
ΑΓΟΡΑ ΠΑΤΑΤΑΣ

65
ΕΛΛΑ∆Α

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

60
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

Μετανιωµένοι που παραβρέθηκαν στη 
συνάντηση της πλατείας Βάθη, δηλώνουν 
οι επιτελείς των αγροτικών µπλόκων. 
Κάνουν λόγο για ένα µεγάλο... τίποτα που 
εισέπραξαν από τον Αραχωβίτη. σελ. 8-9

Αποκαρδιωτική 
η νύχτα στη Βάθη   

Τέτοιες προσπάθειες δικαιώνουν τη 
δουλειά που κάνουµε, ήταν το µήνυµα 
του Νίκου Κυριακίδη της Yara Ελλάς που 
βρέθηκε κοντά στον Κτηνοτρόφο της 
Χρονιάς 2019, Σοφοκλή Φιλιππίδη. σελ. 15

Θρέφει την Αριστεία 
όπου κι αν βρίσκεται 

Με διάρκεια οι καλές 
εποχές της πατάτας   
Αγγίζουν τα 65 λεπτά οι τιµές παραγωγού 
στην εξαιρετικά λίγη εγχώρια παραγωγή, 
βάση στην οποία θα ξεκινήσει η συγκοµιδή 
τον Απρίλη. Εν τω µεταξύ στην Πολωνία 
έχουν στραφεί οι εξαγωγές σελ. 22 

Έχει τις προτάσεις, 
µένει να ακουστεί      
Από το εργαστήρι του Νταράουσε, 
η συνταγή για να αποτιµηθεί 
η ποιότητα στο βαµβάκι. σελ. 50 

  
Με το ζόρι 6.000 
στη νέα Βιολογική 
Μετράνε ήδη µόρια οι αγρότες 
καθώς στις 19 Φεβρουαρίου 
ξεκινούν οι αιτήσεις. σελ. 27-30

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 08/02

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

237
183

72,81
2,59

15/02

237
182

70,13
2,69

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

18/01
237
183
74,37
2,71

Επίσηµη πρόταση κατέβασε στην Κοµισιόν η γαλλική κυβέρνη-
ση για την ενσωµάτωση των συνδεδεµένων ενισχύσεων στα επι-
χειρησιακά προγράµµατα των οµάδων παραγωγών, στα πλαίσια 
της νέας ΚΑΠ. Αυτό σηµαίνει ότι θα πριµοδοτούνται µόνο οι α-

γρότες, οι οποίοι διακινούν την παραγωγή τους µέσω των οργα-
νώσεων που υλοποιούν κλαδικό πρόγραµµα. Με δεδοµένο ότι οι 
Γάλλοι έχουν το µεγαλύτερο εκτόπισµα διαχρονικά στα ζητήµα-
τα αγροτικής πολιτικής, η πρόταση έχει ανάψει φωτιές. σελ. 4-5

Η συνδεδεμένη μόνο 
στα μέλη οργανώσεων     
Πρόταση των Γάλλων αλλάζει τα δεδομένα στις επιδοτήσεις  

Ζωηρή η παρουσία της ζυθοποιίας στη HORECA, 
ενώ η εκδήλωση Beer Day έδειξε το δρόµο για την 
κατανάλωση της µπύρας και το χειµώνα. σελ. 42-43

Η µπύρα φλερτάρει το Χειµώνα
ΣABBATO: Παµφίλου µάρτ, Φλαβιανού πατρ. Κων/λεως  Μήνας 2ος, Εβδ. 7η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:14 - ∆ύση 18:04 ΣΕΛΗΝΗ: 12 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12830

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50079

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13575

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88202

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
124,88500

• Η γεωργία ακριβείας δεν είναι 
πολυτέλεια µε τη νέα οθόνη JD  σελ. 20
• Από 19 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τα 
Βιολογικά µε 120 εκατ. ευρώ σελ. 27-30

• Χωρίς αποτέλεσµα η συνάντηση 
Μπλόκων και κυβέρνησης σελ. 8-9
• Θέλει δουλειά η συνεργασία στο βαµβάκι 
από τις Οµάδες στον Κάµπο σελ. 18

• Η µεγάλη ζήτηση και η περιορισµένη 
προσφορά ανεβάζουν την πατάτα σελ. 22
• Το µικρό αγοραστικό ενδιαφέρον διατηρεί 
υποτονική την αγορά ελαιολάδου σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Την άνοιξη του 2013 όταν οι τιµές παραγωγού στη πατάτα δεν 
έπεφταν κάτω από τα 50 λεπτά το κιλό θυµίζει σε όσους 
ασχολούνται µε το προϊόν η φετινή χρονιά. Ταυτόχρονα, στους 
χαµένους της εαρινής καλλιεργητικής σεζόν, µε τις τιµές να 
κρατιούνται εδώ και τρία χρόνια σε επίπεδα που δεν 
ικανοποιούν τους παραγωγούς θα είναι το καλαµπόκι. Στην 
αγορά ελαιολάδου συνεχίζεται η υποτονικότητα. 

Το κορύνεο στη βερικοκιά
Αιτία πρωτογενών µολύνσεων της 
βερικοκιάς από το κορύνεο αποτελούν 
οι βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν και 
αναµένεται να σηµειωθούν σε πολλές 
περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε όσα 
τονίζουν οι γεωπόνοι της 
Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί προτείνουν 
συγκεκριµένες επεµβάσεις, τονίζοντας 
µάλιστα ότι αυτές ισχύουν για όλες τις 
περιοχές. Αρχικά λοιπόν, και µόνο σε 
οπωρώνες που παρουσίασαν 
προσβολές τα δύο προηγούµενα έτη, 
συνιστούν να γίνουν επεµβάσεις λίγο 
πριν τη διόγκωση των οφθαλµών. 
Στις «πρώιµες» περιοχές ορισµένες 
ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της 
έναρξης διόγκωσης των οφθαλµών και 
αναµένεται το επόµενο δεκαήµερο να 
ξεκινήσει η διόγκωση και στις 
υπόλοιπες ποικιλίες.

Σηµεία που θέλουν προσοχή
Οι γεωπόνοι προτείνουν να γίνει
επιµελής έλεγχος των ποικιλιών για 
διαπίστωση της διόγκωσης των 
οφθαλµών και να εφαρµόζονται 
εγκεκριµένες δραστικές ουσίες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(µέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο). Φυσικά πρέπει 
να λαµβάνονται απαραίτητα υπόψη τα 
µέτρα προστασίας του χρήστη.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-02-2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές ή 
χιονόνερο αλλά και σποραδικές 
καταιγίδες στα ανατολικά 
ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις 
Σποράδες, τις Κυκλάδες, την 
Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα. 
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα 
ηπειρωτικά ορεινά-ηµιορεινά και 
τα ορεινά της Κρήτης. Στις 
υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος. 
Θερµοκρασία σε χαµηλά επίπεδα. 

Κυριακή 17-02-19
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας. Στα δυτικά, 
τα κεντρικά και τα βόρεια, γενικά 
αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες 
περιοχές νεφώσεις, µε τοπικές 
βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη 
και τα ∆ωδεκάνησα. Παροδικές 
χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα 
ορεινά της Κρήτης. Οι άνεµοι θα 
πνέουν ασθενείς µεταβλητοί στα 
νότια και από βόρειες διευθύνσεις 
στα υπόλοιπα. 

∆ευτέρα 18-02-2019
και Τρίτη 19-02-2019
Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα 
∆ωδεκάνησα, παροδικές νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές τις πρωινές 
ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή 
βελτίωση του καιρού από την Τρίτη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µε λίγες νεφώσεις στα δυτικά. Οι 
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς 
µεταβλητοί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω άνοδο. 

Τετάρτη 20-02-2019
έως και Παρασκευή 22
02-2019
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες στα 
δυτικά και τα νότια. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα ή οµίχλες 
στο ιόνιο και τα ηπειρωτικά κατά 
τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. 
Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς 
µεταβλητοί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Στα νοτιοανατολικά οι 
άνεµοι θα πνέουν από 
νότιτες διευθύνσεις 
3 µε 5 µποφόρ. Στα 
υπόλοιπα βόρειοι 
βορειοανατολικοί 
5 µε 7 µποφόρ και 
στο Αιγαίο τοπικά 
8. Θερµοκρασία σε 
χαµηλά επίπεδα.
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Αν οι επίδοξοι εκπρόσωποι του αγροτικού 
κόσµου, ξόδευαν τη µισή από την ενέρ-
γεια που ξοδεύουν για την προετοιµασία 
των «χειµερινών µπλόκων» σε µια προ-
σπάθεια οργανωµένης προετοιµασίας ε-
νός υπεύθυνου διαλόγου για τα αγροτι-
κά θέµατα, όλα θα ήταν καλύτερα. 

Έχουν περάσει 25 ολόκληρα χρόνια από τις 
πρώτες αυθόρµητες συγκεντρώσεις τρα-
κτέρ στον κόµβο της Βιοκαρπέτ. Σ’ αυτά 
τα χρόνια έχει κυλίσει πολύ νερό κάτω α-
πό τα γεφύρια. Έχει αλλάξει εκ βάθρων το 
αγροτικό επάγγελµα, έχει αναγνωρισθεί ο 
ρόλος του παραγωγού, έχουν αµβλυνθεί 
τα πολιτικά πάθη, τουλάχιστον στις τάξεις 
των πολιτών. Ακόµα, έχει πυκνώσει η επι-
κοινωνία της περιφέρειας µε το κέντρο, 
«τρέχει» η ενηµέρωση, έχει εξελιχθεί απί-
στευτα η τεχνολογία, έχει κατακτηθεί σε 
µεγάλο βαθµό η σύγχρονη τεχνογνωσία.  

Το µόνο που µοιάζει να µένει ίδιο και απα-
ράλλαχτο, είναι η προσκόλληση µιας κά-
στας αυτόκλητων -κατά βάση- αγροτο-
συνδικαλιστών σε µια µέθοδο διαµαρτυ-
ρίας µε εθιµικά χαρακτηριστικά, χωρίς ε-
πεξεργασµένη ατζέντα και σαφές διεκδι-
κητικό πλαίσιο. Μια κινητοποίηση βασι-
σµένη στη λογική... πάµε και θα δούµε. 

Με έναν κόσµο που βιώνει τις οικονοµικές 
δυσκολίες, αρνείται ωστόσο να αναζη-
τήσει τις πραγµατικές αιτίες αυτών των 
δυσκολιών, µε ένα πλήθος επαγγελµα-
τιών που κινείται κατά βάση από τη δύ-
ναµη της αδράνειας και µε ένα... κόµµα 
που βρίσκει κάθε χρόνο την ευκαιρία να 
«τρέξει» τον γνωστό κύκλο µαθηµάτων 
επαναστατικής γυµναστικής.                 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι σοβαρές ευθύνες 
γι’ αυτή την κατάσταση, έχει και η άλλη 
πλευρά. Ο λόγος για τους κυβερνώντες 
-τους εκάστοτε κυβερνώντες- που έχουν 
µάθει στη λογική του διαίρει και βασί-
λευε,  που  αρνούνται να αντικρίσουν την 
πραγµατικότητα.  Που δυσκολεύονται να 
µελετήσουν το βάθος των ζητηµάτων, που 
αρκούνται σε µια επιδερµική προσέγγι-
ση και µια δήθεν πολιτική, που έχουν µά-
θει να πουλάνε εκδούλευση στις «µικρο-
παρέες», αντί να εκπαιδεύονται σε σχεδι-
ασµό δράσης προς όφελος της κοινωνίας.   

Η τελευταίες συναντήσεις των γνωστών συν-
δαιτυµόνων µε το κυβερνητικό κλίµάκιο 
στην πλατεία Βάθη, επιβεβαίωσαν για 
µια ακόµη φορά, τον λάθος χορό µε υπό-
κρουση φάλτσας µουσικής που χορεύε-
ται εδώ και χρόνια. Είναι όµως καιρός να 
αλλάξουν πολλά. Agrenda

Μπλοκατζήδες 
και παπατζήδες   
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Γραπτή επίσηµη πρόταση προς 
την Κοµισιόν κατέθεσε η Γαλλία, 
ώστε στη νέα ΚΑΠ οι συνδεδεµέ-
νες ενισχύσεις να ενσωµατωθούν 
στα κλαδικά επιχειρησιακά προ-
γράµµατα και να κατανέµονται µό-
νο σε αγρότες µέλη των συλλογι-
κών σχηµάτων, τα οποία τα «τρέ-
χουν». Με αυτό τον τρόπο, στο ε-
ξασέλιδο ντοκουµέντο οι Γάλλοι 
υποστηρίζουν πως αφενός θα υ-
πάρξουν κίνητρα συγκέντρωσης 
της αγροτικής παραγωγής µέσα 
από συλλογικά σχήµατα και α-
φετέρου θα εξυπηρετηθούν κα-
λύτερα τα κλαδικά ζητήµατα, ε-
νώ θα ενδυναµωθούν οι εύρω-
στες πρωτοβουλίες συνεργασίας.

Σηµειώνεται πως κατά τη νέα 
ΚΑΠ, κλαδικά προγράµµατα θα 
µπορούν να κατεβάσουν τα κρά-
τη µέλη και για τον τοµέα του γά-
λακτος, τα σιτηρά, το ρύζι και το 
γάλα εκτός από τα οπωροκηπευ-

τικά, τον οίνο, τις επιτραπέζιες ε-
λιές και το ελαιόλαδο κ.α.

Η πρόταση αυτή έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα δεδοµένου ότι η γαλλι-
κή κυβέρνηση διαθέτει ίσως το µε-
γαλύτερο διαπραγµατευτικό εκτό-
πισµα στα ζητήµατα της ΚΑΠ και 
της ευρωπαϊκής γεωργίας γενικό-
τερα. Συγκεκριµένα στην πρότα-
ση µε τίτλο «Οι θέσεις της Γαλλί-
ας στις διαπραγµατεύσεις της ΚΑΠ 
2020» αναφέρεται το εξής:

Η Γαλλία θεωρεί πολύ ευνοϊκή 
την επέκταση των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων ώστε να συµπερι-
ληφθούν τοµείς και εκτός των το-
µέων των οπωροκηπευτικών, του 
αµπελοοινικού τοµέα, της µελισσο-
κοµίας, του ελαιολάδου και των ε-
πιτραπέζιων ελιών. Οι ευρωπαϊκές 
ρυθµίσεις πρέπει να επιτρέπουν 
στα κράτη µέλη να συνδυάζουν τη 
συνδεδεµένη στήριξη και τα επι-
χειρησιακά προγράµµατα. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η Γαλ-
λία επιθυµεί να συγχωνευθούν τα 
ανώτατα χρηµατοδοτικά κονδύλια 
που καθορίζονται για τα διάφορα 
είδη στήριξης (12% συνδεδεµένες 
ενισχύσεις, εκ των οποίων τουλά-
χιστον 2% προορίζονται για πρω-
τεΐνες, 3% για επιχειρησιακά προ-
γράµµατα) κάτω από ένα ενιαίο α-
νώτατο όριο 15% για όλα τα συστή-
µατα. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η 
δυνατότητα στους τοµείς να παρέχε-
ται υποστήριξη µε τη χρήση εργα-

λείων για την εστίαση των ειδικών 
τους ζητηµάτων, µεταξύ άλλων, τα 
µέσα αυτά µπορούν να προωθή-
σουν τη συγκέντρωση της προσφο-
ράς προϊόντων από τις οργανώσεις 
παραγωγών µέσω της συγκέντρω-
σης της παραγωγής των µελών τους 
αλλά επίσης να επιτρέψουν τη σύ-
ναψη συµβάσεων και την αναβάθ-
µιση σε τοµείς όπως καθορίζονται 
στα τοµεακά σχέδια.

Τις συνδεδεμένες μόνο  
στις ομάδες, λένε οι Γάλλοι    
Ρηξικέλευθη πρόταση που σπάει τα ταμπού με τις άμεσες ενισχύσεις   

Ακούγονται
Οι Γάλλοι έχουν δια-

χρονικά το µεγαλύτερο 
διαπραγµατευτικό 

εκτόπισµα στην ΚΑΠ

Κλάδοι µε
επιχειρησιακά
Σύµφωνα µε τον υπό 
διαπραγµάτευση κανονισµό της 
ΚΑΠ, τοµεακά προγράµµατα 
από τη νέα περίοδο θα µπορουν 
να υλοποιηθούν για: 
 Παλιοί τοµείς: Ελαιόλαδο, 

επιτραπέζιες ελιές, 
οπωροκηπευτικά, µελισσοκοµία, 
οίνος, λυκίσκος.
 Νέοι τοµείς: Σιτάρι, ρύζι, 

ζάχαρη, χορτονοµές, σπόροι 
σποράς, κάνναβη, βοοειδή, 
γάλα και γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, χοιροτροφία, 
αιγοπρόβειο κρέας, αυγά, 
πτηνοτροφία, σηροτροφία.
Στη χώρα µας προς το παρόν 
επιχειρησιακά προγράµµατα 
τρέχουν για ελαιόλαδο, 
οπωροκηπευτικά και οίνο.

Ο Γάλλος υπουργός 
Γεωργίας, Ντιντιέ 
Γκιγιόµ (κέντρο) 
παρέθεσε τις 
θέσεις της Γαλλίας 
στην Κοµισιόν µε 
στόχο να πιέσει τις 
διαπραγµατεύσεις.

Να λάβει υπόψη της η Κοµισιόν 
πως µέχρι το 2022 το 40% των α-
γροτών θα βρίσκονται σε ηλικία 
σύνταξης ζητά η Γαλλία, σηµειώ-
νοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει 
µία άλλη πολιτική στην εξισωτική 
αποζηµίωση, η οποία δεν θα δίνε-
ται αδιακρίτως αλλά στοχευµένα 
σε εκτατικούς κτηνοτρόφους µε 
βοσκοτόπια και σε βιώσιµες εκ-
µεταλλεύσεις κατάλληλες για ο-
ρεινές και µειονεκτικές περιοχές. 

Αναλυτικά, η γαλλική κυβέρνη-
ση αναφέρει τα εξής:

Η Γαλλία υποστηρίζει τις πληρω-
µές για περιοχές που αντιµετωπί-
ζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς 
περιορισµούς (ANC), γεγονός που 

είναι απαραίτητο για τη διατήρη-
ση της γεωργικής δραστηριότητας 
στις πιο ευάλωτες περιοχές. Για να 
είναι αποτελεσµατική, πρέπει να εί-
ναι δυνατή η εστίαση των πληρω-
µών εξισωτικής στις εκµεταλλεύσεις 
που είναι πιο βιώσιµες και εκείνες 
που είναι οι πλέον κατάλληλες για 

τη συντήρηση των σχετικών περι-
φερειών. ∆εδοµένης της περιβαλ-
λοντικής τους θέσης, η Γαλλία θεω-
ρεί ότι η δαπάνη των πληρωµών ε-
ξισωτικής υπέρ της διατήρησης της 
εκτατικής κτηνοτροφίας και των 
βοσκοτόπων περιλαµβάνεται στον 
στόχο δαπανών για το περιβάλλον.

Παράλληλα στις προτάσεις περι-
λαµβάνεται και µία παράγραφος 
για τα αγροπεριβαλλοντικά, όπου 
προτείνεται να δίνονται χρηµατο-
δοτικά κίνητρα και σε πειραµατι-
κές µεθόδους άσκησης της γεωρ-
γίας που έχουν ως στόχο τη µείω-
ση της περιβαλλοντικής όχλησης, 
αλλά και να αυξηθούν οι σχετικές 
ενισχύσεις κατά πολύ. 

Εξισωτική 
στα βοσκοτόπια

Να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα 
στην εκτατική κτηνοτροφία 
ζητά η Γαλλία, µε καλύτερη 

στόχευση της εξισωτικής

To 40% των αγροτών σε θέση για σύνταξη μέχρι το 2022

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ
ΦΑΚΕΛΟ

ΤΟΜΕΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΛΛΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠ

15%

12%

3%
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Σε ξαφνικό θάνατο οδηγείται το 
µέτρο που θα έβαζε όριο στις ά-
µεσες ενισχύσεις και θα τις ανα-
διένεµε στους µικρούς, σύµφω-
να µε δηµοσιογράφους που κι-
νούνται στους διαδρόµους των 
Βρυξελλών. Το µέτρο αυτό θα λά-
βει όπως λένε το χαρακτήρα του 
προαιρετικού, µετά από πιέσεις 
από χώρες του πρώην Ανατολι-
κού Μπλοκ όπου δεσπόζουν οι 
µεγάλες εκµεταλλεύσεις. 

Σηµειώνεται εδώ πως στην Τσε-
χία µία µέση εκµετάλλευση έχει έ-
κταση 1.330 στρέµµατα. Μία από 
αυτές τις χώρες είναι και η Ρουµα-
νία, που έχει τώρα την Προεδρία 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε 

τον Achim Irimescu πρόεδρο της 
ειδικής επιτροπής για τη Γεωργία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επι-
βεβαιώνει την είδηση, σύµφω-
να µε τον ιστότοπο euobserver. 

Το αρχικό πλάνο της Κοµισιόν 
ήταν να καθησυχάσει τις φωνές 
περί σπατάλης ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων, βάζοντας το όριο των 60.000 
ευρώ στις άµεσες ενισχύσεις, ε-
ξοικονοµώντας έτσι χρήµατα για 
τις µικρότερες εκµεταλλεύσεις.  

Να σηµειωθεί εδώ πως η ανα-
διανεµητική ενίσχυση συνεχίζει 
να περιγράφεται ως υποχρεωτι-
κή, οπότε τα κράτη-µέλη θα πρέ-
πει να βρουν από αλλού χρήµα-
τα για στήριξη των µικρών.

Τέλος στον «Ρομπέν των Δασών»

Εθελοντική μείωση
παραγωγής με πριμ
Να γραφτεί ξεκάθαρα στα κείµενα 
της ΚΑΠ ότι τα κράτη-µέλη έχουν 
το δικαίωµα να δώσουν ενισχύσεις 
σε αγρότες που προχωρούν σε ε-
θελοντική µείωση της παραγωγής 
τους σε περιόδους κρίσης τιµών, 
επιθυµούν επιπλέον οι γαλλικές 
αρχές. Όπως αναφέρει τα εργα-
λεία διαχείρισης κρίσεων θα πρέ-
πει να εκσυγχρονιστούν.

Θα ήταν σκόπιµο, λένε οι Γάλ-
λοι, να ενισχυθούν και να χρησι-
µοποιηθούν ευρέως τα παρατηρη-
τήρια της αγοράς και να καθορι-
στεί ένα κατώτατο όριο συναγερ-
µού, το οποίο να συνεπάγεται ό-
τι η Επιτροπή θα καθορίσει προ-
τάσεις που θα υποβληθούν στο 
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Επιπλέον, η συστηµατική χρήση 
ήπιων µέτρων δηµόσιας παρέµβα-
σης θα επέτρεπε την αποφυγή ο-
ρισµένων συνιστώσεων που ενι-
σχύουν τις κρίσεις και καθιστούν 
δύσκολη την έξοδο από αυτές. 

Παράλληλα, θέτει ως µείζον ζή-

τηµα να επιτρέπεται χωρίς παρεµ-
βολές από τις επιτροπές ανταγω-
νισµού, να λαµβάνονται φορολο-
γικά µέτρα που θα ενθαρρύνουν 
τις αποταµιεύσεις ενάντια στους 
κινδύνους της παραγωγής, χω-
ρίς να µπαίνει σε περαιτέρω λε-
πτοµέρειες.

Οι οίνοι από υβρίδια να µπορούν 
να πιστοποιούνται ως ΠΟΠ

Ειδική αναφορά στα καθεστώ-
τα προστασίας προέλευσης των 
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ κάνει 
παράλληλα η Γαλλία. Ειδικότε-
ρα, επιθυµεί να µπορούν να πι-
στοποιούνται ως ΠΟΠ κρασιά α-
πό υβρίδια ποικιλιών τα οποία 
έχουν το πλεονέκτηµα να είναι 
φυσικά ανθεκτικά σε συγκεκρι-
µένες ασθένειες. Ωστόσο, δεν ξε-
χνά να σηµειώσει ότι ο κατάλο-
γος των ποικιλιών οινάµπελων 
που επιτρέπεται να φυτεύονται 
δεν πρέπει να «ανοίξει» προς ι-
στορικά απαγορευµένες ποικιλίες 
για οικονοµικούς και ποιοτικούς 
λόγους. Εδώ ουσιαστικά η γαλλι-
κή κυβέρνηση αναφέρεται στην 
πρόταση των Βρυξελλών για τα 
ανθεκτικά στα παράσιτα αµερικα-
νικά σταφύλια Vitis labrusca για 
τα οποία έχει γίνει η πρόταση να 
αρθεί η απαγόρευση φύτευσης.

Επιπλέον, η γαλλική αντιπρο-
σωπεία επιχειρεί να επαναβεβαι-
ώσει τη στήριξή της προς την πε-
ρίληψη του ανθρώπινου παρά-
γοντα στους φακέλους των ΠΟΠ, 
ωστόσο αντιτίθενται στην αφαί-
ρεση της υποχρεωτικής απόδει-
ξης προέλευσης. 

Συχνή παρέµβαση
Η συστηµατική χρήση 

ήπιων µέτρων δηµόσιας 
παρέµβασης θα επέτρεπε 

την αποφυγή συνθηκών που 
ενισχύουν τις κρίσεις και 

καθιστούν δύσκολη 
την έξοδο από αυτές 

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
(2021-2027) - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΠ
ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Λίγες µέρες πίσω πηγαίνει το χρονοδιάγραµµα των 
πληρωµών, µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να 
έχει ρίξει το βάρος στις συναντήσεις µε τους αγρότες 
και να µη δίνει το ΟΚ για να τρέξουν οι προγραµµατι-
σµένες πιστώσεις. Η αρχή έγινε µε τις διορθωτικές πλη-
ρωµές για υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2018 
που αναµένονταν ως την περασµένη Παρασκευή, ενώ 
δεν αποκλείεται να µην καταφέρουν να τρέξουν και οι 
πρώτες συνδεδεµένες ως το τέλος της επόµενης εβδο-
µάδας όπως αρχικά είχε δροµολογηθεί. 

Οι φούριες στην πλατεία Βάθη µε τα µπλόκα φέρ-
νουν -ως φαίνεται- σε δεύτερη µοίρα τις πληρωµές, α-
φού δεν φιγουράρουν ψηλά και στα αιτήµατα των α-
γροτών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, µέσα στην επό-
µενη εβδοµάδα θα τρέξουν οι διορθωτικές πιστώσεις 
για υπόλοιπα ενισχύσεων της περσινής χρονιάς και η 
εκκαθάριση των συνδεδεµένων του 2017, ώστε να ξε-
κινήσει µετά η σταδιακή πίστωση των συνδεδεµένων 
του 2018, συνολικού µπάτζετ 184 εκατ. ευρώ. Εκεί η 
διαδικασία είναι ως γνωστόν πιο δαιδαλώδης, καθώς 
απαιτείται πρώτα η έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
µε το ύψος των ενισχύσεων ανά προϊόν.  Όπως και πέ-
ρυσι, στις πρώτες ενισχύσεις που αναµένεται να πιστω-
θούν είναι αυτές που δεν χρειάζεται να καταγραφούν 
και να τσεκαριστούν οι παραδόσεις ποσοτήτων από 
την πλευρά των παραγωγών και ειδικότερα το σκλη-
ρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, µηδική και τρι-
φύλλια, όσπρια, καρποί µε κέλυφος και σπαράγγια. 

Το σίγουρο είναι ότι οι περισσότερες από τις παρα-
πάνω συνδεδεµένες θα κινηθούν λίγο πιο κάτω από τα 
περσινά επίπεδα, όταν ήδη το 2017 κάποια είχαν ση-
µειώσει σηµαντική µείωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ό-
τι µηδική (στα 15,4 ευρώ ο τόνος το 2017 από την εν-
δεικτική τιµή των 27,3 ευρώ), ψυχανθή (στα 8,7 ευρώ 
ο τόνος πέρυσι µε ενδεικτική τιµή στα 17,1 ευρώ), ό-
σπρια (στα 16,4 ευρώ ο τόνος µε ενδεικτική τιµή στα 
29,6 ευρώ) και καρποί µε κέλυφος (στα 12,6 ευρώ ο τό-
νος το 2017 µε ενδεικτική τιµή στα 13,9 ευρώ) αναµέ-
νεται 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.  

 
Τελευταία βδοµάδα Φεβρουαρίου κάτω από 70 ευρώ 
η ειδική ενίσχυση βάµβακος  

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, µε την µικρή καθυστέ-
ρηση του πλάνου των πληρωµών, άγνωστο παραµένει 
το αν τελικά θα γίνει πράξη η δέσµευση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης για πιστώσεις της ειδικής ενίσχυ-
σης βάµβακος την τελευταία εβδοµάδα του Φεβρουαρί-
ου. Πάντως, έγινε γνωστό ότι δεν αναµένεται να γίνει 
κάποια µαζική µείωση του πλαφόν ανά Περιφέρεια, 
σύµφωνα µε τους αρµόδιους των κατά τόπους ∆ΑΟΚ, 
ωστόσο δεν θα χαθεί η συνδεδεµένη για όσους βαµβα-

κοπαραγωγούς είχαν ζηµιά η οποία έχει δηλωθεί στον 
ΕΛΓΑ και εφόσον τα πορίσµατα των γεωπόνων του ορ-
γανισµού δείξουν απώλεια παραγωγής, λόγω καιρικών 
συνθηκών. Αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις Σταύ-
ρου Αραχωβίτη σε εκπροσώπους των παραγωγών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τους ο-
ποίους πρόσφατα διαβεβαίωσε ότι «κανένας βαµβακο-

παραγωγός των νοµών Έβρου και Ροδόπης δεν θα χά-
σει την ενίσχυση, η οποία θα πληρωθεί µέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου». Σηµειώνεται ότι οι δηλωµένες από τους 
παραγωγούς εκτάσεις είναι περισσότερες φέτος, γεγονός 
που θα µειώσει κατά τι την τιµή της συνδεδεµένης, η ο-
ποία υπολογίζεται λίγο κάτω από τα 70 ευρώ το στρέµµα. 

Ενστάσεις έως 28 Φεβρουαρίου για την κατανοµή 
δικαιωµάτων από το Απόθεµα 

Αίτηση αναθεώρησης έως την 28η Φεβρουαρίου µπο-
ρούν να υποβάλλουν οι αγρότες, που δεν πήραν όσα 
θεωρούν ότι δικαιούνται ή καθόλου δικαιώµατα, αν και 
αιτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεµα του 2018.

Σύµφωνα µε εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ η αί-
τηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους 
ακόλουθους λόγους:

i) Μη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης α-
πό το εθνικό απόθεµα λόγω µη ένταξης του γεωργού 
στην κατηγορία των νεαρής ηλικίας.

ii) Μη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από 
το εθνικό απόθεµα λόγω µη ένταξης του γεωργού στην 
κατηγορία των νεοεισερχόµενων γεωργών.

iii) Μη χορήγηση ορθού αριθµού δικαιωµάτων λόγω µη 
καθορισµού περιφέρειας σε αγροτεµάχια του γεωργού.

iv) Μη χορήγηση ορθού αριθµού δικαιωµάτων λό-
γω µη άρσης επικάλυψης σε αγροτεµάχια του γεωργού

v) Μη χορήγηση ορθού αριθµού δικαιωµάτων λόγω 
µη επιλεξιµότητας αγροτεµαχίων του γεωργού.

vi) Μη χορήγηση δικαιωµάτων εθνικού αποθέµα-
τος λόγω δέσµευσης του τίτλου χορήγησης για πε-
ραιτέρω έλεγχο.

vii) Μη χορήγηση ορθού αριθµού δικαιωµάτων λόγω δι-
αφωνίας στα αποτελέσµατα ελέγχου της τηλεπισκόπησης.

ΠΣΕΑ για 
φωτιές 

Μέχρι την Πέµπτη 
14 Μαρτίου οι 
αιτήσεις των 

παραγωγών που 
επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές του 
2017

Παραστατικά
Μέχρι 26 Μαρ-
τίου καλούνται 

καταχώρηση των 
παραστατικών 
ειδικών διατά-
ξεων από τους 
ενταγµένους 
παραγωγούς 
στο Μέτρο 11 
«Βιολογικές 

καλλιέργειες» 

Σπάνιες φυλές 
Από 1η Μαρτίου 

έως και 31 
Μαρτίου κάθε 

έτους αιτήµατα 
τροποποίησης για 

το πρόγραµµα 
των σπάνιων 

φυλών για το έτος 
δεσµεύσεων 2019 
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Σκάλωσαν στα εύκολα οι πληρωμές,
πάνε λίγο παραπίσω και οι συνδεδεμένες

 Δεν είναι για όλους η μείωση του πλαφόν στο βαμβάκι, απαιτείται πόρισμα ΕΛΓΑ για απώλεια παραγωγής

 Περί τα 7,5 ευρώ τα καρτελάκια στο σκληρό, μαζί με ενισχύσεις για όσπρια, ψυχανθή, μηδική, τριφύλλια 

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

184
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

  22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Κάτω από 50 τόνους 
η συνδεδεµένη στη
βιοµηχανική ντοµάτα
«Η ελάχιστη απόδοση των 50 τόνων 
βιοµηχανικής τοµάτας ανά εκτάριο 
καλλιεργούµενης έκτασης δύναται να µειωθεί 
εφόσον υπάρχουν λόγοι εξαιρετικών 
περιστάσεων και αυτές επιβεβαιωθούν από 
τους αρµόδιους φορείς». Αυτό σηµαίνει ότι η 
ελάχιστη απόδοση πέφτει κάτω από τους 5 
τόνους ανά στρέµµα, όπως αναφέρει 
απόφαση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε θέµα την «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. 925/39512/6-4-2015 (ΦΕΚ Β΄680) 
απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των 
λεπτοµερειών χορήγησης της συνδεδεµένης 
ενίσχυσης στον τοµέα της βιοµηχανικής 
ντοµάτας», η οποία αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια 
και θα ισχύσει από το έτος αιτήσεων 2018.
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Οι τυχεροί
Συνολικά πληρώθηκαν 
15.538 παραγωγοί για 
όλες τις κατηγορίες 

(επιτραπέζια και 
συµπύρηνα ροδάκινα, 
νεκταρίνια) οι οποίοι 

κατανέµονται ως 
έξης: στην Ηµαθία 

6.719, στην Καβάλα 
69, στην Κοζάνη 369, 
στη Λάρισα 1.012, στη 

Μαγνησία 61, στην 
Πέλλα 6.955, στην Πιε-
ρία 110, στα Τρίκαλα 61 

και στη Φλώρινα 178

Μισή χαρά οι ενισχύσεις στα ροδάκινα 
Έντονες αντιδράσεις των παραγωγών Έβερτ και Άνδρος που έμειναν εκτός de minimis 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Γκρίνια και απογοήτευση από τους 
παραγωγούς έφερε η πληρωµή 
των κρατικών ενισχύσεων ήσσο-
νος σηµασίας (de minimis) συνο-
λικού ύψους 13.174.588 ευρώ σε 
15.498 δικαιούχους. Εκατοντάδες 
ροδακινοπαραγωγοί µε ποικιλίες 
Έβερτ και Άνδρος βρέθηκαν προ 
εκπλήξεως, καθώς δεν είδαν λε-
φτά στους λογαριασµούς τους. 
«Πρόκειται για µεγάλη αδικία. Και 
οι ποικιλίες που βγήκαν εκτός ό-
πως η Έβερτ είχαν ζηµιές και α-
πωλέσαµε εισόδηµα», αναφέρει 
στην Agrenda o παραγωγός από 
τον Τύρναβο, Πασχάλης ∆ηµάκης.

Το δεδοµένο είναι ότι έµειναν 
εκτός ενισχύσεων το 60% των καλ-
λιεργούµενων εκτάσεων µε ροδά-
κινα (η Άνδρος έχει το 40% και η 

Έβερτ περίπου 18%), µε τον βου-
λευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη 
Σηφάκη να δικαιολογεί την κυβερ-
νητική επιλογή, λέγοντας ότι  «οι 
ποικιλίες Έβερτ και Άνδρος δεν α-
ποζηµιώθηκαν καθώς δεν υπήρ-
χαν ζηµιές σε αυτές. Βέβαια πρέπει 
να πω ότι καλύφθηκε το 45% των 
συµπύρηνων από τα de minimis».

Αρκετά είναι τα παράπονα των 
παραγωγών που πληρώθηκαν λι-
γότερα χρήµατα από αυτά που υ-
πολόγιζαν, ενώ θέµα προέκυψε 
και για όσους δεν είχαν δηλώσει 
στο ΟΣ∆Ε, ποια ποικιλία καλλιερ-
γούν. Από την πλευρά του ο πρόε-
δρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρι-
σµών Οµάδων Παραγωγών Ηµαθί-
ας Χρήστος Γιαννακάκης σηµείω-
σε ότι «δεν ελήφθησαν υπόψη α-
πό τον ΕΛΓΑ τα στοιχεία που έστει-
λαν οι οµάδες παραγωγών και οι 
συνεταιρισµοί στα τέλη του περα-

σµένου Νοεµβρίου. Ο οργανισµός 
έκανε αναγωγές µε βάση τα δεδο-
µένα των αρχείων του σε εθνικό ε-
πίπεδο και προσδιόρισε στη συνέ-
χεια εξατοµικευµένα τα ποσά. Τα 
στοιχεία δεν συµφωνούσαν ακρι-
βώς µε αυτά του ΕΛΓΑ και έγιναν 
αυξοµειώσεις στα τελικά ποσά».

Γλαφυρός στις δηλώσεις του ή-
ταν και ο βουλευτής Πέλλας της 
Ν∆ Γιώργος Καρασµάνης, µιλώ-
ντας για «πολλές εξόφθαλµες α-
δικίες, λάθη επί λαθών και 13 ε-
κατ. ευρώ για 9 νοµούς, µε άλ-
λους να πληρώνονται άλλους ό-
χι, άλλους να µην αποζηµιώνο-
νται ούτε µ’ αυτά τα ψίχουλα για 
τις πραγµατικές ζηµιές που έχουν 
υποστεί και τα χωράφια που έ-
χουν δηλώσει, δηλαδή ένα από-
λυτο µπάχαλο, µε αλχηµείες και 
τεφτέρια του καραγκιόζη, για να 
δοθούν τελικά φιλοδωρήµατα».
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Με την εισαγωγή της ΠΟΠ Φέτας στο πρόγραµ-
µα σίτισης στα σχολεία, σκοπεύει να στηρίξει 
η κυβέρνηση τους Έλληνες αιγοπροβατοτρό-
φους όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα τό-
νισε µετά την συνάντηση που είχε µε τους εκ-
προσώπους της Πανελλαδικής επιτροπής των 
µπλόκων από το έτος 2019 – 2020 θα µοιρα-
στούν στα σχολεία 153.000 µερίδες φέτας και 

τα επόµενα δύο χρόνια οι ποσότητες αυτές θα 
διπλασιάζονται. Παράλληλα ανέφερε ότι το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργα-
σία µε το συναρµόδιο υπουργείο Κοινωνικής 
Ασφάλισης επεξεργάζονται φόρµουλα προ-
κειµένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτηµα των 
εργατών γης από Τρίτες χώρες. «Το εργατι-
κό είναι ένα σηµαντικό στοιχείο του κόστους 
παραγωγής µαζί µε τις εισροές», ανέφερε χα-

ρακτηριστικά ο Σταύρος Αραχωβίτης. Επιπλέ-
ον υποσχέθηκε παρεµβάσεις στο κόστος των 
εισροών και συγκεκριµένα στα φυτοπροστα-
τευτικά και τους σπόρους.

Επιπλέον επανέλαβε ότι για το θέµα της ρευ-
στότητας «είµαστε κοντά στην υλοποίηση των 
µικροπιστώσεων µέχρι 25.000 ευρώ µε χαµη-
λότοκο δάνειο και στα επόµενα νοµοθετήµατα 
είναι και η ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας».

Εισαγωγή ΠΟΠ Φέτας στο πρόγραμμα σίτισης στα σχολεία

Τα όρια του εμπαιγμού    
άγγιξε για τους 
αγρότες, η ολονυχτία 
με τον Αραχωβίτη 
και το κυβερνητικό 
κλιμάκιο στην οδό 
Αχαρνών 2. Πολλοί 
εξ αυτών, δήλωναν 
τα ξημερώματα, 
ότι μετάνιωσαν
που πήγαν

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Χρειάστηκαν 20 ηµέρες στα µπλόκα, 10 η-
µέρες αναµονής µέχρι να καθοριστεί η δι-
υπουργική συνάντηση και περισσότερες 
από πέντε ώρες συζήτησης µεταξύ των α-
γροτών της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων και της Κυβέρνησης για να επι-
στρέψουµε στο αποτέλεσµα της 14ης Ιανου-
αρίου. Το πώς θα εξελισσόταν η κουβέντα 
ωστόσο φάνηκε από το καλησπέρα, όταν α-
γρότες και Αραχωβίτης στα καλωσορίσµατα 
ξεκίνησαν τις αιχµές σχετικά µε το πώς χει-
ρίζονται οι δύο πλευρές το θέµα. Λίγο µετά 
τα µεσάνυχτα της Παρασκευής 15 Φεβρου-
αρίου οι δηλώσεις ήταν ενδεικτικές. «Η κυ-
βέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα αίτηµά 
µας και στέκεται εχθρικά απέναντί µας», ή-
ταν τα λόγια του µέλους της Πανελλαδικής 
Επιτροπής των Μπλόκων,  Κώστα Τζέλλα.

