµάχια για τη Βιβλία
Χώρα. Ένας βοσκός µας είπε για ένα αµπέλι πάνω στο βουνό. Ήταν ένας αµπελώνας, ο οποίος δεν καλλιεργούνταν, ένα άγριο αµπέλι. Προσπαθήσαµε να κάνουµε ταυτοποίηση και είδαµε ότι επρόκειτο για µία
ελληνική ποικιλία, καθώς µοιράζεται πολλά χαρακτηριστικά µε άλλες
ελληνικές. Μπορούµε να πούµε ότι
είναι µία αρχαία ποικιλία, η οποία
δεν έχει µεταλλαχθεί. Εµείς κόψαµε κάποιους βλαστούς, την πολλαπλασιάσαµε κι αυτή τη στιγµή είµαστε οι µόνοι που την καλλιεργούµε.
Ονοµάσαµε το κρασί Βίβλινο Οίνο,
όπως οι Φοίνικες».
Να σηµειωθεί εδώ πως στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης «Τα
ΒορΟινά», ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός για τον Καλύτερο Έλληνα Οινοχόο 2019 µε νικητή τον Άρη Σκλαβενίτη, ο οποίος αποσπά τον τίτλο για δεύτερη φορά.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Αν η αγορά είναι µια «µάχη» στην
οποία ο κάθε παίκτης καλείται να
υπερασπιστεί τη θέση του, τίθεται
το ερώτηµα αν έχεις τα κατάλληλα
«όπλα» για να ανταποκριθείς στην
πρόκληση. Αν το ελληνικό κρασί
έχει να αντιµετωπίσει, µεταξύ άλλων, την είσοδο στην ελληνική αγορά οικονοµικότερων προϊόντων
από άλλες χώρες, έχει τα µέσα να
απαντήσει. Κρίνοντας από την εικόνα των οινοποιών στην έκθεση
«Τα ΒορΟινά», την κεντρική εκδήλωση γευστικής δοκιµής οίνων από τα µέλη της ένωσης «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο
Grande Bretagne στην Αθήνα, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι τα έχει.
Τα οινοποιεία-µέλη της Ένωσης δεν έφεραν µαζί τους στην Αθήνα, µόνο τα κρασιά του τρύγου
του 2018, νέες οινικές προτάσεις
αλλά και παλαιότερες και κλασικές οινοποιήσεις. Έφεραν επίσης
έναν αέρα ανανέωσης µέσα από
τη διαδικασία re-branding της Ένωσης, αλλά και την προσπάθειά
τους να πλασάρουν το κρασί µε έναν νέο τρόπο, που να καλύπτει
τον ορισµό του value for money.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανταπόκριση του αθηναϊκού κοινού, τόσο

των επαγγελµατιών, όσο και των οινόφιλων, στο κάλεσµα της Ένωσης
ήταν για άλλη µια χρονιά θερµή.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ένωσης Αλ. Ανθίδου µιλά στην Agrenda.

Μια καλύτερη θέση στην αγορά προϋποθέτει και ένα διαφορετικό πλασάρισµα του προϊόντος.

AgroNews.gr
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Όλα τα είπαν τα βλέμματα
μπροστά από το πλέξιγκλας
Οι δυνατότητες του αιγοπρόβειου γάλακτος δεν εξαντλούνται στην παραγωγή φέτας
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η κρίση στο αιγοπρόβειο γάλα είναι τοπική, δεν είναι παγκόσµια και όσο πιο
νωρίς αποδεσµευτούµε απ’ όλες αυτές
τις συζητήσεις για το από τί γάλα παράγεται η φέτα ή τα υπόλοιπα ΠΟΠ προϊόντα, θα αποκτήσει ο κλάδος τα θεµελιώδη ώστε να εκµεταλλευτεί ουσιωδώς
την πρωτιά της χώρας µας πανευρωπαϊκά στην παραγωγή πρόβειου τυριού.
Αυτό κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια
της ζωντανής συζήτησης για τη γαλακτοφόρο κτηνοτροφία που διοργάνωσε
η Agrenda στα πλαίσια της Zootechnia,
όπου ακούστηκαν χωρίς στεγανά απόψεις γαλακτοβιοµηχάνων, κτηνοτρό-