Από την πλευρά του ο Σταύρος Αραχω-
βίτης εξερχόµενος της σύσκεψης στην ο-
ποία συµµετείχαν επίσης η υφυπουργός 
Οικονοµίας, Κατερίνα Παπανάτσιου, ο υ-
φυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τά-
σος Πετρόπουλος και ο υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος,  Σωκράτης Φάµελλος, επα-
νέλαβε τις προσπάθειες που καταβάλει 
η κυβέρνηση και ανακοίνωσε µέτρα για 
την µείωση του κόστους παραγωγής, χω-
ρίς ωστόσο να πει κουβέντα για το φλέ-
γον θέµα του αγροτικού πετρελαίου. Αυ-
τά συνοψίζονται στα εξής:

 στη διευθέτηση του ζητήµατος µε τους 
εργάτες γης από Τρίτες χώρες,

 παρεµβάσεις στις εισροές αγροτικών 
προϊόντων (φυτοπροστατευτικά, σπόρους),

 εισαγωγή της ΠΟΠ Φέτας στο πρό-
γραµµα σίτισης στα σχολεία,

 τη χορήγηση de minimis και σε άλλα 
προϊόντα  εκτός όσων έχουν δοθεί,

 την υλοποίηση των µικροπιστώσεων 
µέχρι και τα 25.000 ευρώ,

 την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας, 
 τον ΑΤΑΚ στα αγροτεµάχια,
 την επίλυση των προβληµάτων µε 

τους δασικούς χάρτες, 
 την θέσπιση του ακατάσχετου στις α-

γροτικές επιδοτήσεις που θεσπίστηκε,

 τη κατάργηση του τέλους επιτηδεύ-
µατος στους συνεταιρισµένους αγρότες, 

 την µείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των αγροτών κατά 33%,

 τον νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς 
που θα φέρει το επόµενο διάστηµα, 

 και την εξόφληση των παραγωγών α-
πό τους εµπόρους σε 60 ηµέρες.

Απαντήσεις µπλόκων 
Σχετικά µε όλα τα παραπάνω οι αγρό-

τες δήλωσαν απογοητευµένοι. Ειδικότε-
ρα ο εκπρόσωπος της Πανελλαδικής των 
Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας ανέφερε: «Θα 

Η πορεία της 
συνάντησης ήταν 
προδιαγεγραµµένη 
αφού υπουργείο 
και αγρότες 
ξεκίνησαν µε το 
καλησπέρα τις 
αιχµές. 

Στις συνελεύσεις οι αποφάσεις 

Μια νύχτα για το τίποτα
έζησαν οι αγρότες 
στην πλατεία Βάθη 

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, 

ΜΠΛΟΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 

∆ΙΟ∆ΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ, 

ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΜΠΛΟΚΟ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΜΠΛΟΚΟ ΛΟΥΡΟΥ �ΠΡΕΒΕΖΑ	

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ � ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ �ΦΘΙΩΤΙ∆Α	

ΜΠΛΟΚΟΧΑΛΙΚΙ �ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ �ΗΛΕΙΑ	

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ �ΜΕΣΣΗΝΙΑ	

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α � ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΙΚΑΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΜΠΛΟΚΟ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ �ΧΑΝΙΑ	

ΜΠΛΟΚΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ �ΗΡΑΚΛΕΙΟ	
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Κίνητρα για την συµµετοχή των αγροτών σε 
συνεργατικά σχήµατα υποσχέθηκε εκ νέου 
την Πέµπτη, 14 Φεβρουαρίου, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, 
στους αγρότες χωρίς ωστόσο να αναφέρεται 
– αν και είναι ένα από τα βασικά αιτήµατα 
των µπλόκων - συγκεκριµένα στο φλέγον 
θέµα της µείωσης της φορολογίας των συ-
νεταιρισµένων αγροτών. Ειδικότερα, ο επι-

κεφαλής της πλατείας Βάθη µετά τις µαρα-
θώνιες συσκέψεις µε τους αγρότες από την 
Θεσσαλονίκη και λίγο αργότερα µε τους εκ-
προσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής 
των Μπλόκων ανέφερε: «συζητήσαµε ανα-
λυτικά τα κίνητρα που έχουν αρχίσει να δί-
νονται και θα δοθούν από εδώ και πέρα για 
τη συµµετοχή των αγροτών στους συνεται-
ρισµούς. Όπως ξέρετε το επόµενο διάστη-

µα έρχεται ένας νόµος από το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης για τον συνδικαλισµό 
των αγροτών που θα επιλύει ταυτόχρονα 
και ζητήµατα συνεταιρισµών. Εκεί θα επι-
λύονται αρκετά από τα ζητήµατα που συζη-
τήσαµε, αλλά ταυτόχρονα και µέχρι τέλος 
του χρόνου θα υπάρχει και άλλη κινητρο-
δότηση για τη συµµετοχή των αγροτών στα 
συνεργατικά σχήµατα».

Κίνητρα σε συνεταιρισμένους αλλά όχι μείωση φορολογίας

Της σύσκεψης µε τους εκπροσώπους 
της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
µπλόκων προηγήθηκε µια ακόµα, 
στις 3 το µεσηµέρι της Πέµπτης 14 
Φεβρουαρίου, η οποία συνοδεύτηκε 
από έντονο παρασκήνιο. Ειδικότε-
ρα, η πολιτική ηγεσία της Βάθη µε 
τη συµµετοχή και του υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάµελλου 
είδαν 8µελή επιτροπή αγροτών α-
πό την Θεσσαλονίκη και την Χαλ-
κιδική. Ωστόσο όπως είχε γίνει νω-
ρίτερα γνωστό στην συνάντηση αυ-
τή είχε προσπαθήσει να µπει σφή-
να η παρέα του παλιού «Πανελλα-
δικού» η οποία έχει να κάνει εµφά-
νιση από τον Φεβρουάριο του 2016. 

Παίχθηκε ή αυτοί ή εµείς
Τελικά οι έντονες αντιδράσεις 

του Μπλόκου της Νίκαιας είχαν 
ως αποτέλεσµα αυτό να µην συµ-
βεί αλλιώς όπως εξηγούσαν οι α-
γρότες της Θεσσαλίας θα ακύρω-
ναν την προγραµµατισµένη για το 
απόγευµα της Πέµπτης συνάντη-
ση. Και η µεσηµεριανή συνάντηση 
– όπως συνέβη και λίγες ώρες αρ-
γότερα – δεν έβγαλε τίποτα παρα-
πάνω από «µικροµερεµέτια» σχετι-
κά µε τις δόσεις στο αγροτικό ρεύ-
µα, τα κίνητρα ένταξης στους συνε-
ταιρισµούς και το θέµα του ΑΤΑΚ. 

Σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο υ-

πουργός µετά την συνάντηση «τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες θα ανα-
λάβουµε πρωτοβουλίες για το α-
γροτικό ρεύµα στις γεωτρήσεις, ό-
που το βασικό πρόβληµα είναι οι 
ρυθµίσεις που κάνουν οι παραγω-
γοί αλλά λόγω της ροής της καλλι-
έργειας δεν µπορούν να  εξυπηρε-
τήσουν µια ή δύο δόσεις και χάνε-
ται οι ρύθµιση. Τις επόµενες ηµέ-
ρες θα έχουµε συνάντηση τόσο µε 
το υπουργείο Περιβάλλοντος όσο 
και µε τον πρόεδρο της ∆ΕΗ προ-
κειµένου να δούµε µε ποιο τρόπο 
µε την απώλεια µιας ή δύο δόσεων 
δεν θα χάνεται η ρύθµιση».

Επιπλέον ο κ. Αραχωβίτης ανα-
φερόµενος στα κίνητρα που µελε-
τά το υπουργείο για τους αγρότες 
προκειµένου να ενταχθούν στους 
συνεταιρισµούς  τόνισε: «το δεύ-
τερο ήταν τα κίνητρα που θα δο-
θούν από δω και πέρα για την 
συµµετοχή των αγροτών στους 
συνεταιρισµούς. Όπως ξέρετε το 
επόµενο διάστηµα έρχεται ένας 
νόµος από το υπουργείο για το 
συνδικαλισµό των αγροτών που 
θα επιλύει ταυτόχρονα και θέµα-
τα των συνεταιρισµών. Ταυτόχρο-
να και µέχρι τέλος  του χρόνου θα 
υπάρχουν και άλλα κίνητρα για 
την συµµετοχή των αγροτών στα 
συνεργατικά σχήµατα».

επιστρέψουµε στα µπλόκα µας. Θα γίνουν 
συνελεύσεις, θα γίνει ενηµέρωση στους συ-
ναδέρφους µας για τα αποτελέσµατα της συ-
νάντησης και θα αποφασιστούν τα περαιτέ-
ρω βήµατα των αγώνων µας». 

Ο εµβληµατικός Μπούτας το κλείσιµο 
των Τεµπών και το Κιλελέρ

Λίγο νωρίτερα από την σύσκεψη είχαν α-
ποχωρήσει οι αγρότες του µπλόκου του Προ-
µαχώνα αναφέροντας: «Χρειάστηκαν 5 ώρες 
κοροϊδίας και ψεµάτων. Αποχωρούµε από 
την συνάντηση µε την κυβέρνηση και την 
απάντησή µας θα την δώσουµε όταν έρθει 
η ώρα στις κάλπες». 

Μια εβδοµάδα πριν (8/2) το µπλόκο της 
Νίκαιας επισκέφθηκε ο εµβληµατικός Βαγ-
γέλης  Μπούτας που φέτος απέχει από τις 
κινητοποιήσεις λόγω προβληµάτων υγεί-
ας εµψυχώνοντας τους αγρότες λέγοντας: 
«Το αγροτικό κίνηµα έχει µεγάλη πείρα 
και πρέπει συνεχώς να την αξιοποιούµε». 
Επιπλέον το περασµένο Σάββατο οι αγρό-
τες απέκλεισαν τις σύραγγες των Τεµπών 
ενώ πραγµατοποίησαν και  συγκέντρωση 
στο Κιλελέρ πριν ανέβουν στην Αθήνα για 
την συνάντηση στη Βάθη.

Αποφάσεις
Οι αποφάσεις 
για το µέλλον 

των αγροτικών 
κινητοποιήσεων 
θα ληφθούν στις 
συνελεύσεις που 
θα γίνουν µέσα 
στο σαββατοκύ-

ριακο

Έκλεισε η πόρτα για τους... αλεξιπτωτιστές, 
προηγήθηκε συνάντηση και με Μακεδόνες  

ATAK και
∆ασικοί χάρτες
Κατά την διάρκεια των 
συναντήσεων µε τους 
αγρότες τέθηκε από τους 
παραγωγούς το 
πρόβληµα της σύνδεσης 
του Αριθµού Ταυτότητας 
του Ακινήτου (ΑΤΑΚ) µε 
τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, που 
θα κληθούν και φέτος να 
υποβάλουν προς τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί ο κ. 
Αραχωβίτης απάντησε 
ότι το ΑΤΑΚ θα ενέχει 
θέση πληροφοριακού 
στοιχείου, αρκεί να 
δηλώνεται κανονικά η 
ιδιοκτησία. Ο κ. Φάµελλος 
ξεκαθάρισε ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος να 
χαθούν οι επιδοτήσεις, 
λόγω εµπλοκής µε τους 
δασικούς χάρτες, ενώ 
δεσµεύτηκε ότι θα 
επιταχυνθεί η αποστολή 
στοιχείων, όπου αυτό 
χρειάζεται, για να είναι 
επιλέξιµα για επιδότηση.



Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 16 & Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγέθυνση 
Ανισοϋψείς δούγες
των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 
Δεν υπερβαίνουν τους 150.000 οι αγρότες που μπορούν 
να διαχειριστούν μεγάλες εκμεταλλεύσεις των 4-8 ΜΑΕ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την οδό της µεγέθυνσης των γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων, ως αναγκαί-
ας προϋπόθεσης για την βιωσιµότη-
τα των µονάδων και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
γεωργίας, προτείνει κατόπιν µελέ-
της, οµάδα έγκυρων γεωργοοικονο-
µολόγων, η οποία πρόκειται να κα-
ταθέσεις ολοκληρωµένα τη µελέτη 
της σε προγραµµατισµένη εκδήλω-
ση (Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου), στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας.  

Πρόκειται για πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Αποφοίτων ΓΠΑ και της 
Επιστηµονικής Εταιρείας Αγροτικής 
Οικονοµίας (ΕΤΑΓΡΟ), µε ψυχή της 
όλης προσπάθειας τον ∆όκτωρα, Πά-
νο Παναγόπουλο, τα πονήµατα του 
οποίου φιλοξενεί συχνά η Agrenda. 
Οι πληροφορίες θέλουν την εν λό-
γω επιστηµονική οµάδα να θεµελι-
ώνει µε αδιάσειστα επιχειρήµατα τη 
δυνατότητα µεγέθυνσης των γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων, χωρίς µάλιστα 
να χάνεται, εφ’ όσον γίνουν οι απαι-
τούµενες κινήσεις, η συνεκτικότητα 
του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. 

Με καταλύτη την εκούσια ευρη-
µατική µέθοδο µεγέθυνσης των γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων που συνι-
στά η επεξεργασία της ΕΤΑΓΡΟ, σή-
µερα,  υπό κάποιες (τρεις) προϋπο-
θέσεις βέβαια, είναι απολύτως εφι-

κτό να προκύψουν 200.000 γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις των 4-8 Μονά-
δες Απασχόλησης Εργασίας (ΜΑΕ), 
ή υπερδιπλάσιες µικρότερες γεωρ-
γικές εκµεταλλεύσεις. Κι αυτό, την 
ώρα που υπάρχει µόνο ένα µέγιστο 
150.000 αγροτών, ικανών να δια-
χειρισθούν τις τόσο µεγάλες εκµε-
ταλλεύσεις, καθώς ο συνολικός α-
ριθµός των ενεργών γεωργών βαί-
νει συνεχώς µειούµενος. 

Οι τρεις προϋποθέσεις που θα δι-
ευκολύνουν την εν λόγω αναµόρ-
φωση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων είναι κατά βάση:

 Η υποχρεωτι-
κή ασφάλιση µό-
νον επί των ηµε-
ροµησθίων που ό-
ντως πραγµατοποι-
ούνται στη γεωργι-
κή επιχείρηση.

  Οι ενισχύσεις 
της Ε.Ε. να δίνουν 
έµφαση στη συντή-
ρηση και βελτίωση 
των υποδοµέων. 

 Η φορολογία 
των γεωργικών ε-
πιχειρήσεων να  υ-

πολογίζεται µόνο επί των πραγµα-
τικών κερδών, δηλαδή µε βάση την 
παγκοσµίως εφαρµοζόµενη Γεωρ-
γική Λογιστική.

Θα απαιτηθούν, όπως είναι φυ-
σικό, περισσότερες αρδευόµενες ε-
κτάσεις µε σύγχρονα αρδευτικά συ-
στήµατα, µεταβιβάσεις παραγωγι-
κών γαιών (λόγω µείωσης - γήραν-
σης του αγροτικού πλυθισµού) και 
ισχυροποίηση των συνεταιρισµών, 
όπως γίνεται στις εδώ και χρόνια σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

Από τα όσα περιγράφονται παρα-
πάνω, στις περισσότερες των περι-
πτώσεων γίνονται τα ακριβώς αντί-
θετα, υπογραµµίζουν στα πονήµατά 
τους οι επιστήµονες. Μικρό µέρος απ’ 
αυτά πραγµατοποιούνται µε εγκλη-
µατική πληµµέλεια και τα υπόλοιπα 
έχουν κηρυχθεί σε παντελή άγνοια.          

21-22, 35-36

Αναμνήσεις 
από το καλό 
2013 στη ζήτηση
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Π
εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

µές λίγο υψηλότερα. Στην αγορά µας σηµει-
ώθηκαν πράξεις για τα µέτρια σιτάρια στα 
225-230 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι.

  Σπάει το µέτωπο των εκκοκκιστών µε 
τα 53 λεπτά παραδοτέο που πλήρωσε ο Μάρ-
κου για το σύσπορο. Αν ήταν το χρηµατι-
στήριο λίγο πιο ψηλά από τα 70 σεντς και 
το δολάριο λίγο πιο ισχυρό δεν θα υπήρ-
χε αυτός ο δισταγµός µεταξύ των συδαιτυ-
µόνων, τονίζουν οι αναλυτές. Σηµειωτέον 
ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέες πωλή-
σεις που σηµειώθηκαν ήταν περιορισµένες. 

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7/10 14/10 21/10 26/10 4/11 11/11

Σκληρό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Μαλακό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Καλαµπόκι (ευρώ/τόνος)

Σόγια (σεντς ανά µπούσελ)

Γάλα αγελαδινό (σεντς/λίµπρα)

Χοιρινό (σεντς/λίµπρα)

214

165

167

970

15,04

50,95

218

167

167

960

14,68

52,60

223

171

172

979

14,74

42,22

223

171

172

998

14,73

44,62

243

174

175

975

16,67

47,00

243

176

175

997

16,83

47,27

218

216

214

212

210

208

67,67 69,39
69,80

68,49

68,07

69,20
ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

3,18 3,18 3,15
3,13

3,19
3,39
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Αιγύπτου (λιµάνι)  60

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Κόβουν τη φόρα 
στο καλαμπόκι 
οι εισαγωγές

 Σφυροκόπημα 
δέχεται η τιμή 
βάμβακος

Με το σταγονόµετρο 
οι πωλήσεις στο ελαιόλαδο 
Η εγχώρια βιοµηχανία αποτελεί το 
διάστηµα αυτό τον µοναδικό αγοραστή 
του ελληνικού ελαιολάδου, σε 
ποσότητες ωστόσο τόσες, όσες είναι οι 
περιορισµένες ανάγκες της, συγκριτικά 
µε τον διαθέσιµο όγκο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ελλιπής
η οριζόντια 
διαχείριση
Οι ελληνικές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, λόγω του µικρού της 
µεγέθους (κ.µ.ο κάτω από της µίας 
Μ.Α.Ε.- Μονάδας Ανθρώπινης 
Εργασίας) και του πολυτεµαχισµού 
τους, αποτελούν από 50ετίας και 
πλέον, τον ελάσσονα συντελεστή της 
γεωργικής µας παραγωγής. Έχουν δε 
καταστεί µόνον οριακά ανταγωνιστικές, 
ή ήδη µη ανταγωνιστικές, και στη 
µεγάλη τους πλειοψηφία πρέπει να 
θεωρούνται µη βιώσιµες. Η δε άµεση 
βελτίωση αυτού του ελάσσονος 
συντελεστή αποτελεί για κάθε εν γένει 
οικονοµία πρωταρχικό και καθοριστικό 
παράγοντα, διότι όσο κι αν 
προσπαθήσουµε να αυξήσουµε, ή και 
να βελτιώσουµε τους λοιπούς 
συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιακή 
ρευστότητα, διαχειριστική ικανότητα, 
τεχνογνωσία κλπ) η περαιτέρω 
επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων 
θα είναι από ελάχιστη µέχρι µηδενική 
και σε κάθε περίπτωση όχι ανάλογη µε 
την αυξηµένη συµµετοχή των 
υπόλοιπων εισροών.

Φορολογία των 
γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων µόνο 
επί των πραγµατικών 
κερδών, λένε οι ειδικοί.

Οι ελληνικές 
γεωργικές 
εκµεταλ-
λεύσεις από 
50ετίας 
και πλέον 
αποτελούν 
ελάσσονα 
συντελεστή 
γεωργικής 
παραγωγής.
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Σύσσωµος ο παραγωγικός αγροδιατροφι-
κός κλάδος της ΕΕ ανησυχεί για την πο-
ρεία των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε 
το Brexit, εκτιµώντας πως ένα «σκληρό 
Brexit» θα οδηγούσε σε τεράστιες εµπο-
ρικές επιστροφές και τελωνειακή σύγχυ-
ση ειδικά για µικρότερες επιχειρήσεις.

Με κοινή τους επιστολή η Copa και η 
Cogeca, η CELCAA (Ένωση εµπόρων αγρο-
διατροφής στην ΕΕ) και η FoodDrinkEurope 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Τροφίµων/Ποτών), 
προς τον διαπραγµατευτή της ΕΕ Μισέλ 
Μπαρνιέ τονίζουν πως η ΕΕ πρέπει να 
προετοιµαστεί και για ένα σενάριο χωρίς 
συµφωνία, προκειµένου η αλυσίδα γεωρ-
γικών προϊόντων της ΕΕ να µην διαταρα-
χθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούν 
πως πρέπει να προετοιµαστούν συµµε-
τέχοντας σε µέτρα έκτακτης ανάγκης ε-
ξαγωγικές εταιρείες, αγρότες, τελωνεια-
κοί. Παράλληλα, καλούν τα θεσµικά όρ-
γανα της ΕΕ να εξετάσουν µονοµερή µέ-
τρα ειδικά για τις γεωργικές αγορές, τις 
πολιτικές υποστήριξης και τα «κεφάλαια 
Brexit έκτακτης ανάγκης» για να αντιµε-
τωπίσουν απρόβλεπτα γεγονότα.

Για «στραγγαλισµό» των συνεται-
ριστικών οργανώσεων, αγροτικών 
επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων 
εκ µέρους των εκκαθαριστών της Α-
ΤΕ µιλούν οι βουλευτές ∆ηµοκρα-
τικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-∆Η-
ΜΑΡ Σερρών και Ηλείας κ.κ. Μι-
χάλης Τζελέπης και Γιάννης Κου-
τσούκος, οι οποίοι µε ερώτηση τους 
περιγράφουν το ασφυκτικό πλαί-
σιο λειτουργίας της υπό εκκαθά-
ριση Τράπεζας που καθιστά πια α-
δύνατη την ρύθµιση των δανείων 
µε τους ίδιους όρους και προϋπο-
θέσεις που χρησιµοποιούν οι λοι-
πές τράπεζες.  «Η  υπό εκκαθάρι-
ση ΑΤΕ δεν µπορεί να αναπροσαρ-
µόσει πλέον τα επιτόκια σε φυσι-
ολογικά για την περίοδο επίπεδα 
µε αποτέλεσµα τα δάνεια που δεν 
έχουν ρυθµιστεί να εκτοκίζονται 
από το 2012 µέχρι σήµερα µε επι-
τόκια της τάξης 12%-14%», αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως τονίζουν, το ύ-
ψος του χρέους για πολλές επιχει-
ρήσεις και συνεταιρισµούς, εξαιτί-
ας αυτών των επιτοκίων έχει διπλα-
σιαστεί, µεταξύ άλλων και των δα-
νείων των ίδιων των αγροτών και 
των συνεταιρισµών, καθιστώντας 
πλέον αδύνατη τη ρύθµιση τους.

Οι δύο βουλευτές αιτούνται από 
τους αρµόδιους υπουργούς αιτού-
νται τον καθορισµό της διάρκειας 

εξόφλησης στα 15 έτη και νοµο-
θετική ρύθµιση που θα προβλέπει 
τον εκτοκισµό των επιτοκίων των 
δανείων, µετά το 2012 και µέχρι 
την ηµεροµηνία ρύθµισης, µε ένα 
επιτόκιο της τάξης του 2% έως 3%.

Επιπρόσθετα, ζητούν να µάθουν 
από τους αρµόδιους υπουργούς (Ε-
πικρατείας και Οικονοµικών, κ.κ. 
Αλέκο Φλαµπουράρη και Ευκλεί-
δη Τσακαλώτο) εάν προτίθενται:

 να προβούν σε Νοµοθετική 
ρύθµιση, η οποία θα προβλέπει τον 
εκτοκισµό των επιτοκίων των δα-
νείων, µετά το 2012 και µέχρι την 
ηµεροµηνία ρύθµισης, µε ένα επι-
τόκιο της τάξης του 2% έως 3% και 
η διαφορά να διαγραφεί χωρίς ό-
ρους και προϋποθέσεις,

  εάν οι εκκαθαριστές, η PQH, 
σκοπεύει, ως άλλωστε υποχρεού-
ται, να περιορίσει τις απαιτήσεις 
της στο ύψος των διασφαλίσεων, 
αν από την λειτουργία της επιχεί-
ρησης δεν µπορεί να εισπραχθεί 
µεγαλύτερο ποσό και να διαγρα-
φεί το υπόλοιπο,

 εάν προτίθενται να τροποποιή-
σουν τις προϋποθέσεις και να µην 
αποτελεί η κατάθεση προκαταβο-
λής προϋπόθεση ένταξης σε ρύθ-
µιση αφού αυτό δεν αποτελεί προ-
ϋπόθεση ούτε στον εξωδικαστικό 
συµβιβασµό ούτε στο άρθρο 106 
του Πτωχευτικού κώδικα.

Μέτρα ζητά 
η αγροδιατροφή 
για τυχόν 
«σκληρό Brexit»

Όλες οι τράπεζες πλην παλιάς 
ΑΤΕ σε... λογικό συμβιβασμό

Το 2017, οι εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων της ΕΕ-27 προς το 

Ηνωµένο Βασίλειο ανήλθαν σε 41 
δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές του 

Ηνωµένου Βασιλείου προς την ΕΕ 
ανήλθαν σε 17 δις ευρώ. 

Η κοπή της 
πίτας του ΣΠΕΛ 
αποτέλεσε 
ευκαιρία ενός 
γόνιµου διαλόγου 
µεταξύ του 
συνδέσµου 
και των 
παρευρισκόµενων.

Σηµαία για τον ΣΠΕΛ η ενίσχυση της γεωργίας
µε ποιοτικά προϊόντα θρέψης και λίπανσης

Σε µια ζεστή εκδήλωση, που αποτέλεσε παράλληλα και ευκαιρία ενός 
γόνιµου διαλόγου για τις εξελίξεις στην γεωργία, ο Σύνδεσµος Παραγωγών 
και Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) έκοψε την ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σταύρου Αραχωβίτη. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, σε κεντρικό 
εστιατόριο της Αθήνας ο Πρόεδρος του ΣΠΕΛ, κ. Νίκος Κουτσούγερας, 
αναφέρθηκε στην καθοριστική σηµασία του κλάδου των λιπασµάτων στην 
ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας και στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας 
και ταυτότητας.  Επιπλέον, την εκδήλωση τίµησαν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. 
Φ. Κουρεµπές, εκπρόσωποι από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αλλά 
και εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν για τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται στη αγορά λιπασµάτων 
καθώς και για τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας.
Η τυχερή που κέρδισε το φλουρί της πίτας του ΣΠΕΛ ήταν η µεταπτυχιακή 
φοιτήτρια του ΓΠΑ, Αγάπη- Γεωργία Κατσουλίερη η οποία το προηγούµενοι 
διάστηµα πραγµατοποίησε την πρακτική της άσκηση στον Σύνδεσµο.

Εκτοκισµός
Τα δάνεια που δεν 
έχουν ρυθµιστεί 

εκτοκίζονται από το 
2012 µέχρι σήµερα 

µε επιτόκια της τάξης 
12%-14%
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ένα νέο προϊόν για την αντιµετώ-
πιση της σεπτόριας και της σκωρία-
σης, που µπορούν να προκαλέσουν 
µείωση της παραγωγής έως και 50%, 
σε περίπτωση εκτεταµένης προσβο-
λής, θα έχουν στη διάθεσή τους εφε-
ξής οι Έλληνες σιτοπαραγωγοί, στη 
µάχη που δίνουν για την καταπολέ-
µηση των µυκητολογικών ασθενει-
ών στις καλλιέργειές τους.

Πρόκειται για το «Elatus Era», έ-
να νέο φυτοπροστατευτικό σκεύα-
σµα της Syngenta που εξασφάλισε 
την απαραίτητη έγκριση από τις αρ-
µόδιες ελληνικές αρχές και θα µπο-
ρεί να αξιοποιηθεί ακόµη και από 
το Μάρτιο του 2019 στις καλλιέρ-
γειες σιτηρών όπως τονίστηκε κα-
τά το επίσηµο εµπορικό «λανσάρι-
σµα» του στην ελληνική αγορά, την 
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου σε µια 
µεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονί-
κη, µε συµµετοχή πάνω από 200 ε-
µπορικών συνεργατών της.

«Είναι ένα ισχυρά αποτελεσµα-
τικό µυκητοκτόνο, που προσφέ-
ρει στον παραγωγό σταθερά υψη-
λή απόδοση και ολοκληρωµένη 
προστασία», ανέφερε ο ∆ηµήτρης 
Βλαχάκης, Campaign Manager σι-
τηρών και ελαιούχων καλλιεργει-
ών της Syngenta Hellas.

Αναφερόµενος στα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν και κάνουν το Elatus 

– Era να ξεχωρίζει από οποιαδήπο-
τε άλλη ανταγωνιστική επιλογή, ο 
ίδιος ανέδειξε πρωτίστως τη µεγά-
λη δυναµικότητά του µε λιγότερη 
δραστική, η οποία, όπως ανέφερε, 
εξασφαλίζει καλή καταπολέµηση, 
το γεγονός ότι δρα προληπτικά και 
θεραπευτικά, σε σχέση µε όλες τις 
ασθένειες των σιτηρών και όχι µό-
νο στις σεπτοριάσεις και τις σκωρι-
άσεις, ενώ διακρίνεται και για τη µε-
γάλη διάρκεια δράσης. 

«Μένει, δηλαδή, το φυτό προστα-
τευµένο και υγιές για µεγάλο χρονι-
κό διάστηµα, γεγονός που επιτρέπει 
να δουλεύει το εργοστάσιο, να κά-
νει τη φωτοσύνθεση και να γεµίζει 
όχι µόνο σε κιλά, αλλά και µε ποιο-
τικό προϊόν. Θα σου δώσει καλύτε-
ρες αποδόσεις και θα σου βελτιώσει 
τη συνολικά παραγόµενη πρωτεΐνη, 
ακόµη και σε πιο έντονες προσβο-
λές», είπε χαρακτηριστικά, προσθέ-
τοντας πως ακόµη και σε συνθήκες 
στρες και ξηρασίας, το νέο προϊόν 
της Syngenta κατόρθωσε να προσ-
δώσει ένα πιο υγιές φυτό και καλύ-
τερο αποτέλεσµα σε απόδοση.

Ιδιαίτερη µνεία έκανε, ακόµη, ο κ. 
Βλαχάκης στο ό,τι το Elatus Era πα-
ρέχει στον παραγωγό και ευελιξία 
στη δοσολογία, µε ένα εύρος που 
ξεκινά από τα 50 κ.εκ., και φτάνει 
έως τα 100 κ.εκ., το στρέµµα, ανά-
λογα µε το στάδιο και το µέγεθος 
προσβολών.  Συνοψίζοντας σε σχέ-
ση µε τα χαρακτηριστικά του σκευ-

άσµατος, τόνισε ότι έχει εξαιρετική 
σταθερότητα, υψηλή δυναµικότη-
τα, δεν εξατµίζεται, µεγάλη αντοχή, 
καλή πρόσληψη και συγκράτηση 
στο φύλλο του φυτού, αποθήκευση 
στη φυλλώδη επιφάνεια, η οποία 
µεταφράζεται σε δυνατή παραµονή 
για σηµαντική περίοδο, αλλά και 
κίνηση στον ιστό του φυτού στέλ-
νοντας τη δραστική προστασίας και 
προς άλλα σηµεία του. «Το Elatus 
Era είναι ένα πολύ σηµαντικό ερ-
γαλείο για επαγγελµατίες - καινο-
τόµους παραγωγούς σιτηρών που 
αποβλέπουν σε υψηλές αποδόσεις 
και άριστη ποιότητα παραγωγής, δι-
ασφαλίζοντας τους µια σοδειά χω-
ρίς απώλειες από ασθένειες και ση-
µαντικό όφελος σε σχέση µε αυτά 
που θα επενδύσουν».

Ανοίγοντας τις εργασίες της δια-
δραστικής εκδήλωσης, ο επικεφα-
λής της Syngenta Hellas, Γιώργος 
Ποντίκας µίλησε για «ένα προϊόν 
που, µετά τη Γερµανία, τη Γαλλία 
και άλλες χώρες στην Ευρώπη και 

όχι µόνο, έρχεται να αναβαθµίσει 
την παραγωγή σιτηρών και στη χώ-
ρα µας, επιλύοντας προβλήµατα µυ-
κητολογικών ασθενειών».

Παρουσιάζοντας το νέο προϊόν, α-
µέσως µετά, ο Κώστας Οικονοµίδης, 
εµπορικός διευθυντής της Syngenta 
Hellas, τόνισε πως «πιστεύουµε ότι 
ανοίγει µια νέα εποχή στην αντιµε-
τώπισης µυκητολογικών ασθενειών 
σε όλη τη γκάµα των σιτηρών». ∆εν 
παρέλειψε πάντως κι αυτός να υπο-
γραµµίσει ότι οι παραγωγοί και οι 
γεωπόνοι στην Ελλάδα έχουν υπο-
τιµήσει αρκετά τους κινδύνους, από 
τις µυκητολογικές ασθένειες στα σι-
τηρά, παρότι είναι νωπές ακόµη οι 
µνήµες από το τραυµατικό 2014.

«Τότε, οι ζηµίες στη Θεσσαλία α-
πό τη σεπτόρια, ήταν µεγάλες και 
µας θύµισε εµφατικά ότι πρέπει να 
αναθεωρηθεί η αντίληψή µας πως 
η Ελλάδα, λόγω του ξηροθερµικού 
της κλίµατος δεν έχει πρόβληµα α-
πό µυκητολογικές ασθένειες στα σι-
τηρά», επεσήµανε ο κ. Οικονοµίδης.

O ∆ηµήτρης Βλαχάκης, Campaign Manager σιτηρών και ελαιούχων καλλιεργειών της Syngenta Hellas.

Από αριστερά ο διευθυντής Marketing Syngenta Hellas Mediterranean 
Κώστας Οικονοµίδης, ο διευθυντής Οικονοµικών, Σέρρης Άγγελος 
και ο επικεφαλής της Syngenta Hellas, Γιώργος Ποντίκας.

Ο Κώστας Οικονοµίδης, διευθυντής Marketing Syngenta Hellas Mediterranean, αναφέρθηκε σε 
µία νέα εποχή στην αντιµετώπιση των µυκητολογικών ασθενειών σε όλη τη γκάµα των σιτηρών.

Νέο όπλο Syngenta 
για σκωρίαση και 
σεπτόρια σιτηρών
Το φυτοπροστατευτικό Elatus Era παρουσίασε 
η εταιρεία που εξασφάλισε την έγκριση από τις αρχές

Οφέλη
Ισχυρή 

αποτελεσµατικότητα,
Σταθερότητα σε όλες τις 

συνθήκες και
Ολοκληρωµένη 
καταπολέµηση 

ασθενειών, προσφέρει 
το Elatus Era σύµφωνα 

µε τον κ. Βλαχάκη





Λίπανση τώρα 
για το ακτινίδιο
Καθοριστική είναι η χορήγηση 
καλίου, σιδήρου και χλωρίου

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μέσα στον Φεβρουάριο πρέ-
πει να πραγµατοποιείται η 
βασική λίπανση του αζώτου 
στην ακτινιδιά, µε διασπο-
ρά και ενσωµάτωση στο έ-
δαφος, όπως επισηµαίνουν 
οι γεωπόνοι. Από την άλ-
λη µεριά, η επιφανειακή λί-
πανση προτείνουν να γίνε-
ται σε δύο ισόποσες δόσεις, 
µε την πρώτη ένα µήνα πριν 
την άνθηση και τη δεύτερη 
µετά την καρπόδεση.

Οι ειδικοί τονίζουν πως 
η επιλογή του κατάλληλου 
για το έδαφος και την καλ-
λιέργεια λιπάσµατος, ο έ-

λεγχος των ποσοτήτων που 
προστίθενται κάθε φορά, κα-
θώς και ο τρόπος και ο χρό-
νος εφαρµογής τους είναι 
πολύ σηµαντικοί παράµε-
τροι για καλή λίπανση και 
κατ’ επέκταση µεγιστοποίη-
ση της παραγωγής στις καλ-
λιέργειες.

Ανάγκες σε µονάδες αζώ-
του: N: 15-20, P: 5-10, K: 20-

25, Mg: 2-3. Κατά τη βασική 
λίπανση ο φώσφορος προστί-
θεται ολόκληρος σε ανάµει-
ξή του µε κοπριά και ενσω-
µάτωση στο έδαφος σε βάθος 
τουλάχιστον 20 εκατοστών.

Το κάλιο προστίθεται και 
αυτό κατά τη βασική λίπαν-
ση, µε καλή ενσωµάτωση στο 
έδαφος σε βάθος τουλάχι-
στον 20 εκ. Η κρυσταλλική 
µορφή µπορεί να δοθεί και 
µε το σύστηµα της στάγδην 
άρδευσης.

Η τροφοπενία σιδήρου 
είναι η πιο συνηθισµένη 
στην ακτινιδιά και παρατη-
ρείται σε εδάφη µε αλκαλι-
κό Ph (>7.4), ενώ συχνές εί-
ναι και οι ελλείψεις Καλίου 

αλλά και Μαγνησίου. Η χο-
ρήγηση σιδήρου εφαρµόζε-
ται τέλος χειµώνα, το δεύτε-
ρο δεκαπενθήµερο του Φε-
βρουαρίου), µε ελαφρά εν-
σωµάτωση στο έδαφος ή µέ-
σω του συστήµατος στάγδην 
άρδευσης, πριν την έναρξη 
της βλάστησης.

Αξίζει, τέλος, να σηµειώ-
σουµε ότι η ακτινιδιά είναι 
πολύ ευαίσθητη στο Βόριο 
-ακόµη και σε ελαφρά υψη-
λότερες συγκεντρώσεις από 
την άριστη- ενώ είναι από τα 
φυτά που αγαπούν το χλώ-
ριο (απορροφά περισσότε-
ρο από τον φώσφορο) και 
µπορεί να δεχθεί χλωριού-
χα λιπάσµατα. 

Πότισµα και άζωτο ό,τι πιο χρήσιµο για τις νέες ροδιές
Ως µια πολύ καλή φροντίδα κρίνεται από τους γεωπόνους η ενσωµάτωση 
ποσότητας χωνεµένης κοπριάς αλλά και το πότισµα κατά τη φύτευση 
δενδρυλλίων ροδιάς. Κατά το πρώτο έτος οι ειδικοί προτείνουν χορήγηση 
10-15 γραµµαρίων αζώτου ανά δέντρο ανά µήνα. Κατά το δεύτερο έτος και 
πριν την άνθηση (τον Μάιο) χορηγούνται 100 γραµµάρια αζώτου, 200 
γραµµάρια φωσφόρου και 100 γραµµάρια καλίου ανά δέντρο. Στο τρίτο έτος 

συστήνεται η εφαρµογή 250-300 γραµµαρίων αζώτου ανά δέντρο κατ’ έτος και 150-
200 γραµµάρια ανά δέντρο φώσφορο και κάλιο. Όταν τα δέντρα µπουν σε καρποφορία 
(4ο -5ο έτος) έχουµε την αζωτούχο λίπανση όπου σε κάθε δέντρο χορηγούµε 80-150 
γραµµάρια άζωτο το χρόνο και η διαδικασία µοιράζεται σε 2-3 δόσεις, αρχίζοντας από 
τα τέλη του χειµώνα. Στα επόµενα δύο χρόνια η αζωτούχος λίπανση χωρίζεται σε 2-3 
δόσεις µε πρώτη εφαρµογή στα τέλη του χειµώνα µε αρχές άνοιξης.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Σίδηρος
Η τροφοπενία σιδήρου 
είναι η πιο συνηθισµένη 

στην ακτινιδιά

Θρίπες σε ροδακινιά και νεκταρινιά 
Επιδερµική ζηµιά, που ωστόσο αλλοιώνει τους 
καρπούς, καθιστώντας τους µη εµπορεύσιµους, 
προκαλούν οι θρίπες (Frankliniella occidentalis, 
Taeniothrips spp, Thrips spp) στα ροδάκινα και 
περισσότερο στα νεκταρίνια. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, τα ενήλικα 
έντοµα τρέφονται στα άνθη, αλλά η σηµαντική ζηµιά 
προκαλείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την τροφική 
δραστηριότητα των προνυµφών στην πτώση των 
πετάλων (στάδιο G). Στο επόµενο στάδιο, η ζηµιά 
στους καρπούς είναι κυρίως ποιοτική και φαίνεται µε 
τη µορφή επιδερµικών αλλοιώσεων (εσχαρώσεων) 
και παραµορφώσεων. Οι γεωπόνοι συνιστούν να 
αποφεύγεται η καταστροφή των άγριων χόρτων του 
οπωρώνα την περίοδο της άνθησης, γιατί οι θρίπες 
διαχειµάζουν στα άγρια χόρτα και εάν αυτά 
καταστραφούν τότε θα µετακινηθούν στα δέντρα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Mavrik Aquaflow, Doble 1,8 EC
BAYER: Movento Gold 100SC
ELANCO: Delegate 250 WG
FMC: Tripsol Pro 
HELLAFARM: Άµπατεκ  1,8 EC
SYNGENTA: Voliam Targo 063 SC, Evure 24EW
VIORYL: Acaridoil 13SL

Κυκλοκόνιο στην ελιά
Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
διαπίστωσαν ότι η δραστηριότητα του παθογόνου 
(Cycloconium oleaginum) στα φύλλα και τους 
µικρούς βλαστούς των ελαιόδεντρων είναι ενεργή. 
Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για ανάπτυξη 
του κυκλοκόνιου και πραγµατοποίηση µολύνσεων. Η 
ένταση της ασθένειας σε µία περιοχή επηρεάζεται 
από το ύψος της βροχής και από την πολύ υψηλή 
πρωινή υγρασία (διαβροχή φυλλώµατος δρόσου ή 
οµίχλης) σε συνδυασµό µε την ύπαρξη µολύσµατος. 
Οι ειδικοί συστήνουν αραίωµα του φυλλώµατος για 
τη δηµιουργία συνθηκών αερισµού και φωτισµού 
που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκόνιου και 
έναν ψεκασµό µε καλό λούσιµο των δέντρων µέχρι 
απορροής, µε κατάλληλα χαλκούχα σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Cuprofix Ultra 40 WG, Trimanoc-R75 WG
BAYER: Flint max 75WG, Copperfield 20WG
ELANCO: Karamat 2,5EW, Blue Shield HiBio 
25WG.
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Χελλαβόρ 20 
WP, Maniflow 12,4 SC, Jade 40 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Priori top 20/12.5 SC και Score 25 
EC
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Έμπρακτη στήριξη για 
τον Σοφοκλή Φιλιππίδη 
από τη Yara Ελλάς με 
συμβουλές και προϊόντα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Η πρόκληση για την ελληνική γεωργία και κτη-
νοτροφία εφεξής, είναι να στραφεί από την ε-
πικρατούσα γενική λογική του commodity και 
ενός µέσου όρου, που υπάρχει στα χαρτιά, αλ-
λά όχι και στην πράξη, στο να αναδείξει την α-
ξία καθηµερινών ανθρώπων, οι οποίοι παλεύ-
ουν, µέσα σε αντίξοες συνθήκες, για να εξελί-
ξουν τη δουλειά τους», επισηµαίνει ο εµπορικός 
διευθυντής της Yara Hellas, Νίκος Κυριακίδης.

Ορµώµενος από την επιχειρηµατική διαδρο-
µή, που έχει ακολουθήσει ο κτηνοτρόφος Σο-
φοκλής Φιλιππίδης από το Γάζωρο Σερρών, τον 
οποίο κι επισκέφθηκε στην εκµετάλλευσή του, 
την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, σε συνέχεια της 
ανάδειξής του σε «Κτηνοτρόφο της Χρονιάς», 
στον ετήσιο οµώνυµο θεσµό, της Agrenda, ο κ. 

Κυριακίδης έπλεξε το εγκώµιο του δραστήριου 
γεωργο-κτηνοτρόφου.

«Ήθελα να γνωρίσω τον άνθρωπο Φιλιππίδη»
Παραδίδοντάς του µια ποσότητα λιπασµάτων, 

ως δώρο για την βράβευσή του, χαρακτήρισε τον 
Σοφοκλή Φιλιππίδη «φάρο» για τον ελληνικό 
πρωτογενή τοµέα, ενώ συνεχάρη και τον όµι-
λο της «Green Box», που τον εντόπισε και τον 
ανέδειξε. «Μετά τη φιλόξενη Μονεµβασιά, στη 
γιορτή που οργάνωσε η Agrenda και θέλω να 
τη συγχαρώ για αυτό, αποφάσισα να έρθω και 
εδώ, στον Γάζωρο, γιατί µε ενδιέφερε πολύ να 
γνωρίσω και τον άνθρωπο Σοφοκλή Φιλιππίδη 
µε την οικογένεια και τα αδέλφια του και να ι-
κανοποιήσω και µια προσωπική µου ανάγκη. 
∆ιότι εµείς στις µεγάλες εταιρείες θέλουµε να 
βλέπουµε τέτοιες προσπάθειες για να µας δί-
νουν κουράγιο σε αυτό που κάνουµε» είπε το 
ανώτατο στέλεχος της Yara Hellas.

Ο ίδιος έσπευσε να συµπληρώσει, επίσης, πως 
µέσα στο περιβάλλον τοπικών, εθνικών και δι-
εθνών προκλήσεων, στο οποίο βρίσκεται η ελ-
ληνική γεωργία «χρειάζονται οι άνθρωποι µε 
επιχειρηµατικότητα και µε επαγγελµατική προ-
σέγγιση στο χώρο τόσο της γεωργίας όσο και 

της κτηνοτροφίας. Είναι οι φάροι, τα σηµεία α-
ναφοράς, που δείχνουν τί µπορεί να γίνει µε 
προσπάθεια, µεράκι, αγάπη, αλλά και µε λάθη, 
από τα οποία αποκτά εµπειρία και µαθαίνει κα-
νείς, όπως και τί µπορεί να πετύχει κανείς όταν 
βλέπει το µέλλον µε αισιοδοξία».

«Σε σωστό δρόµο, παρά τις δυσκολίες»
Αν και παραδέχθηκε ότι δοµικές αδυναµίες 

του εγχώριου πρωτογενούς τοµέα, όπως ο κα-
τακερµατισµένος κλήρος, η µεγάλη διαφορο-
ποίηση και παραλλακτικότητα από περιοχή σε 
περιοχή, αλλά και οι αλλαγές που φέρνει το 
κλίµα, δυσκολεύουν το όλο εγχείρηµα, ο κ. Κυ-
ριακίδης είπε πως «µε τη γνώση τη δική µας, 
των συνεργατών µας, αλλά εκείνη και των γε-
ωργών και των κτηνοτρόφων της χώρας, είµα-
στε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουµε να πετύχου-
µε το στόχο µας. Θα µας πάρει ίσως λίγο παρα-
πάνω χρόνο από ό,τι περιµέναµε, αλλά νοµίζω 
πως είµαστε στο σωστό δρόµο». 

«Γυρίσαµε µαζί σελίδα στη γεωργία»
Ευτυχής για τη συνάντηση και το δώρο που 

του επιφύλαξε η Yara Hellas δήλωσε και ο Κτη-
νοτρόφος της Χρονιάς, ο οποίος δεν παρέλειψε 

να πει πως η συνεργασία του και στο παρελθόν 
µε την ελληνική θυγατρική του Νορβηγικού κο-
λοσσού της θρέψης και της λίπανσης τον βοή-
θησε στον τρόπο σκέψης πάνω στη δουλειά του 
και να µάθει να επιλέγει σύνθετα προϊόντα, τα 
οποία εκτός από αξιόπιστα, µπορούν να προσαρ-
µόζονται στις προσωπικές του ανάγκες.

«Με τον τοπικό συνεργάτη της Yara Ελλάς, 
συνεργαζόµαστε για χρόνια και όπως γυρίσαµε 
σελίδα στην κτηνοτροφία, έτσι γυρίσαµε σελί-
δα και στη γεωργία. Τα τρέχουµε µαζί όλα αυτά 
και θα έλεγα πως η Yara Hellas είναι σηµαντι-
κό κλειδί αυτής της επιτυχίας της εκµετάλλευ-
σής µας διότι από την αγροτική µας δραστηρι-
ότητα προκύπτουν οι τροφές µε τις οποίες ταΐ-
ζουµε τα ζώα µας. Και αυτό έχει τεράστια σηµα-
σία για εµάς, θα έλεγα πως είναι το Α και το Ω», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σοφοκλής Φιλιππί-
δης, ο οποίος µαζί µε τα αδέλφια του, καλλιερ-
γεί περί τα 1.500–1.600 στρέµµατα µε τριφύλ-
λι, αραβόσιτο και σιτοσίκαλη για ζωοτροφές.

«∆εν γίνεται να κάνεις πρωταθλητισµό µε προ-
ϊόντα χαµηλής ποιότητας και προϊόντα αµφιβό-
λου προελεύσεως και αποτελεσµατικότητας», εί-
πε από την πλευρά του ο τοπικός συνεργάτης της 
Yara Ελλάς, στις Σέρρες, Στέργιος Γκιργκίρης.

«Φάρος» για τη Yara Ελλάς
ο Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 

Κάνει τη διαφορά
Επενδύοντας στο κοµµάτι 
του ποιοτικού λιπάσµατος 
τα αποτελέσµατα ήρθαν 
πολύ γρήγορα κάτι που 

φαίνεται όχι µόνο στις απο-
δόσεις στο χωράφι, αλλά 

και στο γάλα που παράγει η 
εκµετάλλευση

«Με ενδιέφερε πολύ να γνωρίσω και τον 
άνθρωπο Σοφοκλή Φιλιππίδη (δεξιά) µε 
την οικογένεια και τα αδέλφια του και να 
ικανοποιήσω και µια προσωπική µου ανάγκη», 
ανέφερε ο εµπορικός διευθυντής της Yara 
Ελλάς, Νίκος Κυριακίδης (αριστερά).
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Ρύθμιση χρεών στον ΟΓΑ

Κούρεμα οφειλής 70%,
περικοπή προσαύξησης 
85%, και 120 δόσεις

  Η κύρια οφειλή των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ θα 
περικοπεί μέσω του επανυπολογισμού των οφειλόμενων και 
θα εξαιρούνται μόνο όσοι εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό  

  Η υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται με τρία βήματα, μέσα από 
την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ 

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Κούρεµα έως 70% της συνολικής 
οφειλής στα ασφαλιστικά ταµεία 
µεταξύ αυτών και του ΟΓΑ, περικο-
πή των προσαυξήσεων κατά 85% 
και αποπληρωµή σε έως 120 δό-
σεις, προβλέπει το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για την ένταξη στη νέα 
ρύθµιση οφειλών στα ασφαλιστι-
κά ταµεία που αναµένεται να πα-
ρουσιαστεί και επίσηµα το επό-
µενο διάστηµα µε προοπτική να 
«τρέξει» από τον Μάρτιο.

Αυτό, σύµφωνα µε στελέχη του 
υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, σηµαίνει ότι η κύρια οφειλή 
των ασφαλισµένων στον πρώην 
ΟΓΑ θα περικοπεί µέσω του επα-
νυπολογισµού των οφειλόµενων 
(µε βάση τον ν. 4387/16), και θα ε-
ξαιρούνται µόνο όσοι εντάχθηκαν 
στον εξωδικαστικό συµβιβασµό.

Μάλιστα σύµφωνα µε τον υφυ-
πουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Τάσο Πετρόπουλο «δυνητικά στη 
ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν 
350.000 αγρότες, 550.000 ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες και 22.000 
επιστήµονες» µε συνολικές οφει-
λές 16 δισ. ευρώ, ενώ σε αυτούς 
εντάσσονται, όπως διευκρίνισε, 
«και 80.000 πολίτες, που αν και 
έχουν τις προϋποθέσεις να συντα-
ξιοδοτηθούν, δεν µπορούν να λά-
βουν σύνταξη λόγω µεγάλων ο-
φειλών». Σε αυτή την κατηγορία 
εντάσσονται και οι αγρότες. Επι-
πλέον, σύµφωνα µε όσα έχουν γί-
νει γνωστά, η υπαγωγή σε αυτή 
την ρύθµιση θα γίνεται µε τρία βή-
µατα, µέσα από την ηλεκτρονική 
εφαρµογή του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ 
και στόχος της κυβέρνησης είναι 
να τεθεί σε εφαρµογή τον Μάρτιο.

Χρόνο, και ενδεχοµένως περισσότε-
ρο χρήµα θα απαιτήσει η φετινή συ-
µπλήρωση του εντύπου Ε3 για τους α-
γρότες αφού σύµφωνα µε την ΑΑ∆Ε η 
διαδικασία απαιτεί το «τικάρισµα» 11 
κωδικών ανάλογα µε την περίπτωση 
αλλά και την συµπλήρωση πλήθους 
πρόσθετων στοιχείων και πληροφο-
ριών που µέχρι πέρυσι δεν υπήρχαν. 
Ειδικότερα, για τον νέο κωδικό 011 η 
ΑΑ∆Ε κάνει γνωστό ότι θα πρέπει να 
συµπληρώνεται από αγρότες - µέλη 
αγροτικών συνεταιρισµών που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
8 του ν. 4384/2016, ώστε να απαλ-
λαγούν από το τέλος επιτηδεύµατος 
για τη χρήση του 2018.

Επιπλέον στην τελευταία της διευ-
κρινιστική εγκύκλιο η ΑΑ∆Ε ξεκαθα-
ρίζει σχετικά µε τη δήλωση των αγρο-
τικών επιδοτήσεων ότι οι αγροτικές 
αποζηµιώσεις (κωδ.070) στο σύνο-
λό τους δεν περιλαµβάνονται στον 
προσδιορισµό του κέρδους από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα.

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έ-
τος 2018 (και εισέπραξαν οι αγρότες) 

θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισµό για 
τον ορθό φορολογικό χειρισµό τους.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η 
βασική ενίσχυση φορολογείται από 
το πρώτο ευρώ, ενώ οι πράσινες και 
οι συνδεδεµένες φορολογούνται 
µόνο κατά το µέρος που, αθροιζό-
µενες, υπερβαίνουν 12.000 ευρώ. 
Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτι-
κής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υ-
ποχρέωση αναγραφής στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για 
πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνα-

Σε 11 κωδικούς του Ε3 

Νωρίτερα οι συντάξεις
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τον υ-

φυπουργό Τάσο Πετρόπουλό, µέχρι 
τον Ιούνιο στόχος της κυβέρνησης 
είναι να «εκµηδενιστούν», όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε οι καθυ-
στερήσεις στην απονοµή των συ-
ντάξεων των αγροτών που θα περι-
οριστούν πλέον στους τρεις µήνες.

Ειδικότερα, απαντώντας σε επίκαι-
ρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας 
∆ηµοκρατίας, Βασίλη Γιόγιακα σχε-
τικά µε τις καθυστερήσεις στην κα-
ταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ ο 
κ. Πετρόπουλος εκτίµησε ότι θα λυ-
θεί το πρόβληµα, που αφορά κυρί-
ως τις διαδοχικές ασφαλίσεις, µε το 
νέο πληροφοριακό οργανόγραµµα 
του ΕΦΚΑ, το οποίο θα είναι έτοιµο 
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Όπως 
τόνισε, το νέο σύστηµα θα δώσει τη 
δυνατότητα πραγµατικών ενοποιή-
σεων των ασφαλιστικών ταµείων και 
τα αποτελέσµατα θα είναι άµεσα και 
καλύτερα. Ο υφυπουργός υποστή-
ριξε ακόµα ότι το 30% των αιτηµά-
των των αγροτών για συντάξεις α-
πορρίπτονται, επειδή δεν έχουν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, είτε για-
τί έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές εί-
τε γιατί δεν έχουν τον απαραίτητο 
ασφαλιστικό χρόνο.

∆είχνουν ενδιαφέρον 
Οι αγρότες εν αντιθέσει µε 

τον εξωδικαστικό µηχανισµό 
δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον 
για τις 120 δόσεις για οφειλές 
στον ΟΓΑ κάτι που φαίνεται 

και από τα τηλεφωνήµατα στα 
γραφεία της  Agrenda

Νέο πληροφοριακό 
οργανόγραµµα του 
ΕΦΚΑ αναµένουν 
οι αρµόδιες αρχές 
προκειµένου να 
«τρέξουν» και 
να πληρωθούν 
οι καινούργιες 
συντάξεις αγροτών. 

Ένταξη
Σύµφωνα µε το υπουργείο 
Κοινωνικής Αφάλισης δυνητικά 
στη ρύθµιση µπορούν να 
ενταχθούν 350.000 αγρότες, 
550.000 ελεύθεροι 
επαγγελµατίες και 22.000 
επιστήµονες.

Σύνταξη
Το νέο θεσµικό νοµικό πλαίσιο θα 
βοηθήσει και όσους αγρότες του 
ΟΓΑ έχουν πρόβληµα µε την 
σύνταξή τους λόγω χρεών στο 
ταµείο τους.

Μάρτιος
Η υπαγωγή στην ρύθµιση που θα 
γίνεται µέσα από την ηλεκτρονι-
κή εφαρµογή του ΕΦΚΑ και του 
ΚΕΑΟ αναµένεται να τεθεί σε 
ισχύη µέσα στον επόµενο µήνα. 
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οι αγρότες

Νωρίτερα η έναρξη  
της δακοκτονίας
αλλά χωρίς αλλαγές
Νωρίτερα µεν, χωρίς αλλαγές στο 
νοµοθετικό πλαίσιο που θα βελ-
τιώνει τη διαδικασία δε (ο πυρή-
νας του βασίζεται σε βασιλικούς 
νοµούς και νοµοθετικά διατάγµα-
τα του 1951-1953) αναµένεται να 
ξεκινήσει το φετινό πρόγραµµα 
δακοκτονίας αφού το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης δηµοσίευ-
σε ήδη την σχετική ΚΥΑ µε την ο-
ποία καθορίζει τον αριθµό του ε-
ποχικού προσωπικού για το 2019 
(πέρυσι είχε δηµοσιευθεί στις 12 
Ιουνίου). Σύµφωνα µε αυτή κατα-
νέµονται σε 36 ελαιοπαραγωγικές 
περιφερειακές ενότητες 940 άτο-
µα (πέρυσι 871). Ειδικότερα η κα-
τανοµή έχει ως εξής:

 192 είναι Τοµεάρχες ∆ακο-
κτονίας Γεωπόνοι ή εν ελλείψει  
Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Πα-
ραγωγής ή εν ελλείψει Θερµοκη-
πιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκο-
µίας ή ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκ-
µεταλλεύσεων

 748 είναι λοιπό εργατοτεχνικό 
προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρ-
χιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευα-
στές, δειγµατολήπτες, µεταφορείς, 
εργάτες αποθήκης κλπ.)

Το προσωπικό αυτό θα απασχο-
ληθεί ως εξής: Oι τοµεάρχες δακο-
κτονίας µέχρι 6,5 µήνες, το δε ερ-
γατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων τα 334 άτοµα (έως 34 
ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονι-
κό διάστηµα 6,5 µηνών) και τα 414 
άτοµα (έως 60 ηµεροµίσθια ανά ά-
τοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µη-
νών) η δε απασχόλησή τους θα γί-
νει εντός του χρονικού διαστήµα-
τος από την ηµεροµηνία πρόσλη-
ψης µέχρι 30-11-2019.

Το υπουργείο σε σχετική ανα-
κοίνωσή του αναφέρει ότι οι αρ-
µόδιες υπηρεσίες των Περιφερει-
ών/Περιφερειακών Ενοτήτων θα 
πρέπει «να φροντίσουν ώστε οι 
προσλήψεις του προσωπικού να 
γίνουν έγκαιρα προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη 
και αποτελεσµατική εφαρµογή 
του προγράµµατος δακοκτονίας 
για το έτος 2019».

Να σηµειωθεί ότι ο διαγωνισµός 
για την προµήθεια των απαραίτη-
των για το έργο της δακοκτονίας υ-
λικών αναµένεται να προκηρυχτεί 
το επόµενη διάστηµα, αφού έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί όλες οι προ-
καταρκτικές διεργασίες.

«Με το νέο νοµοθετικό πλαίσιο 
επιδιώκουµε το έργο της καταπο-
λέµησης του δάκου της ελιάς να 
γίνεται µε ευέλικτο και αποτελε-
σµατικό τρόπο, ώστε τελικά ο Έλ-
ληνας παραγωγός, να εµπιστευτεί 
ξανά το πρόγραµµα», σχολίασε προ 
ηµερών ο Σταυρός Αραχωβίτης. 

Γαίες υπουργείου 
για συνεταιρισµένους 
Προτεραιότητα στη µοριοδότηση 
των συνεταιρισµένων αγροτών θα 
δώσει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης σε σχέση µε το νέο 
πρόγραµµα παραχώρησης 
γεωργικών γαιών, ιδιοκτησίας του.  
Οι προς διάθεση καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις και τα 
βοσκοτόπια ξεπερνούν τα 500  
χιλιάδες στρέµµατα. Σύµφωνα µε 
τις ίδιες πληροφορίες στις 
βελτιώσεις του νόµου, θα 
συµπεριληφθούν και η 
παραχώρηση δηµόσιας γης σε 
Ενεργειακές Κοινότητες µη 
κερδοσκοπικές, για την 
εγκατάσταση Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) έτσι 
ώστε, µέσα από αυτά τα σχήµατα 
οι ΤΟΕΒ και οι αγρότες να 
µειώσουν το κόστος  ενέργειας.
Από την πλευρά του ΥπΑΑΤ έχει 
κάνει σαφές, ότι η διαδικασία των 
παραχωρήσεων χρήσης γης, 
γίνεται µε αποκλειστική 
αρµοδιότητα των Περιφερειών και 
όχι από Νοµικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα, ενώ απαγορεύεται η 
υποµίσθωση.

κας Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 074, 
075, 076, 077, 078, 079 και 080).

Το ποσό της βασικής ενίσχυσης 
(κωδ.071) από το πρώτο ευρώ κα-
θώς και το άθροισµα των πράσι-
νων (κωδ.072) και συνδεδεµένων 
ενισχύσεων (κωδ.073) για το µέρος 
άνω των 12.000 ευρώ, µεταφέρεται 
στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και 
στον κωδ.322 του πίνακα ∆8, για 
να προσµετρηθούν στη διαµόρφω-
ση του κέρδους από αγροτική επι-
χειρηµατική δραστηριότητα. 

Νοµοθετικό πλαίσιο
Στη Βάθη υπόσχονταν ότι 
το νοµοθετικό πλαίσιο που 
βασίζεται στους βασιλικούς 

νοµούς θα άλλαζε αλλά 
τελικά αυτό δεν έγινε

∆ιατηρείται 
και το 2019 
η κατηγορία 
«αφανής»
αγρότης
∆ιατηρείται για µια ακόµα 
χρονιά – σύµφωνα µε σχετική 
εγκύκλιο της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΑΑ∆Ε) - στην διαδικασία των 
φορολογικών δηλώσεων η 
κατηγορία του «αφανούς 
αγρότη». Του παραγωγού, µε 
απλά λόγια, που δεν ανήκει 
ούτε στο ειδικό καθεστώς, 
αλλά ούτε και στο κανονικό.
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο που 
εξέδωσε η ΑΑ∆Ε µε θέµα 
«Οδηγίες συµπλήρωσης 
εντύπου Ε3 (Κατάσταση 
Οικονοµικών Στοιχείων από 
Επιχειρηµατική 
∆ραστηριότητα) και 
Κατάστασης Φορολογικής 
Αναµόρφωσης φορολογικού 
έτους 2018»,τονίζεται ότι 
«Ειδικά για τους αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος και τους 
αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.∆. 
(κωδ.009 µε ένδειξη (2 ή 3)) 
οι πωλήσεις των αγροτικών 
προϊόντων θα 
συµπληρώνονται στον κωδικό 
361, ενώ οι αγροτικές 
επιδοτήσεις που λαµβάνονται 
υπόψη στον προσδιορισµό του 
κέρδους από αγροτική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα 
θα συµπληρώνονται στον 
κωδικό 362, όπως έχει ήδη 
αναλυθεί στον πίνακα Γ2 της 
παρούσας.»
Να σηµειωθεί ότι στον κωδικό 
009 γίνεται διάκριση των 
ασκούντων αγροτική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα 
σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, 
σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και 
σε αφανείς αγρότες χωρίς 
Κ.Α.∆. (µη υπαγόµενοι ούτε 
στο κανονικό ούτε στο ειδικό 
καθεστώς Φ.Π.Α.). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019

ΑΤΟΜΑ

 ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 

940 

871 

192 
 ΛΟΙΠΟ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ

748  

2018

2019

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 36 
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Στην Cotton 
Conference 
όλα εξ αρχής 
Στην αναζήτηση ενός νέου πλαισίου 
συνεργασίας µεταξύ των 
εµπλεκοµένων που θα βάλει το 
ελληνικό βαµβάκι σε καλύτερη µοίρα, 
σε σχέση µε τη θέση στην οποία 
βρέθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, 
είναι προσανατολισµένη, η «Cotton 
Conference» που διοργανώνει η 
Agrenda στο πλαίσιο της 2ης 
Agrothessly. Το Σάββατο 2 Μαρτίου 
στις 10:30 το πρωί, στο ειδικά 
διαµορφωµένο Studio της Agrenda 
(Τέντα Α - Stant D05), καταξιωµένοι 
εκπρόσωποι του κλάδου, θα 
επιχειρήσουν µια ολοκληρωµένη 
παρέµβαση επί του θέµατος, στην 
κατεύθυνση της αναζήτησης λύσεων 
που θα βάλουν την εγχώρια 
βαµβακοκαλλιέργεια και το ελληνικό 
βαµβάκι σε νέα αφετηρία.   
Με θέµα «∆ρόµοι του Βαµβακιού» θα 
εξετασθεί σε βάθος η πορεία της 
βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, το 
σηµερινό εµπόριο και οι συνθήκες στα 
Χρηµατιστήρια Βάµβακος, ενώ θα 
υπάρξουν και προσεγγίσεις που 
αφορούν στη βιοµηχανία µόδας και τις 
υπεραξίες που µπορεί να δώσει το 
βαµβάκι στους παραγωγούς και 
ευρύτερα στην ελληνική οικονοµία. 

Τη συζήτηση στο studio θα 
απασχολήσουν ακόµα θέµατα όπως:

 Σπόροι, θρέψη, φυτοπροστασία
και συνεισφορά της τεχνολογίας 
στην εξέλιξη της βαµβακοφυτείας.

 Προπωλήσεις, ποιοτικός έλεγχος,
ταξινόµηση και τιµολόγηση του 
παραγωγού µε βάση το εκκοκκισµένο 
προϊόν και τις αποδόσεις.

Θέλει δουλειά το βαμβάκι 
από τις Ομάδες στον κάμπο
Ενδιαφέρουσα η κίνηση συνεργασίας των πέντε συνεταιρισμών αλλά δεν φτάνει  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε θετικό έδαφος κινείται η κατ’ αρχήν συµ-
φωνία συνεργασίας µεταξύ των πέντε Συ-
νεταιρισµών της Θεσσαλίας που έχουν ως 
κύρια δραστηριότητα το βαµβάκι. Ωστόσο, 
τα  «παλιά µυαλά» που κυριαρχούν σ’ αυτή 
την πρωτοβουλία δεν προεξοφλούν προϋ-
ποθέσεις λειτουργίας σε ένα νέο πλαίσιο το 
οποίο έχει ανάγκη το προϊόν, σ’ αυτή τη νέα 
εποχή και για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια.

Όπως επισηµαίνουν στην Agrenda οι έχο-
ντες γνώση του θέµατος δεν αρκεί µια ευρύ-
τερη «συµµαχία» η οποία θα διαπραγµατεύ-
εται απλά και µόνο για την τιµή. Χρειάζεται 
σύγκλιση και κοινή προσπάθεια για τη βελ-
τίωση της καλλιεργητικής φροντίδας, ώστε 
να κατακτηθούν υψηλά επίπεδα ποιότητας, 
καθώς και νέες διαδικασίες αξιολόγησης των 
παραδόσεων (στα εκκοκκιστήρια), έτσι ώστε 
η τιµολόγηση να γίνεται µε βάση το εκκοκ-
κισµένο και όχι το σύσπορο προϊόν.       

Το µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των 
πέντε, αφορά στους συνεταιρισµούς Λαρι-
σαίων Αγροτών «Η Ένωση», Πλατυκάµπου, 
Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», Φαρσάλων «Ζευς» 
και Κρήνης Φαρσάλων. Όπως τονίζεται αρ-
µοδίως, βασικό αντικείµενο έχει την κοι-
νή διαχείριση της καλλιέργειας βάµβακος 
και την κοινή εµπορία του προϊόντος. Μέ-
σα στο γκρίζο τοπίο που κινούνται σήµερα 

οι συνεταιρισµοί, η κίνηση αυτή είναι µια 
κάποια αρχή, καθώς είναι η πρώτη φορά 
που πέντε αγροτικοί συνεταιρισµοί µε α-
ναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών βαµ-
βακιού αποφασίζουν να συµπράξουν σε 
µία κοινή προσπάθεια.

Σ’ αυτή τη φάση η συνεργασία µετρά πε-
ρί τους 140 ενεργούς συνεταιριστές-παρα-
γωγούς βαµβακιού και µια έκταση που υπο-
λογίζεται περί τα 13.000 στρέµµατα βαµβα-
κιού. Όπως τονίζεται από τους υποστηρικτές 
της πρωτοβουλίας, το πρώτο µέληµα της συ-
νεργασίας είναι η διασφάλιση του οικονο-
µικού περιβάλλοντος για τα µέλη των ΑΣΟ 
και σε δεύτερη φάση η ολοκληρωτική δια-
χείριση της καλλιέργειας και του προϊόντος.

Στα µέλη του συνεταιρισµού δόθηκε προ-
θεσµία µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, προκειµέ-
νου να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους 

για τα στρέµµατα που προτίθενται να καλ-
λιεργήσουν, ενώ διάχυτη είναι η αισιοδο-
ξία στους πρωτεργάτες του εγχειρήµατος ότι 
στην πορεία και µέχρι το τέλος Απριλίου θα 
προστεθούν στον ενιαίο συνεταιρισµό και 
άλλοι βαµβακοκαλλιεργητές, αφού πρώτα 
γίνουν µέλη των τοπικών συνεταιρισµών.

Στην κοινή συνεδρίαση των πέντε οµά-
δων παραγωγών συγκροτήθηκε πενταµε-
λής ∆ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα α-
ναλάβει τις διερευνητικές επαφές µε τα εκ-
κοκκιστήρια του κάµπου, προκειµένου να 
επιτευχθεί ο στόχος που είναι η προπώλη-
ση του βαµβακιού µέσα στην άνοιξη, οπότε 
η τιµή ανέκαθεν είναι καλύτερη απ’ ό,τι το 
φθινόπωρο. ∆εν αποκλείεται η συµφωνία 
να κλειστεί µε παραπάνω από ένα εκκοκ-
κιστήριο, εφόσον η τιµή που θα δοθεί θα 
είναι ικανοποιητική. Αυτή και µόνο η επι-
σήµανση πάντως, δείχνει µια µονοδιάστα-
τη προσέγγιση του όλου θέµατος και µια ι-
εράρχηση η οποία βάζει τα πράγµατα σε λά-
θος σειρά. ∆ηλαδή, πρώτα επιδιώκεται µια 
καλύτερη τιµή και στη συνέχεια τίθενται οι 
βάσης για τη βελτίωση της ποιότητας. 

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον πρό-
εδρο ΑΣ Λαρισαίων Αγροτών Φώτη Παπαδό-
πουλο, τον πρόεδρο Α.Σ Πλατυκάµπου Ιωάν-
νη Κουκούτση, τον πρόεδρο ΑΣ Φαρσάλων 
«Ο Ενιπέας» Αθανάσιο Καραΐσκο, τον πρό-
εδρο ΑΣ Κρήνης Βάιο Αγγελακόπουλο και 
τον πρόεδρο ΑΣ ΖΕΥΣ Αχιλλέα Αποστόλου.

Μπροστά το κάρο 
Πρώτα επιδιώκεται µια καλύτερη 

τιµή και στη συνέχεια τίθενται 
οι βάσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του παραγόµενου 

προϊόντος
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Σάββατο
02 Μαρτίου
10:30 π.μ.

Δρόμοι του Βαμβακιού
  Βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα   

  Εμπόριο και Χρηματιστήρια Βάμβακος   

  Ένδυση και Υπεραξία στο Βαμβάκι   
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Οι δήµοι σε ολόκληρη την Τουρκία 
µετατρέπονται σε µανάβικα, πωλώντας τρόφιµα 
σε χαµηλές τιµές, σε µία προσπάθεια της 
κυβέρνησης Ερντογάν να ρίξει τις τιµές 
στα σούπερ µάρκετ και τα παντοπωλεία. 
Παράλληλα, η κρατική τράπεζα Ziraat θα 
παρουσιάσει πακέτο για τη στήριξη των 
θερµοκηπιακών καλλιέργειών. Στην Τουρκία θα 
διεξαχθούν τοπικές εκλογές στις 31 Μαρτίου 
και η οικονοµική κατάσταση παραµένει καίριας 

σηµασίας ζήτηµα για τους ψηφοφόρους και δη 
ο πληθωρισµός που έχει χτυπήσει «κόκκινο» και 
βρίσκεται άνω του 20% µε την υψηλότερη 
αύξηση 30,97% σε ετήσια βάση στα τρόφιµα. 
Σύµφωνα µε τη TurkSat, οι τιµές στις πιπεριές 
και τις µελιτζάνες, λαχανικά που αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι της διατροφής στα 
τουρκικά νοικοκυριά, αυξήθηκαν άνω του 80% 
τον Ιανουάριο, σε σύγκριση µε τον 
προηγούµενο µήνα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το νέο αφήγηµα των Αµερικανών δι-
πλωµατών θέλει την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση να διαστρεβλώνει τις συζητή-
σεις της 25ης Ιουλίου, τότε που εν µέ-
σω εµπορικού πολέµου πολλαπλών 
µετώπων, πρόεδρος Τραµπ και πρό-
εδρος Γιούνκερ συναντήθηκαν στoν 
Λευκό Οίκο, για να φρενάρουν την 
κατάσταση. Ισχυρίζεται λοιπόν ο Αµε-
ρικανός Πρέσβης στην ΕΕ, Γκόρντον 
Σόντλαντ, πως η καλή πίστη της κυ-
βέρνησής του απέναντι στην ΕΕ στέ-
ρεψε, αφού τίποτα χειροπιαστό δεν 
έχει γίνει από τα όσα συµφωνήθη-
καν τότε. Η επιδείνωση των σχέσε-
ων έρχεται σε µια δύσκολη στιγµή, 
µε το υπουργείο εµπορίου των ΗΠΑ 
να ετοιµάζει τις τελευταίες µέρες έκ-
θεση που εγείρει ερωτηµατικά σχετι-
κά µε τις συνέπειες των εισαγωγών 
αυτοκινήτων, η οποία θα παρουσια-
στεί στον πρόεδρο Τραµπ, και ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε δασµούς. Κά-
πως έτσι ξεκίνησε η ιστορία µε τους 
δασµούς στο αλουµίνιο και το ατσά-
λι πέρυσι. Οι Βρυξέλλες απαντούν 
πως η διακυβέρνηση Τραµπ είναι αυ-
τή που επανειληµµένα προσπάθησε 
να ξαναγράψει τη συµφωνία, µόλις 
συνειδητοποίησε πως ο Τραµπ έκλει-
σε µια όχι και τόσο επικερδή συµφω-
νία, µε αντάλλαγµα να παγώσουν τυ-
χόν νέους δασµούς. Πράγµατι η κατά-
σταση στην αγορά τότε, εξυπηρετού-
σε ώστε η ΕΕ να αγοράσει σόγια και 
υγροποιηµένο φυσικό αέριο από τις 
ΗΠΑ, και µόλις οι Αµερικανοί συνει-
δητοποίησαν πως οι Βρυξέλλες δεν 
πιέστηκαν ιδιαίτερα, αναδιαµόρφω-
σαν την τακτική τους. 

Μια προσαρµογή στη διατύπωση
«Ήταν πολύ ξεκάθαρος, και αυτό 

το λέω χωρίς καµία αµφιβολία γιατί 

ήµουν στο δωµάτιο όταν έγιναν αυ-
τά, ότι η γεωργία δεν θα περιλαµβά-
νεται στη συµφωνία», επιµένει η Ευ-
ρωπαία επίτροπος εµπορίου Σεσίλια 
Μάλµστροµ, στις 18 Ιανουαρίου, πε-
ριγράφοντας τη συνάντηση των δυο 
ηγετών. Από την άλλη, ο άνθρωπος 
του Τραµπ στις Βρυξέλλες ισχυρίζε-
ται πως «η ΕΕ διαστρέβλωσε όσα συ-
ζητήθηκαν και ότι πολύ συγκεκριµέ-
να ο Γιούνκερ είπε πως η γεωργία 
θα συµπεριληφθεί στις διαπραγµα-
τεύσεις, αλλά πως αυτό δεν θα ανα-
φερθεί στις κοινές δηλώσεις, προ-
κειµένου να έχει πολιτική κάλυψη 
και να συνεχίσει τα συµφωνηθέντα». 

«Ο πρόεδρος έδειξε κατανόηση 
και µε φιλικό τόνο είπε: φυσικά θα 
σε διευκολύνω αν αυτό σε βοηθά 

στο να µαλακώσεις κάποια κράτη 
µέλη», αφηγείται ο κορυφαίος Αµε-
ρικανός διπλωµάτης στην Ευρώπη, 
που υποστηρίζει πως το πρόβληµα 
είναι οι Γάλλοι, οι οποίοι «διατηρώ-
ντας µια παρωχηµένη προσέγγιση, 
χτίζουν ένα τείχος γύρω από την α-
γροτική τους βιοµηχανία, αδιαφο-
ρώντας για την ευρωπαϊκή αυτοκι-
νητοβιοµηχανία». 

Ποιος έχει δίκιο; 
Καθίσταται σαφές πως ΗΠΑ και ΕΕ 

διαψεύδουν η µια την άλλη στις συ-
ζητήσεις για το εµπόριο. «Ο Τραµπ 
έχει δίκιο, η Ευρώπη είναι λάθος» ι-
σχυριζόταν ο υπουργός εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Μάηκ Ποµπέο από νωρίς, 
στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2018, από 

τις Βρυξέλλες. Βέβαια, στην περίπτω-
ση µιας πολιτικής ελίτ που επιβλήθη-
κε µε αµφιλεγόµενα µέσα στις εκλο-
γές του 2016 και πολλές ψευδείς ει-
δήσεις, που στην συνέχεια έγιναν «ε-
ναλλακτικά γεγονότα» όπως ισχυρι-
ζόταν τον Ιανουάριο του 2017 η προ-
εδρική σύµβουλος του Τραµπ, Κελυ-
άν Κόνγουεϊ, όταν ο εκπρόσωπος Τύ-
που της Κυβέρνησης δήλωνε πως το 
κοινό στην ορκωµοσία Τραµπ «ήταν 
το µεγαλύτερο όλων των εποχών» (ε-
νώ στην πραγµατικότητα ήταν πολύ 
µικρότερο από αυτό του προέδρου Ο-
µπάµα µόλις οχτώ χρόνια πριν), το ε-
ρώτηµα είναι το εξής: Μήπως οι ΗΠΑ 
θέλουν να εξάγουν πολιτικό και επι-
κοινωνιακό ανορθολογισµό στην ΕΕ, 
µαζί µε τη σόγια και το καλαµπόκι;   

Οι ΗΠΑ θέλουν 
τους αγρότες τους 
στα ράφια της ΕΕ

Η υπομονή των 
Αμερικανών 

εξαντλείται και 
επανέρχονται με 
απειλές δασμών, 
όσο ισχυρίζονται 

πως ο Γιούνκερ 
είχε υποσχεθεί το 

καλοκαίρι συμφωνία 
που περιελάμβανε 

και τη γεωργία, 
αλλά τώρα κάνει 

την  πάπια 

Σε ρόλο µανάβη 
ο Ερντογάν για να πέσει 

ο πληθωρισµός

Politico 
Σε συνέντευξή του στο Politico 
ο Αµερικανός Πρέσβης στην 
ΕΕ δείχνει τη Γαλλία ως 
το βασικό εµπόδιο στο να 
συµπεριληφθεί η γεωργία 
στις διαπραγµατεύσεις 
για το εµπόριο

Συμφωνία
Οι Βρυξέλλες απαντούν πως 
εκ των υστέρων η Ουάσιγκτον 
συνειδητοποίησε πως η 
συµφωνία ήταν περισσότερο 
επικερδής για την Ευρώπη

Μάλμστρομ
Η Ευρωπαία επίτροπος 
εµπορίου επιµένει πως ο 
πρόεδρος Γιούνκερ ήταν 
απόλυτος και ξεκάθαρος 
στο ότι το εµπόριο αγροτικών 
προϊόντων δεν χωράει στη 
συµφωνία
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τη άποψη ότι «η γεωργία ακριβείας δεν εί-
ναι πολυτέλεια» θέλει να θεµελιώσει στην 
αγορά η John Deere, βάζοντας στη «σουί-
τα» των προϊόντων της για το 2019 την 4240 
Universal Display, ένα τερµατικό για αγρό-
τες µε µικρά τρακτέρ χωρίς καµπίνα, που 
λειτουργεί µε όλα τα παρελκόµενα.

Πρόκειται για µια πλήρως αδιάβροχη ο-
θόνη αφής 8,4 ιντσών υψηλής ανάλυσης 
µε πρότυπα στεγανότητας IP65, που εγκα-

θίσταται εύκολα δίπλα στο τιµόνι. 
Η οθόνη επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση 

σε λειτουργίες γεωργίας ακριβείας, µε «το 
κερασάκι στην τούρτα» να είναι η υποστήρι-
ξη του συστήµατος καθοδήγησης AutoTrac 
της John Deere. 