φων και φορέων. Κεντρικός οµιλητής
ο διεθνούς φήµης καθηγητής από τη
Σαρδηνία, Guiseppe Pulina ο οποίος
τόνισε πως θα χρειαστεί 25% περισσότερο πρόβειο και 50% αίγειο γάλα έως
το 2030 η διεθνής αγορά, και πως η Ελλάδα έχει ρόλο να παίξει, αφενός διαφοροποιώντας την παραγωγή της ως
ένα βαθµό από τη φέτα και αφετέρου
προωθώντας το προϊόν αυτό ως κάτι
που αξίζει να δώσει το κάτι παραπάνω ο καταναλωτής για να το αγοράσει.
Για έναν κλάδο, αλλά δύο ξεχωριστές δουλειές, έκανε λόγο ο επίκουρος καθηγητής του ΓΠΑ, Θανάσης Γελασάκης, λέγοντας πως για τα εντατικά συστήµατα ο στόχος θα πρέπει
να είναι η αυξηµένη ποσότητα γάλα-

κτος καλής ποιότητας, µε χαµηλά σωµατικά κύτταρα και όσο καλύτερο σε
λίπος και πρωτεϊνη γίνεται. Ενώ για
τις εκτατικές, πρέπει να δοθεί προσο-

χή στη διαφορετική αξία στο γάλα λόγω των ιδιαίτερων οργανοληπτικών
του συστατικών. Στα πλαίσια της συζήτησης η υφυπουργός Αγροτικής Α-

νάπτυξης Ολυµπία Τελιγιορίδου είπε
πως η πολιτεία θα βρει άλλον τρόπο
ενίσχυσης για τα νησιά, καθώς τα de
minimis προϋποθέτουν να έχει παραδώσει ο κτηνοτρόφος έστω ένα λίτρο
γάλα, κάτι που στις νησιωτικές περιοχές χωρίς τυροκοµεία αυτό είναι αδύνατον. Από τους εκπροσώπους της βιοµηχανίας γάλακτος ακούστηκε η άποψη ότι η φθίνουσα πορεία στην τιµή
της φέτας οφείλεται στη λανθασµένη
άποψη ότι µπορεί να ανταγωνιστεί το
λευκό τυρί, κάτι που δεν βρίσκει σύµφωνους τους κτηνοτρόφους που απάντησαν ότι οι εισαγωγές γάλακτος είναι οι κύριες υπεύθυνες γι’ αυτό. Επιπλέον η κουβέντα εστιάστηκε και στο
νέο κανονισµό για το γιαούρτι.
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Έχει κι άλλες δυνατότητες το αιγοπρόβειο γάλα

Σταδιακός απογαλακτισμός
από την παραγωγή φέτας
Ευνοϊκή η εξέλιξη της διεθνούς ζήτησης για πειραματισμούς με νέες συνταγές
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

είναι ένα φρέσκο προϊόν που δεν
µπορεί να τροποποιηθεί και να αποθηκευτεί για πολύ καιρό, καθιστά δύσκολο να υπάρξει επαρκής
άµυνα και έλεγχος στα σκαµπανεβάσµατα της αγοράς. Ως παράδειγµα έφερε την Ιταλία, που αντιµετωπίζει αντίστοιχα διαρθρωτικά προβλήµατα, εφόσον στηρίζεται µόνο
σε µία εξαγωγική αγορά, τις ΗΠΑ,
όπως και σε ένα τυρί, το Πεκορίνο
Ροµάνο. Οι ιταλικές αρχές πάντως
έχουν ήδη κινητοποιηθεί, µε µεγάλες έρευνες αγορές για νέα προϊόντα που ζητούν οι καταναλωτές και
οι οποίες έχουν αποτελέσµατα, που
ωστόσο δεν µπορούσε να αποκαλύψει καθώς αφορούν ευαίσθητα δεδοµένα της ιταλικής βιοµηχανίας.