Η 4240 Universal Display συνοδεύεται 
από το ενηµερωµένο λογισµικό 18-2 που 
πρόσφατα έκανε διαθέσιµο η John Deere σε 
συσκευές που ανήκουν στην τέταρτη γενιά,  
όπως το µοντέλο 4240. Με την παραπάνω 
αναβάθµιση, όπως µας λέει η κατασκευά-
στρια, ο χειρισµός για την πρόσβαση στις 

Η «οθόνη του λαού» 
για όλες τις δουλειές 
από την John Deere
Λειτουργίες γεωργίας ακριβείας και σύστημα 
αυτόματης καθοδήγησης βολεμένα σε 8,4 ίντσες

Ασταµάτητος 
ο όµιλος CNH

Καθαρά κέρδη 29,7 
δισεκατοµµυρίων 
σηµείωσε το 2018 ο 
όµιλος CNH (Case IH, 
New Holland και Steyr). 
Σε ποσοστό η αύξηση είναι 
7%, σε σύγκριση µε το 
2017, µε τα 11,68 εκατ. 
δολάρια από τα συνολικά 
κέρδη να «εισρέουν» από 
τις πωλήσεις γεωργικού 
εξοπλισµού του οµίλου.

Η Claas 980 πόζαρε
στην έκθεση FTMTA
Τη νέα θεριζοαλωνιστική 
Jaguar 980 σε µαύρο 
φινίρισµα επέλεξε να 
τοποθετήσει η Claas στο 
περίπερο της έκθεσης 
FTMTA στην Ιρλανδία. Το 
µοντέλο 980 διαθέτει 
884 ίππους και στην 
έκθεση έκανε ντεµπούτο 
µε µαύρα φινιρίσµατα στις 
επιφάνειές του. ∆ιαθέτει 
υδροστατική µετάδοση και 
πολλά νέα βοηθήµατα..

Πλήρως αυτόµατα 
τα τυλιχτικά Tanco
Τα νέα της χορτοδετικά 
παρουσίασε η Tanco στην 
έκθεση FTMTA. Το 
περιστρεφόµενο A100-EH 
ξεχωρίζει για τη 
λειτουργία Autoload, το 
σύστηµα εκφόρτωσης «εν 
κινήσει». που επιτρέπει 
µάλιστα στο µηχάνηµα να 
σηκώσει τη δεύτερη µπάλα 
ενώ η πρώτη βρίσκεται 
ακόµη στο στάδιο του 
τυλίγµατος.

Τέλειος Γενάρης 
για την Peugeot
Στην επιτυχηµένη πορεία 
των SUV’s και στο 
µεσαίο 3008 αποδίδει 
τις πωλήσεις-ρεκόρ που 
πετυχαίνει η γαλλική φίρµα 
Peugeot, η οποία από τον 
Ιανουάριο του 2019 έχει 

Σηµαντικά κέρδη το 
2017 για την AGCO
Μεγαλύτερη αύξηση 
καθαρών κερδών από το 
2017 σηµείωσε ο όµιλος 
AGCO µέσα στον οποίο 
ανήκουν οι Fendt, Massey 
Ferguson, Valtra και 
Challenger. Η ζήτηση σε 
ψεκαστικά µηχανήµατα 
συνέβαλε µάλιστα 
καθοριστικά στα κέρδη, 
όπως συνέβαλαν και τα 
µηχανήµατα χορτονοµής 
και ο εξοπλισµός 
αποθήκευσης. «∆υνατές» 
αγορές ήταν η Γερµανία, 
η Γαλλία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο.

πετύχει ήδη 11.1% µερίδιο 
αγοράς στα επιβατικά 
αυτοκίνητα. Η εταιρεία 
αυτή τη στιγµή έρχεται 
2η σε πωλήσεις. Όµως η 
µάρκα του λιονταριού δε 
σταµατά εκεί, αφού όπως 
αναφέρει συνεχίζει να 
έρχεται δεύτερη και στα 
ελαφρά επαγγελµατικά 
(Peugeot Profissionel), µε 
τα επαγγελµατικά οχήµατά 
της να κατακτούν µερίδιο 
αγοράς 8,4%. 
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Λίπασμα χωρίς 
νιτρικό άζωτο
από την Γαβριήλ
Η ισχυρή αζωτούχος θρέψη έρχεται από τη µηδενική πο-
σότητα νιτρικού αζώτου στη λίπανση των σιτηρών, λέει η 
εταιρεία λιπασµάτων Γαβριήλ, που λάνσαρε στην αγορά τα 
Nutrimore Winner 40-0-0+14,5 SO3 και Nutrimore N-Plus 
46-0-0, λιπάσµατα µε σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain.

Όπως τονίζει η Γαβριήλ, τα νέα της προϊόντα δεν περι-
έχουν ούτε µία µονάδα νιτρικού αζώτου και µε προστα-
τευµένο από απώλειες ουρεϊκό άζωτο παρέχουν ισχυρή 
αζωτούχο θρέψη και βοηθούν να αναπτυχθούν γερά φυ-
τά, µε αντοχή στο πλάγιασµα αλλά και τις µυκητολογικές 
προσβολές, που φέρνουν µε τη σειρά τους υψηλές απο-
δόσεις, χωρίς να αυξάνουν το pH των εδαφών.

Αυτό που αξίζει να θυ-
µάται ο χρήστης των λιπα-
σµάτων Nutrimore Winner 
και Nutrimore N-Plus είναι 
ότι τα συγκεκριµένα λιπά-
σµατα δεν είναι λιπάσµα-
τα βραδείας αποδέσµευ-
σης. Είναι λιπάσµατα µη-
δενικών απωλειών αζώ-
του. Γι’ αυτό το λόγο επι-

τρέπουν και όψιµες εφαρµογές χωρίς κανένα κίνδυ-
νο, συνδυάζοντας µειωµένα κοστολόγια λίπανσης και 
αυξηµένη σοδειά ως τα κύρια ζητούµενα.

Όλα φαίνονται στα κοστολόγια
Στόχος της Γαβριήλ ήταν να µεταµορφώσει τα παραδο-

σιακά λιπάσµατα σε καινοτόµα λιπάσµατα, αφαιρώντας 
ό,τι είναι επιζήµιο για τα φυτά.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, λιπάσµατα όπως Νιτρική Αµ-
µωνία, Ασβεστούχος Νιτρική Αµµωνία και Νιτροθειϊκή α-
ποτελούν ξεπερασµένες λύσεις που κρύβουν πολλές πα-
γίδες. Το γεγονός ότι είναι αραιοί τύποι λιπάσµατος (δεν 
περιέχουν πολλές µονάδες αζώτου) έχει σαν αποτέλεσµα 
να έχουν αυξηµένο κόστος ανά µονάδα αζώτου. 

Επιπλέον το νιτρικό άζωτο που περιέχουν τα υπόλοιπα λι-
πασµατα συνήθως ξεπλένεται σε πολύ µεγάλο ποσοστό, µε 
αποτέλεσµα η θρέψη που παρέχεται να είναι πολύ αδύναµη 
γι’ αυτό και απαιτούνται επαναληπτικές εφαρµογές. Αυτό έ-
χει φυσικά ως αποτέλεσµα τα κοστολόγια να «ξεφεύγουν». 

Επιπλέον, τα καχεκτικά σε ανάπτυξη φυτά και µε στρε-
σαρισµένο ριζικό σύστηµα λόγω των βροχοπτώσεων και 
λόγω της παρουσίας του νιτρικού αζώτου θα παρακινη-
θούν στην ανάπτυξη υδαρών ιστών και άρα στην ανάπτυξη 
ευαίσθητων φυτών, θα προσβληθούν από µυκητολογικές 
ασθένεις και θα έχουν τάση για αυξηµένο πλάγιασµα. Τα 
ίδια µειονεκτήµατα παραµένουν και για τα αντίστοιχα στα-
θεροποιηµένα αυτής της κατηγορίας µιας και το νιτρικό 

άζωτο παραµένει ανεπη-
ρέαστο. Λιπάσµατα όπως 
η κοινή ουρία και η α-
πλή ουροθειϊκή (χηµική 
ή blending), µπορεί να εί-
ναι πιο πυκνά λιπάσµατα 
(φθηνότερη µονάδα αζώ-
του), χάνουν όµως πάνω 
από το 40% του ουρεϊκού 
αζώτου που περιέχουν τις 
πρώτες ώρες µετά την ε-
φαρµογή τους. Επιπλέον 
αυξάνουν το pH του εδά-
φους, στρεσάροντας επι-
πλέον τη ρίζα των φυτών.

καθηµερινές λειτουργίες γίνεται «παιχνίδι».
Σύµφωνα µε την εταιρεία, η εγκατάστα-

ση της συσκευής δεν απαιτεί πολύ χρόνο, 
ενώ µπορεί να δώσει λύσεις σχεδόν σε όλες 
τις εργασίες του µικροµεσαίου αγρότη, ο ο-
ποίος χρησιµοποιεί το τρακτέρ για να ψεκά-
σει, να οργώσει αλλά και να καλλιεργήσει.

Η έκπληξη είναι το AutoTrac, δηλαδή το 
σύστηµα καθοδήγησης που ενσωµατώνουν 
ορισµένα από τα µοντέλα της John Deere, 
το οποίο έρχεται ενσωµατωµένο και σε αυτή 
τη συσκευή από τη στιγµή της αγοράς της.

Η John Deere κατασκεύασε µια οθό-
νη «για όλους», που σηµαίνει ότι ήθελε 
να δώσει πρόσβαση σε βασικά χαρακτη-
ριστικά που απολαµβάνουν ήδη οι χειρι-
στές µεγαλύτερων µοντέλων John Deere. 
∆εν περιορίστηκε όµως πουθενά, αφού 

µαζί µε την «ενιαία» οθόνη λάνσαρε και 
το  AutoTrac Universal 300.

Η John Deere λέει µάλιστα ότι οι χειριστές 
µπορούν να απολαύσουν τα προνόµια του 
AutoTrac, ακόµη και σε τρακτέρ που δεν 
έχουν προεγκατάσταση για το σύστηµα.

«Η 4240 Universal αποτελεί την ιδανική 
λύση για παραγωγούς που θέλουν µια οι-
κονοµική, αλλά αποδοτική οθόνη που προ-
σφέρει τις βασικές λειτουργίες γεωργίας α-
κριβείας αλλά και τη δυνατότητας χρήσης 
του AutoTrac», αναφέρει ο Τζον Μίσλερ, 
υπεύθυνος µάρκετινγκ των προϊόντων γε-
ωργίας ακριβείας της John Deere. 

Στα στάνταρντ χαρακτηριστικά της συ-
σκευής περιλαµβάνονται οι θύρες εισό-
δου βίντεο και σύνδεσης Ethernet, καθώς 
και η συµβατότητα µε ISOBUS, χωρίς όµως 
οι δυνατότητες του µοντέλου να περιορί-
ζονται στα παραπάνω.

Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος µάρκετινγκ 
«οι περισσότεροι παραγωγοί εξοικονο-
µούν χρόνο και µειώνουν τα λειτουργι-
κά τους κόστη, αλλά την ίδια στιγµή απο-
λαµβάνουν την ευκολία χειρισµού και την 
ακρίβεια καθοδήγησης του συστήµατος 
AutoTrac, µέσα από µια συσκευή γεωργί-
ας ακριβείας προσιτή σε όλους».

Καθολικό φρεσκάρισµα
Η John Deere αναβάθµισε παράλληλα 

το λογισµικό για τις 4ης γενιάς 
οθόνες της κάνοντάς τες ακόµα 

πιο εύκολες στον χειρισµό 
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Η Παγκόσμια 
Συνδημία 

  ∆ιαχρονικό: Στην αληθινή 
φιλία δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ 
του να δώσεις και να πάρεις. 
Σωκράτης 

  Συνδηµία: Η Παγκόσµια 
Συνδηµία (Global Syndemic) είναι 
η µεγαλύτερη απειλή για την 
ανθρωπότητα και τον πλανήτη, 
δηλαδή η διεθνής αλληλεπίδραση 
των τριών «επιδηµιών»: 
παχυσαρκίας, υποσιτισµού και 
κλιµατικής αλλαγής. Ζητούν να 
πάνε αλλού οι κρατικές επιδοτήσεις 
ύψους πέντε τρις δολαρίων που 
ενισχύουν την παραγωγή και 
κατανάλωση προϊόντων επιζήµιων 
για ανθρώπους και Γη. Τα σηµερινά 
διατροφικά συστήµατα όχι µόνο 
υποδαυλίζουν την παχυσαρκία και 
υποθάλπουν τον υποσιτισµό, αλλά 

επίσης 
δηµιουργούν το 
25-30% των 
συνολικών 
εκποµπών 
«αερίων του 
θερµοκηπίου». 
[Καθ. Μ. 
Σουίνµπερν, 

Πανεπιστήµιο Όκλαντ, Νέας 
Ζηλανδίας, The Lancet, ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
eleftherostypos.gr, 28/1/2019] 

  Άδειες δηµοσίων 
υπαλλήλων: Τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή αυξάνει τις 
µέρες άδειας που παίρνουν οι 
γονείς υπάλληλοι δηµοσίου και 
ΟΤΑ, όταν τα παιδιά τους 
ασθενούν. [presspublica.gr, 
29/1/2019] (σσ. Και οι αγρότες; 
Από πού παίρνουν πληρωµένες 
άδειες; ΟΛΑ γίνονται ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΣΤΟΥΣ και µάλιστα κυρίως για 
τους δηµόσιους υπαλλήλους.... 
ΚΡΙΜΑ!..)

  Πνιγµοί αιγών: Οι έντονες 
βροχοπτώσεις είχαν σαν 
αποτέλεσµα να προκληθεί ένας 
πρωτοφανής χείµαρρος στην 
ορεινή περιοχή «Αχλαδιά» του 
∆ήµου Βιάννου που έπνιξε 200 
κατσίκες του κτηνοτρόφου Μ. 
Παπαµατθαιάκη. Ενηµερώθηκε ο 
Πρόεδρος της κοινότητας για την 
ταφή των ζώων και δόθηκε 
κατάθεση στον ΕΛΓΑ. 
[presspublica.gr, 28/1/2019]

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μια εκ πρώτης όψεως αθώα ερώτηση, 
όπως: «Γιατί η Ελλάδα είναι περισσό-
τερο προχωρηµένη στα λευκά κρασιά 
και όχι τόσο στα κόκκινα», κρύβει από 
πίσω της αφενός τις προσπάθειες των 
οινοποιών από το χωράφι µέχρι το κε-
λάρι τους, αφετέρου τις ελλείψεις ή τις 
αδυναµίες των θεσµών να εξασφαλί-
σουν τα κατάλληλα εργαλεία στους αν-
θρώπους της αγοράς ώστε να αναβαθ-
µίσουν τους αµπελώνες τους.

Βασική έλλειψη εδώ λοιπόν, είναι η 
έρευνα γύρω από τις αυτόχθονες ποικι-
λίες και η παραγωγή πιστοποιηµένων 
κλώνων απαλλαγµένων από ιούς σύµ-
φωνα µε τους Βαγγέλη Γεροβασιλείου 
και Βασίλη Τσακτσαρλή, που βρίσκο-
νται πίσω από τα πιο επιτυχηµένα ελ-
ληνικά Κτήµατα, και οι µόνοι που δια-
θέτουν κτήµατα σε τέσσερα διαφορε-
τικά ελληνικά terroirs, τα κτήµατα Γε-
ροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Μικρά Θή-
ρα και ∆ύο Ύψη. Οι δυο τους στην εκ-
δήλωση «Four Terroirs» που έλαβε χώ-
ρα την ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ανα-
φέρθηκαν στην παραπάνω αδυναµία.

Μια πρώτη απάντηση λοιπόν, θα µπο-

ρούσε να είναι το κλίµα. «Το κλίµα µας 
ταιριάζει περισσότερο στο λευκό» υπο-
στήριξε ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου, ο-
ποίος στην συνέχεια αναφέρθηκε και 
σε µια ιδιοµορφία της ελληνικής πα-
ραγωγής, η οποία «µας θέλει καθισµέ-
νους στο Αγιωργίτικο και το Ξινόµαυ-
ρο». Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι µικροί 
παραγωγοί χρειάζονται σιγουριά, όταν 
συνήθως για να πάνε τα πράγµατα έ-
να βήµα παρακάτω πρέπει κάποιος να 
ξεκινήσει για να ακολουθήσουν οι υ-
πόλοιποι. «Πλέον όµως υπάρχουν νέα 
παιδιά που πιστεύουν και επενδύουν 
στις λιγότερο γνωστές ελληνικές ποι-
κιλίες». Προκειµένου όµως αυτό να γί-
νει πραγµατικότητα, χρειάζεται έρευνα.

 «Είναι κρίµα στο κοµµάτι αυτό, ο ι-

διωτικός τοµέας να προηγείται του πα-
νεπιστηµίου. Στην Ελλάδα η οινολογία 
είναι πολύ προηγµένη, η αµπελουργία 
όµως παραµένει σε στάδιο ανάπτυξης, ή 
στην εφηβεία», ανέφερε. ∆ίνοντας µά-
λιστα ένα παράδειγµα από την προσω-
πική του πείρα, αναφέρθηκε στην ποι-
κιλία Ληµνιό. «Στο Ληµνιό, τώρα βρή-
κα κλώνο που να µου δίνει αυτό που 
θέλω. Πρέπει άρα ο καθένας να εξελίσ-
σει µόνος του µια ποικιλία. Αυτά όµως 
πρέπει να γίνουν από το Ινστιτούτο Α-
µπέλου». Ένα καλό κρασί από λευκές 
ποικιλίες χρειάζεται 10  χρόνια έρευ-
νας, ενώ ένα καλό από κόκκινες 15 µε 
20 σύµφωνα µε τον κ. Τσακτσαρλή, α-
φού «χρειάζεται χρόνος και αµπελουρ-
γία ακριβείας», όπως εξήγησε.

Μία 20ετία έρευνας απαιτεί
ένα καλό κόκκινο κρασί, 
στο μισό χρόνο βγαίνει λευκό 
διαμάντι Η θέληση από τη νέα γενιά για επένδυση 

σε λιγότερο γνωστές ντόπιες ποικιλίες 
είναι παρούσα, όμως λείπει η έρευνα

Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου υποστηρίζει 
την ανωτερότητα των ελληνικών λευκών.

Τα ελληνικά λευκά είναι από τα καλύτερα 
του κόσµου και σε ανταγωνιστική τιµή

Σε ένα masterclass, «ταξίδι στον χρόνο», οι οικοδεσπότες Βαγγέλης Γεροβασιλείου 
και Βασίλης Τσακτσαρλής, µε τον συντονισµό του Master of Wine, Γιάννη Καρακάση, 
είχαν την ευκαιρία να δείξουν σε όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση «Four Terroirs», 
µέσα από επιλεγµένες λευκές και ερυθρές ετικέτες των Κτηµάτων Γεροβασιλείου και 
Βιβλία Χώρα, την ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού αµπελώνα από την γέννηση 
των δυο κτηµάτων µέχρι σήµερα. «Τα λευκά µας κρασιά είναι τα ποιοτικότερα του 
κόσµου» ανέφερε εκεί ο κ. Γεροβασιλείου, υποστηρίζοντας µάλιστα πως η τιµή τους 
πολλές φορές είναι πολύ χαµηλότερη από αυτήν που έχουν οίνοι αντίστοιχης 
ποιότητας από την Γαλλία, την Ιταλία ή την Καλιφόρνια. Στο masterclass αυτό, µέσα 
από την δοκιµή, έγινε σαφές πώς ο χώρος, ο χρόνος, η παλαίωση και οι καιρικές 
συνθήκες ορίζουν τα αρώµατα και τις γεύσεις των κρασιών, µε τους δυο οινοποιούς να 
λένε πως θέλουν να αποθαρρύνουν το κοινό από την κατανάλωση φρέσκου κρασιού.

Παλαίωση
Ο χώρος, ο 
χρόνος, η 

παλαίωση και ο 
καιρός ορίζουν 

τα αρώµατα 
των κρασιών

Πειράµατα
Τα πειράµατα 

των δύο 
αµπελουργών 

γίνονται σε 
συνεργασία µε 
πανεπιστήµια 
του Μπορντώ

Συνθήκες
«Το κλίµα 

µας ταιριάζει 
περισσότερο 
στο λευκό» 

υποστήριξε ο κ. 
Γεροβασιλείου

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Mε µια µικρή επανάσταση στο χώρο 
των λεγόµενων εκπτωτικών σούπερ 
µάρκετ ισοδυναµεί, σύµφωνα µε άρ-
θρο της Deutche Welle, η απόφαση 
των Lidl να βάλουν στα βιολογικά 
τους προϊόντα τη σφραγίδα Bioland-
Qualität, την ετικέτα συνδέσµου που 
προβλέπει αυστηρότατες προδιαγρα-
φές ποιότητας και ελέγχου, πιο αυ-
στηρές ακόµη και από εκείνες της ΕΕ.

Βέβαια, πίσω από την κίνηση αυ-
τή βρίσκεται η ραγδαία αύξηση της 
ζήτησης για βιολογικά προϊόντα στη 
Γερµανία που οδηγεί τις εν λόγω α-
λυσίδες να προσαρµόσουν τη στρα-
τηγική τους. Εξάλλου, και στη φετι-
νή Fruit Logistica, κατέστη σαφές 
πως οι εκπτωτικές αλυσίδες µε ση-
µαία τους τα οπωρολαχανικά επιδι-
ώκουν να απευθυνθούν σε πιο α-
παιτητικούς καταναλωτές των ανώ-
τερων και µεσαίων εισοδηµάτων στις 
αστικές περιοχές. Γεγονός είναι ότι 
οι Γερµανοί αγοράζουν όλο και πε-
ρισσότερα βιολογικά προϊόντα κα-
θώς σύµφωνα µε τον Οµοσπονδιακό 
Σύνδεσµο Φυσικών Προϊόντων ΒΝΝ 
ο περσινός τζίρος ήταν αυξηµένος 
κατά 5,2% σε σχέση µε το 2017 και 
ανήλθε στα 3,46 δις ευρώ. Το 2017 
και ο Σύνδεσµος Οικολογικών Τρο-
φίµων κατέγραψε για πρώτη φορά 
τζίρο άνω των 10 δις ευρώ. «Όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές αγορά-
ζουν όλο και περισσότερα βιολογικά 
προϊόντα», αναφέρει ο σύνδεσµος.

Η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιούλια Κλέκνερ από την πλευ-
ρά της εκτιµά ότι «οι καταναλωτές 
δίνουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην καλή µεταχείριση των ζώων, 
σε τοπικά προϊόντα και στη βιωσι-
µότητα, τόσο στις αγορές στο σού-
περ µάρκετ όσο και στα εστιατόρια. 
Και είναι διατεθειµένοι να πληρώ-
σουν περισσότερα χρήµατα».

Αρκετοί ειδικοί του κλάδου, σύµ-
φωνα µε την DW, χαιρετίζουν τη µε-
τεξέλιξη αυτή των βιολογικών προϊ-
όντων από µια αγορά για λίγους σε 
µια µαζική αγορά. Στον αντίποδα, 
σύµφωνα µε το άρθρο της DW, η ε-
πικεφαλής του Οµοσπονδιακού Συν-
δέσµου Φυσικών Προϊόντων ΒΝΝ, α-
ντιµετωπίζει την εξέλιξη µε µάλλον 
κριτική διάθεση καθώς εκτιµά πως 
εκπέµπεται το µήνυµα ότι τα βιολο-
γικά προϊόντα είναι φθηνά και πως 
στις τιµές των τροφίµων υπάρχουν 
πάντα περιθώρια περαιτέρω µείω-
σης. Σύµφωνα µε την ίδια, αυτό ο-
δηγεί σε ακόµη µεγαλύτερο αντα-
γωνισµό και ενδεχοµένως να ανα-
γκάσει πολλούς αγρότες να εγκα-
ταλείψουν τη βιολογική παραγωγή, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Από μια αγορά για λίγους 
στη μαζική αγορά των
discount τα βιολογικά 

Σε διελκυστίνδα ΣΕΒΕΚ - ΕΔΟΚ 
εξελίσσεται η κατοχύρωση Γύρου
Σκοπιµότητες γύρω από τη δια-
χείριση κοινοτικών προγραµµά-
των προώθησης, αλλά και ευρύτε-
ρα  οικονοµικά συµφέροντα που 
σχετίζονται µε τις εισαγωγές φθη-
νών κρεάτων, έβαλαν φωτιά, τις τε-
λευταίες εβδοµάδες στην υπόθε-
ση κατοχύρωσης του Γύρου, αρχι-
κά ως ΕΠΙΠ (Εγγυηµένο Παραδο-
σιακό Ιδιότυπο Προϊόν) και εν συ-
νεχεία ως ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφι-
κής Ένδειξης).  

Πρωταγωνιστές ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Βιοµηχανιών Κρέα-
τος (ΣΕΒΕΚ) και η Εθνική ∆ιεπαγ-
γελµατική Οργάνωση Κρέατος (Ε-
∆ΟΚ). Καθώς φαίνεται, τα... όρ-
γανα είχαν αρχίσει αρκετό καιρό 
πριν, µε την αποχώρηση του ΣΕ-
ΒΕΚ από την ∆ιεπαγγελµατική, µε 
τους εκπροσώπους της τελευταί-
ας να κάνουν λόγο για µεθοδευ-
µένη προσπάθεια διάλυσης της 
οργανώσης για λόγους συµφερό-
ντων. Ακολούθως ο ΣΕΒΕΚ κατέ-
βασε φάκελο για την κατοχύρω-
ση του Γύρου ως ΕΠΙΠ, επιλογή 
µε την οποία διατύπωσε ανοιχτά 
την διαφωνία της η ∆ιεπαγγελµα-
τική, υποστηρίζοντας ότι η εν λό-
γω κατοχύρωση της «συνταγής» 

δεν διευκολύνει την εγχώρια πα-
ραγωγή χοιρινού κρέατος, αντίθε-
τα, αφήνει ορθάνοιχτες τις πόρ-
τες στις εισγαγωγές. Η διαφωνία 
άνοιξε στο πλαίσιο ειδικής εκδή-
λωσης στη Zootechnia, υποχρεώ-
νοντας τον ΣΕΒΕΚ να κατεβάσει 
και δεύτερο φάκελο για την κα-
τοχύρωση του Γύρου και ως ΠΓΕ. 

Εδώ φαίνεται όµως ότι παίζε-
ται και το θέµα του ποιος θα δι-
αχειρίζεται τα αντίστοιχα προ-
γράµµατα προώθησης αυτού του 
προϊόντος, µε τη ∆ιεπαγγελµα-
τική να επιµένει στις ενστάσεις 
και να εκφράζει τη βούληση να 
υποβάλει δικό της ξεχωριστό φά-
κελο για το Γύρο ως ΠΓΕ. 

Η συνέχεια επί της σκηνής. Ω-
στόσο, είναι βέβαιο ότι η διαφο-
ρές που έχουν ανακύψει και η µη 
γεφύρωσή τους για την υποβολή 
κοινού φακέλου (προφανώς για 
ΠΓΕ), µε την υποστήριξη και των 
δύο οργανώσεων από τη χώρα µας, 
πιθανότατα θα οδηγήσει σε παλι-
νωδίες και καθυστερήσεις, αφή-
νοντας ανοιχτό το γήπεδο στους 
ανταγωνιστές, τόσο της εγχώρι-
ας παραγωγής κρέατος όσο και 
στα παρασκευάσµατα των ξένων. 

Χρυσό βραβείο 
καινοτοµίας
σε ακτινίδιο 
στο Βερολίνο 
Η ιταλική Jingold 
κατάφερε να συλλέξει 
τις περισσότερες 
ψήφους από τους 
επισκέπτες της Fruit 
Logistica στο Βερολίνο, 
καταλαµβάνοντας έτσι 
την πρώτη θέση και το 
Χρυσό Βραβείο 
Καινοτοµίας της 
έκθεσης, για το 
Κόκκινο Οριεντάλ 
Ακτινίδιό της. Με 
καταγωγή την Κίνα, 
η συγκεκριµένη 
ποικιλία ακτινίδιου, 
είναι προικισµένη µε 
µεγάλη διάρκεια ζωής 
στο ράφι. Όσοι 
κατάφεραν να το 
δοκιµάσουν, σχολίασαν 
το εντυπωσιακό 
κόκκινο χρώµα της 
σάρκας του, αλλά 
και την εξαιρετικά 
ευχάριστη γλυκιά 
γεύση του.  

Η Γερµανία οδηγεί τις εξελίξεις στον 
τοµέα των βιολογικών τροφίµων.

Προγράµµατα
Φαίνεται όµως ότι 

παίζεται και το θέµα 
του ποιος θα διαχει-
ρίζεται τα αντίστοιχα 

προγράµµατα προώθη-
σης του προϊόντος

ΑΓΟΡΑ ΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Ελληνικό Απόσταγμα 2019

Τσίπουρο, 
το νέο brand της 
ηπειρωτικής χώρας 
Με τη θάλασσα και τον ήλιο θέλουμε το ουζάκι μας 
και με το κρύο και την υγρασία του χειμώνα το τσίπουρο  

Μεγάλη η ροή 
του κόσµου

Η προσέλευση του κοι-
νού ήταν ικανοποιη-

τική, σύµφωνα µε τους 
εκθέτες, µε τη ροή του 
κόσµου να παραµένει 
σταθερή µέχρι και την 

τελευταία ώρα της 
εκδήλωσης

O Οινοποιητικός Συνεταιρισµός 
Τυρνάβου έχει λάβει πολλές 
διακρίσεις για το «µάλτ» 
παλαιωµένο τσίπουρο 
Τυρνάβου (Old Spirit).

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Αν το ούζο δίνει µαθήµατα γαστρονοµικής διπλω-
µατίας στο Αιγαίο, αποτελώντας κοµµάτι της ταυ-
τότητας της Ελλάδας για τους ξένους, το τσίπου-
ρο θα πρέπει να διδαχθεί από αυτό και να βάλει 
στόχο να γίνει κοµµάτι του ηπειρωτικού κορµού 
της χώρας. Ένα brand που να αφορά ειδικά την 
Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. 

Μπροστά µας µια γενιά αποσταγµατοποιών που 
πειραµατίζονται και δίνουν µία νέα διάσταση στο 
τσίπουρο, πιστεύοντας πως θα µπορούσε να πλα-
σαριστεί ως «ελληνική βότκα». Φτάνει όµως η ανά-
πτυξη κάθε ανεξάρτητης επιχείρησης για να δού-
µε µεγάλα αποτελέσµατα; Μάλλον όχι. «Όσο κι 
αν παλέψει ο καθένας για να κάνει πολύ καλό το 
προϊόν του, όταν δεν υπάρχει µια οµπρέλα εθνι-
κή και τοπική να δίνει κύρος στο προϊόν οι προ-
σπάθειες θα πάνε χαµένες», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο δηµοσιογράφος γεύσης, Γιώργος Πίττας.

Αυτά και πολλά άλλα συζητήθηκαν στο πλαίσιο 

της έκθεσης «Ελληνικό Απόσταγµα 2019», που δι-
οργάνωσε η εταιρεία Vinetum την Κυριακή 10 Φε-
βρουαρίου στην Αίγλη Ζαππείου. Οι επισκέπτες της 
εκδήλωσης µπόρεσαν να δοκιµάσουν τα προϊόντα 
παραγωγών αποσταγµάτων από όλη την Ελλάδα 
αλλά και να παρακολουθήσουν  τις ενδιαφέρου-
σες παράλληλες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα.

Αυτή η κινητικότητα στο χώρο δείχνει ότι η ελ-
ληνική παραγωγή είναι έτοιµη να δηµιουργήσει 
µια νέα κατάσταση αν φυσικά εκµεταλλευτεί σω-
στά τις ευκαιρίες που έρχονται. «Και το τσίπου-
ρο και το ούζο έχουν την ταυτότητά τους. Ο µε-
γάλος Μπαµπτζιµόπουλος είχε πει ότι µε τη θά-
λασσα και τον ήλιο θέλουµε το ουζάκι µας και 
µε το κρύο και την υγρασία του χειµώνα το τσί-
πουρο. Θεωρώ ότι αυτός είναι ίσως η πιο όµορ-
φος διαχωρισµός» ανάφερε ο κ. Πίττας και συ-
νέχισε: «Το ούζο έγινε εθνικό µας ποτό. Αυτό το 
γαλακτώδες ποτό πλάι στη θάλασσα έγινε η ταυ-
τότητα της Ελλάδας για τους ξένους. Νοµίζω ό-
τι η ήρθε η ώρα το τσίπουρο να γίνει ένα brand 
που να αφορά όλη την ηπειρωτική Ελλάδα».

Μια γενιά αποφασισµένων αποσταγµατοποιών που πειραµατίζονται διαρκώς, 
δίνει µία νέα διάσταση στο τσίπουρο, ενώ παράλληλα πιστεύει πως αυτό θα 
µπορούσε να πλασαριστεί ως «ελληνική βότκα».

    Με ταυτότητα
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«Παρατηρούµε ότι ο κόσµος µετά 
το «µπαµ» της ανάπτυξης του ελ-
ληνικού κρασιού, θέλει να µπει 
στον µαγικό κόσµο των αποσταγ-
µάτων», ανέφερε στην Agrenda ο 
αποσταγµατοποιός Κώστας Τσιλι-
λής και συνέχισε: «Ταυτόχρονα, 
οι αποσταγµατοποιοί δείχνουν ό-
τι εµβαθύνουν και πειραµατίζο-
νται µε τη δηµιουργία νέων ετικε-
τών. Έτσι, αναβαθµίζεται η έκθεση 
και ενισχύεται το ενδιαφέρον του 
κοινού που διψά για νέα κατανα-
λωτικά πρότυπα».

Ο κ. Τσιλιλής προβλέπει ότι η µε-
γαλύτερη ανάπτυξη στον κλάδο θα 
έρθει από το παλαιωµένο τσίπου-
ρο. «∆είχνει ότι θα έχει µια πολύ 
καλή πορεία και αυτό έχει µια λο-
γική εξήγηση. Όταν το ουίσκι, ένα 
προϊόν απόσταξης δηµητριακών, έ-
χει παγκόσµια απήχηση, µπορεί να 
συµβεί κάτι αντίστοιχο και για το 
τσίπουρο, το προϊόν απόσταξης του 
ευλογηµένου καρπού του σταφυ-
λιού. Το ουίσκι χρειάζεται κάποιες 
τριετίες για να µαλακώσει, ενώ το 
τσίπουρο πολύ λιγότερο µε την πο-
λυπλοκότητα που του χαρίζει το βα-
ρέλι. Μπορεί εποµένως να «κοιτά-
ξει κατάµατα» ποτά, όπως το ουί-
σκι και το ρούµι, χτίζοντας τη δική 

του ταυτότητα», σηµείωσε ο ίδιος.
Σε όλα σχεδόν τα τραπέζια των 

εκθετών υπήρχε µια παλαιωµένη 
επιλογή στο ανάλογο πολυτελές, 
τις περισσότερες φορές, µπουκάλι. 
Ένα από τα πιο κλασικά παλαιωµέ-
να τσίπουρα που µπόρεσαν να δο-
κιµάσουν οι επισκέπτες ήταν το «Α-
πόσταγµα Οίνου Παλαιωθέν» της 
Οινοποιίας Παρπαρούση από την 
Πάτρα. Παράγεται από σταφύλια 
Σιδερίτη που ωριµάζουν αργά το 
µήνα Νοέµβριο και αλαιώνει για 
12 χρόνια σε νέα γαλλικά δρύινα 
βαρέλια Limousin για να αναδει-
χθεί ο πολυσύνθετος χαρακτήρας 
του. Στη µύτη αρώµατα από ροδά-
κινο, βανίλια, καραµέλα και ξύλο 
και στο στόµα άψογη αρµονία ανά-
µεσα στα γλυκά και στα µπαχαρικά. 

Μιλώντας στην Agrenda o Θανά-
σης Παρπαρούσης, ένας από τους 
σηµαντικότερους οινοποιούς της 
Ελλάδας, ξεκαθάρισε ότι αυτό στο 
οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούν 
όλοι οι παραγωγοί αποσταγµάτων 
είναι η ποιότητα: «Πρέπει να παρά-
γουµε προϊόντα πολύπλοκα και µε 
διάρκεια στο στόµα, που ταυτόχρο-
να θα είνα αυθεντικά, θα φέρνουν 
ευχαρίστηση στον καταναλωτή και 
να διασφαλίζουν την υγεία του».

Την ελληνική εκδοχή της βότκας 
οραματίζονται οι νέοι αποσταγματοποιοί 

ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Στις παλαιωµένες ετικέτες τις καλύτερες 
εντυπώσεις άφησε το «Manifesto Limited 

Edition» του Αποσταγµατοποιείου 
Αποστολάκη από το Κρόκιο Θεσσαλίας. 

Το 2018 κυκλοφόρησαν µόλις 3000 φιάλες, 
ενώ θα χρειαστούν δύο περίπου χρόνια 

µέχρι την επόµενη εµφιάλωση.

CASE IH
Kαινούργιος 
πρόεδρος

Πρόεδρος της µάρκας γεωργικού 
εξοπλισµού Case IH µε ανάληψη 
καθηκόντων από τις 4 Μαρτίου 
2019 θα είναι ο Brad Crews. Ο νέος 
πρόεδρος της Case εργαζόταν για 23 
χρόνια (ως το 2017) στον όµιλο CNH 
Industrial (New Holland, Case, 
Steyr) µε κορυφαία θέση εκείνη του 
CEO σε χώρες της πρώην NAFTA. 
O Brad Crews έχει µεταπτυχιακά 
στη µηχανολογία και το µάνατζµεντ.

Tetra Laval
Νέος διευθύνων

Τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος 
και διευθύνων αναλαµβάνει ο Adolfo 
Orive στην εταιρεία συσκευασίας 
τροφίµων Tetra Pak, 
αντικαθιστώντας τον επί 14 χρόνια 
πρόεδρο και διευθύνοντα Dennis 
Jönsson. Ο 55χρονος µέχρι πρότινος 
διατελούσε αναπληρωτής πρόεδρος 
για τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια 
Αµερική και είναι ενταγµένος στην 
οµάδα της Tetra Pak από το 1993.

Foster Farms
Νέος CEO

Η αµερικανική εταιρεία τροφίµων 
Foster Farms ανακοίνωσε ότι ως 
νέος διευθύνων σύµβουλος ορίζεται 
ο 53χρονος Dan Huber, ο οποίος 
εργάζεται στον όµιλο από το 1996. Ο 
νέος CEO αντικαθιστά την πρόσφατα 
παραιτηθείσα Laura Flanagan, η 
οποία αφήνει την εταιρεία για 
προσωπικούς λόγους. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παλαίωση
Στα τραπέζια των εκθε-
τών υπήρχε µια παλαιω-

µένη επιλογή στο ανάλογο 
πολυτελές, τις περισσότε-

ρες φορές, µπουκάλι 

ΖΑΠΠΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την µεγαλύτερη πρόκληση στην εγ-
χώρια αγορά µπύρας, εντοπίζουν οι 
παράγοντες της αγοράς αυτής, στο ζη-
τούµενο της αύξησης της κατανάλω-
σης καθώς και «στην κατάργηση της 
εποχικότητας». Παράλληλα, ως προς 
τα βασικά ζητήµατα της αγοράς, ξεχω-
ρίζουν µεταξύ άλλων, τις περιορισµέ-
νες επιλογές που έχει ο καταναλωτής 
σε draft µπύρες, καθώς και τον αθέµι-

το ανταγωνισµό που γνωρίζει το δη-
µοφιλές αλκοολούχο ποτό, από άλλα.

Η ραγδαία ανάπτυξη των ελληνικών 
µικροζυθοποιίων, η αυξανόµενη ζήτη-
ση για µπύρα από την πλευρά του κα-
ταναλωτικού κοινού και ο επαναπροσ-
διορισµός της θέσης της στο χώρο της 
µαζικής εστίασης και της καφεστίασης, 
πρωταγωνίστησαν σε µια ειδική εκδή-
λωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 
11 Φεβρουαρίου και πραγµατοποιήθη-
κε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Έ-
νωσης Ζυθοποιών (ΕΕΖ). Ειδικότερα, 

η 14η διεθνής έκθεση Horeca 2019, 
που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 8 
Φεβρουαρίου, και διήρκησε µέχρι και 
την ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου, αποτε-
λεί ένα από τα σηµαντικότερα εµπο-
ρικά φόρουµ του ξενοδοχειακού και 
του ευρύτερου επισιτιστικού κλάδου, 
φιλοξένησε την πρώτη ηµέρα της λει-
τουργίας της, τη Beer day, µία εκδή-
λωση αφιερωµένη στην µπύρα και την 
κουλτούρα της, που πραγµατοποιήθη-
κε στη σκηνή του Beer & Spirits. Στό-
χος της εκδήλωσης Beer Day, ήταν να 

προωθήσει την κουλτούρα της µπύρας 
στους επαγγελµατίες του ξενοδοχεια-
κού αλλά και του ευρύτερου επισιτι-
στικού κλάδου.

Εκεί, ο Σοφοκλής Παναγιώτου, πρό-
εδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποι-

ών και ιδιοκτήτης της SEPTEM Μικρο-
ζυθοποιία, τόνισε πως βασική πρόκλη-
ση για αυτόν και τους συναδέλφους 
του ζυθοποιούς, είναι να ανέβει η κα-
τανάλωση της µπύρας, «να κατακτή-
σει την θέση που της αξίζει, να µην κα-
ταναλώνεται µόνο το καλοκαίρι στην 
παραλία, γιατί είναι ένα ποτό το οποίο 
µπορεί να συνδυαστεί και µε το φαγη-
τό και µε χειµερινές εξόδους».

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος 
∆ανιηλίδης, της Αθηναϊκής Ζυθοποι-
ίας, και αντιπρόεδρος της ΕΕΖ, υπο-

Η εποχικότητα 
στη μπύρα κόβει 
την ανάπτυξη 
Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως «παγωτό» λένε οι ζυθοποιοί 

Beer Day 
Στην 14η Horeca φιλοξενήθηκε 
η εκδήλωση της ΕΕΖ, Beer Day 

µε σκοπό την ανάδειξη της 
κουλτούρας της µπύρας

Η 14η διεθνής έκθεση Horeca 2019, που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 
8 Φεβρουαρίου, και διήρκησε µέχρι και την ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου, 
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εµπορικά φόρουµ.

Ο Σοφοκλής Παναγιώτου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών 
και ιδιοκτήτης της SEPTEM Μικροζυθοποιία, υποστήριξε πως η µπύρα 
µπορεί να συνδυαστεί και µε το φαγητό και µε χειµερινές εξόδους.

Η Beer day, 
ήταν µία 
εκδήλωση που 
διοργάνωσε 
η ΕΕΖ, 
αφιερωµένη 
στην µπύρα 
και την 
κουλτούρα 
της και έλαβε 
χώρα στη 
σκηνή του 
Beer & Spirits 
Show της 
Horeca.
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στήριξε πως το πιο βασικό είναι η δι-
αµόρφωση µιας κουλτούρας, προκει-
µένου να ανέβει ο µέσος όρος της κα-
τά κεφαλήν κατανάλωσης µπύρας, ο 
οποίος σύµφωνα µε τον ίδιο είναι ο 
δεύτερος χαµηλότερος στην Ευρώπη. 
«Χρησιµοποιείται σαν παγωτό» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. ∆ανιηλίδης. 
Την µικρή συγκριτικά µε τον ευρωπα-
ϊκό µέσο όρο κατανάλωση στην Ελ-
λάδα, αποδίδει ο Βασίλης Φιλίππου 
της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας και στην 
κρίση, και συγκεκριµένα στο γεγονός 

ότι αρκετοί νέοι άνθρωποι εγκατέλει-
ψαν τη χώρα. «Μισό εκατοµµύριο έ-
φυγαν, είµαστε λιγότεροι, όµως η κα-
τάσταση θα φτιάξει, ενώ εµείς παράλ-
ληλα προωθούµε τα προϊόντα µας σε 
µεγαλύτερο βαθµό», είπε.

Οι μικροζυθοποιίες μπορούν να 
χτίσουν άποψη και κουλτούρα
Η παγκόσμια τάση θέλει λίγο αλκοόλ και νέες γεύσεις

Κατανάλωση
Την δεύτερη χαµηλότερη 

κατανάλωση στην Ευρώπη 
έχει η Ελλάδα, µε την µπύρα 
όµως να αντέχει στην κρίση 

∆εν µπορούν να επηρεάζουν την α-
γορά από άποψη όγκου οι µικροζυ-
θοποιίες, υποστήριξε ο Παντελής Α-
βραµίδης από την ΕΛΙΞΗ Μικροζυθο-
ποιία, εξηγώντας πως αυτό που µπο-
ρούν να καταφέρουν είναι να επηρε-
άσουν  την αντίληψη του καταναλω-
τή ως προς την µπίρα. «Η επιρροή, 
είναι επιρροή εντυπώσεων», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα ο ί-
διος υποστήριξε πως εφόσον το 70% 
της κατανάλωσης µπύρας αφορά την 
βαρελίσια, θα πρέπει να λυθεί το ζή-
τηµα της ποικιλίας στις µπύρες draft 
σε καταστήµατα. «Έτσι θα αυξήσου-
µε την κατανάλωση ποιοτικής µπύ-
ρας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από 
την πλευρά του ο κ. Μαρµαρέλης, υ-
ποστήριξε πως το πρόβληµα του µάρ-
κετινγκ σε ό,τι αφορά την κατανάλω-
ση µπύρας, µπορεί να λυθεί από τις 
µικροζυθοποιίες. «Η ύπαρξη µας ε-
δώ σηµαίνει ότι κερδίσαµε από κά-
που ένα µερίδιο στην αγορά. 

Πριν από πέντε χρόνια ήµασταν 
στο 0%. Τώρα στο 1%, και αυτό δεν 
σηµαίνει ότι το πήραµε από κάποια 
άλλη εταιρεία. Ανταγωνιστήκαµε α-
πευθείας τον καταναλωτή, µε την πα-
ρουσία µας σε εκθέσεις και σε φε-
στιβάλ. Θα πάρουµε και άλλο ποσο-
στό µε υποµονή και συνέργειες, εί-
ναι νοµοτελειακό», κατέληξε. 

Περισσότερο αισιόδοξος, ο Αλέ-
ξανδρος Κουρής της  Ζυθοποιίας ΝΗ-
ΣΟΣ, είπε πως «ζούµε στην καλύτε-
ρη εποχή για την µπύρα. Βλέπουµε 
µια ακτίνα φωτός». Αν και η αγορά 

παραµένει κλειστή, όπως τόνισε, α-
φού οι µικροζυθοποιίες ελέγχουν µό-
λις το 1% αυτής, µε το 80% να έχουν 
οι πολυεθνικές, υποστήριξε πως τα 
πράγµατα αλλάζουν όταν η συζήτη-
ση ξεφεύγει από τις διαφηµιστικές 
οµπρέλες, τις κιβωτιακές προσφορές 
κτλ. και στρέφεται στις γεύσεις και το 
βάθος. «Η παρουσία µας εδώ, µαρ-
τυρά πως αφενός η µικροζυθοποι-
ία είναι ακόµα στην αρχή, αφετέ-
ρου πως υπάρχει βελτίωση στην α-

γορά», ανέφερε ο Γιάννης Μαρµα-
ρέλης, της Μικροζυθοποιίας Σερ-
ρών και Βορείου Ελλάδας.

Οι Έλληνες Ζυθοποιοί υπογράµµι-
σαν, στο τέλος της συζήτησης, στην 
ανάγκη να παραµείνουν ενωµένοι 
και να διεκδικήσουν µαζί τα κοινά 
συµφέροντα που µπορεί να έχουν 
τόσο στην εγχώρια όσο και στην α-
γορά του εξωτερικού.  «Έχουµε κά-
νει ήδη ένα βήµα σηµαντικό, µπο-
ρούµε να πετύχουµε όλοι µαζί, για-
τί υπάρχει χώρος και για µικρούς και 
για µεσαίους και για µεγάλους στην 
αγορά της µπύρας», υποστήριξε α-
πό την πλευρά του ο κ.∆ανιηλίδης.

Βλέπουν µε άλλο 
µάτι τις χωρίς αλκοόλ 

Σύµφωνα µε τον κ. ∆ανιηλίδη, έ-
χει εκδηλωθεί τον τελευταίο καιρό µια 
παγκόσµια τάση για προϊόντα µπύρας 
χαµηλού ή καθόλου αλκοόλ, καθώς 
και προϊόντα µε ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά. Στο πλαίσιο αυτό, οι craft µπύ-
ρες γίνονται ένα παγκόσµιο trend, ω-
στόσο «η lager θα παραµείνει για πο-
λύ καιρό ακόµα ηγέτιδα ανάµεσα στις 
µπύρες».  Σηµασία σύµφωνα µε τον 
ίδιο, έχει και η τιµή. «Υπάρχει µεγά-
λο θέµα µε το ύψος των τιµών. Αφο-
ρά δοµικά θέµατα όπως είναι ο ΕΦΚ, 
ο ΦΠΑ, το εργατικό κόστος, οι εισφο-
ρές, η ανάγκη για κέρδος. Όλα αυτά 
κάνουν κακό στην αγορά. Είναι ση-
µαντικό να έχουµε ποιότητα, σε µια 
τιµή που θα µπορεί ο καταναλωτής 
να αγοράσει.», υποστήριξε.

Lager
∆ύσκολα θα χάσουν οι 
lager την ηγεµονική 

τους θέση ανάµεσα στις 
µπύρες, σύµφωνα µε τον 

Αλέξανδρο ∆ανιηλίδη

Οι Σ. Παναγιώτου, Α. ∆ανιηλίδης, Π. Αβραµίδης, Β. Φιλίππου, Α. Κουρής 
και Γ. Μαρµαρέλης, µέλη της ΕΕΖ, συζητούν στο πάνελ της Beer Day τις 
προκλήσεις και τις νέες τάσεις της αγοράς µπύρας.

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την δυνατότητα να περιπλανηθούν στα 
περίπτερα και να δοκιµάσουν προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και 
άλλων εταιρειών που συµµετείχαν στην έκθεση.

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

��

Agrenda 43Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Aφουγκραζόµενη τις επιπτώσεις από την κλιµα-
τική αλλαγή, τη µείωση των καλλιεργήσιµων ε-
κτάσεων και τις µεταβαλλόµενες διατροφικές συ-
νήθειες, η Corteva Agriscience έχει προσανατο-
λιστεί στο να αξιοποιήσει στο έπακρο τις λύσεις 
που παρέχουν η επιστήµη και η καινοτοµία στον 
κλάδο της τεχνολογίας τροφίµων στην κατεύθυν-
ση της ενίσχυσης της παραγωγικότητας για να 
τραφεί ο παγκόσµιος πληθυσµός.

Η εταιρεία είδε την έκθεση φρούτων και λα-
χανικών στο Βερολίνο σαν ευκαιρία να αναζη-
τηθούν φόρµουλες που θα ανταποκρίνονται σε 
βασικές ανησυχίες των καταναλωτών, που σύµ-
φωνα µε την προσέγγισή της, είναι παρόµοιες 
για τη βιοµηχανία, τους αγρότες και τους κα-
ταναλωτές αφού θέλουν όλοι το ίδιο πράγµα: 
φρέσκο, υγιεινό και θρεπτικό φαγητό χωρίς να 
υποβαθµίζεται η γη από την οποία προέρχεται.

Ο Igor Teslenko επικεφαλής Ευρώπης στην 
Corteva Agriscience είπε ότι είναι ενθουσιασµέ-
νος που παρουσιάζει την εταιρεία στους συνερ-
γάτες της από τους κλάδους της διατροφικής α-
λυσίδας τη χρονιά που γίνεται ανεξάρτητη και 
οι µετοχές της θα διαπραγµατεύονται δηµόσια 
(independent publicly traded company).

Μετά τη συγχώνευση της DuPont µε τη Dow 
Chemical που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 
2017 αποφασίστηκε ότι η Dow DuPont θα χω-
ριζόταν σε τρεις εταιρείες που θα εστίαζαν στη 
γεωργία, την επιστήµη των υλικών και τα εξει-
δικευµένα προϊόντα. Η Corteva Agriscience θα 
προέκυπτε από τη συνένωση των µονάδων των 
σπόρων και προστασίας καλλιέργειας των Dow 
και DuPont, εκείνη που αφορά την επιστήµη των 
υλικών θα είχε το όνοµα Dow και θα αποτελού-
ταν από τη Μονάδα για τις Επιδόσεις Υλικών της 

DuPont µαζί µε τις Επιδόσεις στα Πλαστικά, τα 
Χηµικά, τις Υποδοµές και τις Λύσεις για τον Κα-
ταναλωτή της Dow. Και η τρίτη µε την επωνυ-
µία DuPont που θα περιλάµβανε τα εξειδικευ-
µένα προϊόντα από τα Τµήµατα της ∆ιατροφής, 
Υγείας, Βιοµηχανικών Βιοεπιστηµών, Ασφάλει-
ας και Προστασίας της DuPont και το Τµήµα µε 
τα Ηλεκτρονικά Υλικά της Dow.

∆ιαχωρισµός από τη Dow DuPont
Η Dow DuPont συµπλήρωσε πριν λίγους µή-

νες τη σχετική Φόρµα (Form 10) προς την Αµερι-
κανική Επιτροπή Ασφαλίσεων και Συναλλαγών 
για διαχωρισµό της Corteva Agriscience από τη 
Dow DuPont, που αναµένεται να πραγµατοποι-
ηθεί την 1η Ιουνίου του 2019.

«Η συµπλήρωση της φόρµας είναι ένα ακόµα 
σηµαντικό βήµα στη διαδικασία διαχωρισµού της 
Corteva Agriscience, αµιγώς προσανατολισµέ-
νης στη γεωργία που θα προσφέρει στους αγρό-
τες ένα κατανοητό και ισορροπηµένο χαρτοφυ-
λάκιο που θα αφορά τους σπόρους, την προστα-
σία της καλλιέργειας και τις ψηφιακές λύσεις» 
είπε µεταξύ άλλων ο James Collins Jr, ο εκλεγ-
µένος ∆ιευθύνων Σύµβουλος (Chief Executive 
Officer-elect) της Corteva Agriscience που ε-
πιβλέπει τον διαχωρισµό από τη Dow DuPont.

Από τους καλλιεργητές στους καταναλωτές, 
όσους κάνουν επεξεργασία τροφίµων µέχρι τα 
σούπερ-µάρκετ η εταιρεία εκτιµά ότι όλα τα µέ-
λη της αλυσίδας  επικεντρώνονται στη σηµασία 
του να έχουν την ελευθερία να εµπορεύονται 

Συνδυασμό λύσεων για 
τη δουλειά στο χωράφι, με 

σαφή προσανατολισμό στις 
καταναλωτικές απαιτήσεις 

της παγκόσμιας αγοράς, 
έρχεται να προσφέρει 

η Corteva Agriscience, με 
βάση τα όσα παρουσίασε 

στη διάρκεια της Fruit 
Logistica, το τριήμερο 6-8 

Φεβρουαρίου στο Βερολίνο

Έρχεται με διάθεση  
να διεκδικήσει την κορυφή 
Με πακέτο λύσεων η Corteva Agriscience για όλους τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας

Η Corteva Agriscience έχει 
προσανατολιστεί στο να αξιοποιήσει 
στο έπακρο τις λύσεις που παρέχουν
η επιστήµη και η καινοτοµία.
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Ο Igor Teslenko, 
πρόεδρος 
της Corteva 
Agriscience 
για την Ευρώπη.



και να έχουν πρόσβαση στην αγορά.
Το πρόγραµµα CoNNEXT για το οποίο µίλη-

σαν οι Tom McHale, µάνατζερ προϊόντων στη 
DuPont και η Sonia Cavanna που ειδικεύεται 
στην Παγκόσµια ∆ιατροφική Αλυσίδα αφορά 
την εφαρµογή παγκόσµιας γνώσης σε τοπικές 
αγορές.  Υποστηρίζει το να εµπορεύονται ελεύ-
θερα οι παραγωγοί και να αυξάνουν τα έσο-
δα από την καλλιέργειά τους, ανταποκρίνεται 
στην αγωνία των µεταποιητών τροφίµων και 
των εµπόρων λιανικής να διασφαλίσουν αξι-
όπιστη ποσότητα προϊόντων ώστε να είναι α-
νταγωνιστικοί και σέβεται την ποιότητα της δι-
ατροφής και την υγεία των καταναλωτών µέσα 
από την ενθάρρυνση των επιλογών.

Με προσήλωση στον πυλώνα της οργανωµέ-
νης παραγωγικότητας και διεύρυνση της αγο-
ράς στην οποία απευθύνεται ο παραγωγός, τα 
προϊόντα που αποδίδει η Corteva Agriscience 
ενσωµατώνουν τα αποτελέσµατα από τον έλεγ-
χο της αγοράς µέσα από τη δηµιουργία εµπορι-
κών χαρτών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προ-
ϊόντων  και παρακολούθηση των συµφωνιών ε-
λεύθερου εµπορίου. Η οµάδα της ∆ιατροφικής 
Αλυσίδας της εταιρείας σε συνεργασία µε ειδι-
κούς στην εγγραφή και τα υπολείµµατα χηµι-
κών προϊόντων παρέχουν συµβουλές για την 
εφαρµογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων ώ-
στε να ανταποκρίνονται στα εµπορικά κριτήρια 
που θέτουν οι χώρες εισαγωγής.

Προϊόντα της εταιρείας είναι:
  το Zorvec active (2017) για περιορισµό 

των ασθενειών σε πατάτες, σταφύλια, κολο-
κυνθοειδή, ντοµάτες, πιπεριές, καπνό, φυλλώ-
δη λαχανικά, λαχανικά µε βoλβούς,

  το Arylex active (2017-2018) για ένα ευρύ 
φάσµα πλατύφυλλων φυτών,

  το Rinskor active (2018) που ελέγχει τα 
σηµαντικά έντοµα που απορροφούν τον χυµό 
των φυτών,

  το Lumiposa (2018) επόµενης γενιάς εφαρ-
µοσµένη τεχνολογία σπόρων,

  το Isoclast active (2018-2019) που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί κατά της µελίγκρας,  των κο-
ριών, της λευκής µύγας, της φολίδας σε µήλα, 
αχλάδια, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, σταφύ-
λια, λαχανικά, πατάτες, δηµητριακά, βαµβάκι, 
σόγια, διακοσµητικά φυτά. Θεωρείται ότι απο-
τελεί µικρό κίνδυνο για τους επικονιαστές και 
ότι είναι εύκολα διαχειρίσιµο από τους αγρότες,

 το Spinetoram (2018-2019) που έχει βρα-
βευθεί για το ευρύ φάσµα ζιζανίων που κα-
λύπτει και το Inatreq active (2021-2022) που 
καταπολεµά µύκητες.

Το θερμό καλοκαίρι και το Βrexit,
επηρέασε τις διαθέσεις των εμπόρων 
Η µείωση της χρήσης πλαστικών συσκευασιών 
βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα των θεµατικών που 
απασχόλησαν τη Fruit Logistica 2019, όπως και 
οι περιορισµοί στη χρήση φυτοφαρµάκων, ενώ 
το Brexit, επικρεµόταν σαν µαύρο σύννεφο πά-
νω από την έκθεση. Η ερώτηση στα χείλη όλων 
των εµπορικών επισκεπτών ήταν πόσο «σκληρό» 
θα είναι και πόση ζηµιά µπορεί να προκαλέσει.

Σε µια προσπάθεια να συνοψίσει όσα έγιναν 
στη Fruit Logistica 2019, το freshplaza.com ση-
µειώνει ότι δύο θεµατικές κυριάρχησαν: η βιω-
σιµότητα και το Brexit. Μάλιστα, οι συνέπειες 
του θερµού καλοκαιριού εκτιµάται ότι επηρέα-
σαν τη διάθεση των εµπόρων. Για παράδειγµα, 
η υπερπροσφορά (surpluses) σταφυλιών στην 
ευρωπαϊκή αγορά είχε αντίκτυπο στους εµπό-
ρους σε όλο τον κόσµο.

Ένας από τους Βέλγους εκθέτες σχολίασε σχετι-
κά µε τον αριθµό των επισκεπτών ότι ήταν περισ-
σότερο ποιοτικά σηµαντικός απ’ ό,τι αριθµητικά.

Σε ό,τι αφορά τη γαλλική συµµετοχή κάποιοι ση-
µείωναν ότι ξαναήρθαν σε επαφή µε ήδη υπάρχο-
ντες πελάτες, µε τις εκ των προτέρων προγραµµα-
τισµένες συναντήσεις να πηγαίνουν καλά, ενώ κά-
ποιοι άλλοι παρατήρησαν ότι υπήρχε µια κάποια 
έλλειψη µελλοντικών συµφωνιών συνεργασίας.

Παρουσιάστηκαν νέες ποικιλίες δαµάσκηνων, 
όπως η Rougecot της Cot International και η Lovita. 
Στον χώρο όπου ήταν συγκεντρωµένα τα µηχα-
νήµατα, το MAF RODA µε δύο άξονες για ποικι-
λίες µεγάλων αχλαδιών τράβηξε την προσοχή, 
γυρίζοντας το φρούτο χωρίς να το καταστρέφει.

Ανάµεικτες εντυπώσεις µετέφεραν ότι αποκό-
µισαν και οι πολωνικές συµµετοχές. Λίγες εξα-
γωγικές εταιρείες είχαν την αίσθηση ότι λιγότε-
ροι επισκέπτες από πέρυσι βρέθηκαν στα σταντ 
τους ενώ άλλοι δέχθηκαν πολλούς την πρώτη 
µέρα. Για παράδειγµα, οι τουρκικές και οι µα-
ροκινές εταιρείες ήταν συγκεντρωµένες στην ί-
δια αίθουσα 1.1. Η εταιρεία Alanar, συνεργαζό-

µενη µε µία από το Περού φιλοδοξεί να παρέχει 
σύκα όλο τον χρόνο.

Τα φωτεινά χρώµατα στα ελληνικά 
σταντς τράβηξαν την προσοχή

Οι συµµετοχές από την Ελλάδα και την Αίγυπτο 
φιλοξενήθηκαν στο χολ 2.1, ενώ οι επιχειρηµα-
τικές δραστηριότητες πήγαν καλά, σύµφωνα µε 
εταιρείες που παρέστησαν για πρώτη φορά, ενώ 
το freshplaza.com θεωρεί ότι τα φωτεινά χρώµα-
τα στα ελληνικά σταντς τράβηξαν την προσοχή.

Πολλοί αντιπρόσωποι από την Ιταλία στεγάστη-
καν µε µότο το «φίνα γεωργία» (cool agriculture) 
στο «Ιταλικό Χωριό Φρούτων» (χολ 7.2a), ενώ άλ-
λοι πρότειναν παραδοσιακές και τοπικές προσεγ-
γίσεις. Η Σικελία άντλησε έµπνευση από την αγο-
ρά της Vucceria στο Παλέρµο, ενώ η Απουλία από 
το Castel del Monte, ένα κάστρο του 13ου αιώνα 
στην Άντρια. Η ιταλική εταιρεία Jingold έλαβε το 
Βραβείο Καινοτοµίας της Fruit Logistica για το Ο-
ριεντάλ Κόκκινο Ακτινίδιο. Ιταλοί εκθέτες µετέφε-
ραν στο freshplaza.com πως περίµεναν ότι θα είχαν 
την ευκαιρία να συναντήσουν εκεί και άλλους αγο-
ραστές από τις µεγάλες αλυσίδες λιανικής. Στην αί-
θουσα 3.2 η ολλανδική Eqraft που δραστηριοποιεί-
ται στο εµπόριο κρεµµυδιού προκάλεσε συζητήσεις. 

Τα γερµανικά σταντς φέτος είχαν ένα καθαρό κοινό 
θέµα, τη βιωσιµότητα. Αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τη συσκευασία των προϊόντων.

Ορισµένοι από τους Ασιάτες εξαγωγείς σταφυλιών 
µετέφεραν ότι δεν ήταν ευχαριστηµένοι µε τη νέα 
τους θέση στο χολ 26, κυρίως εξαιτίας της διαδρο-
µής που έπρεπε να ακολουθήσουν από τα κεντρι-
κά σηµεία ή τις εισόδους της έκθεσης για να φτά-
σουν εκεί. Οι εξαγωγείς του Νότιου Ηµισφαιρίου 
αναζητούν νέους πελάτες λόγω της υπερπροσφο-
ράς που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά, µε 
εκείνους από τη Νότιο Αφρική να έχουν εξασφαλί-
σει πρόσβαση στην Κίνα. Το ίδιο συµβαίνει και µε 
εκείνους που δραστηριοποιούνται στο αβοκάντο.
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Υπερεθνικά 
χαρακτηριστικά 
Η γεωργία παγκο-
σµιοποιείται καθώς 
οι χώρες βρίσκουν 

κεφάλαια εκτός 
του εδάφους τους 

Οι αµερικανικές 
φάρµες 

Από το 2007 µέχρι 
το 2012, οι αµερι-
κανικές φάρµες 
µειώθηκαν κατά 
4,3% και ο µέσος 

όρος µεγέθους τους 
αυξήθηκε κατά 3,8% 

Συγχωνεύσεις 
Οι διανοµείς και 
οι προµηθευτές 
ισχυροποιούν τη 
θέση τους στον 

κλάδο, µε έξι από 
τους εφτά µεγα-
λύτερους παίχτες 
να προχωρούν σε 

συγχωνεύσεις 
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Χρειάζονται πρωτοβουλίες που να διασφαλίζουν 
την τιμή του παραγόμενου προϊόντος με τη σύσταση 
Δημοπρατηρίων και τη μείωση τους κόστους 
παραγωγής, μέσω της μειωμένης τιμής του πετρελαίου

ΤΟΥ DR. MSC. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ∆ΗΜΟΚΑ*

Τις τελευταίες ηµέρες γινόµαστε όλοι µας 
µάρτυρες άλλης µιας διαµάχης των αγρο-
τών µε το ελληνικό κράτος. Μιας διαµάχης 
που τα τελευταία χρόνια τείνει πλέον να γί-
νει θεσµός. Ο περισσότερος κόσµος βλέπει 
κάποια τρακτέρ να του κλείνουν τους οδι-
κούς άξονες και στον ελάχιστο χρόνο που 
αποδίδεται σε κάποιους από τους εκπροσώ-
πους των αγροτών στα τηλεοπτικά παράθυ-
ρα των ΜΜΕ, να παρουσιάζονται τα αιτήµα-
τά τους γρήγορα και συνοπτικά. Ο κόσµος 
δεν µπορεί στην ουσία να καταλάβει το τι 
πραγµατικά συµβαίνει, ποιο είναι το πρό-
βληµα και γιατί αυτό δεν επιλύεται. Παράλ-
ληλα, στα µέσα µαζικής δικτύωσης µπορεί 
κάποιος να διαβάσει απόψεις σχετικών και 
άσχετων, ανθρώπων που έχουν να πουν και 
πολλών άλλων που όντας βαλτοί θέλουν να 
τελµατώσουν κάθε είδους συζήτηση. 

Το παρόν κείµενο συντάσσεται από έναν 
άνθρωπο που ζει και εργάζεται µαζί µε τον 
αγροτικό κόσµο, που βιώνει τις καθηµερινές 
αγωνίες και τα προβλήµατά τους, στο πλαί-
σιο µιας Συµµετοχικής ∆ηµοκρατίας, όπου 
οι πολίτες δύναται να συνδράµουν και µέσω 
των προτάσεών τους να βελτιώσουν τον τρό-
πο λειτουργίας του Κράτους. Το οφείλω άλ-
λωστε στους παππούδες µου, που όντας γε-
ωργοί, συνέβαλαν τις δεκαετίες του ‘50 και 
του ‘60 στο να υπάρξει στη χώρα σιτάρκεια 
και να µπορέσει ο κόσµος να φάει ψωµί, που 
τόσο πολύ το είχε ανάγκη.

Παρατηρώντας ότι οι περισσότερες από τις 
λύσεις, που δίνονται κατά καιρούς από το 
κράτος, ανακουφίζουν τα προβλήµατα πρό-
σκαιρα, αλλά στην ουσία οδηγούν σε µελλο-
ντικά αδιέξοδα, καθώς δεν τα επιλύουν στη 
ρίζα τους, θα προσπαθήσω µέσω του άλλου 
δρόµου, να προτείνω δράσεις που µπορούν 
να αποτελέσουν το εφαλτήριο για ένα γόνιµο 
και εποικοδοµητικό διάλογο, για τη χάραξη 
της αγροτικής πολιτικής και την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού. 

Η εκκίνηση γίνεται µέσω της ανάλυσης 
των δύο πολύ σηµαντικών προβληµάτων, 
που παρουσιάζουν οι αγρότες στις τελευταί-
ες τους κινητοποιήσεις και που είναι στην 
ουσία µόνιµα αιτήµατά τους, καθώς εµφα-
νίζονται άλυτα εδώ και δεκαετίες. Για να το 
κατανοήσει και ο πλέον αδαής πολίτης, θα 
ρωτήσω τι ζητάνε στην ουσία οι Έλληνες πα-
ραγωγοί; ∆ύο απλά πράγµατα. Τη διασφά-
λιση της τιµής κατά τη διαδικασία της πώλη-
σης του παραγόµενου προϊόντος και τη µεί-
ωση τους κόστους παραγωγής, µέσω της µει-
ωµένης τιµής του πετρελαίου, κάτι που ισχύ-

ει στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, που είµαστε µέλη. 

∆ιασφάλιση κατώτατης τιµής
Ξεκινώ από το πρώτο πρόβληµα, αυτό της 

διασφάλισης της τιµής. Όλοι γνωρίζουν ότι οι 
παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι είναι κάποιοι 
άνθρωποι, που κάθε µα κάθε χρόνο, πρέπει 
να επενδύσουν χρήµατα, µε την έναρξη της 
περιόδου, για την αγορά των απαραίτητων ε-
φοδίων. Αγνοώντας το τι θα συναντήσουν στη 
διαδροµή, το πόσο αντίξοη δύναται να είναι 
αυτή και αν στο τέλος αυτής θα καταφέρουν 
να µετατρέψουν τους κόπους τους, σε παρα-
γόµενο προϊόν. Και όµως κάθε µα κάθε χρό-
νο παίρνουν αυτό το ρίσκο. Να βάλουν χρή-
µατα που πολλές φορές στερούν από άλλα 
πράγµατα της καθηµερινότητάς τους και να 
προσπαθήσουν να παράγουν. Εκεί λοιπόν στο 
τέλος της διαδροµής εµφανίζεται το πρόβλη-
µα. Πρέπει πλέον να πουλήσουν. ∆εν έχουν 
άλλους οικονοµικούς πόρους. ∆εν θα κατα-
φέρουν να ξανακαλλιεργήσουν, αν το πα-
ραγόµενο προϊόν δεν µεταφραστεί σε χρή-
µατα. Στο δύσκολο αυτό ετήσιο σταυροδρό-
µι είναι µόνοι και έρηµοι. Χωρίς την παρου-
σία του κράτους. Πουλάνε µη γνωρίζοντας το 
πότε, το εάν θα πληρωθούνε και την τελική 
τιµή πώλησης, καθώς αυτή δύναται να δια-
φοροποιηθεί την ηµέρα καταβολής των χρη-
µάτων, την ηµέρα της πραγµατικής τους πλη-
ρωµής. Τι ζητάνε λοιπόν; Τη συνεισφορά του 

κράτους στη διασφάλιση της κατώτατης τιµής. 
Το πρόβληµα παραµένει άλυτο εδώ και 

χρόνια. Για το παρόν πρόβληµα είµαι µα-
ζί τους 100%. ∆εν γίνεται να µπαίνω σε ένα 
µαγαζί, να αγοράζω κάτι και να λέω στον ι-
διοκτήτη ότι φεύγω και θα ξανάρθω να σε 
πληρώσω όποτε θέλω και όσα θέλω. ∆εν εί-
ναι αυτοί οι κανόνες της αγοράς, στην οποία 
ευαγγελιζόµαστε ότι είµαστε µέλη, δεν λει-
τουργεί µε αυτούς τους κανόνες η παγκό-
σµια αγορά. Και αν εδώ λειτουργούµε τόσα 
χρόνια µε αυτόν τον τρόπο, πρέπει αύριο το 
πρωί αυτό να αλλάξει. Πώς; Εδώ θα σας πα-
ρουσιάσω τον άλλο δρόµο…

∆ηµιουργία ∆ηµοπρατηρίων
∆ηµοπρατήρια-Χώροι Συγκέντρωσης πάσης 

φύσεως γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊ-
όντων. Το κράτος µόνο του ή µε ιδιώτες, πρέ-
πει να επενδύσει σε ένα τοµέα που µόνο κέρ-
δη µπορεί να του αποφέρει. Το κράτος πρέ-
πει να αποτελέσει αυτόν που θα µπει µπρο-
στά, για να ανοίξει το δρόµο και στο µέλλον 
αν δεν επιθυµεί να αποχωρήσει. Να επενδύ-
σει µόνο του ή µε ιδιώτες στη δηµιουργία ∆η-
µοπρατηρίων, που θα αποτελούν ταυτόχρο-
να και το χώρο συγκέντρωσης των πάσης φύ-
σεως γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊό-
ντων, σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Παρα-
κάτω θα περιγραφεί η δηµιουργία και η λει-
τουργία των ∆ηµοπρατηρίων, καθώς και το 
κέρδος που δύναται να αποκοµίσουν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς από αυτά. 

1. Τα ∆ηµοπρατήρια πρέπει να κατασκευ-
αστούν σε µέρη όπου θα υπάρχει πρόσβα-

ση µέσω οδικού και σιδηροδροµικού δικτύ-
ου, ενώ ταυτόχρονα θα είναι και πλησίον 
αεροδροµίων. 

2. Στο συγκεκριµένο χώρο θα πωλούνται 
τα παραγόµενα προϊόντα µέσω δηµοπράτη-
σης, τόσο εντός αίθουσας όσο και διαδικτυα-
κά, κάτι που θα συµβάλει στον υγιή ανταγω-
νισµό, στα πρότυπα των ∆ηµοπρατηρίων που 
λειτουργούν για τα ανθοκοµικά είδη στην Ολ-
λανδία. Άµεσα, την ίδια στιγµή θα πληρώνε-
ται ο παραγωγός-κτηνοτρόφος, καθώς συµ-
µετέχοντες θα είναι µόνο όσοι έχουν πιστο-
ληπτική ικανότητα.

3. Πριν την πώληση και το δειγµατισµό, τα 
προϊόντα θα περνούν από φυτο-υγειονοµικό 
έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί αν είναι 
κατάλληλα. Με τον τρόπο αυτό προστατεύε-
ται άµεσα, τόσο ο εγχώριος καταναλωτής που 
στην ουσία όλα αυτά τα χρόνια δεν γνωρίζει 
τι αγοράζει, ενώ ταυτόχρονα θα δύναται τα 
συγκεκριµένα προϊόντα να εξαχθούν καθώς 
θα εφαρµόζονται ανά είδος τα στάνταρ ελέγ-
χου που είναι διεθνώς αποδεκτά. 

4. Παράλληλα, κέρδος θα έχουν και οι α-
γοραστές των προϊόντων (έµποροι, βιοµή-
χανοι, µεταποιητές, εξαγωγείς, κλπ), καθώς 
θα αγοράζουν, από ένα µέρος, προϊόντα τα 
οποία θα έχουν ελεγχθεί και θα µπορούν να 

Το αγροτικό 
πρόβλημα έχει 
προφανείς λύσεις

Επιλογή 
ο άλλος δρόμος 
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φύγουν συγκεντρωµένα, τόσο εντός της χώ-
ρας, όσο και στο εξωτερικό άµεσα. 

5. Τέλος, να µην επιτρέπεται µετά τη δη-
µοπράτηση να πωληθεί παρά άλλη µόνο µια 
φορά το αγοραζόµενο προϊόν, προκειµένου 
να διασφαλίζεται η µικρή άνοδος της τιµής 
του τελικού προϊόντος, όταν αυτή φτάνει στο 
τέλος της διαδροµής στον καταναλωτή.

Όλοι βγαίνουν κερδισµένοι
Ποιος κερδίζει, από όλα όσα προαναφέ-

ραµε; Ας το κοιτάξουµε λίγο πιο προσεκτικά. 
Πρώτα από όλα ο καλός παραγωγός-κτηνο-

τρόφος που παράγει ποιοτικό προϊόν. Πλη-
ρώνεται την ίδια ηµέρα που δηµοπρατείται το 
προϊόν και γυρίζει στο σπίτι µε µεταφρασµέ-
νο το κόπο και τον ιδρώτα του, σε χρήµατα.

Το κράτος, καθώς οι συναλλαγές γίνονται 
ηλεκτρονικά. Συνεπώς, βλέπει τους συναλ-
λασσόµενους και έχει εικόνα της αξίας των 
συναλλαγών, άρα δύναται να έχει κέρδη µέ-
σω της φορολογίας.

Ο καταναλωτής, καθώς αγοράζει ένα προ-
ϊόν που έχει ελεγχθεί, και το οποίο µη δυ-
νάµενο να µεταπωληθεί παρά µόνο µία φό-
ρα, είναι δύσκολο να ανέλθει η τιµή του στα 
σηµερινά επίπεδα. 

Συµπερασµατικά και σύµφωνα µε τα προ-

αναφερθέντα αυξάνεται γενικότερα η κατα-
ναλωτική δύναµη του αγοραστικού κοινού. 

Τέλος, οι καλοί και πιστοληπτικά ικανοί 
αγοραστές, έµποροι, βιοµήχανοι, µεταποι-
ητές και εξαγωγείς. Θα έχουν πλέον τη δυ-
νατότητα να αγοράζουν µεγάλες ποσότητες, 
απόλυτα ελεγµένες, από συγκεκριµένα ση-
µεία και να πραγµατοποιούν διασπορά, τό-
σο εντός της χώρας, όσο και εκτός. 

Ποιοι χάνουν; Όλοι όσοι είναι µαθηµένοι 
να «κλέβουν» τον ιδρώτα του παραγωγού 
και κτηνοτρόφου και που δηµιουργούν αυ-
τή τη µεγάλη διαφορά τιµής από το καλάθι 
στο ράφι, όλα αυτά τα χρόνια. 

Φανταστείτε το λοιπόν να συµβαίνει αύριο. 
Πόσο γρήγορη θα είναι η κίνηση του χρή-
µατος; Πόσο ικανοποιηµένος θα φεύγει ο 
Έλληνας παραγωγός και κτηνοτρόφος; Πό-
σο χαµηλότερες θα είναι οι τιµές των προ-
ϊόντων για τον καταναλωτή; Πόσο ποιο ε-
λεγµένα θα είναι τα προϊόντα; Πόσες οι θέ-
σεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν ανά 
Περιφέρεια; Πόσο πιο στοχευµένη και απο-
τελεσµατική θα είναι η εξαγωγική προσπά-
θεια της χώρας; Πόσο θα εκλείψουν τα «βα-
φτίσια» των εισαγόµενων έναντι των ελλη-
νικών προϊόντων; Αρκεί όλα µα όλα τα εί-
δη να περνούν µέσω των ∆ηµοπρατηρίων.

Κανόνες
αγοράς 
∆εν γίνεται ένας αγρότης να 
µπαίνει σε ένα µαγαζί, να 
αγοράζει κάτι και να λέει στον 
ιδιοκτήτη ότι φεύγει και θα 
ξανάρθει να τον πληρώσει όποτε 
θέλει και όσα θέλει. ∆εν είναι 
αυτοί οι κανόνες της αγοράς, 
στην οποία ευαγγελιζόµαστε ότι 
είµαστε µέλη, δεν λειτουργεί 
µε αυτούς τους κανόνες 
η παγκόσµια αγορά.

Επιστροφή πετρελαίου
Συνεχίζω µε το δεύτερο πρόβληµα, αυτό 

της υψηλής τιµής του πετρελαίου που χρη-
σιµοποιείται από τους παραγωγούς για τις 
καλλιεργητικές δραστηριότητες. ∆εν γίνεται 
να είµαστε ανταγωνιστικοί όταν ένας από 
τους πιο κρίσιµους παράγοντες της αγροτι-
κής οικονοµίας διαφοροποιείται, έναντι των 
άλλων κρατών, σε τέτοιο επίπεδο. Το κράτος 
επιβάλλεται να συνδράµει, αλλά µε άλλον 
τρόπο, χρησιµοποιώντας τον άλλο δρόµο.

Τι πρέπει να κάνει το κράτος; Να ελέγχει 
τι δίνει και σε ποιους. Πώς; Να δίνει επιστρο-
φή της διαφοράς στην τιµή του πετρελαίου, 
σύµφωνα µε τα όσα έχουν πράξει και έχουν 
απολέσει οι παραγωγοί. Η πραγµάτωση της 
δράσης, διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Αρχικά µέσω µιας ηλεκτρονικής εφαρµο-
γής, συνδυαστικά µε τη χρήση GPS, να ανα-
γνωρίζει και να καταγράφει τον κάτοχο του 
γεωργικού ελκυστήρα. Να δίνει τη διαφορά 
µόνο στους κατόχους γεωργικού ελκυστήρα 
και πάντα σύµφωνα µε το ποσοστό που εµ-
φανίζουν στην Άδεια Κυκλοφορίας. Απαραί-
τητη προϋπόθεση η διασύνδεση της εφαρ-
µογής µε τα αρχεία των ∆ΑΟΚ για τους κα-
τόχους γεωργικών ελκυστήρων.

Να καταγράφει µέσω των ηλεκτρονικών 
πληρωµών το σύνολο του αγοραζόµενου 
πετρελαίου, που χρησιµοποιεί ο παραγω-
γός για την πραγµατοποίηση του συνόλου 
των δραστηριοτήτων του. 

Ελπίζοντας σε έναν εποικοδοµητικό διά-
λογο µεταξύ όλων και ατενίζοντας σε ένα 
µέλλον καλύτερο για όλους µας, αλλά πρω-
τίστως για τα παιδιά µας.

* ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΤΕΙ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Θα ωφελούνται μόνο 
αυτοί που δουλεύουν 
Το κράτος πρέπει επίσης να επικαιροποιήσει τους ∆είκτες 
ανά καλλιέργεια για την απαίτηση σε πετρέλαιο, ανάλογα 
µε το είδος και την έκταση (ως ένα είδος κόφτη). Να γνω-
ρίζει δηλαδή ο παραγωγός το σύνολο του πετρελαίου που 
θα πάρει επιστροφή, σύµφωνα µε τα είδη καλλιέργειών του 
και ότι δεν µπορεί να το υπερβεί ή ότι στην υπέρβαση δεν 
θα συµµετέχει το κράτος. Με τον παραπάνω τρόπο το κρά-
τος θα παρακολουθεί ποιοι πραγµατικά δουλεύουν και το 
µέγεθος της εργασίας τους και θα τους αποδίδει τη διαφο-
ρά. ∆εν γίνεται η επιστροφή πετρελαίου να είναι άλλη µια 
επιδότηση. Πρέπει επιτέλους όσοι πραγµατικά δουλεύουν 
αναλογικά να αµείβονται. Είναι καιρός κάποια πράγµατα 
να αλλάξουν. Είναι καιρός να συζητήσουµε που θέλουµε 
να πάµε. Είναι καιρός να δουλέψουµε, να παράγουµε και 
το κράτος να πραγµατοποιήσει τοµές που ο κόσµος επι-
θυµεί και που δεν µας τις επιβάλλουν. 
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Α. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Ο 21ος αιώνας, βρίσκει 
την Ελλάδα, µε 
συνταγµατικές διατάξεις 
του 19ου αιώνα. 
Αδυνατούµε να 
συναινέσουµε στα 
προφανή.[...]τα λαµπρά 
παραδείγµατα του κόσµου 
είναι απολύτως αδιάφορα 
για τους ανθρώπους που 
µισούν την Αριστεία».

ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΑΪ∆Ο
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
«Ο χρόνος τελειώνει για 
τον Νικολάς Μαδούρο [...] 
∆εν έχει µέλλον διότι δεν 
έχει προτάσεις και δεν έχει 
λαϊκή στήριξη. ∆εν έχει 
κατεύθυνση, δεν 
προστατεύει τον λαό και 
αυτό έρχεται σε αντίθεση 
µε το λαϊκό κίνηµα που 
µεγαλώνει συνεχώς και 
χαίρει διεθνούς στήριξης».

ΣΤΕΦΑΝ ΜΠΕΡΚΛΕΪ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ BREXIT
«Αυτό για το οποίο οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν 
ξεκάθαροι είναι ότι δεν 
βλέπουν κανένα 
πλεονέκτηµα στην επέκταση 
της αβεβαιότητας. Θέλουµε 
να αποχωρήσουµε µε µία 
συµφωνία. Η πραγµατική 
θέση είναι ότι όπως και να 
έχει θα αποχωρήσουµε στις 
29 Μαρτίου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΠ ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΓΕ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Πάταξον
Το προσωπικό στοίχηµα 
της Ολυµπίας η πάταξη των 
ελληνοποιήσεων. Το θέµα είναι 
ότι διαρκώς απεµπωλούνται 
παραγωγικά δικαιώµατα και 
ποτέ ουδείς δεν µιλάει ανοικτά 
µε αποδείξεις και ονόµατα, 
αλλά µε ντουφεκιές γενικώς 
προς τις γαλακτοβιοµηχανίες 
και τους ζωέµπορες. Οι 
εισαγγελικές αρχές δε, σε ρόλο 
παρατηρητή παρά τα ευρήµατα 
των ελεγκτικών αρχών...

 

Περί γαιών
Τελικά οι ανακοινώσεις περί 
κατανοµής γαιών του 
υπουργείου της πλατείας σε 
αγρότες εξελίσσονται σε κυνήγι 
χαµένου θησαυρού. ∆εκάδες τα 
µηνύµατα ενδιαφεροµένων, που 
ρωτάνε αν ξέρουµε κάτι. Βέβαια, 
κάποιοι λένε ότι στο οικείο τους 
περιβάλλον υπάρχουν άτοµα 
που βρέθηκαν µε τέτοια γαία και 
αναρωτιούνται µήπως πρόκειται 
για µοίρασµα ηµετέρων...

 

Κύκνειο άσµα
Τα ορόσηµα του Πιτσιόρλα µε 
την ΕΒΖ έχουν πέσει όλα στο 
κενό. Το µόνο βέβαιο ήταν οι 
µετατάξεις των υπαλλήλων, 
όπερ και τακτοποιήθηκε το 
θέµα. Κατά τα λοιπά, οι 
επενδυτές έχουν λακίσει και 
η «σαλαµοποίηση» προ των 
πυλών. Εξάλλου, και τα de 
minimis στους παραγωγούς 
ήταν για παρηγοριά, ενόψει 
του µνηµόσυνου στον κλάδο.

Το κλιµάκιο υπεράνω αιτηµάτων

To ραντεβού κυβέρνησης-αγροτών την περασµένη Πέµπτη κλεί-
στηκε. Αυτό έξαλλου ήταν και το βασικό, εν τέλει αίτηµα, να υπάρ-
ξει συνάντηση µε διευρυµένο κυβερνητικό κλιµάκιο και όχι µό-
νο µε τον υπουργό της πλατείας. Η επιστροφή φόρου αγροτικού 
πετρελαίου το κεντρικό αίτηµα, αφού για το βαµβάκι τα θέµατα 
τα έλυσε...η Θάνου, είχε από καιρό ζυµωθεί από την Παπανάτσι-
ου. Κατά τα λοιπά, όπως λέει και λαϊκό σουξέ «σφύριξα και έλη-
ξε». Όσο για τα υπόλοιπα κεντρικά ζητήµατα που παραµένουν 
δισεπίλυτα, µε τέτοιους πολιτικάντικους χειρισµούς θα παραµεί-
νουν ως έχουν στο διηνεκές, και αυτό το ξέρουν καλά αµφότεροι.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ορθά πράττουν 
οι κτηνιατρικές 
υπηρεσίες Κεντρικής 
Μακεδονίας 
που ζητούν να 
ενηµερωθούν οι 
πτηνοτρόφοι για την 
γρίπη των πτηνών, 
δεδοµένου ότι 
κατεγράφησαν 28 
εστίες στη Βουλγαρία.

Ευγενική υπενθύµιση 
(;) πέραν των οδηγιών 
και των µέτρων 
βιοσφάλειας και το 
κατ’ αποκοπή 30ευρω 
ανά άγριο πτηνό 
για τον εντοπισµό, 
τη συλλογή και την 
προσκόµιση νεκρών 
ή ηµιθανών άγριων 
πτηνών προς τις 
κτηνιατρικές.

Υβρίδια
 Φέτος, λέει, οι εποχικοί 

θα προλάβουν τον δάκο! Το 
υπουργείο της πλατείας 
ολοκλήρωσε τα βήµατα και 
έτσι ένα τετράµηνο (6 
Φεβρουαρίου) νωρίτερα βγήκε 
η σχετική ΚΥΑ, ενώ πέρυσι 
είχε δηµοσιευθεί στις 12 
Ιουνίου 2018. 

 ∆ηµοσιονοµικοί ήταν, λέει, 
οι περιορισµοί που 
καθυστερούσαν τις 
διαδικασίες, αφήνοντας τον 
δάκο να κάνει πάρτυ. Τώρα οι 
αρµόδιες υπηρεσίες πρέπει να 
δροµολογήσουν τα σχετικά για 
τις 940 προσλήψεις σε 36 
ελαιοκοµικές περιφέρειες.

 ∆ύο στα δύο αν έρθουν 
και de minimis στην 
ελαιοκαλλιέργεια, αφού έχει 
υποβληθεί σχετικό αίτηµα στην 
Κοµισιόν. Για την πορεία της 
υπόθεσης, ρωτάει τα νεότερα 
και ο Ανδριανός.

;

ΜΑΪΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ
ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Όλα αυτά (για επιδόσεις 
Ουέστµπρουκ και Χάρντεν) 
αποδεικνύουν το ταλέντο 
που υπάρχει στη λίγκα. 
∆είχνει την πρόοδο στο 
ΝΒΑ. Είµαι υπερήφανος για 
ό,τι έχουν κάνει αυτοί οι 
δύο, αφήνουν το σηµάδι 
τους στο πρωτάθληµα και 
πιστεύω πως βοηθάει στην 
ανάπτυξή του».

Εδώ ισχύει
στην κυριολεξία 
το... µεγάλη 
µπουκιά φάε!

Εβδοµάδα συναντήσεων στην Βάθη αυτή που 
µας πέρασε και όπως πάντα το παρασκήνιο δεν 
λείπει. Εντύπωση, µεταξύ άλλων, µας έκανε ότι 
το πρώτο γκρουπ αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, 
που είδε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, δεν γνώριζαν 
ούτε καν ο ένας τον άλλο. Σε ερώτησή µας σε 
συµµετέχοντα στη σύσκεψη ποια είναι τα 
ονόµατα των συναδέλφων του που συµµετείχαν 
στην επιτροπή των αγροτών, µας απάντησε: 
«δεν τα γνωρίζω, ρωτήστε τους έναν έναν». Ας 
ελπίσουµε να ήξεραν τουλάχιστον τα αιτήµατα. 

Επίσης, ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης τα 
κατάφερε µετά βίας να παραβρεθεί στην πρώτη 
σύσκεψη, αφού την ίδια ηµέρα πετούσε για Νέα 
Υόρκη και έπρεπε να προλάβει αεροπλάνο. 
Πάντως, ακούσαµε τον υφυπουργό 
Περιβάλλοντος στους διαδρόµους να του λέει 
πριν τη συνάντηση: «Που θα πας; Αν δεν είσαι 
εσύ εδώ δεν κάνουµε σύσκεψη». Φαίνεται 
τελικά ότι παρά τα προβλήµατα στην κυβέρνηση 
οι υπουργοί δεν χάνουν το χιούµορ τους…

Την ίδια στιγµή, οι αγρότες εκτός από τα 
γνωστά προβλήµατα που τους έχουν βγάλει στα 
µπλόκα, έχουν κι άλλα εξίσου σοβαρά. 
Χαρακτηριστικό είναι το τελευταίο συµβάν µε τη 
πολυδιαφηµισµένη πληρωµή των de minimis 
στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Λίγο µετά την 
πληρωµή, οι καλλιεργητές αντιλήφθησαν ότι οι 
ποικιλίες Άνδρος και Έβερτ είχαν µείνει απέξω. 
Πρόκειται για µεγάλη αδικία. «Και οι ποικιλίες 
αυτές είχαν ζηµιές και απωλέσαµε εισόδηµα», 
αναφέρει χαρακτηριστικά στο Agronews 
αναγνώστης µας από τον Τύρναβο. Τα στοιχεία, 
βέβαια, δείχνουν ότι το 60% των ποικιλιών 
έµεινε εκτός ενίσχυσης, αφού 80 ποικιλίες 
πρότειναν οι συνεταιριστές και 50 έµειναν!

Η κόντρα για τον «Γύρο» καλά κρατεί και 
όπως φαίνεται η υπόθεση θα µας 
απασχολήσει για καιρό. Σε τελευταία νέα, ο 
ΣΕΒΕΚ επέστρεψε µε πρόταση για διπλή 
κατοχύρωση του γύρου και ως ΕΠΙΠ και ως 
ΠΓΕ µετά την κίνηση της Ε∆ΟΚ να καταθέσει 
ένταση κατά του φακέλου του Συνδέσµου. Αν 
και η κίνηση αυτή από κάποιους µεταφράζεται 
ότι ο ΣΕΒΕΚ επιδιώκει να συµβιβάσει την 
αντιπαράθεση που έχει προκύψει µε την 
Ε∆ΟΚ, εµείς δεν το βλέπουµε…

Οι κτηνοτρόφοι, τέλος, ακόµα, συζητάνε για 
τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας και µάλιστα όχι 
συζητούν αλλά λένε ότι συµφωνούν στη 
σύσταση της. Όµως το λένε χωρίς τη 
σύµφωνη γνώµη των βιοµηχάνων; Τελευταία 
φορά είπαν ότι συµφωνούν στην υφυπουργό 
Τελιγιορίδου, όπως διαβάσαµε σε δελτίο 
Τύπου. Ας τους πει κάποιος όµως ότι έτσι δεν 
γίνεται δουλειά κι όσο περνάει ο καιρός η 
σύσταση της ∆ιεπαγγελµατικής µάλλον 
ανέκδοτο θυµίζει περισσότερο…    
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν κάνουν καλά οι α-
γρότες που πασχίζουν 
να βρουν το δίκιο τους 
στα µπλόκα, δεν κάνει 

καλά όµως και η κυβέρνηση, που,  
όπως και οι προηγούµενες, δεί-
χνει να βολεύεται µ’ αυτό το έθι-
µο, εξαντλώντας κατά κάποιο τρό-
πο την ενασχόλησή της µε το α-
γροτικό ζήτηµα στις λίγες µέρες 
που διαρκούν οι κινητοποιήσεις.   

  Κούφιες κεφαλές
ΕΧΩ ΠΑΝΤΩΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ότι για 
πολλές από τις δυσκολίες που α-
ντιµετωπίζει ο χώρος, η ευθύνη 
ανήκει στους ίδιους τους αγρότες 
και τις λεγόµενες «κεφαλές» τους.  
Κι αν υπάρχει µια κάποια ευθύνη 
από τους σηµερινούς καθοδηγη-
τές των µπλόκων, που διακρίνο-
νται από αµυντική λογική και δυ-
σκολεύονται ίσως να αρθρώσουν 
αναπτυξιακό λόγο, υπάρχει ακό-
µα µεγαλύτερη από τα «µαµούνια» 
που κυκλοφορούν στους διαδρό-
µους του υπουργείου, παριστάνο-
ντας τους αγροτοσυνδικαλιστές, 
ξεφυλλίζοντας την προσωπική 
τους και µόνο ατζέντα.

  Κουκούτσι μυαλό
ΓΙ’ ΑΥΤΗ ΑΚΡΙΒΩΣ την κατάστα-
ση είναι ακόµα µεγαλύτερη η ευ-
θύνη των ιθυνόντων. ∆εν χρειά-
ζονται πολύ καιρό οι ηγεσίες για 
να µάθουν ποιοι από τους αυτο-
αποκαλούµενους εκπροσώπους 
διαθέτουν κάποιο εκτόπισµα και 
εποµένως έχουν κάτι να πουν 
και ποιοι µεταφέρουν απλά το 
σαρκίο τους, ικανοποιώντας 
την προσωπική τους ατζέ-
ντα και δεσµεύσεις έναντι 
τρίτων. Αρκεί µια βδοµάδα 
παρατηρητικότητας στην 
είσοδο του 6ου (Αχαρνών 
2) για να γίνει αντιληπτό 
ότι αυτοί που πηγαινοέρ-
χονται είναι οι ίδιοι και οι 
ίδιοι και εξαντλούν τη δρα-
στηριότητά τους σε µικροε-
ξυπηρετήσεις που κουράζουν  
ακόµα και τις υπηρεσίες.

  Ούτε για θελήματα
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ  το κακό που έχει 
κάνει η έλλειψη, εδώ και χρόνια, 
θεσµοθετηµένων οργανώσεων 
και γνήσια εκλεγµένων εκπρο-
σώπων του αγροτικού κόσµου. 
Το κενό που έχει προκύψει α-
φήνει στον καθένα το περιθώριο 
να προσποιείται τον συνδικαλι-
στή και να µεταφέρει...θελήµατα! 

  Το είδε πρώτος
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ, ΒΕΒΑΙΑ, η ανάπτυ-
ξη πάει περίπατο! Παράδειγµα: Α-
ντί να καθήσουν στο τραπέζι και 
να βρουν λύση για την τιµολό-
γηση της ποιότητας στο βαµβά-
κι καλλιεργητές και εκκοκκιστές, 
συνωστίζονται, ένας µετά τον άλ-
λο, έξω από το γραφείο της κυρίας 
Θάνου (Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού), καταθέτοντας ο 
καθένας, το µακρύ του και το κο-
ντό του! Έτρεξε έτσι και ο Κόκκα-
λης να καταθέσει πως ο διάλο-
γος επί του θέµατος ξεκίνησε µε 
δική του πρωτοβουλία! Κι όλα αυ-
τά, πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη! 
Τις µετράει, πόσες φορές πήγε; 

  Φωνή βοώντος
«ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ όλες οι 
εν δυνάµει προϋποθέσεις για ρι-
ζικές µεταρρυθµίσεις, προκειµέ-
νου να διασωθεί η Ελληνική Γε-
ωργία. Βρισκόµαστε όµως σε ένα 
κρίσιµο υπερώριµο σηµείο, όπου 
η όποια καθυστέρηση θα αποβεί 
µοιραία, ανεξάρτητα από το εάν 

οι αντίρροπες δυνάµεις είναι 
λαϊκίστικες ή µη». Η παρα-

πάνω επισήµανση ανήκει 
στους διοργανωτές ηµε-
ρίδας που έχει προγραµ-
µατισθεί για την προσε-
χή Πέµπτη στο Γεωπονι-
κό (Γεωργικό Μουσείο) 
και είναι πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Αποφοίτων του 
ΓΠΑ. Θέµα της «Προβλή-
µατα ∆ιαχείρισης της Γε-
ωργίας και Προτάσεις Α-
ντιµετώπισής τους».       

Σήµερα πληρούνται 
όλες οι εν δυνάµει 
προϋποθέσεις 
για ριζικές 
µεταρρυθµίσεςι, 
προκειµένου 
να διασωθεί η 
Ελληνική Γεωργία. 
Βρισκόµαστε όµως 
σε ένα κρίσιµο 
υπερώριµο σηµείο, 
όπου η όποια 
καθυστέρηση θα 
αποβεί µοιραία, 
ανεξάρτητα από το 
εάν οι αντίρροπες 
δυνάµεις είναι 
λαϊκίστικες ή µη

Μ 
ε το Brexit να πλησιάζει και τον 
κατακερµατισµό της Ευρώπης να 
αποτελεί ρεαλιστικό ενδεχόµενο, 
τουλάχιστον οι νέοι επιχειρηµα-

τίες τεχνολογίας της ηπείρου θέλουν να πα-
ραµείνουν ενωµένοι. Πάρτε για παράδειγµα 
τον Davide Dattoli, τον ιδρυτή της εταιρείας 
διαµοιρασµού χώρου εργασίας και εκπαίδευ-
σης Talent Garden, µε έδρα το Μιλάνο, που 
έχει συγκεντρώσει 12 εκατ. δολάρια για την 
επιχείρησή του ως σήµερα. Η αποστολή του; 
Να συγκεντρωθούν τα «µυαλά» της τεχνολο-
γίας, οι freelancers, οι επενδυτές και όσοι έ-
χουν κάτι να κερδίσουν από τον κλάδο, για 
να δηµιουργήσουν σχέσεις, προϊόντα και κα-
ριέρες που θα ανθίσουν. [...]. Το ταλέντο στα 
ευρωπαϊκά κράτη δεν έχει έλλειψη, όπως πι-
στοποιεί η λίστα του Forbes µε τους «30 κάτω 
των 30». Οι νέοι επιχειρηµατίες πιέζουν τα ό-
ρια του τι µπορεί να κάνει η τεχνητή νοηµοσύ-
νη για τους καταναλωτές και για τις εταιρείες. 
Η Phoebe Hugh, ιδρύτρια της Brolly, µεταφέρει 
τον βασισµένο στην τεχνητή νοηµοσύνη βοη-
θό ασφάλισης στη µεγαλύτερη ασφαλιστική 
εταιρεία του Ηνωµένου Βασιλείου, για να συ-
νεργαστεί µε εταιρείες ανάλογες των Hiscox 
και AXA. Η επιχείρησή της παρέχει ανάλυση 
και εξατοµικευµένες συµβουλές. Άντλησε 2 

εκατ. δολάρια από επεν-
δυτές όπως η Pi Labs και 
το fund του Peter Thiel, 
Valar Ventures[...].

Ο Sergo Banos Lara, ε-
πικεφαλής τεχνολογίας 
της Wefox, φτιάχνει τε-
χνολογία τεχνητής νοη-
µοσύνης που βοηθά πα-
ρόχους ασφαλιστικών υ-
πηρεσιών και χρηµατι-
στές να διαχειριστούν τα 

χαρτοφυλάκια τους. Η εταιρεία έχει αντλή-
σει κεφάλαια 180 εκατ. δολαρίων. Σε µια 
άλλη περιοχή του κόσµου της τεχνητής νο-
ηµοσύνης, ο Barney Hussey-Yeo, συνιδρυ-
τής της CleoAI µε έδρα το Λονδίνο, έχει α-
ντλήσει κεφάλαια 14 εκατ. δολαρίων βοη-
θώντας τον κόσµο να διαχειρίζεται καλύ-
τερα τα οικονοµικά του. [...].Καυτός χώρος 
και το cloud. Για παράδειγµα η Aircall, προ-
σφέρει «όλα σε ένα» τηλεφωνικό σύστηµα 
και κέντρο µε βάση το cloud. 

O Tolulope Ogunsina, η επιτοµή της εφευ-
ρετικότητας. Είναι συνιδρυτής και επικεφαλής 
τεχνολογίας της Playbrush, µιας τεχνολογι-
κής εταιρείας που ψηφιοποιεί την στοµατική 
φροντίδα για τα παιδιά µε το παιχνίδι της δι-
αδικασίας του βουρτσίσµατος. Συνεργάζεται 
µε µεγάλες µάρκες όπως η Unilever και έχει 
πουλήσει πάνω από 150.000 µονάδες. [...].Α-
κόµη και µε την απειλή της πολιτικής διάλυ-
σης γύρω του, το ταλαντούχο τεχνολογικό τα-
λέντο της ΕΕ αγωνίζεται για µια φιλόξενη, χω-
ρίς αποκλεισµούς, συναρπαστική βιοµηχανία.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ FORBES

Το ταλέντο στην ΕΕ
δεν έχει έλλειψη

ΤOY ΤΟΜΑΣ 
ΜΠΡΟΥΣΤΕΡ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ουλεύει σαν το µυρµήγκι, εντατι-
κά, υποµονετικά και µε όραµα, στον 
τοµέα του βαµβακιού. Ο ∆ρ Μωχά-
µεντ Νταράουσε είναι επιστήµονας 
και χρόνια ερευνητής και αν µη τι 
άλλο ξέρει καλά τι σηµαίνει µελετώ 
µια καλλιέργεια και δίνω αποτελέ-
σµατα που να την καθιστούν βιώσι-
µη για τον παραγωγό, αλλά και οι-
κονοµικά προσοδοφόρα για την ελ-
ληνική οικονοµία. 

Το πρόβληµα είναι ότι δεν τον α-
κούνε πολλοί. Τόσα χρόνια επιµένει 
ότι το σηµερινό σύστηµα παραγωγής 
και προώθησης του βαµβακιού στις 
διεθνείς αγορές είναι «διαστρεβλω-
µένο» και «θνησιγενές», αλλά ακό-
µα βρίσκει πόρτες κλειστές. Σε αφήνει 
να καταλάβεις ότι, από τη µία πλευρά 
είναι οι παραγωγοί που βλέπουν το 
χτες της καλλιέργειας και προσαρµό-
ζονται αργά στις ανάγκες του σήµερα. 
Από την άλλη βρίσκονται οι εκκοκκι-
στές που δεν θέλουν και να ξεβολευ-

τούν από τον τρόπο που έχουν µάθει 
να δουλεύουν. Ωστόσο ο προϊστάµε-
νος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού 
Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποί-
ησης Βάµβακος, το οποίο εντάχθηκε 
το 2014 στο οργανόγραµµα του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα, θεωρεί αναγκαία τη ρι-
ζική αλλαγή του ισχύοντος καθεστώ-
τος, στο πλαίσιο µιας νέας στρατηγι-
κής που θα πρέπει να εφαρµόσει η 
Ελλάδα. Αν δεν θέλει να χάσει ένα 
αγροτικό προϊόν µε παγκόσµια ζή-
τηση, που µπορεί να στηρίξει ουσια-
στικά την οικονοµική της ανάπτυξη. 
Παλιότερα, όπως ο ίδιος λέει, υπήρ-
χε η Οργάνωση Βάµβακος που στή-
ριζε ουσιαστικά την καλλιέργεια, αλ-
λά αργότερα το θέµα «ξεχείλωσε», ε-
νώ σήµερα δεν υπάρχει ούτε καν έ-
νας επίσηµος φορέας. Αυτό δε, που 
φοβάται ο ερευνητής είναι ότι µόνοι 
τους οι παραγωγοί και οι εκκοκκιστές 
δεν θα τα καταφέρουν. 

Το ζητούµενο ωστόσο για τον έ-
µπειρο καθηγητή είναι ότι τα πράγ-
µατα δεν µοιάζουν ευοίωνα. Πρότα-
σή του να γίνουν άµεσες προσαρ-
µογές στον τρόπο τιµολόγησης του 
βαµβακιού, µε βάση την ποιότητα ό-
χι του σύσπορου πλέον, αλλά του εκ-
κοκκισµένου. Έτσι η αγορά θα µπο-
ρεί να ανταµείβει τις καλές προσπά-
θειες στην καλλιέργεια, µε καλύτε-
ρη τιµή παραγωγού. Μάλιστα, είναι 
γεγονός ότι σε καµία άλλη χώρα δεν 
γίνεται συζήτηση και αποτίµηση της 
ποιότητας του βαµβακιού µε βάση το 
σύσπορο. Πρόκειται για µια τακτική 
παρωχηµένη. Βέβαια, η πράξη δείχνει 
ότι δεν µπορούµε να «µετράµε» κά-
θε φορτίο ή κάθε παραγωγό για την 
ποιότητα του προϊόντος που παραδί-
δει. Καλό, λοιπόν, θα ήταν να αρχίζα-
µε µε τις Οµάδες Παραγωγών, συστή-
νει ο καταξιωµένος καθηγητής. Και 
στην πορεία, θα µπορούσε να γίνει 
και µια δειγµατοληπτική καταγραφή 
ανά καλλιεργητή, ώστε κάθε µπάλα 
εκκοκκισµένου να παίρνει την τιµή 
που γράφει η ποιότητά της. 

Κανείς δεν αµφισβητεί ότι ο ∆ρ. Μω-
χάµεντ Νταράουσε είναι αυθεντία στο 
βαµβάκι. Ούτε οι σπουδαστές που σπεύ-
δουν να τον συµβουλευτούν, ούτε οι 
νεώτεροι ερευνητές που βαδίζουν στα 
χνάρια που αυτός τους δίδαξε, αλλά ού-
τε η ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος που 
τον έχει στο πλευρό της. Τα τελευταία 
χρόνια µέχρι και ο υφυπουργός, Βασί-
λης Κόκκαλης, φαίνεται πως αναγνώ-
ρισε στο πρόσωπο του πεδίο δράσης!

Αυθεντία χωρίς οπαδούς 
Ένας καταξιωμένος ερευνητής στον τομέα του βάμβακος, που λίγοι όμως ακούν 

Ο ∆ρ Μωχάµεντ Νταράουσε είναι 
προϊστάµενος του Εθνικού 
Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, 
Ταξινόµησης και Τυποποίησης 
Βάµβακος, µε παράλληλα 
καθήκοντα προϊσταµένου των 
Εργαστηρίων Βάµβακος 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 
Είναι χρόνια ερευνητής, ξεκίνησε 
τη δραστηριότητά του στον 
Οργανισµό Βάµβακος, που έγινε 
αργότερα υποτµήµα του ΕΘΙΑΓΕ, 
από όπου και πέρασε στον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα. Είναι παντρεµένος και 
έχει µία κόρη. 

Αναγκαία θεωρεί τη ριζική αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος, 
στο πλαίσιο µιας νέας στρατηγικής που θα πρέπει να εφαρµόσει η 
Ελλάδα, αν θέλει να µη χάσει ένα αγροτικό προϊόν µε παγκόσµια 
ζήτηση, ο ∆ρ. Μωχάµεντ Νταράουσε προϊστάµενος του Εθνικού 
Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης 
Βάµβακος, που εντάχθηκε το 2014 στο οργανόγραµµα του ΕΛΓΟ.

Δρ. Μωχάμεντ Νταράουσε

Χείρα βοηθείας
Παλιότερα, όπως λέει 
ο ερευνητής, υπήρχε η 
Οργάνωση Βάµβακος 

που στήριζε ουσιαστικά 
την καλλιέργεια, ενώ 
σήµερα δεν υπάρχει 

ούτε καν ένας επίσηµος 
φορέας

Πρώτα οι Οµάδες
Τιµολόγηση του βαµβα-
κιού, µε βάση την ποιό-

τητα του εκκοκκισµένου 
και αρχή µε τις ποσό-
τητες που παραδίδουν 
οι Οµάδες Παραγωγών 

συστήνει ο έµπειρος 
καθηγητής

Βαθιές γνώσεις 
της καλλιέργειας

Οι σπουδαστές σπεύδουν 
να τον συµβουλευτούν, 
οι νεότεροι ερευνητές 

βαδίζουν στα χνάρια που 
αυτός τους δίδαξε και η 

∆ιεπαγγελµατική τον έχει 
στο πλευρό της

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Όλα τα µυστικά 
των Κάβα και Grande 
Réserve κρασιών 

Η χηµικός, οινολόγος-
δηµοσιογράφος Μαρία Νέτσικα 
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
2019, στις 20:00µµ στα πλαίσια 
των συναντήσεων του Wine Club 
Thessaloniki ‘96 θα περιγράψει 
τους παράγοντες που καθορίζουν 
το γευστικό προφίλ των κρασιών 
που φέρουν τις ενδείξεις Κάβα, 
Réserve και Grande Réserve, 
αφού η παλαίωση θεωρείται 
σηµαντικός παράγοντας στη 
διαµόρφωση της ταυτότητάς 
τους όσο ωριµάζουν σε βαρέλια 
ή φιάλες. Μαζί της ο Άγγελος 
Ιατρίδης από το Κτήµα Άλφα. Θα 
ακολουθήσει τυφλή γευστική 
δοκιµή. Οι φετινές συναντήσεις 
του κλαµπ πραγµατοποιούνται σε 
αίθουσες του The Met Hotel 
(26ης Οκτωβρίου 48), είναι 
µηνιαίες και το κόστος 
παρακολούθησης της καθεµιάς 
µεµονωµένα είναι 20 ευρώ.

 Έως 28 Φεβρουαρίου 
καταχώρηση ποσοτήτων ρυζιού 
ώστε οι δικαιούχοι παραγωγοί να 
λάβουν τη συνδεδεµένη ρυζιού.
 Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η 

υποβολή ∆ηλώσεων Εφαρµογής 
έτους 2018 των δικαιούχων του 
Υποµέτρου 8.1 για τις ∆ασώσεις. 
 Ενστάσεις µέχρι τέλη Φλεβάρη 

για κατανοµή στο Εθνικό 
Απόθεµα
 Αιτήσεις στον ΕΛΓΑ µέχρι τις 

14 Μαρτίου για το σύνολο των 
γεωργοκτηνοτροφικών τους 
εκµεταλλεύσεων που 
ζηµιώθηκαν από πυρκαγιές το 
2017 και κρίθηκαν επιλέξιµες 
ενίσχυσης στο Πρόγραµµα 
Κρατικών Οικονοµικών 
Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2017».
 Έως 26 Μαρτίου ηλεκτρονικά 

τα παραστατικά συµµόρφωσης 
ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο 
του Μέτρου 11 «Βιολογικές 
καλλιέργειες».
 Μέχρι τις 29 Μαρτίου 

παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής αντιρρήσεων, 
αιτήσεων πρόδηλων σφαλµάτων 
και υπαγωγής στις διατάξεις της 
εξαγοράς-χρήσης εκτάσεων 
δασικού χαρακτήρα για γεωργική 
εκµετάλλευση επί αναρτηµένων 
δασικών χαρτών. Η παράταση 
δεν αφορά τις περιοχές που 
αναρτήθηκαν στις 21/12/2018.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Οι προκλήσεις στην
ελληνική γεωργία 
Ηµερίδα για τις αντιξοότητες που αντιµετωπίζουν οι 
αγρότες θα φιλοξενηθεί στο Γεωργικό Μουσείο 
(Ιερά Οδός 75) στις 21 Φεβρουαρίου (11:15πµ). Ο 
Πάνος Παναγόπουλος γεωπόνος-οικονοµολόγος θα 
µιλήσει για την ελλιπή οριζόντια διαχείριση της 
γεωργίας, ο Παναγιώτης Καρακατσούλης Οµότιµος 
Καθηγητής ΓΠΑ θα παρέµβει υπέρ 
εγγειοβελτιωτικών έργων, ο Κων/νος 
Αποστολόπουλος Οµότιµος Καθηγητής 
Χαροκόπειου θα επιχειρηµατολογήσει για 
ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις µέσω 
συνεργατισµού. Ο Λεωνίδας Καζακόπουλος τέως 
Καθηγητής ΓΠΑ θα αναφερθεί στην εκπαίδευση και 
ο Κων/νος Τσιµπούκας Καθηγητής ΓΠΑ θα θίξει το 
θέµα της φορολόγησης. Συντονιστής ο Αντώνης 
Ρεζίτης, Πρόεδρος Εταιρείας Αγροτικής Οικονοµίας. 

Τάσεις και εξελίξεις
για τα αρωµατικά 
Βορείου Ελλάδος
Στην επιστηµονική συνάντηση που διοργανώνει 
το Κέντρο ∆ήµητρα ∆ράµας στις εγκαταστάσεις 
του σε συνεργασία µε το ΓΕΩΤΕΕ, και θα 

πραγµατοποιηθεί 
στις 18 
Φεβρουαρίου, ώρα 
11:30πµ, η ∆ρ. 
Ελένη Μαλούπα, 
∆ιευθύντρια του 
Ινστιτούτου 
Γενετικής 
Βελτίωσης και 
Φυτογενετικών 
Πόρων του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα θα 
αναφερθεί στις 
τάσεις και τις 

τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, ο κ. Πασχάλης 
Παπαδάκης θα µιλήσει για την εµπειρία από τις 
σχετικές οµάδες παραγωγών 
συνεπικουρούµενος από τον Θωµά Σεµερτζίδη, 
καλλιεργητή και µεταποιητή λεβάντας από το 
Τσοτύλι Κοζάνης.

Τα µυστικά του 
πελοποννησιακού 
αµπελώνα 
Εκπρόσωποι του µεγαλύτερου 
αµπελώνα της Ελλάδας στις 
17 Φεβρουαρίου, ώρα 
11:00πµ - 14:00µµ (για 
επαγγελµατίες-ελεύθερη 
είσοδος) και 14:00 – 19:00µµ 
(για οινόφιλους-είσοδος 5 
ευρώ) θα βρεθούν στον 4ο 
όροφο του Ελληνικού 
Μουσείου Αυτοκινήτου 
(Ιουλιανού 33). Ο Γιάννης 
Καρακάσης Master of Wine 
θα δώσει Masterclass. Θα 
χρησιµοποιηθεί για πρώτη 
φορά η ιδέα του e-tasting 
book, µέσω της εφαρµογής 
my.wine.gr για ηλεκτρονικές 
γευσιγνωστικές σηµειώσεις. 

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ ∆ΡΑΜΑ

Η οινική Κρήτη 
στο ποτήρι µας 

Η 12η έκθεση κρητικού οίνου, 
ΟιΝοτικά µε τη συµµετοχή 33 
οινοποιείων θα πραγµατοποιηθεί το 
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου (από τις 
12:00πµ µέχρι τις 21:00µµ) και την 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου (από τις 
12πµ µέχρι τις 20:00µµ) τόσο για 

επαγγελµατίες 
(δωρεάν 
είσοδος) όσο 
και για 
οινόφιλους 
(είσοδος 7 
ευρώ) στο 
ξενοδοχείο 

Minoa Palace Resort στον Πλατανιά. 
Στις παράλληλες εκδηλώσεις: δύο 
workshops του sommelier Γιώργου 
Λούκα, σεµινάριο για κρασιά µε 
µειωµένη ή µηδενική προσθήκη 
θειώδους µε οµιλήτρια την Barbara 
Scotti της Enartis. Οι οινοχόοι Υρώ 
Κολιακουδάκη και Γρηγόρης Ράππος 
θα µάθουν στους συµµετέχοντες να 
αναγνωρίζουν ελαττώµατα στο κρασί. 
Πληροφορίες: www.winesofcrete.gr. 

ΧΑΝΙΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µου-
λάρι. Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια Σίµε-
νταλ 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 από-
δοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και 
µηλιόρες. Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται 80 πρόβατα µαζί µε τα δικαιώµα-
τα τους. Περιοχή Λαµία. Τηλ.6974/426911.

Πωλούνται 40 πρόβατα διασταυρω-
µένα ετοιµόγεννα. Περιοχή Καρδίτσα. 
Τηλ.6906/402754.

Πωλούνται καθαρόαιµες αίγες Μούρθια, 
κατσικάκια και τράγοι. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6947/303152.

Πωλούνται 60 κατσίκια, 4 τραγιά, καλές ρά-
τσες, βελτιωµένα, νέα, υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής, έτοιµα για γέννα. Περιοχή Λαγκα-
δά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6976/556623.

Πωλούνται 12 ζυγούρια Λακόν, υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής, ετοιµόγεννα. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται δικαιώµατα για αιγοπρόβατα. 
Τηλ.6940/726405.

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

Πωλούνται 40 πρόβατα γερµανικά σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης, ετοιµόγεννα. Τιµή 70€ 
έκαστο. Περιοχή Λαµία. Τηλ.6971/874368.

Ανταλλάσσονται 40 πρόβατα γερµανικά µε 
µοσχάρια αποκοµµένα. Τηλ.6972/161329.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται σανός λιβαδίσιος 200 µπάλες προς 
3,5€ έκαστη και 200 µπάλες άχυρο προς 3€ 
έκαστη, παραγωγής 2018. Περιοχή Μαρ-
µαριά Αρκαδίας. Πληροφορίες Κ. Γιάννης. 
Τηλ.6946/086912 (απογεύµατα).

Πωλείται µικρή µπάλα άχυρο. Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ.6974/116675.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νό-
στιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών εσο-
δεία 2018, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι, άβρε-
χο και τριφύλλι. Περιοχή Γρεβενών. 
Τηλ.6946/632527.

Πωλείται ενσίρωµα βιολογικού τριφυλλιού 
συγκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Πληροφορίες  
Παπαπαράσχου Γιώργος. Περιοχή Κατερίνη. 
Τηλ.6977/440923.

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

Πωλούνται ρεβίθια µεγαλόσπερµα Μακα-
ρένα και µεσόσπερµα Θήβα. Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ.6945/906615.

Πωλείται τριφύλλι προς  0,15€ το κιλό. Περι-
οχή Φλώρινας. Τηλ.6977/915577.

Πωλούνται µπάλες βιολογικές ενσίρω-
µα, βίκος και µπιζέλι. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών σα-
νό από βρώµη άβρεχο. Περιοχή Βόλος. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα στρόγγυλη µπά-
λα 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 συ-
γκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Περιοχή Κατερίνη. 
Τηλ.6977/440923.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος, εσοδείας 2018, σε σακιά των 25 κιλών. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται 200 δέντρα καρυδιές περί-
µετρος 0,80-1,80 και 25 καρυδιές µε διά-
µετρο 1,5-2. Περιοχή Κριονέρι Λαγκαδιά. 
Τηλ.6909/150578.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται τριφύλλι, βρώµη, σανό και σιταρό-
χορτο. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6944/340117.

Πωλείται τριφύλλι άριστης ποιότητας. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6971/953876. 

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

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα και αρα-
ποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τι-
µή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υπάτης. 
Τηλ.6948/370853.

Πωλείται τριφύλλι 2.000 µπάλες των 27-
30 κιλών αρίστης ποιότητας, ψιλό και φυλλά-
το, πλούσιο σε βιταµίνες ιχνοστοιχεία και υδα-
τάνθρακες. Είναι δεµένο µε δικά µας µηχανή-
µατα και φυλάγεται σε δική µας αποθήκη. Επί-
σης πωλείται τριφύλλι τριφυλλόχορτο 500 
µπάλες των 27-30 κιλών κατάλληλο για µεγά-
λα ζώα (αγελάδες, µουλάρια και γίδια). ∆έχο-
µαι και επιταγές από εµπόρους και εταιρείες. 
Τηλ.6975/326873.

Πωλείται τριφύλλι 75 µπάλες στρόγγυ-
λες σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Φθιώτιδα. 
Τηλ.6976/226113.

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

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απο-
λυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπαν-
ση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , καθαρισµέ-
νος, απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λί-
πανση και σανό. Τηλ.6981/088747.

Πωλείται άχυρο από κριθάρι από παραγωγό 
εντός αποθήκης, 400 δέµατα, κατάλληλο για 
σταβλισµένες αρνάδες. Περιοχή Καλαµάτα. 
Τηλ.6944/067610.

Πωλούνται φακή Φαρσάλων βραστερή καθα-
ρισµένη και ρεβίθια χοντρά κατάλληλα για φα-
γητό και σπόρο. ∆ιανοµή πανελλαδικά, χονδρι-
κή πώληση. Τηλ.6977/594071.

Πωλείται κριθάρι, βρώµη, λούπινο και κεχρί βι-
ολογικής γεωργίας. Τηλ.6972/802670. 

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 φαρµακευ-
τικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. 
Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να, υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, δι-
αθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., απο-
θήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µι-
κρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περιο-
χή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδό-
σεων µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκα-
ταστάσεις . Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ 
από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται οικόπεδο για να χτιστεί επαγ-
γελµατική στέγη 1.000τ.µ., εφάπτεται πά-
νω στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μαλάδων, 
µε άδεια 225τ.µ. υπόγειο και 225τ.µ. ισόγειο. 
Περιοχή Κρήτη. Τηλ.6985/811141. 

Πωλείται αγρόκτηµα 17 στρεµµάτων, επικλι-
νές, µε άφθονο νερό, µε πετρόκτιστη αποθή-
κη-οικία 90τ.µ., 350τ.µ. στεγασµένους στά-
βλους µε άδεια και 200τ.µ. µε υποστατικά και 
αποθήκες, πρόχειροι στάβλοι. Περιοχή Φωκί-
δα. Τηλ.6948/883825, 6944/337668.

Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρεσκοορ-
γωµένο, κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια, 
µε 16 ελαιόδεντρα, κοντά σε άσφαλτο. Περι-
οχή Σελιανίτικα Αιγίου. Τηλ.6943/448420, 
2108/825913.