kontonis@agronews.gr

Ηγέτιδα χώρα στην παραγωγή πρόβειου τυριού που οφείλει να εκµεταλλευτεί, χωρίς στεγανά µεταξύ βιοµηχανίας και κτηνοτρόφων, την ευνοϊκή συγκυρία αύξησης της ζήτησης
στα προϊόντα αιγοπροβατοτροφίας
διεθνώς, χαρακτήρισε την Ελλάδα, ο
διεθνούς φήµης καθηγητής και ζωοτέχνης στο Πανεπιστήµιο της Σαρδηνίας, Giuseppe Pulina, κεντρικός
οµιλητής στο MilkConference που
διοργάνωσε η Agrenda στα πλαίσια της Zootechnia.

Μία σχέση 80-20 για αρχή
Για να γίνει αυτό, ο Ιταλός, µε ελληνικές ρίζες, καθηγητής, θεωρεί ότι
ο κλάδος οφείλει να «απογαλακτιστεί» σε ένα βαθµό από τη φέτα, χαρακτηρίζοντας άκρως επιβαρυντικό
παράγοντα το γεγονός ότι περίπου
το 90% της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος πηγαίνει εκεί. «Για αρχή, αντί για 90% της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος που κατευθύνεται για την παραγωγή φέτας, να
κατέβει π.χ στο 80% και το υπόλοιπο να µεταποιηθεί σε άλλα είδη».
Παράλληλα, το γεγονός ότι η φέτα

Ο «σοµελιέ» της φέτας

Σύµβολο ο βοσκός
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και
Γαλλία πρέπει να ζητήσουν
από την Unesco να προστατεύουν την πολιτιστική
κληρονοµιά, γιατί χωρίς
βοσκούς θα χάσουµε τη
µεσογειακή µας ψυχή

Το ίδιο πρότεινε να κάνουν και οι
εδώ αρχές, ενώ όσον αφορά τη φέτα, προφανώς θα πρέπει να γίνουν
ουσιαστικές ενέργειες προστασίας
της πρώτα απ’ όλα ενώ, αναφέρθηκε και σε ενέργειες που προσοµοιάζουν τις γευσιγνωσίες στο κρασί, µε
αντίστοιχους σοµελιέ, ώστε ο καταναλωτής να µάθει και να ξεχωρίζει
το «ποια είναι η αληθινή φέτα» σε
σχέση µε το λευκό τυρί.

Η «ευζωία» έσωσε
τη Σαρδηνία
Το πρόβληµα µε τις
χαµηλές τιµές στο
πρόβειο γάλα δεν είναι
κάτι καινούργιο για την
Ιταλία, σύµφωνα µε τον
Giuseppe Pulina. Ειδικά,
το 2006 που οι τιµές
ήταν στα 50 λεπτά στη
Σαρδηνία όπου µένει, ο
ίδιος κατέθεσε προς τις
ευρωπαϊκές αρχές
φάκελο ενίσχυσης µε
πριµ ανά ζώο που θα
έχει σχέση µε την
ευζωία, µε το πρόγραµµα
45 εκατ. ευρώ να
εγκρίνεται. Σήµερα,
12.000 κτηνοτρόφοι
συµµετέχουν σε αυτό,
η παραγωγικότητά τους
έχει ανέβει 20%, η τιµή
έχει ανέβει, περνάνε
ετησίως σχολεία 20
ωρών, οι ασθένειες
έχουν µειωθεί αρκετά
και η ποιότητα του
γάλακτος βελτιώθηκε.

Θα χρειαστεί 25% περισσότερο πρόβειο γάλα
και 50% αίγειο, το 2030 η διεθνής αγορά

Η τάση για παραγωγή του γάλακτος θα ανέβει κι άλλο και θα
φτάσει το 2030 τους 1 δις τόνους.
Στο πρόβειο εκτιµάται ότι διεθνώς
θα χρειαστεί 25% περισσότερο γάλα, σύµφωνα µε στοιχεία του κ.