Πωλείται οικόπεδο 352 µέτρα µε 7 ελαιό-
δεντρα, θέα στο Κορινθιακό. Περιοχή Αίγιο. 
Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως 
µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δεν-
δροκοµικό 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.

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

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

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα 
µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λά-
δι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέ-
λια  σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. 
για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δι-
αθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατ-
φόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται κτηνοτροφική µο-
νάδα µε αποθηκευτικούς χώρους. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή 
καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Ferrari αµπελουργι-
κό, σπαστό, 32 ίππων, 4Χ4, µε ραντιστι-
κό, καλλιεργητή και άροτρο. Τιµή 4.000€. 
Τηλ.6906/407758.

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρ-
µάδες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται τρακτέρ Landini, τύπος land 
power, 185 ίππων µε 1.200 ώρες εργασίας, 
σχεδόν καινούριο. Τηλ.6948/279811.

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

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

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

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο 
µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κα-
τάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο 
Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται άροτρο 4υνο περιστρεφόµενο 
µάρκας Lemken. Τιµή 5.000€. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6948/801096.

Πωλείται φρέζα Πάτης µοντέλο 
2002, σπαπτικό 1,85. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται χειροκίνητο τριόρ σε λειτουρ-
γία, τριορίζει µικροποσότητες σταριού και 
κριθαριού. Τιµή 500€. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέ-
ως 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, πλά-
τος κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάστα-
ση. Τιµή 3.500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος δια-
τάσεων 4Χ4Χ2ύψος, χωρισµένος σε δύο θα-
λάµους µε εσωτερική πόρτα, δύο εξωτερικές 
πόρτες, δύο ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο 
ηλεκτρικό πίνακα. Ο θάλαµος έχει κατασκευ-
αστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή 
Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται  τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπε-
λουργικό γαλλικής κατασκευής

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

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

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 καλλιερ-
γητή, λιπασµατοδιανοµέα και ραντιστικό και-
νούργιο 700 κιλών. Τηλ.6943/457861. 

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για φρά-
ουλες. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για µπρό-
κολα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

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

Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για θά-
λαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

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

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µαζί ή τµη-
µατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. 
Τηλ.23310/20152, 6972/139823.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Παραµονή Χριστουγέννων του 2018 
«έφυγε» από τη ζωή µία από τις µεγα-
λύτερες φυσιογνωµίες του αµπελοοι-
νικού κόσµου, ο Ανέστης Μπαµπατζι-
µόπουλος, αφήνοντας ένα δυσανα-
πλήρωτο κενό. Στην τιµητική εκδήλω-
ση στις 10 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο 
της έκθεσης Απόσταγµα 2019, συνά-
δελφοι, φίλοι και συγγενείς µίλησαν 
για τη ζωή και το έργο του.

 «Ο Ανέστης ήταν ο ροµαντικός του 
χώρου. Έλεγε να αξιοποιήσουµε τους 
θησαυρούς της φύσης και ότι κάθε τι 
θηλυκό είναι και µεγαλειώδες. Επέµε-
νε ότι αν πείσουµε τις γυναίκες για τα 
προϊόντα µας, κερδίσαµε το παιχνίδι. 
Μάλιστα, ήταν ο πρώτος που παρήγα-
γε ροζέ κρασί, ένα κατεξοχήν γυναι-
κείο ποτό, από Ξινόµαυρο», ανέφε-
ρε ο αποσταγµατοποιός Κώστας Τσι-
λιλής. «Εκείνο που µου άρεσε στον Α-
νέστη είναι ότι όλα τα έκανε µε τα χέ-
ρια του. ∆εν κουνούσε ποτήρι. Πάντα 
θα τον έβρισκες µέσα σε ένα χαντά-
κι να λέει ότι η κλίση δεν είναι σω-
στή. Αλλά τα οράµατα ήταν πάντα µε-
γάλα», σηµείωσε η οινοποιός Ρωξά-
νη Μάτσα. «Η συµβολή του Ανέστη 
στην ανάδειξη των ελληνικών κρα-
σιών και αποσταγµάτων ήταν πρω-
τοπόρος και καθοριστική. Σε µια ά-
ναρχη και κατακερµατισµένη αγορά 

των αποσταγµάτων, κατάφερε να τα 
φέρει στο προσκήνιο τυποποιώντας 
τα και αναδεικνύοντας τα ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά», συµπλήρωσε 
ο οινοποιός Θανάσης Παρπαρούσης. 

«Θυµάµαι το 2012 τον ρώτησα για 
την κουλτούρα του τσίπουρου και ε-
κείνος έθεσε το στοιχείο της γυναί-
κας. Μου είπε ότι µια γυναίκα ξέρει 
ότι αν θέλει να κάνει τον σύντροφό 
της να νιώσει καλά, δεν κάνει τίποτα 
άλλο από το να φτιάξει ένα ούζο και 
να βάλει δίπλα τους µεζέδες. ∆εν εί-
ναι η πόση, είναι ο τρόπος που στε-

κόµαστε απέναντι σ’ αυτό», ανέφερε 
η δηµοσιογράφος Θάλεια Τσιχλάκη. 
«Είναι νωρίς για τον απολογισµό ζω-
ής ενός ανθρώπου που υπήρξε πλη-
θωρικός, εργασιοµανής, ανοικτός 
προς όλους. Εγώ µε τη µητέρα µου, 
δεν κατορθώσαµε να τον χαρούµε 
τόσο, καθώς είχε ένα ωράριο αδια-
νόητο. Σήµερα, αποµένει σε µένα 
και τα ξαδέλφια µου, Χρήστο και 
∆ηµήτρη Βαβάτση, να δικαιώσου-
µε το γεγονός ότι έδωσε τα πάντα 
στα όνειρά του», κατέληξε ο γιος 
του Χρήστος Μπαµπατζιµόπουλος.

Αν. Μπαµπατζιµόπουλος 
(1940-2018)

«Οι τρείς µαγικές δραστηριότη-
τες του αµπελουργού, οινοποιού 

και αποσταγµατοποιού, οι 
χρυσοί κρίκοι που µε κρατούν 

όλη τη ζωή µου δέσµιο»

Η αµπελοκαλλιέργεια και
η ιστορία της στο Καµάρι
Το Μουσείο Οίνου και Αµπέλου 
εγκαινιάστηκε στις 13 
Φεβρουαρίου στο χωριό Καµάρι. 
Στο µουσείο βρίσκει κανείς 
εργαλεία καλλιέργειας του 
προηγούµενου αιώνα, 
φωτογραφίες από τον τρύγο από 
τα αµπελοχώρια Μαλεβιζίου και 
της Κρήτης, ρούχα που φορούσαν 
οι αµπελουργοί, παραδοσιακό 
πατητήρι και ειδικά διαµορφωµένη 
πλατεία στον περιβάλλοντα χώρο 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Εγκαίνια στο Μουσείο
Σιτηρών και Αλεύρων
Στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο 
Λάρισας, θα βρεθεί το Σάββατο 
16 Φεβρουαρίου η υπουργός 
Πολιτισµού Μ. Ζορµπά, δίνοντας 
οµιλία για την «Περιφερειακή 
πολιτική του σύγχρονου πολιτισµού 
και πολιτισµική δηµοκρατία». 
Την Κυριακή θα ξεναγηθεί στο 
Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, θα 
επισκεφθεί το ∆ιαχρονικό Μουσείο 
και θα εγκαινιάσει το Μουσείο 
Σιτηρών και Αλεύρων, στον Μύλο 
του Παππά.    

Εκπαιδεύοντας τους
κτηνοτρόφους του αύριο  
Η ∆ΕΛΤΑ θα δώσει 25 υποτροφίες 
σε νέους κτηνοτρόφους-παιδιά 
συνεργατών της για τεχνική 
εκπαίδευση στη διαχείριση 
κτηνοτροφικής µονάδας µε φορέα 
υλοποίησης την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή. Επίσης, µε χορηγία 
των εταιρειών Ήπειρος ΑΕΒΕ και 
∆οµοκός ΑΕ θα δοθούν δύο πλήρεις 
υποτροφίες τριετούς φοίτησης στο 
Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και 
δύο πλήρεις υποτροφίες διετούς 
φοίτησης στο Ι.ΙΕΚ της Σχολής.

Τα Ανθεστήρια 2019
υποδέχονται την άνοιξη 
Ο Αγροτικός Ανθοκοµικός 
Συνεταιρισµός Φυτωριούχων 
Αχαρνών Αττικής µε τους 380 
Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι 
καλλιεργούν το 80% γλαστρικών 
φυτών και καλύπτουν το µεγαλύτερο 
µέρος της εγχώριας αγοράς, θα 
καλωσορίσει την άνοιξη µε τα 
Ανθεστήρια 2019. Προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες και 
φίλους των λουλουδιών το 
Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαρτίου, 
στην Αµυγδαλέζα Αχαρνών. 

Κάθε τι θηλυκό ήταν και µεγαλειώδες για τον Ανέστη Μπαµπατζιµόπουλο, ο οποίος αντλούσε έµπνευση από τους 
θησαυρούς της φύσης και τις γυναίκες. «Αν πείσουµε τις γυναίκες για τα προϊόντα µας κερδίσαµε το παιχνίδι», έλεγε.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η ρακή ήταν γυναίκα 
για τον Μπαμπατζίμ 
Φίλοι, συνεργάτες και συγγενείς του μεγάλου αποσταγματοποιού 
Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου μίλησαν για τον δικό τους άνθρωπο

  
Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110ίππων σε κα-
λή κατάσταση, 4υνο άροτρο µάρκας Κλαβάν, 
δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, 
ρίπερ, λιπασµατοδιανοµέας και ένα ραντιστικό 
600άρι. Τηλ.2310715037.

Πωλείται τρακτέρ 160Hp Lamborghini 1556, 
3 καλλιεργητές, κάρι, αλέτρι 4υνο 3υνο 2υνο, 
χωνί, ψεκαστικό, βέργα, 250 σωλήνες ποτί-
σµατος, σκαλιστήρι, αµµοκυκλώνας, στελεχο-
κόπτης, 2 καρότσες, σβάρνα, φίλτρο κτλ. Μόνο 
όλα µαζί. Τιµή 20.000€. Τηλ.6932/164962. 
Ιστοσελίδα: www.agromakis.weebly.com. Πε-
ριοχή ∆οµοκού.

Πωλούνται σφυρόµυλος µε µοτέρ 20 ίππων 
και χαρµανιέρα 1.300 κιλών, µεταφορέας καρ-
πού (κανονάκι) 8 µέτρων µε µοτέρ 4 ίππων, 
αντλία 4 ίππων ιαπωνική για καθάρισµα λυµά-
των (καθάρισµα αποβλήτων) για στάβλους και 
για βόθρους. Τηλ.6975/326873.

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

στοιχείο µε ανεµιστήρες,  ανοιγόµενη πόρτα. 
Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας 
Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κά-
θε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα σελο-
φάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ το 
τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούρ-
γιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκη-
πίων 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 µεταλ-
λικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατα-
σκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµέ-
νο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύ-
σεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπά-
ρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Απο-
τελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορρο-
ής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περί-
που 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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Clas 98 
maxi σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Φθιώτι-
δα. Τηλ.6976/226113.

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

Πωλούνται δισκοσβάρνα 28άρα Βεκάµ, δι-
σκοσβάρνα 16άρα σπαρτικιά Βεκάµ και σκαλι-
στήρι 28 νυχιών µε ανέµη. Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 70 ίππων, µο-
ντέλο 1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντιστικό 
650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέας 300 λίτρων, 
πνευµατική µηχανή 4σειρη Pnevmasen, σκαλι-
στήρι 5σειρο Γκασπάρδο και αντίβαρα για τρα-
κτέρ Ford 7810. Τηλ.6977/830247.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 766 επισκευασµένο, 
καινούργια λάστιχα, κουβούκλιο και καρότσα 
2,10Χ4,50. Τηλ.6979/893533. 

Πωλείται σφυρόµυλος επαγγελµατικός 30 ίπ-
πων µαζί µε το ογκοµετρικό. Τιµή 800€. Περι-
οχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται παλιά καπνοφυτευτική µηχανή 3 σει-
ρών. Τηλ.6979/342301.

Ζητούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες 
για στάβλο ή κτηνοτροφικά µηχανήµατα. 
Τηλ.6974/567958.
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Αχνοφαίνεται
η Μαδρίτη
Στο δρόμο για τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη µάχη του Τσάµπιονς Λιγκ µπαί-
νει η 2η οχτάδα οµάδων την ερχό-
µενη εβδοµάδα, καθώς την Τρίτη 
19 Φεβρουαρίου η γεµάτη όνειρα 
φέτος Λίβερπουλ υποδέχεται την 
Μπάγερν, η οποία βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση του γερµανικού πρω-
ταθλήµατος. Στο άλλο µατς της ίδιας 
µέρας, η Μπαρτσελόνα θα βρίσκε-
ται στη Γαλλία ώστε να αντιµετω-
πίσει τη Λιόν, µε τον Κίλιαν Μπα-
πέ της Παρί Σεν Ζερµέν να υποστη-
ρίζει τους οµοεθνείς τους ανοιχτά. 
Άλλωστε θα τον βόλευε ένας απο-
κλεισµός των «Μπλαουγκράνα» ε-
φόσον η Παρί µόνο µε... προσπά-

θεια θα χάσει την πρόκριση απένα-
ντι στη Γιουνάιτεντ στην οποία έριξε 
δύο γκολ στο Ολντ Τράφορντ. Την 
Τετάρτη, κλείνει ο πρώτος γύρος α-
γώνων του Τσάµπιονς Λιγκ µε την 
σπουδαία αναµέτρηση της Ατλέτι-
κο Μαδρίτης οικοδέσποινα του τε-
λικού και της Γιουβέντους. Άραγε ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο θα µπορέσει να 
κάνει το «4 στα 4» φέτος στα ευρω-
παϊκά τρόπαια; Ματς µε ξεκάθαρο 
φαβορί αυτό της Σάλκε µε την Μά-
ντσεστερ Σίτι, η οποία σκόρπησε µε 
6 γκολ την Τσελσι την περασµένη 
αγωνιστική στην Αγγλία. Στο Γιου-
ρόπα Λιγκ τώρα που ακολουθεί την 
Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου, ο Ολυµπι-
ακός ταξιδεύει στο παγωµένο Κίε-
βο για να συναντήσει την Ντιναµό.

Η παγκόσµια πρωταθλήτρια της Formula 1, Mercedes, 
αποκάλυψε το µονοθέσιό της για τη νέα σεζόν που 
ξεκινά στις 15 Μαρτίου. Η νέα Mercedes W10 έκανε 
στην πίστα του Σίλβερστοουν τα πρώτα της 
αναγνωριστικά χιλιόµετρα µε την οµάδα να φιλοδοξεί 
να πετύχει το έκτο διαδοχικό της νταµπλ και να 
συνεχίσει την απόλυτη κυριαρχία της.

Η Mercedes έβγαλε
βόλτα το νέο W10   

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
Τένις (ΑTP 500)

Αγώνες 16.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόµητος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα - Βαγιαδολίδ 21.45 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Ξάνθη 15.00 Novasports 1

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 2

Ολυµπιακός - ΑΕΚ 19.30 Novasports 1

Μπάσκετ (ACB Copa del Rey)

Τελικός 20.30 COSMOTE SPORT 7

Τένις (ΑTP 500)

Αγώνες 16.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόµητος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα - Βαγιαδολίδ 21.45 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Ξάνθη 15.00 Novasports 1

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 2

Ολυµπιακός - ΑΕΚ 19.30 Novasports 1

Μπάσκετ (ACB Copa del Rey)

Τελικός 20.30 COSMOTE SPORT 7

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Θα τα βρουν 
μπροστά τους λένε 
για τους κυβερνώντες οι 
επιτελείς των μπλόκων

Πρόταση Ιταλών 
στον IOC μειώνει 
τις οξύτητες 
στο έξτρα παρθένο 

Ακαδημαϊκοί 
με λύσεις για τη 
γεωργία και ιδέες για 
τον αγροτικό κλήρο

Σερβίς στο Ρότερνταµ
Σύντοµη αποδείχθηκε η πορεία του 
Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά 
του Ρότερνταµ, µε τον Ελληνα 
τενίστα να γνωρίζει την ήττα στον 
πρώτο γύρο από τον Νταµίρ 
Τζούµουρ µε 2-1 σετ. Ο 20χρονος 
παρουσιάστηκε κατώτερος των 
περιστάσεων, µε τον Βόσνιο να 
παίρνει το εισιτήριο για τον 
δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, η 
οποία ολοκληρώνεται στις 17 
Φεβρουαρίου.

Τελικός στο µπάσκετ
Την προσεχή Κυριακή (17/2) ο 
Παναθηναϊκός θα αντιµετωπίσει 
στο Ηράκλειο της Κρήτης τον 
ΠΑΟΚ στα πλαίσια του τελικού 
Κυπέλλου στο µπάσκετ. 
Σηµειώνεται ότι µόνο µαθητές από 
σχολεία της Κρήτης θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
και φέτος τον τελικό που θα 
διεξαχθεί στο κλειστό «∆ύο 
Αοράκια» του Ηρακλείου. 

Ενισχυµένη η ΑΕΛ
Μόνο νίκη χρειάζεται η ΑΕΛ στο 
κυριακάτικο µατς µε την Ξάνθη, 
την οποία υποδέχεται στα πλαίσια 
της 21ης αγωνιστικής της Σούπερ 
Λιγκ. Όσον αφορά τώρα στους 
τιµωρηµένους Νίκο Καρανίκα και 
Ράντοµιρ Μιλοσάβλιεβιτς που δεν 
αγωνίστηκαν στο Αγρίνιο, εξέτισαν 
τις ποινές τους και επανέρχονται 
στο παιχνίδι µε την Ξάνθη ενώ ο 
τραυµατίας Αλεξάντερ Γκοΐκοβιτς 
αναµένεται να επανέλθει στον 
µεθεπόµενο αγώνα µε τη Λαµία.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Το γεράκι 
του στίβου
Aνήµερα της Εθνικής Ηµέρας 
Αθλητισµού του Κατάρ στις 13 
Φεβρουρίου παρουσιάστηκε η 
µασκότ του Παγκοσµίου 
Πρωταθλήµατος Στίβου που θα 
διεξαχθεί από τα τέλη Σεπτεµβρίου 
του 2019 στο Κατάρ. Η µασκότ 
είναι ο Φαλάχ, ένας αθλητής µε τη 
µορφή γερακιού και 
παρουσιάστηκε παρόντος του Σεϊχη 
Σαούντ µπιν Αµπντουλραχµάν Αλ-
Θανί, προέδρου της εθνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής. «Ως γεράκι, 
ο Φαλάχ, µπορεί να πετάξει σε 
νέους ορίζοντες χωρίς όρια και 
αυτή είναι η προσέγγισή µας στη 
διαµόρφωση και υποστήριξη του 
αθλητισµού του µέλλοντος. 
Θέλουµε να παρουσιάσουµε αυτό 
το υπέροχο άθληµα σε νέο κοινό 
και να προσελκύσουµε νέους 
αθλητές στο Κατάρ, στην ευρύτερη 
περιοχή και σε όλο τον κόσµο», 
δήλωσε χαρακτηριστικά στέλεχος 
της οργανωτικής επιτροπής. 

  

Επτά ετών 
και ήδη βιάζεται
Η ταχύτητα στο στίβο ψάχνει το 
νέο «βασιλιά» της µετά την 
αποχώρηση του 32χρονου 
Τζαµαϊκανού, Γιουσέιν Μπολτ. 
Ασφαλώς και ο Ράλντολφ 
Ίνγκραµ είναι πολύ µικρός 
ακόµη, αλλά πολλοί του 
προσδίδουν το παρατσούκλι 
«νέος Μπολτ». Ο επτάχρονος 
Αµερικανός έχει γίνει viral στα 
social media µε την απίστευτη για 
την ηλικία του ταχύτητα. Την 
περασµένη Κυριακή έκανε τα 
100 µέτρα σε χρόνο 13’ 48’’, 
αφήνοντας «έτη φωτός» πίσω 
τους υπόλοιπους της κούρσας. 

   Ο Βάγκος καλά τα λέει οι α-
γρότες όταν βγαίνουν στους δρόµους, 
στοχεύουν να αναδείξουν τα προβλή-

µατα τους και να φέρουν στο τραπέζι του δια-
λόγου τα θέµατα που τους απασχολούν. Τώ-
ρα, αν κάποιοι χρωµατίζουν πολιτικά τα προ-
βλήµατα, µόνο κακό κάνει και τίποτα άλλο, α-
φού οι όποιες παροχές που δίνονται σκόρπια, 
υπό πίεση µπλόκων, είναι σαν να πέφτουν σε 
ένα τρύπιο κουβά και αυτό πρέπει να το αντι-
ληφθούν εκατέρωθεν και οι δύο πλευρές.  

   Το ότι η άρδευση και το πετρέλαιο εί-
ναι η κινητήριος δύναµη για να δουλέψει 
µια αγροτική εκµετάλλευση, δεν νοµίζω ό-
τι αµφιβάλλει κανείς. Εξάλλου, το βάζουν 
πάντα, στα αιτήµατά τους αγρότες. Τώρα, 
γιατί αυτά τα δύο εργαλεία προαπαιτούµε-
να για την βιωσιµότητά τους µπαίνουν κά-
θε φορά στο κοµµατικό ζύγι, και για να περ-
πατήσει ένα αρδευτικό έργο πρέπει να γί-
νει επικοινωνιακός σαµατάς, δεν το κατα-
λαβαίνω.    Τις προάλλες στην συνά-
ντηση της διοίκησης του ΤΟΕΒ Σελλάνων, µε 
τον υπουργό της πλατείας και τοπικούς βου-
λευτές µπήκαν πάλι όλα στο µίξερ ήτοι: το θε-
σµικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισµούς, 
τα χρέη τους προς την ∆ΕΗ, η έλλειψη υπο-
δοµών, κλπ. Το δια ταύτα τα προϋπολογισµέ-
να 500 εκατ. για αρδευτικά µέσω του ΠΑΑ και 

η µελέτη έργου, την οποία χρηµατοδότησε ο 
ΤΟΕΒ- που βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγη-
σης και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το 
τέλος του Φεβρουαρίου, κι όλα καλά ατενίζο-
ντας «το µέλλον της αγροτικής παραγωγής µε 
αισιοδοξία», που έγραφε και η σχετική ανακοί-
νωση. Ενόψει πάντως της αρδευτικής περιόδου 
δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται αν οι 
αγρότες θα βρεθούν πάλι µε κλειστές ποµό-
νες...     Καλά δεν είπε ο Σταύρος, ότι 
µε δικές του ενέργειες πάει προς απόσυρ-
ση από την Τσεχία η χρήση του όρου ελλη-
νικό γιαούρτι στα προϊόντα γιαούρτης που 
παράγονται στην επικράτειά της. Όχι, για 
να µην...ξεχνιέται, βγήκε ο Βαγγέλης (πρώ-
ην υπουργός της πλατείας), να θυµίσει πως 
πρόκειται για µια εξέλιξη που δεν ήρθε έ-
τσι απλά αλλά επί των ηµερών του µε πολ-
λές παραστάσεις διαµαρτυρίας και παρολί-
γο προσφυγές στα ∆ικαστήρια. Πάντως, ο 
Αποστολόπουλος των γαλατάδων µιλάει για 
µια γενικόλογη τοποθέτηση του Επιτρόπου 
Andriukaitis, καθώς ακόµη δεν έχει συµβεί 
καµία απόσυρση του όρου.     Η για-
ουρτοδήλωση του Βαγγέλη, ήλθε για να θυ-
µίσει στον Σταύρο ότι πρέπει να ολοκληρώσει 
γρήγορα τη διαδικασία - που αυτός ξεκίνησε 
- της κατοχύρωσης του ελληνικού γιαουρτιού 
ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.   O ΓΥΛΟΣ

Ολοκληρώνονται τα πρώτα µατς των «16» στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Πρόβες ενόψει της νέας σεζόν στην Formula 1 σελ. 54

Νέα εξεταστική   
Όταν κάναµε την επίσηµη δοκιµή του 
X7.460 δύο χρόνια πριν, το τρακτέρ 
εντυπωσίασε σε πολλούς τοµείς, αλλά 
ήθελε δουλειά. Οπότε τώρα, µε τη νέα γενιά 
X7 να βγαίνει στην αγορά θα µπορούσαµε 
να πούµε πως η McCormick τα έκανε όλα 
σωστά; Στο Profi Φεβρουαρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τη νύχτα που ο Σταύρος
τους ζάλισε τον έρωτα 

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

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΜΗΛΩΝ ΤΗΣ ETHEL VRANA
H Αµερικανίδα ζωγράφος, Ethel Vrana θέλησε µε αυτόν τον πίνακα να απεικονίσει την συγκοµιδή µήλων που πραγµατοποιεί η αγροτική 
επιχείρηση Littletree Orchards η οποία εδρεύει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και κλέβει την παράσταση στο τοπικό φεστιβάλ µήλων. 
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Σ
την ελληνική αγορά ανακοινώθη-
κε το αποτέλεσµα του νέου διαγω-
νισµού αγοράς σκληρού σίτου από 
την Τυνησία. Η τιµή στα 292 δολά-

ρια ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους είναι 
σχεδόν ίδια µε τον προηγούµενο διαγωνι-
σµό. Οπότε θα µπορούσαµε να ισχυριστού-
µε ότι οι τιµές ισορροπούν στα υψηλά τους. 

  Χρηµατιστηριακά στο βαµβάκι βιώνου-
µε µια µάχη των τιµών στα 70 σεντς. Εφό-
σον σπάσει αυτή η αντίσταση µπορεί η α-
γορά να δοκιµάσει τιµές µέχρι τα 65 σεντς, 
διότι το γενικότερο κλίµα δεν είναι αισιό-
δοξο. Στην αγορά µας, κατά κύριο λόγο ση-
µειώνονται πωλήσεις σε τουρκικά κλωστή-
ρια σε τιµές περί τα 75 σεντς.

Ισορροπία ψηλά 
για το σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208

13,02

14,66
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

31/01 07/02 14/0210/01 17/01 24/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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Η µάχη των 70 σεντς στα χρηµατιστήρια βάµβακος

230

220

210

200

190

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
69,86

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

182

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

225

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ

Σε πίεση ακόµα η χρηµατιστηριακή 
τιµή βάµβακος, το οποίο βρέθηκε 
την εβδοµάδα που πέρασε κάτω από 
το φράγµα των 70 σεντς ανά λίµπρα. 

Με τιµή αµετάβλητη για δεύτερη 
συνεχόµενη εβδοµάδα στη νέα λίστα 
της Φότζια το σκληρό και υποσχέσεις 
για τη νέα παραγωγή.

Μικρή υποχώρηση στην τιµή 
του καλαµποκιού σηµειώθηκε 
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια 
την προηγούµενη εβδοµάδα.

Το κριθάρι βυνοποίησης που 
ακολουθεί την τιµή των υπόλοιπων 
σιτηρών το τελευταίο διάστηµα, 
έµεινε αµετάβλητο.

Προσπαθεί να ανέβει η τιµή 
του ισπανικού ελαιολάδου, 
µε µια αναιµική αύξηση 
των 5 µε 6 λεπτών ανά κιλό.

14
ΣΕΠ

14
ΟΚΤ

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΣΕΠ

14
ΟΚΤ

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΟΚΤ

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
IAN

21
IAN

28
IAN

4
ΦΕΒ

11
ΦΕΒ

237

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

82.00

81.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

71.00

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Την άνοιξη του 2013, όταν οι τιµές πα-
ραγωγού στην πατάτα δεν έπεφταν 
κάτω από τα 50 λεπτά το κιλό, θυµί-
ζει σύµφωνα µε όσους ασχολούνται 
µε το προϊόν η φετινή χρονιά. Αν και 
την περίοδο αυτή οι ελληνικές πατά-
τες είναι ελάχιστες, η τιµή διατηρείται 
στα 65 λεπτά και οι έµποροι βρίσκο-
νται εν αναµονή της ερχόµενης άνοι-
ξης, οπότε και θα ξεκινήσει η συγκο-
µιδή στη Μεσσηνία. Ωστόσο, η έλλει-
ψη αναµένεται να διατηρηθεί µέχρι και 
τις 20 περίπου Απριλίου, αφού η καλ-
λιέργεια στη Μεσσήνη φαίνεται να έ-
χει οψιµήσει, λόγω των καιρικών συν-
θηκών. Η προοπτική αυτή αναµένεται 
να αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση αφού 
και στην υπόλοιπη  Ευρώπη η παραγω-
γή είναι µειωµένη. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το παράδειγµα της Ολλανδίας, χώ-
ρα η οποία αυτό το διάστηµα αντί να ε-
ξάγει, όπως συνηθίζει, κρατάει το προ-
ϊόν της για πατατόσπορο. 

Για την ιδιαίτερη φετινή χρονιά µίλη-
σε στην Agrenda ο Γιώργος Γκούµας, 
ιδιοκτήτης της εταιρείας Agrexpo ΑΕ 
στην Καλαµάτα που ασχολείται χρό-
νια µε το προϊόν και µάλιστα η εταιρεία 
του ίδρυσε το 2004 την πρώτη Οµάδα 
Παραγωγών στην περιοχή. 

«Στη Μεσσηνία τη δεκαετία του ‘80 
καλλιεργούνταν 12.000 στρέµµατα, ενώ 
σήµερα οι εκτάσεις δεν ξεπερνούν τα 
4.000 στρέµµατα, κυρίως µε την ποικι-
λία Spunta, αλλά και µε Voyager, Belini, 
Farida. Η µείωση αυτή αποδίδεται στις 
αθρόες εισαγωγές που ξεκίνησαν από 
τη δεκαετία του ‘90 από την Αίγυπτο 
και φτάνουν τους 100.000 τόνους ε-
τησίως», αναφέρει ο κ. Γκούµας. Ο ί-
διος προσθέτει ότι «φέτος, που υπήρ-
χαν προβλήµατα στην καλλιέργεια λό-
γω των καιρικών συνθηκών, σε συνδυ-
ασµό µε το αυξηµένο κόστος καλλιέρ-
γειας, το οποίο φτάνει τα 750 µε 1.000 
ευρώ το στρέµµα, που οδήγησαν σε 
µείωση 25% της παραγωγής αλλά και 
λόγω της µικρότερης ευρωπαϊκής σο-
δειάς, η ζήτηση είναι και θα παραµεί-

νει αυξηµένη. Η κατάσταση αυτή θυµί-
ζει την άνοιξη του 2013, που η τιµή πα-
ραγωγού ήταν στα 50 λεπτά το κιλό».

 Σύµφωνα µε τον κ. Γκούµα κάποιες 
τελευταίες πατάτες από τη Αχαΐα και τη 
Θήβα αυτή την περίοδο πωλούνται µέ-
χρι 65 λεπτά το κιλό, ενώ οι αιγυπτι-
ακές πατάτες από το λιµάνι, αγοράζο-
νται στα 60 λεπτά το κιλό.

Τέλος, σύµφωνα µε τον ίδιο, η Καλα-
µάτα έχει µεν παράδοση στις εξαγωγές 
(τις δεκαετίες ‘70 και ‘80 εξήγαγε στην 
Κεντρική Ευρώπη), ωστόσο πλέον η α-
γορά έχει µετατοπιστεί κατά κύριο λόγο 
στην Πολωνία. «Εκεί εξάγουµε τα µι-
κρά µας µεγέθη από τον Απρίλιο έως 
τον Ιούνιο. Οι  εξαγωγές αυτές δίνουν 
δυναµική στο προϊόν µας», αναφέρει.

Την άνοιξη του 2013 ξαναζεί η ελληνική πατάτα
 Οι τιµές στο λιγοστό εγχώριο προϊόν από Αχαΐα και Θήβα σήµερα αγγίζουν τα 65 λεπτά
 Οι εξαγωγές για τα µικρά µεγέθη τα τελευταία χρόνια έχουν µετατοπιστεί στην Πολωνία

Σταθερά πάνω από τα 70 
λεπτά το κιλό που σε αρκετές 
περιπτώσεις πολύ καλής 
ποιότητας αγγίζουν και τα 1,10 
ευρώ, συνεχίζεται η 
παραγωγή θερµοκηπιακής 
ντοµάτας στην Κρήτη. Ωστόσο 
όπως λένε οι παραγωγοί από 
το νησί, λόγω των καιρικών 
συνθηκών έχουν µειωθεί οι 
ηµέρες συγκοµιδής. «Πλέον 
και έως τα µέσα Μαρτίου θα 
κόβουµε µια φορά το 
δεκαήµερο», τονίζει ο 
παραγωγός από το Τυµπάκι, 
Μανώλης Ορφανουδάκης. 
Η πολύ καλή πορεία της 
ντοµάτας φέτος αποδίδεται 
στη µεγάλη έλλειψη στην 
αγορά που έχει αυξήσει τη 
ζήτησή της. Εν τω µεταξύ, έχει 
ολοκληρωθεί ο µεγάλος όγκος 
της παραγωγής σε Πρέβεζα 
και Πελοπόννησο µε τους 
καλλιεργητές να µπαίνουν 
ξανά στα θερµοκήπια στα τέλη 
Φλεβάρη µε αρχές Μαρτίου. 
Την ίδια περίοδο πέρυσι η τιµή 
για τις καλές ποιοτικά 
ντοµάτες έφτανε τα 70 λεπτά.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ 1,10 ΕΥΡΩ 
ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ 

Οι χρηµατιστηριακές τιµές παλεύουν να διατηρηθούν 
πάνω από τα 70 σεντς υπό το σφυροκόπηµα των 
κερδοσκόπων, οι οποίοι αγνοούν επιδεικτικά κάποια 
θετικά στοιχεία της φυσικής αγοράς, όπως οι δυνατές 
πωλήσεις αµερικανικού προϊόντος. Η πρόσφατη έκθεση 
παγκόσµιας προσφοράς/ζήτησης βάµβακος 
χαρακτηρίστηκε ως ελαφρά πτωτική καθώς µείωσε την 
κατανάλωση, ενώ στην πρώτη εκτίµηση σπόρων 
ανακοινώθηκε αύξηση των εκτάσεων για την καλλιέργεια 
βάµβακος. Τα µηνύµατα από τη Βραζιλία είναι εξαιρετικά 
αισιόδοξα για την επερχόµενη παραγωγή τους, όπου 
αναµένεται σοδειά ρεκόρ 2,5 εκατ. τόνων. 

ΝEA ΥOΡKH
Το χρηµατιστήριο έχει πιεστεί σηµαντικά και φυσικά η 
πλειονότητα των αγοραστών αλλά και πωλητών έχει 
κάνει πίσω µέχρι να φανούν σηµάδια ισορροπίας. 
Εξακολουθούν να σηµειώνονται κάποιες µικρές 
πωλήσεις στην Τουρκία, που επέστρεψε δυναµικά από 
την αρχή του έτους, στα επίπεδα των 75 σεντς ανά 
λιµπρα µε άµεσες φορτώσεις, επίπεδα τα οποία σαν 
βάση (πριµ) θεωρούνται καλά, αλλά σαν απόλυτη τιµή 
µη υποσχόµενα. Εν τω µεταξύ οι προσφορές έχουν 
γίνει δυσκολότερες καθώς η πίεση του χρηµατιστηρίου 
έχει φέρει τις τιµές σε µη ελκυστικά επίπεδα. Το µόνο 
θετικό είναι η ενδυνάµωση του δολαρίου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η Ολλανδία αυτό το διάστηµα δεν 
εξάγει, αλλά κρατά για πατατόσπορο.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Χρειάζονται οικονοµίες κλί-

µακας για να προωθήσουν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της ελληνικής πατάτας

Συνεδρίαση 14/02/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 70,13 +O,27

Μάιος '19 71,71 +0,31

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Τετάρτη
13/02

Πέµπτη
14/02

Παρασκευή
08/02

∆ευτέρα
11/02

Τρίτη
12/02

73

72

71

70

69

68

02/08/2019 72.55
02/11/2019 70.55
02/12/2019 69.78
02/13/2019 69.86
02/14/2019 70.13
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στους χαµένους της εαρινής 
καλλιεργητικής σεζόν, µε τις 
τιµές να κρατιούνται εδώ και 
τρία χρόνια σε επίπεδα που 
δεν ικανοποιούν τους παρα-
γωγούς, αλλά και δυσκολεύ-
ουν τους κτηνοτρόφους λό-
γω έλλειψης ρευστότητας, θα 
είναι το καλαµπόκι. Με το κό-
στος παραγωγής να ξεπερνά 
τα 150 ευρώ το στρέµµα, αυτή 
την περίοδο οι παραγωγοί δεν 
έχουν αποθέµατα στις αποθή-
κες τους, ενώ και κάποιες Ενώ-
σεις αποφεύγουν να το διαθέ-
σουν στην αγορά δεδοµένου ό-
τι  θα «βγουν µείον», γιατί α-
γόρασαν σε υψηλές τιµές από 
τον παραγωγό στο ξεκίνηµα. 
Μεγάλη πληγή οι εισαγωγές 

φθηνότερου προϊόντος από τις 
Βαλκανικές χώρες, όπως Βουλ-
γαρία, Ρουµανία, Πολωνία και 
Ουγγαρία, στις οποίες το καλα-
µπόκι καλλιεργείται σε τεράστι-
ες εκτάσεις ως ξηρικό, µε χαµη-
λότερο κόστος. Είναι άλλωστε 
γνωστό ότι έρχεται βουλγάρι-
κο καλαµπόκι στη ∆ράµα και 

τις Σέρρες µε 15-16 λεπτά πα-
ραδοτέο στον στάβλο, επίπεδα 
τιµής τα οποία δεν µπορεί να α-
νταγωνιστεί ο ντόπιος παραγω-
γός ούτε οι εγχώριοι έµποροι.

Εν τω µεταξύ, στη χώρα µας 
το καλαµπόκι θεωρείται κοστο-
βόρα καλλιέργεια, καθώς απαι-
τεί µεγάλες ποσότητες νερού 
και ενέργειας. Οι πρώτες εκτι-
µήσεις δείχνουν ότι οι καλλι-
εργούµενες εκτάσεις θα µειω-
θούν από τα περσινά 1,1 εκατ. 
στρέµµατα. Οι νέες σπορές θα 
ξεκινήσουν από τα µέσα Μαρ-
τίου ανάλογα µε την περιοχή 
και τις καιρικές συνθήκες. Πά-
ντως, δεν αναµένεται κάποια 
βελτίωση στην τιµή παραγω-
γού, η οποία εκτιµάται ότι θα 
παραµείνει στα ίδια επίπεδα, α-
πό 16 λεπτά στη Βόρεια Ελλά-
δα, µέχρι 20 λεπτά το ανώτερο. 

Χάνει από τη Βουλγαρία το καλαµπόκι 
ασύµφορες οι τιµές εδώ και 3 χρόνια 
Οι εισαγωγές φθηνότερου προϊόντος επίσης κόβουν στρέµµατα τη νέα σεζόν 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αύξηση της παραγωγής στους 

1.076 εκατ. τόνους περιµένει το 

∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών (IGC)

Σ
την ελληνική αγορά φορτώ-
θηκαν κάποια καράβια από 
λιµάνια µας κυρίως µε εµπο-
ρικά σιτάρια, προς κάλυψη 

παλιότερων συµβολαίων µε αγοραστή 
την Τυνησία. Η εν λόγω χώρα προέβη σε 
νέο διαγωνισµό αγοράς 92.000 τόνων, 

ο οποίος και έ-
κλεισε στα 292 
δολάρια ο τό-
νος, δηλαδή 
258 ευρώ ο τό-
νος παραδο-

τέα σε λιµάνι τους µε φορτώσεις Μάρ-
τιο και Απρίλιο. Πρόκειται για τον τρίτο 
διαγωνισµό του έτους και η τιµή απέχει 
ελάχιστα από τον προηγούµενο (µέσα 
Ιανουαρίου). Παράλληλα στο κοµµάτι 
των ζωοτροφικών φαίνεται πως οι κο-
τοπουλάδες εξακολουθούν να στηρί-
ζουν τις τιµές των χαµηλών ποιοτήτων. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΣΧΕ∆ΟΝ 
Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,10

ΕΚΑΤ. ΣΤΡEMΜATA

2018 150
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΙΜΕΣ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ 

16 – 20

15-16
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Λίγο η ευρωπαϊκή αγορά που δεν µπόρεσε να απορροφήσει τις µεγάλες ποσότητες ισπανικού ελαιολάδου που βγήκαν µέσα στον Ιανουάριο, λίγο οι αρκετοί 
παραγωγοί που δεν πουλάνε σε τόσο χαµηλές τιµές, η κινητικότητα του ελαιολάδου παραµένει υποτονική, µε λιγοστές πράξεις και τις τιµές στα ίδια επίπεδα.  

Έδαφος κερδίζουν οι τυνησιακές αποστολές ελαιολάδου 
στις αγορές των Ηνωµένων Πολιτειών, γεγονός που ανη-
συχεί τόσο την ισπανική όσο και την ιταλική βιοµηχανία, 
σύµφωνα µε τα όσα µεταδίδουν ισπανικά Μέσα. Σύµφωνα 
λοιπόν µε το διαδικτυακό πόρταλ ενηµέρωσης, olimerca.
com, η χώρα της Βορείου Αµερικής σηµείωσε µέσα στους 
πρώτους δέκα µήνες του 2018 αύξηση στις εξαγωγές ελαιο-
λάδου κατά 220%, ποσοστό που µεταφράζεται σε 41.030 τό-
νους, συγκριτικά µε τους 12.791 τόνους που διέθεσε το 2017. 