Pulina. Για το αίγειο γάλα η αγορά αναµένεται να ζητήσει 50% περισσότερο. «Οπότε ο κόσµος χρειάζεται περισσότερο αιγοπρόβειο
γάλα», ανέφερε ο Ιταλός καθηγητής, µε την τάση στην κατανά-

λωση σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση να εµφανίζεται αυξητική.
Ως προς τις νέες αγορές που
θα µπορούσαν να στραφούν οι
παραγωγοί τυριού από αιγοπρόβειο γάλα, ανέφερε ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία ενδιαφέρονται για σκληρό πρόβειο τυρί,
αλλά και χώρες της Mercosur, όπως το Μεξικό, έχουν ξεκινήσει
να το ζητάνε.
Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η αγορά
της θα εξαρτηθεί από τα αποθέµατα τυριού, ενώ η κυβέρνηση και η
βιοµηχανία της Νέας Ζηλανδίας
έχουν βάλει στο στόχαστρό τους
την αγορά της Κίνας, την οποία θέλουν να εκµεταλλευτούν, καθώς
ζητά σκόνη πρόβειου γάλακτος.

Μέλλον

«Οι τράπεζες πρέπει να
χρηµατοδοτήσουν από τώρα
το γάλα που θα παράξουµε
αύριο», είπε χαρακτηριστικά
ο Guiseppe Pulina

Νέα τυριά

«Τα νησιά µας, για παράδειγµα, είναι χρυσή ευκαιρία, γιατί
δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα για το µελιτέο, κάτι που
σηµαίνει ότι µε πολύ προσοχή
θα µπορούσαν να παραχθούν
τυριά από µη παστεριωµένο
γάλα», είπε ο κ. Γελασάκης

Τουλάχιστον
όσο καλός κι

Όποιος θέλει απόσβεση επένδυσης
στα εντατικά συστήµατα εκτροφής αιγοπροβάτων θα πρέπει να περιµένει
τουλάχιστον µία 6ετία όσο καλός και
να είναι, σύµφωνα µε την παρουσίαση του επίκουρου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Θανάση Γελασάκη, ο οποίος µίλησε ουσιαστικά για έναν κλάδο αλλά δύο διαφορετικές δουλειές όσον αφορά την
εντατική και εκτατική κτηνοτροφία.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέθεσε, οι εντατικές εκτροφές µε λιγότερο από 7 χρόνια ζωής είναι οριακά
βιώσιµες σήµερα, αλλά και οι υπόλοιπες µε µακρύτερο βίο είναι απλώς σε
λίγο καλύτερη κατάσταση. Για τα εντατικά συστήµατα, λοιπόν, ο στόχος θα
πρέπει να είναι η αυξηµένη ποσότητα γάλακτος καλής ποιότητας, µε χαµηλά σωµατικά κύτταρα και όσο κα-

Η ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1960-2030 (ΣΕ
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Λύσεις από την Εθνική Τράπεζα
για τις κτηνοτροφικές µονάδες

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Ο ∆ηµήτρης Ζαψαλής, επικεφαλής Κέντρου
Πιστοδοδήσεων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Β2 της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ήταν και
χορηγός της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στο
άνοιγµα που επιχειρεί το τραπεζικό ίδρυµα
τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις του
πρωτογενή τοµέα, αναγνωρίζοντας τη
δυναµική του κλάδου και τις ανάγκες
εκσυγχρονισµού του. Ιδιαίτερη µνεία έκανε
στη συµβολαιακή που αναπτύσσει η τράπεζα,
στην Κάρτα του Αγρότη και στην
πρωτοβουλία «Όλη η Ελλάδα ένα Τραπέζι»
που αποσκοπεί να δικτυώσει επιχειρήσεις και
παραγωγούς του πρωτογενή τοµέα µε στόχο
την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Ο
ίδιος περιέγραψε, τέλος, το πρόγραµµα
µικροχρηµατοδοτήσεων EASI, που δίνει
µεταξύ άλλων έµφαση στους νέους αγρότες.

Με κακή
ψυχολογία αλλά
ψάχνουν λύσεις
Στους 100 τόνους παραγωγή,
χάνονται 10.000 ευρώ
Κτηνοτρόφος µε 300 πρόβατα, ο Πλίκας Αναστάσιος ανέφερε πως από το 2017 τα πράγµατα έχουν πάρει άκρως αρνητική τροπή, καθώς µε 85 λεπτά κόστος, στους
100 τόνους παραγωγή, χάνονται 10.000 ευρώ από την
τσέπη του κτηνοτρόφου. Όπως είπε ο νεαρός κτηνοτρόφος, που επεσήµανε ότι δουλεύει µονάχος χωρίς εξωτερικούς συνεργάτες, για να είναι µία εκτροφή βιώσιµη πρέπει πρώτα απ’ όλα να δούµε τις τιµές που θα
πουλήσει ο κτηνοτρόφος το προϊόν του, την ανώτερη
και την ελάχιστη. Παράλληλα, ζήτησε την επέµβαση
των αρχών, προκειµένου να εντοπίσουν ποιες είναι βιοµηχανίες που εισάγουν γάλα και να απαγορεύσουν
σε αυτές να παράγουν ΠΟΠ γαλακτοκοµικά προϊόντα.

Επενδυτικά δάνεια ώστε
να γίνει το βήµα παραπάνω
Για το βήµα παραπάνω θα πρέπει τώρα να
συζητάµε για επενδυτικά δάνεια 10ετίας και
20ετίας στον κτηνοτρόφο, υποστήριξε ο
αγελαδοτρόφος Σοφοκλής Φιλιππίδης από
τις Σέρρες. Κατά την παρέµβασή του στο
Milk Conference, ο βραβευθείς από την
Agrenda ως Κτηνοτρόφος της Χρονιάς
2019, παρέθεσε παράλληλα και µία
προσωπική εµπειρία από ένα πρόσφατο
ταξίδι του στην Αµερική όπου «όλοι έλεγαν
όταν πήγα στη µονάδα τους ότι είναι πέµπτη,
έκτη, ακόµα και έβδοµη, γενιά κτηνοτρόφος.
Μαζί µε αυτούς αντίστοιχη γενιά ήταν και οι
τράπεζες, ήταν οι εταιρείες που έπαιρναν τα
γάλατα, οι συνεταιρισµοί, ήταν οι γεωπόνοι
και οι κτηνίατροι».

Σημάδι των καιρών η μονάδα
τυροκόμισης μέσα στη φάρμα
«∆εν το έχω µετανιώσει», ανέφερε ο νεότερος της παρέας αλλά έµπειρος κτηνοτρόφος Παντελής Βογιατζής,
στην ερώτηση του συντονιστή του πάνελ, Γιάννη Πανάγου, αν έχει δεύτερες σκέψεις που µπήκε στο επάγγελµα. Στην παρέµβασή του, ωστόσο, εστίασε στις πολύ χαµηλές τιµές του γάλακτος, ενώ τόνισε ότι ψάχνει
νέους τρόπους για να γίνει βιώσιµος.
Χρειάζονται, λέει, άλλες τιµές για τα ποιοτικά προϊόντα ενώ δεν παρέλειψε να σηµειώσει ότι «το προϊόν
µας µπορεί να είναι ποιοτικό µόνο αν είναι καλής ποιότητας οι ζωοτεχνικές πρακτικές». Επιπλέον πρόσθεσε
ότι έχει µπει στην τυροκόµιση, µία κίνηση που βλέπει
ότι είναι σηµάδι των καιρών, καθώς η αγορά ζητά προϊόντα που παράγονται τοπικά και µε ιχνηλασιµότητα.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ πιο
απογοητευμένος από σήμερα»
«Στα ορεινά εκεί που µένω εγώ, όταν ο τυροκόµος έρχεται να πάρει µε 37 λεπτά το κατσικίσιο γάλα, δηλαδή λιγότερο από µία φραντζόλα ψωµί, ο κτηνοτρόφος προτιµά να το πετάξει», ανέφερε ο αιγοτρόφος και µέλος της
Οµοσπονδίας Θεσσαλών Κτηνοτρόφων, Μιχάλης Τζιότζιος, απευθυνόµενος στην υφυπουργό Ολυµπία Τελιγιορίδου, µε αφορµή τις ενισχύσεις de minimis στον κλάδο.
«∆εν αισθάνθηκα ποτέ πιο απογοητευµένος» τόνισε ο
κ. Τζιότζιος, ενώ επέµεινε ότι πρέπει οπωσδήποτε να
γίνει η ∆ιεπαγγελµατική για να βρεθεί ένας συντονισµός ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία και ανάδειξη του προϊόντος. «Πρέπει το υπουργείο να µας ακούσει, όπως το 2006 που ζητάγαµε ισοζύγια στη φέτα», υποστήριξε.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙ∆ΟΥ

Φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, μέτρα στήριξης στη νησιωτική
κτηνοτροφία και αλλαγές στον Κώδικα Τροφίμων για το
γιαούρτι στις εξαγγελίες της υφυπουργού στη Zootechnia
Παρέµβαση στον ΕΦΚ
αγροτικού πετρελαίου

Στήριξη σε κτηνοτρόφους νησιών
που δεν έλαβαν κρατική ενίσχυση

Αγροτικό πετρέλαιο: «Τη δυνατότητα µείωσης
της τιµής του αγροτικού πετρελαίου κίνησης,
εξετάζει σοβαρά η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»,
ανέφερε η υφυπουργός Ολυµπία Τελιγιορίδου.
Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι η παρέµβαση
µε κάποιο τρόπο στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Στήριξη στα νησιά: «Τα de minimis δεν ήταν
σίγουρα η λύση του προβλήµατος, ηταν µία
προσπάθεια για περιορισµό της ζηµιάς από τη
µείωση της τιµής γάλακτος. ∆ώσαµε προϋπόθεση
έστω και ένα κιλό γάλα να έχει παραδοθεί.
Εξετάζουµε τώρα και για τα νησιά να καλύψουµε
τη ζηµιά που είχανε», υποστήριξε η υφυπουργός.

Με ελληνικό νωπό γάλα
η παραγωγή γιαουρτιού

Προσδιορισµός κόστους
στις κτηνοτροφικές µονάδες

Ελληνικό γιαούρτι: Προχωράει η αλλαγή στον
Κώδικα Τροφίµων, ώστε το γιαούρτι να γίνεται
µόνο από νωπό ελληνικό γάλα, σύµφωνα µε
την κ. Τελιγιορίδου, που πρόσθεσε ότι έχουµε
στη χώρα µας 600.000 τόνους παραγωγή,
ενώ η ζήτηση είναι σχεδόν διπλάσια.

Μελέτες κόστους: Το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ξεκίνησε συνεργασία µε το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών για τον προσδιορισµό του
κόστους στην κτηνοτροφία και τον τρόπο µε τον
οποίο αυτό διαµορφώνεται ανά εισροή, ώστε να
υπάρξουν στοχευµένα µέτρα πολιτικής.
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Προσεχώς η παραγωγή γιαουρτιού
με 100% ελληνικό γάλα

ν 6ετία για την απόσβεση,
ι αν είναι ο κτηνοτρόφος
λύτερο σε λίπος και πρωτεϊνη γίνεται.
«Βέβαια όσο υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή έχουµε, η λιποπεριεκτικότητα
και πρωτεΐνη πέφτουν», επεσήµανε.

Να δουλέψουµε νέα προϊόντα
Επιπλέον, όπως είπε, σηµαντική θα
ήταν και η παραγωγή γεννητόρων, δηλαδή «να επανέλθουµε σε µία-δύο ελληνικές φυλές οι οποίες είναι πολύ καλές και αξιοπρεπείς σε εντατικά συστήµατα», προσθέτοντας πως «αυτό είναι
το γάλα που θα πρέπει να δουλέψει το
τµήµα Έρευνας και Τεχνολογίας της
γαλακτοβιοµηχανίας, για να παράξουν
καινοτόµα προϊόντα και να αποδεσµευτούµε απ’ όλες αυτές τις συζητήσεις για
το από τί γάλα παράγεται η φέτα ή τα υπόλοιπα ΠΟΠ προϊόντα».
«Τι θα γίνει όµως µε τις εκτατικές»
διερωτήθηκε και σηµείωσε πως εκεί

«Κανείς δεν λέει ότι το ελληνικό γάλα θα επαρκέσει κατά 100%, άρα λοιπόν µπορεί ενδεχοµένως να µπει µία
ποσόστωση για λίγο καιρό», υποστήριξε όσον αφορά τις προωθούµενες
αλλαγές στους κανόνες παραγωγής
γιαουρτιού, ο αγελαδοτρόφος και
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στην Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας Θανάσης Βασιλέκας.
«Ας µην πάει κατευθείαν στο 100%,
ας υπάρξει µία ποσόστωση και σε 3
χρόνια θα έχουµε καταφέρει να παράξουµε τις ποσότητες γάλακτος που
απαιτεί η γαλακτοβιοµηχανία», εξήγησε, ενώ θεωρεί πολύ θετικό πως
πλέον κατάλαβαν στο υπουργείο ότι πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους
παρεµβάσεις. Επιπλέον, άφησε αιχµές για τις γαλακτοβιοµηχανίες λέγοντας πως όταν πάει ένας επιχειρηµατίας και προτείνει έξω ότι θα
δώσει τη φέτα 4 ευρώ, έρχεται µετά
και λέει στον κτηνοτρόφο δεν θα σε
πληρώσω πάνω από 55-60 λεπτά και
µεταβιβάζει έτσι το βάρος στον κτηνοτρόφο,ο οποίος δεν το αντέχει.

Εν τω µεταξύ, σε παρέµβασή του
κατά τη διάρκεια συνεδρίου της ΕΖΕ στη Zootechnia, ο πρόεδρος της
ΕΑΣ Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς
τόνισε πως «υπάρχει κι άλλος δρόµος, εκτός από τη µείωση των τιµών
στο γάλα», ενώ νωρίτερα ο οµότιµος
καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιώργος Ζέρβας ζήτησε να υπάρξει -µεταξύ άλλων- εντατικοποίηση ελέγχων για την καταπολέµηση της νοθείας στη φέτα.
Εκτίµησε, ακόµη, πως το προσε-

Η ζήτηση παγκοσµίως ξεπερνά
τους 250.000 τόνους για φέτα
υποστήριξε η υφυπουργός
Ολυµπία Τελιγιορίδου.

χές θέρος, λόγω της µείωσης παραγωγής γάλακτος, ενδεχοµένως να
υπάρξει αύξηση στην τιµή της πρώτης ύλης, αλλά όπως υπογράµµισε,
«η ζηµιά στην αιγοπροβατοτροφία
θα έχει συντελεστεί. Οι µονάδες που
κλείνουν δεν θα επιστρέψουν ποτέ και οι µικροί θα εξαφανιστούν».

Στα αποθέµατα χάθηκε
το παιχνίδι µε τη φέτα

πρέπει να λυθεί πέρα από το οικονοµικό και η κοινωνική παράµετρος για να
µπορέσουν οι νέοι να συνεχίσουν το επάγγελµα των γονιών τους.
Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή στη
διαφορετική αξία στο γάλα που αρµόζει σε αυτά τα συστήµατα. «∆ηλαδή, έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά συστατικά
τα οποία πρέπει να απολαύσουν σε επίπεδο τιµής κάποια στιγµή οι κτηνοτρόφοι. Όµως, εδώ η λέξη κλειδί είναι η ιχνηλασιµότητα, γιατί όταν το γάλα αυτό διαφοροποιείται στην τιµή, ό,τι γάλα
υπάρχει θα γίνει προσπάθεια να φαίνεται ότι είναι από εκτατικές» σηµείωσε.
«Τα νησιά µας, για παράδειγµα, είναι
χρυσή ευκαιρία, γιατί δεν εφαρµόζεται
πρόγραµµα για το µελιτέο, κάτι που σηµαίνει ότι µε πολύ προσοχή θα µπορούσαν να παραχθούν τυριά από µη παστεριωµένο γάλα», είπε ο κ. Γελασάκης.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ε ΜΕΓΑΤΟΝΟΥΣ, FAO 2017)

Ο δρ. Αποστολόπουλος θεώρησε
πως η ρύθµιση που προωθείται
στον Κώδικα Τροφίµων, ώστε
το γιαούρτι να παρασκευάζεται
µόνο από νωπό ελληνικό γάλα,
δυναµιτίζει την παραγωγή.

Τελείως λανθασµένη χαρακτήρισε
ο διευθύνων σύµβουλος στη ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ Χριστόφορος Σεβαστίδης τη
λογική της βιοµηχανίας σύµφωνα
µε την οποία µειώνοντας τις τιµές
αιγοπρόβειου γάλακτος η φέτα θα
είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε τις
µεγάλες ποσότητες λευκών τυριών.
Όπως υποστήριξε, αυτό που χρειάζεται είναι µία διαφορετική προσέγγιση της προώθησης της φέτας, να
γίνει αντιληπτό στους καταναλωτές
ότι είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν µε υπεραξία και ότι η ακριβότερη τιµή
της είναι φυσικό επόµενο.
Παράλληλα, ο κ. Σεβαστίδης που
είναι και ο ίδιος παραγωγός αγελαδινού γάλακτος σηµείωσε πως η πτώση στην τιµή της φέτας σηµειώθηκε µε την εκκίνηση της κρίσης στη
χώρα, όπου η βιοµηχανία µπορούσε να µεταβάλει το χρόνο των αποθέµατων, αλλά δεν το είδε έγκαιρα.
Ο ίδιος παρατηρεί ότι βρισκόµαστε σε µία φάση που θα αλλάξει το
περιβάλλον της αιγοπροβατοτροφείας, καθώς οι µικροί δεν θα µπορέσουν να επιβιώσουν για λόγους
κυρίως κοινωνικούς. «Η νέα γενιά
δεν έχει τη διάθεση να κάνει αυτό που κάνουν οι γονείς τους, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα µειω-

θεί η παραγωγή αιγοπρόβειου, αντίθετα θα αυξηθεί». Ο λόγος είναι πως αυτοί που θα µείνουν, θα
µπορούν να παράγουν µε τεχνογνωσία και βιώσιµα.

Η βιοµηχανία δεν είναι έτοιµη
για αλλαγές στο γιαούρτι
«Η µεγαλύτερη νοθεία στη φέτα
γίνεται στη λιανική πώληση, την
οποία η υπουργική απόφαση για
τον περιορισµό των ελληνοποιήσεων δεν την έχει πιάσει», υποστήριξε από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΣΕΒΓΑΠ Χρήστος Αποστολόπουλος, λέγοντας πως ζήτηµα είναι αν
µία στις δύο χωριάτικες που σερβίρεται έχει γνήσια φέτα.
Επιπλέον ο δρ. Αποστολόπουλος θεώρησε πως η ρύθµιση που
προωθείται στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ώστε το γιαούρτι να παρασκευάζεται µόνο από
νωπό ελληνικό γάλα, δυναµιτίζει
την παραγωγή και τις εξαγωγές,
δεδοµένου ότι πάνω από το 70%
του ελληνικού γιαουρτιού σήµερα παράγεται µε ξένο γάλα, γιατί δεν φτάνει η δική µας παραγωγή. «∆εν είµαστε έτοιµοι να το κάνουµε από τη µία µέρα στην άλλη», είπε χαρακτηριστικά.