Από τις αποστολές αυτές, η τυνησιακή βιοµηχανία ε-
λαιολάδου µπόρεσε να κερδίσει περί τα 168.000 δολά-

ρια, κάτι που σηµαίνει ότι το τυνησιακό ελαιόλαδο  µπή-
κε στην αγορά αυτή µε µια µέση τιµή κοντά στα 4,09 
δολάρια το κιλό, τιµή σαφώς χαµηλότερη των 5,14 δο-
λαρίων που κοστολογείται το ιταλικό ή των 4,56 δολα-
ρίων το κιλό ισπανικού. Αυτό που ανησυχεί τους παρά-
γοντες της αγοράς αυτής είναι η ταυτόχρονη υποχώρηση 
των εξαγωγών των δυο ευρωπαϊκών χωρών. 

Ειδικότερα, οι Ισπανοί εξαγωγείς έστειλαν περί τους 
92.567 τόνους µέχρι τον Οκτώβριο του 2018 στις ΗΠΑ, 
11,36% δηλαδή λιγότερο από την ίδια περίοδο το προη-
γούµενο έτος. Οµοίως, η Ιταλία, εξήγαγε 10,23% λιγότε-
ρο ελαιόλαδο στις ΗΠΑ, ήτοι 87,025 τόνους. Τα δεδοµέ-
να αυτά δείχνουν πως το τυνησιακό ελαιόλαδο µπορεί να 
σταθεί µε επιτυχία στην αγορά των ΗΠΑ και να κερδίσει έ-
να σηµαντικό µερίδιο, µε την στήριξη του φθηνότερου συ-
ναλλάγµατος της χώρας σε σχέση µε το ευρώ.  

Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ αποτελεί το 
διάστηµα αυτό τον µοναδικό αγορα-
στή του ελληνικού ελαιολάδου, σε 
ποσότητες ωστόσο τόσες, όσες είναι 
οι περιορισµένες ανάγκες της, συ-
γκριτικά µε τον διαθέσιµο όγκο. Την 
ίδια στιγµή, οι Ιταλοί αγοραστές δεν 
είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν 
στις τιµές που προσφέρουν οι Έλλη-

νες, πιέζοντας τες στα επίπεδα της Ι-
σπανίας. Έτσι, το τελευταίο διάστη-
µα η τιµή στα Χανιά παραµένει 3 ευ-
ρώ, σύµφωνα µε τον Νίκο Ρενιέρη, 
υπεύθυνο πωλήσεων σε εξαγωγική 
εταιρεία µε έδρα τα Χανιά. Ωστόσο 
αναµένεται µια διακύµανση των 10 
λεπτών, το προσεχές διάστηµα είτε 
ανοδική είτε καθοδική.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ αναµένονται στο σύνο-
λό τους οι εισαγωγές ελαιολάδου 
για την τρέχουσα εµπορική περίοδο 
2018-2019, αφού θα υποχωρήσουν 
κατά 6%, στους 874.500 τόνους συ-
γκριτικά µε πέρυσι. Στην ΕΕ, τα έως 
τώρα στοιχεία κάνουν λόγο για συ-
νολική µείωση των εισαγωγών α-

πό τρίτες χώρες κατά 33%. Αξίζει να 
σηµειωθεί ωστόσο πως πέρυσι οι ει-
σαγωγές από τρίτες χώρες, και κυρί-
ως από την Τυνησία, είχαν σηµειώ-
σει αύξηση κατά 84%, µε το ενδοκοι-
νοτικό εµπόριο να υποχωρεί τελικά 
την ίδια χρονιά κατά 1%, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του IOC.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι στο κλείσιµο της 
περιόδου 2017-2018, οι εισαγωγές 
ελαιολάδου είχαν σηµειώσει αύξη-
ση κατά 29% στη Βραζιλία, 18% στον 
Καναδά, 7% στην Αυστραλία, 4% στη 
Ρωσία και 2% στις ΗΠΑ, ενώ παρέµει-
ναν σταθερές στην Ιαπωνία. Ωστό-

σο το ενδιαφέρον της Κίνας είχε ο-
δηγήσει σε µια υποχώρηση των ει-
σαγωγών κατά 8%. Στην περίπτωση 
των επιτραπέζιων ελιών, το κλείσιµο 
της τρέχουσας περιόδου, θα δει τις ει-
σαγωγές µειωµένες κατά 2% σε σχέ-
ση µε πέρυσι,στους 625.000 τόνους.

ΕΝΑ ΜΕ ∆ΥΟ βυτία την εβδοµάδα 
διακινούνται τελευταία στη Νότια 
Λακωνία, µε τιµή κοντά στα 3,50 
ευρώ το κιλό. Γενικά στη Λακω-
νία η τιµή κυµαίνεται στα 3,50 µε 
2,40 ευρώ ανάλογα µε την ποιότη-
τα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 
ΕΑΣ Λακωνίας, Νίκο Προκοβάκη, 
ο οποίος αναφέρει πως «πράξεις 

γίνονται όχι όµως αφειδώς». Πε-
ρισσότερο αισιόδοξος, ο Παναγιώ-
της Ντανάκας από τον Α.Σ Μολά-
ων Πακίων, υποστηρίζει πως «α-
πό τη στιγµή που το λακωνικό ε-
λαιόλαδο άντεξε τη δύσκολη πε-
ρίοδο του Ιανουαρίου στα 3,50 ευ-
ρώ, εκτιµώ εφικτό το ένα δεκάλε-
πτο παραπάνω από τον Μάρτιο».

ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ από τον Οκτώβριο 
του 2018 µέχρι τον Σεπτέµβριο 
του 2019, σύµφωνα µε το τελευ-
ταίο δελτίο του IOC, οι αναµενό-
µενες ποσότητες ελαιολάδου και 
πυρηνελαίου που θα έχουν εισα-
χθεί µέχρι το κλείσιµο της περιό-
δου ανά χώρα, θα αυξηθούν κατά 

5% στην περίπτωση της Κίνας και 
2% στην περίπτωση της Βραζιλί-
ας. Από την άλλη θα παραµείνουν 
σταθερές σε Αυστραλία Ρωσία και 
ΗΠΑ, συγκριτικά µε την προηγού-
µενη ελαιοκοµική σεζόν, ενώ θα 
µειωθούν αισθητά στον Καναδά, 
κατά 8% και την Ιαπωνία κατά 1%.

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ∆εκεµβρίου 2018, 
σύµφωνα µε τον IOC, η τιµή παρα-
γωγού στην Ελλάδα υποχώρησε 
κατά 14% συγκριτικά µε την προ-
ηγούµενη αντίστοιχη περίοδο, µε 
µια µέση τιµή στα 2,88 ευρώ το κι-
λό. Μειωµένη καταγράφεται και η 

τιµή παραγωγού στην Ισπανία, ό-
που µε µια τιµή στα 2,79 ευρώ το 
κιλό, κατά το ίδιο διάστηµα, εµ-
φανίζεται να έχει υποχωρήσει κα-
τά 22%. Αντίθετα στην Ιταλία, η µέ-
ση τιµή παραγωγού έφτασε τα 5,93 
ευρώ το κιλό, αυξηµένη κατά 49%.

Θεαματική απογείωση του 
τυνησιακού ελαιολάδου στις ΗΠΑ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΗΠΑ
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Με φειδώ οι εµπορικές πράξεις στο ντόπιο ελαιόλαδο 

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
3,00

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
2,60�2,70

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
3,50 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΤΙΜΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ

ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

� 14%

� 22%

+49%
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Θετική στάση αναµονής για τα 
κόκκινα δάνεια δείχνει το Χ.Α
Η αγορά επιβεβαίωσε για ακόµη µία εβδοµάδα 
ότι δεν είναι έτοιµη να διασπάσει τις 660 
µονάδες, καθώς είναι η τρίτη φορά µέσα σε 
δέκα ηµέρες που πλησιάζει το επίπεδο χωρίς να 
το δοκιµάζει επί της ουσίας. Φαίνεται πως η 
αγορά δείχνει αντοχές πάνω στο επίπεδο των 
650 µονάδων, το οποίο και κρατά από τις 5 
Φεβρουαρίου, διατηρώντας βραχυπρόθεσµα µια 
θετική στάση αναµονής, αφού όλα δείχνουν 
πως οι παράγοντες περιµένουν τις εξελίξεις σε 
επίπεδο διαχείρισης των «κόκκινων δανείων».

HEINEKEN: Υποχώρησαν τα 
καθαρά κέρδη της Heineken 
κατά 1,7% το 2018, ενώ όπως 

ενηµέρωσε, αναµένει το 
περιβάλλον να παραµείνει αβέβαιο 
και ευµετάβλητο. Η δεύτερη 
µεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας 
στον κόσµο ανακοίνωσε ότι ο όγκος 
πωλήσεων µπίρας αυξήθηκε κατά 
4,2%. Η ολλανδική επιχείρηση είχε 
προσαρµοσµένα λειτουργικά κέρδη 
ύψους 3,87 δισ. ευρώ, σε σύγκριση 
µε τα 3,76 δισ. το 2017.

YARA: Η Yara παρουσίασε 
βελτιωµένα οικονοµικά αποτελέσµατα 
κατά το 4ο τρίµηνο του 2018 και 
αύξηση κερδών (πριν αφαιρεθούν 
τόκοι, φόροι, και απόσβεση) 21%, σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, ήτοι 
ανήλθαν σε 424 εκατοµµύρια 
δολάρια. Τα αποτελέσµατα αυτά, 
προέκυψαν λόγω των µεγάλων 
πρότζεκτ που «τρέχει» η εταιρεία και 
του ισχυρού δολαρίου. Ο 
µακροπρόθεσµος στόχος της Yara 
βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, µε την 
εταιρεία να φιλοδοξεί να έχει 500 
εκατ. δολάρια κέρδη (πριν 
αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και 
απόσβεση µέχρι το 2020. 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Η Παπαστράτος 
έλαβε πρόσφατα την πιστοποίηση 
EQUAL-SALARY και γίνεται έτσι ο 
πρώτος εργοδότης στην Ελλάδα που 
διαθέτει επίσηµα αυτή την 
αναγνώριση.

COCA COLA HBC: Η εταιρεία σηµείωσε 
αύξηση εσόδων για δεύτερο διαδοχικό 
έτος.Τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη 
για το σύνολο του 2018 αυξήθηκαν 
9,6% και ανήλθαν σε 680,7 εκατ.ευρώ 
και τα συγκρίσιµα βασικά κέρδη ανά 
µετοχή αυξήθηκαν κατά 5,9%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Αν η Γαλλία πάψει να καταναλώνει και 
η Γερµανία πάψει να παράγει, τότε θα υ-
πάρξει µείζον πρόβληµα στην ευρωζώ-
νη». Με τη φράση αυτή ο Λουντοβίκ Σου-
µπράν, οικονοµολόγος της Allianz, περι-
γράφει στο Bloomberg, τις ανησυχίες που 
επικρέµανται πάνω από την ευρωζώνη, 
δεδοµένου ότι η υποχώρηση της ζήτησης 
στις εν λόγω ατµοµηχανές είναι εµφανής 
κι αυτό το έχουν αντιληφθεί και οι επεν-
δυτές που βλέπουν την Ευρώπη ως σο-
βαρότερη απειλή για την παγκόσµια οι-
κονοµία. Ο δείκτης euro του Bloomberg 
κινείται στο χαµηλότερο επίπεδο από τα 
µέσα του 2017 και οι ευρωπαϊκές µετο-
χές είναι φθηνότερες όσο ποτέ σε σχέση 
µε τα οµόλογα. «Είµαστε αισιόδοξοι για 
τις ΗΠΑ, όµως θεωρούµε ότι έχουν αυ-

ξηθεί οι κίνδυνοι για την Ευρώπη», δή-
λωσε ο Ντέιβιντ Φίλκερτς Λαντάου, επι-
κεφαλής οικονοµολόγος της Deutsche 
Bank. Αν η κατάσταση χειροτερέψει, ε-
γείρεται το ερώτηµα πώς θα ανταποκρι-
θούν οι θεσµοί, ενώ δεν έχουν αποµεί-
νει πολλά όπλα στην ΕΚΤ. Ενώ κατά το 
παρελθόν χώρες όπως η Ελλάδα υπήρ-
ξαν η αιτία για τη βραδύτητα της οικονο-
µικής ανάπτυξης, αυτή τη φορά είναι οι 
προοπτικές της Γερµανίας, της Γαλλίας, 
της Ιταλίας, των τραπεζών και το Brexit. 

Στο µεταξύ, το επενδυτικό κλίµα ένα-
ντι της Ελλάδας φαίνεται να «ζεσταίνε-
ται», ανοίγοντας το δρόµο για την πρώ-
τη έκδοση 10ετούς οµολόγου από τότε 
που ξέσπασε η οικονοµική κρίση στη 
χώρα, γράφει η HSBC σε νέα της έκθεση. 

Παλίρροια
Στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
«Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε.» εισήλθε η 
ελληνική επενδυτική εταιρεία VNK 
Capital, αποκτώντας το 36% αυτής. 
Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας η 
περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας 
της ελληνικής βιοµηχανίας, κορυφαίας 
στον κόσµο στην παραγωγή ντολµά και 
µεγαλύτερης ελληνική εταιρείας σε 
εξαγωγές έτοιµων γευµάτων.

Lidl
Στις 14 Φεβρουαρίου η Lidl Ελλάς 
εγκαινίασε ένα νέο κατάστηµα στη 
Λάρισα/ Γιάννουλη στο 2ο χλµ Ε.Ο. 
Λάρισας – Κοζάνης. Έτσι φτάνει τα 
τέσσερα καταστήµατα στην πόλη της 
Λάρισας σε σύνολο 222 καταστηµάτων σε 
όλη την Ελλάδα. Η λειτουργικότητα, η 
άνεση και η εξυπηρέτηση στεγάζονται σε 
ένα σύγχρονο κατάστηµα – επένδυση για 
την τοπική κοινωνία και οικονοµία.

Λείπουν καύσιμα
στην ατμομηχανή 

 Ανησυχεί η ισχνή ζήτηση στην ευρωζώνη 
 «Ζεσταίνεται» το επενδυτικό κλίμα Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
654,03

 

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

658

656

654

652

650

648

646

Πέµπτη 14/02

Τρίτη
12/02

Τετάρτη
13/02

Πέµπτη
14/02

Παρασκευή
08/02

∆ευτέρα
11/02

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
FORTHNET Α.Ε. 0,1090 +19,13%

ΑΝΕΚ Α.Ε 0,0550  +10,00%

BIOKARPET S.A. 0,5500 +10,00%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,2300 +9,52%

PASAL Α.Ε. 0,0840 +9,09%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,1100 -7,56%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,5650 -6,61%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,4740 -5,20%

COCA-COLA HBC AG 28,9400 -4,90%

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε 0,3520 -4,86%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.208,62 - 0,51%
 NASDAQ Comp 6.615,02 - 0,31 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.991,55 - 0,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.734,23 + 0,091%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.580,19 + 0,20%
Παρίσι CAC-40 4.689,39 - 0,87%
Ζυρίχη SMI 8.429,30 + 2,85 %
Τόκιο NIKKEI-225 20.014,77 - 0,31%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
W. Street D. JONES-30 25.451,07 - 0,36%
 NASDAQ Comp 7.427,78 +0,100%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.186,46 - 0,50%
Λονδίνο FTSE 100 7.197,01 +0,086%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.089,79 - 0,69%
Παρίσι CAC-40 5.062,52 - 0,23%
Ζυρίχη SMI 9.142,71 - 0,23%
Τόκιο NIKKEI-225 21.139,71 - 0,023%
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Ξανά οι ΑΤΑΚ για τα αγροτεμάχια 
στο προσκήνιο με τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ

Τ
ο 2018, κατά τη διάρκεια της υποβολής των 
δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣ∆Ε, ήταν η πρώ-
τη φορά που ζητήθηκε από τους φορείς υ-
λοποίησης των αιτήσεων (Πύλες), η ανα-

γραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων στα συµφωνητικά.
Έγινε ένας κακός χαµός, κάτι α-

πόλυτα λογικό, αφού δεν µπορείς 
να ζητάς κατά την έναρξη της εργα-
σίας αυτής, ένα διόλου εύκολο στην 
ανεύρεση  δικαιολογητικό. Ο ΑΤΑΚ 
εύκολα µπορεί να βρεθεί σε ένα α-
κίνητο που είναι καταχωρηµένο στο 
Ε9 του ιδιοκτήτη. Πολύ δύσκολα ό-
µως αυτό µπορεί να γίνει όταν οι ι-
διοκτήτες βρίσκονται στο εξωτερικό 
ή υπάρχουν πολλοί κληρονόµοι ε-
νός αγροτεµαχίου.

Σωστά λοιπόν πέρυσι αποφασί-
στηκε να διευκολυνθούν οι αγρό-
τες-παραγωγοί στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 
και δόθηκε παράταση για ένα έτος. 
Οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε µπόρεσαν να ο-
λοκληρωθούν µε την προϋπόθεση 
ότι, πριν από τις νέες δηλώσεις -αυ-
τές του 2019- θα έχουν βρεθεί όλοι 
οι ΑΤΑΚ όλων των αγροτεµαχίων και 
θα καταχωρηθούν στο σύστηµα δια-
φορετικά οι φετινές δηλώσεις καλ-

λιέργειας δεν θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν. Και 
µη ολοκλήρωση δήλωσης ΟΣ∆Ε σηµαίνει µη λήψη ε-
πιδότησης. Πέρασε γρήγορα ο χρόνος, άλλωστε αυτός 
ο «ρηµάδης» ο χρόνος κυλά τόσο γρήγορα που  το νε-
ρό µπροστά του κινείται απελπιστικά αργά.

Πλησιάζουµε στην έναρξη των δηλώσεων καλλιέργει-
ας έτους 2019, Το σύνηθες διάστηµα σύνταξης τους εί-
ναι 15 Μαρτίου µε 15 Μαΐου, µε τυχόν παρατάσεις µπο-
ρεί να φτάσουµε και φέτος µέχρι τέλος Ιουνίου. ∆υστυ-

χώς όµως δεν έχει γίνει καµία βελ-
τίωση στο θέµα των ΑΤΑΚ. ∆εν εί-
ναι δυνατόν να θεωρήσω πως όλοι 
οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι –αυ-

τό µπορεί να το ισχυριστεί µόνο κάποιος πολιτικός και 
φυσικά είναι ψέµατα όταν ακούγεται από το στόµα του. 

∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΚΡΗ
Αν εξαιρέσω τους κλασικούς τεµπέληδες (σβαρνιά-

ρηδες τους λένε στον κάµπο [σβαρνιά = ίσασµα, σε ε-
λεύθερη µετάφραση είναι σβαρνιάρης = είναι τσαπα-
τσούλης, τα έχει όλα πεταµένα κάτω], οι οποίοι όπως 
κάθε φορά, αφού έκαναν τη δουλειά τους πέρυσι τα 
άφησαν στο έλεος του Θεού, σε στυλ «του χρόνου θα 
δούµε τι θα γίνει», οι περισσότεροι άνθρωποι είµαι σί-
γουρος, προσπάθησαν να βγάλουν άκρη µε τα ΑΤΑΚ. 

Από τις µέχρι τώρα οχλήσεις στα γραφεία συναδέλ-
φων σε όλη τη χώρα, διαπιστώνουµε ότι όση προσπά-
θεια κι αν κατέβαλαν, δεν µπόρεσαν να βγάλουν ά-
κρη, καθώς τα προβλήµατα που προκύπτουν στην α-
ναζήτηση είναι πολλά: Οι κληρονόµοι είναι πολλοί και 
δεν µπορούν να συνεννοηθούν, είτε αδιαφορούν, εί-
τε είναι χρόνια εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό και δεν 
γνωρίζουν καν πως έχουν γίνει ιδιοκτήτες αγροτικής 
γης. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, επει-

δή δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονοµιάς, δεν έχουν 
αναγράψει στο ποσοστό που τους αναλογεί, τα ακίνη-
τα που προέρχονται από κληρονοµιά.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε τις πάµπολες περιπτώ-

σεις στις οποίες, το συµφωνητικό που έχει δοθεί σε πε-
ρασµένη δήλωση ΟΣ∆Ε περιλαµβάνει τα στοιχεία του 
ιδιοκτήτη ο οποίος εν τω µεταξύ έχει αποβιώσει. Αυτό 
θα πρέπει άµεσα να αντικατασταθεί από νέο συµφω-
νητικό µε τα στοιχεία των κληρονόµων.

∆ιευκρινίζω επίσης ότι όταν ένα αγροτεµάχιο ανή-
κει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη, τότε το πο-
σοστό του καθενός έχει δικό του ΑΤΑΚ, άρα δεν φτά-
νει που θα πρέπει το αγροτεµάχιο να είναι αναγραµ-
µένο (όπως οφείλουν όλοι) στο Ε9 του καθενός, ο µι-
σθωτής (αυτός που το νοικιάζει από τους ιδιοκτήτες) θα 
πρέπει να αναγράφει δύο, τρεις ή και περισσότερους 
ΑΤΑΚ σε κάθε συµφωνητικό.

Αναρωτιέµαι όλο αυτό το διάστηµα, ποιος ο λόγος 
που ξαφνικά πέρυσι αποφασίστηκε να ζητηθεί ο Α-
ΤΑΚ των αγροτεµαχίων. Μη βιαστεί κανείς να πει «για 
τη διασφάλιση του να µην δηλώνονται δύο φορές τα 
χωράφια», γιατί δεν στέκει. Κατά τη δήλωση ΟΣ∆Ε, αν 
το χωράφι που θα πάει κάποιος να το δηλώσει στη δή-
λωση καλλιέργειας του είναι ήδη δηλωµένο από άλ-
λον, δεν επιτρέπεται από το σύστηµα που χρησιµοποι-
ούν οι φορείς, να δηλωθεί ξανά. 

Πιο πιθανό είναι, όποιος το πρότεινε, να µην κατά-
λαβε τι είδους προβλήµατα δηµιουργεί ή ότι δεν χρει-
άζεται καν κάτι τέτοιο, αφού ο ψηφιακός χάρτης δια-
σφαλίζει το απαγορευτικό της διπλής καταχώρησης.

Ας φροντίσουν εποµένως, άµεσα, να ενηµερώσουν 
τους ανθρώπους τι θα γίνει φέτος, γιατί βλέπω τον Μάρ-
τη να πάµε σε νέα παράταση. ∆ιαφορετικά, εκατοντάδες 
χιλιάδες κόσµου θα επιφορτιστούν µε ανούσιες ενέρ-
γειες γεµάτες άγχος και θα ταλαιπωρούνται αναζητώ-
ντας ΑΤΑΚ που δεν υπάρχουν για διάφορους λόγους.

Σύστηµα
Χωράφι που είναι ήδη 
δηλωµένο από άλλον, 
δεν επιτρέπεται από το 

σύστηµα να δηλωθεί ξανά 

∆ιπλοδηλωµένα
Ο ψηφιακός χάρτης δια-

σφαλίζει το απαγορευτικό 
της διπλής καταχώρησης 

του ίδιου χωραφιού

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Συνάντηση των αγροτών µε 
τα συναρµόδια υπουργεία

Τη στιγµή που γράφεται το άρθρο, δεν υπάρχει 
σε µένα καµία ενηµέρωση σχετικά µε την 

αναµενόµενη συνάντηση των εκπροσώπων των 
αγροτών µε τους Υπουργούς Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Εργασίας και λοιπών. Αναµένω 
την ενηµέρωση των αποτελεσµάτων της 

συνάντησης, για να σχολιάσω µετά.

Oι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ

Η εκκαθάριση του 2018, παρότι την περιµένουµε 
από τον Αύγουστο, αναµένεται στις αρχές 
Μάρτη (µε επιφύλαξη). Μέχρι τότε µπορείτε 
ή να συνεχίσετε να πληρώνετε το µηνιάτικο της 
ασφάλισης σας ή να µην πληρώσετε µέχρι να 
γίνει η εκκαθάριση. Υπό την προϋπόθεση βέβαια 
ότι δεν θα χρειαστείτε ασφαλιστική ενηµερότητα.
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Πληρώνει αμέσως η Βιολογική Γεωργία
Τα έτη που πέρασαν από την ένταξη στην πρώτη πρόσκληση αφήνουν υποσχέσεις 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 δηµοσι-
εύθηκε η νέα πρόσκληση για την 
ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, τα 
Μέτρα 11.1.1 και 11.2.1. Οι ενδια-
φερόµενοι θα µπορούν να υποβά-
λουν τις αιτήσεις, µέσω των Συµ-
βούλων τους, από 19 Φεβρουαρίου 
έως και 21 Μαρτίου 2019.

Κατά την πρώτη προκήρυξη του 
προγράµµατος του Μέτρου 11 το 
2017, το µόνο κριτήριο επιλεξι-
µότητας, ήταν τα αγροτεµάχια να 
βρίσκονται σε περιοχές Natura. Το 
δεδοµένο αυτό, σε συνδυασµό µε 
τον πολύ αυξηµένο αριθµό αιτήσε-
ων, οδήγησε για τη µεν Κτηνοτρο-
φία στην ακύρωση του Προγράµ-
µατος, ενώ για τη Φυτική Παραγω-
γή που τελικά προχώρησε, στην α-
πόρριψη πολλών αιτήσεων, µε α-
ποτέλεσµα να µείνουν εκτός προ-
γράµµατος κατηγορίες παραγω-
γών που δεν θα έπρεπε, όπως για 
παράδειγµα παλιοί Βιοκαλλιεργη-
τές, οι οποίοι διαµαρτυρήθηκαν ε-
ντόνως και όχι άδικα.

Από τότε όµως, και αφού τροπο-
ποιήθηκαν και εµπλουτίστηκαν τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας, άνοιξε το 
2018 πρόγραµµα της Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας (Μέτρα 11.1.2 και 
11.2.2). Τα αποτελέσµατα δικαίω-
σαν τους αιτούντες και όσους είχαν 
δυσαρεστηθεί από την Πρόκληση 
του έτους 2017. Αυτό δε που απο-
δεικνύεται, ήδη µετά από δύο έτη 
πληρωµής για τους επιλέξιµους του 

της Φυτικής από το 2017 και ένα έ-
τος για τους επιλέξιµους της Κτη-
νοτροφίας από το 2018, είναι ότι 
το Μέτρο 11 πληρώνει στην ώρα 
του. Κάτι που δεν ίσχυε σε παλαι-
ότερα προγράµµατα Βιολογικής Γε-
ωργίας και Κτηνοτροφίας και που 
δίνει προστιθέµενη αξία στο Πρό-
γραµµα αυτό. Σίγουρα ο αριθµός 
των αιτούντων θα είναι µεγάλος. 

Ας κλείσουµε µε την ευχή, µε τα 

αποτελέσµατα των ∆ράσεων 11.1.1: 
«Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιο-
λογικές πρακτικές και µεθόδους πα-
ραγωγής στην γεωργία» και 11.2.1: 
Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βι-
ολογικές πρακτικές και µεθόδους 
παραγωγής στην γεωργία» να δο-
θεί η αφορµή για µια ουσιαστική 
στροφή στην Ποιότητα, που θα συ-
νεισφέρει στην πρόοδο και εξέλιξη 
του αγροτικού χώρου.  

Ποιότητα
Ας είναι αυτή η πρόσκληση 
µια ουσιαστική στροφή στην 

Ποιότητα, που θα συνεισφέρει 
στην πρόοδο και εξέλιξη του 

αγροτικού χώρου

Της Μαρίας
Γ. Χατζηδάκη
Γενικής ∆ιευθύντριας 
IRIS



Ποιότητα και αξιοπιστία 
στην αλυσίδα τροφίμων 
Ηγέτης πιστοποίησης η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

H παγκόσµια απαίτηση για ποιοτικά και 
ασφαλή τρόφιµα αυξάνεται και τα διε-
θνή standards για την καλλιέργεια και 
την παραγωγική διαδικασία γίνονται 
αυστηρότερα.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει αφοσι-
ωθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των 
τροφίµων στον πρωτογενή και δευτερο-
γενή τοµέα και την µεταποίηση µε πιστο-
ποιήσεις συστηµάτων και πρωτοκόλλων. 
Προσφέρει υπηρεσίες «one stop service» 
µε συνδυασµένες επιθεωρήσεις στον α-
γροδιατροφικό τοµέα έχοντας εγκεκριµέ-
νους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις τόσο 
στον πρωτογενή τοµέα όσο και στη µετα-
ποίηση και λιανεµπόριο- χονδρεµπόριο 
(GLOBALG.A.P., Chain of Custody, GRASP, 
ΙSO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Agents & 
Brokers, IFS Food, IFS Broker, IFS Logistic, 
επιθεωρήσεις δευτέρου µέρους, AGRO, 
Tesco NURTURE, Βιολογικά Προϊόντα).

Επιπλέον τα τελευταία χρόνια κερδί-
ζει συνεχώς έδαφος η πιστοποίηση βι-
ολογικών προϊόντων, ίσως όχι τόσο ε-
ντός των συνόρων αλλά σίγουρα στο ε-
ξωτερικό. Το µεγάλο στοίχηµα είναι να 
εκµεταλλευθεί η ελληνική γεωργία το 
νέο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας, 
οι πόροι να αξιοποιηθούν από τον Έλ-
ληνα βιοκαλλιεργητή και τα ελληνικά 
βιολογικά προϊόντα να ενισχύσουν τη 
θέση τους στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό. Μπορεί τα δικά µας προϊόντα να 
είναι σε κάποιες περιπτώσεις ακριβό-
τερα και να µην είµαστε ανταγωνιστι-

κοί στο κόστος παραγωγής, υπερτερού-
µε όµως στην ποιότητα. Κατά συνέπεια 
το νέο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργί-
ας είναι µια καλή ευκαιρία και σε κά-
θε περίπτωση οφείλουµε να την εκµε-
ταλλευθούµε.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει θυγα-
τρικές σε Κύπρο, Αίγυπτο και Λίβανο, ε-
νώ Έλληνες επιθεωρητές πραγµατοποι-
ούν συνεχώς επιθεωρήσεις στο εξωτερι-
κό. Βασικός πυλώνας της πολιτικής µας 
είναι η εξωστρέφεια και η ακόµη µεγα-
λύτερη διείσδυση στο εξωτερικό. Τα δι-
εθνώς αναγνωρίσιµα πιστοποιητικά της 
TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρουν 
διαβατήριο εγκυρότητας στην Ελλάδα και 
στις διεθνείς αγορές.

Πιστοποίηση
Τα τελευταία χρόνια κερδίζει 

συνεχώς έδαφος η πιστοποίηση 
βιολογικών προϊόντων, ίσως 
όχι τόσο εντός των συνόρων 
αλλά σίγουρα στο εξωτερικό

TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
Τα διεθνώς αναγνωρίσιµα πιστοποιητικά της TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρουν 
διαβατήριο εγκυρότητας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.
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Μια εταιρεία δίνει υπεραξία 
στην αγορά ντόπιου κρέατος

 Αναπτύσσει συνεργασίες η HPM με τρεις φάρμες σε Θεσσαλία, Μακεδονία
 Προμήθειες σε πρόβειο, βόειο βιολογικό και ελληνικού μαύρου χοίρου

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ελληνική απάντηση στο ιταλικό προσούτο, το ισπα-
νικό χαµόν και σε µια σειρά από άλλα branded κρέ-
ατα που είναι ταυτισµένα µε εθνότητες στη συνεί-
δηση των καταναλωτών, θέλει να δώσει η Hellenic 
Premium Meat, µια εταιρεία µεταποίησης, τυποποί-
ησης κι εµπορίας αµιγώς ελληνικού πρόβειου, βόει-
ου και χοιρινού κρέατος, από φυλή µαύρου χοίρου.

Με έδρα και παραγωγικές εγκαταστάσεις στη 
Μάνδρα Αττικής η «HPM» πρωτοεµφανίστηκε στο 
ελληνικό αγροδιατροφικό επιχειρείν µόλις τον 
Νοέµβριο του 2018, «λανσάροντας» στην αγο-
ρά µια εκτεταµένη γκάµα επώνυµων προϊόντων 
κρέατος, µε πρώτη ύλη που προέρχεται µόνο από 
συνεργαζόµενες εγχώριες εκµεταλλεύσεις και µε 
ελληνική τεχνογνωσία στο κοµµάτι τόσο της πα-
ραγωγής, όσο και της τυποποίησης.

«Στόχος µας είναι να παίξουµε ρόλο «play maker» 
στην εγχώρια αγορά κρέατος, δικτυώνοντας κτηνο-
τροφικές εκτροφές, σφαγεία, εµπορικές επιχειρή-

σεις για να δηµιουργήσουµε ένα επώνυµο προϊόν, 
που θα µπορεί να φτάσει µε ταυτότητα στα εστιατό-
ρια ή το τραπέζι του τελικού καταναλωτή στην Ελ-
λάδα, αλλά και στο εξωτερικό», ανέφερε σε σχετι-
κή παρουσίαση της επιχείρησης και των προϊόντων 
της, ο κτηνίατρος και µικροβιολόγος τροφίµων της 
Hellenic Premium Meat, Νίκος Κασσαλιάς.

Για την προµήθεια πρώτης ύλης η HPM, τόνισε 
ο ίδιος, συνεργάζεται, σε αυτή τη φάση, µε τρεις 
φάρµες στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, τόσο για 
το πρόβειο και το βόειο βιολογικό κρέας, όσο και 
για κρέας φυλής ελληνικού µαύρου χοίρου.

Με άξονα την καινοτοµία και τις ανάγκες της α-
γοράς, η εταιρεία εισάγει µία νέα διαδικασία ωρί-
µανσης για το µοσχαρίσιο κρέας µε αιθέρια έλαια, 
καθώς και πρωτοποριακές τεχνικές και µεθόδους 
συσκευασίας, που δίνουν την δυνατότητα στο κρέ-
ας να ωριµάσει µέσα σε αυτήν, ενώ προσφέρει και 
συγκεκριµένα κοµµάτια και παρασκευάσµατα, τα 
οποία επιζητά η µαζική εστίαση, αλλά δεν µπορεί 
να εξασφαλίσει εξαιτίας της αδυναµίας συντονι-
σµού των επιµέρους κρίκων της αλυσίδας.

Όλα τα προϊόντα της Hellenic Premium Meat κυ-
κλοφορούν κάτω από την οµπρέλα τριών επώνυ-
µων ετικετών (brands) και συγκεκριµένα, τη Grecian 
Prime, που αφορά προϊόντα κρέατος από µοσχάρια 
βιολογικής εκτροφής, τη Greco Negro, µε προτά-
σεις που βασίζονται σε πρώτη ύλη από ζώα ελλη-
νικής φυλής µαύρου χοίρου και την Agnus Greco, 
η οποία αντιπροσωπεύει προϊόντα από κρέας αρ-
νιού και προβάτου. Η διάθεση των προϊόντων της 
ΗΡΜ γίνεται προς το παρόν κυρίως µέσω της αγο-
ράς µαζικής εστίασης, αλλά και από επιλεγµένα 
delicatessen και κρεοπωλεία, ενώ οι καταναλω-
τές µπορούν να τα γευτούν και σε κάποια εστιατό-
ρια στην Αθήνα και σε νησιά όπως η Σαντορίνη, η 

Μύκονος, η Ρόδος και η Κρήτη. Επίσης µικρές εξα-
γωγές έχουν πραγµατοποιηθεί στο Βέλγιο και γί-
νονται συζητήσεις για τη Γερµανία και την Αγγλία. 

«Λόγω των εδαφοκλιµατικών συνθηκών στη 
χώρα µας και της πλούσιας βιοποικιλότητάς της, 
το κρέας των εγχώριων εκτροφών έχει συγκριτι-
κό πλεονέκτηµα, το οποίο, όµως, δεν καταφέρα-
µε να κεφαλαιοποιήσουµε όσο θα έπρεπε, δηµι-
ουργώντας ένα εθνικό Brand, όπως συµβαίνει  
µε το Scotish Pork, το Irish Beef, το Black Agnus 
Beef και άλλα» τόνισε ο κ. Κασσαλιάς και συ-
µπλήρωσε πως είναι εξίσου αναγκαίο να εκπαι-
δευτεί και ο καταναλωτής για να µάθει να αγο-
ράζει και να µαγειρεύει σωστά το κρέας.

Πάνω από 40 κωδικοί κρεάτων κάτω 
από την ομπρέλα επώνυμων ετικετών

Αποδίδουν οι επενδύσεις 
για το κατίκι ∆οµοκού
Αποδίδουν οι επενδύσεις 2,5 εκατ. 

ευρώ της ΟΠΤΙΜΑ που έχει εντάξει στο 
χαρτοφυλάκιο της από το 2017 το κατίκι 

∆οµοκού «Ορεινές Πλαγιές» καθώς πέρα από τη 
βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του 
και την ανανέωση της εικόνας του κατάφερε µέσα 
σε 12 µήνες να πετύχει την επιστροφή της 
∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. σε κερδοφορία (2018 EBITDA 
450.000 ευρώ, έναντι 160.000 ευρώ το 2017). 

Σε χαµηλά επίπεδα η κατανάλωση 
λιπασµάτων το 2018
Σε χαµηλά επίπεδα κινήθηκε το 2018 η εγχώρια 
κατανάλωση λιπασµάτων, γεγονός που επηρέασε 
τις αποδόσεις και την ποιότητα των ελληνικών 
καλλιεργειών. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων 
του Συνδέσµου Παραγωγών Εµπόρων 
Λιπασµάτων, η αγορά έχει σταθεροποιηθεί 
χαµηλά, στους 818.962 τόνους. Η κατανάλωση 
λιπασµάτων µειώθηκε στους 20.000 τόνους. 
Σηµαντική πτώση και στις µονάδες αζώτου, που 
υποχώρησαν 7% σε σχέση µε το 2017 και 
ανήλθαν το 2018 στις 179.000 τόνους. 

Εξαγωγική γέφυρα 4 δις
από την Τράπεζα Πειραιώς 
Ένα νέο καινοτόµο τραπεζικό εργαλείο, µε την 
επωνυµία «Γέφυρα στις Εξαγωγές», που προσβλέπει 
στη µείωση του πιστωτικού κινδύνου στις εµπορικές 
συναλλαγές και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς 
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων «ρίχνει» 
στην αγορά η Τράπεζα Πειραιώς, που δροµολογεί 
χρηµατοδοτήσεις 4 δισ. ευρώ.

O κτηνίατρος και 
µικροβιολόγος 
τροφίµων της 
Hellenic Premium 
Meat, Νίκος 
Κασσαλιάς.

Η διάθεση των προϊόντων 
της ΗΡΜ γίνεται προς το 
παρόν κυρίως µέσω της 

αγοράς µαζικής εστίασης, 
αλλά και από επιλεγµένα 

delicatessen 
και κρεοπωλεία.

ΝΕΑ
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Οχύρωση στα σιτηρά 
με τεχνογνωσία Bayer

 Κοντά στους παραγωγούς σιτηρών της Θεσσαλίας βρέθηκαν γεωπόνοι 
και ειδικοί της Bayer Ελλάς για να προσφέρουν λύσεις φυτοπροστασίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Σε κάθε αγροτικό προϊόν υπάρχει 
µια ιστορία, πίσω από κάθε φρούτο, 
λαχανικό αλλά και ρούχο υπάρχει έ-
νας άνθρωπος, που καλείται να παρά-
γει ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα µέ-
σα σε ένα όλο και δυσκολότερο οικο-
νοµικό και κλιµατικό περιβάλλον. Σε 
αυτόν τον άνθρωπο εµείς οι άνθρωποι 
της Βayer χρωστάµε ένα µεγάλο ευχα-
ριστώ και δεσµευόµαστε να τον στηρί-
ξουµε µε την έρευνα, τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες µας». Με τα παραπάνω 
λόγια άνοιξε την ηµερίδα της εταιρείας 
ο γεωπόνος Γεώργιος Γαλούσης, Field 
Marketing Management Central του 
Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer 
Ελλάς, το βράδυ της ∆ευτέρας 11 Φε-
βρουαρίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Αλµυρού στο Βόλο. 

Καινοτόµα φυτοπροστατευτικά προϊ-
όντα -ασπίδα στην φυτοπροστασία των 
σιτηρών, ορθή ζιζανιοκτονία, προστα-
σία από τους µύκητες, ατοµικά µέτρα 
προστασίας και απαντήσεις σε επίκαι-
ρα ερωτήµατα καλλιέργειας, ήταν τα 
θέµατα της ηµερίδας που διοργάνω-
σε ο Τοµέας Επιστήµης Γεωργίας της 
Βayer Eλλάς, στην οποία συµµετείχαν 
παραγωγοί και γεωπόνοι από την ευ-
ρύτερη περιοχή, αλλά και στελέχη της 
εταιρείας ανά την Ελλάδα. Ο γεωπόνος 
κ. Γαλούσης αναφέρθηκε στα κρίσιµα 
στάδια προστασίας της καλλιέργειας α-
πό µυκητολογικές προσβολές, κάνο-
ντας µια ανάλυση των τεχνικών προδι-
αγραφών των δραστικών ουσιών που 
χρησιµοποιούνται για την καταπολέ-
µηση των µυκήτων στα σιτηρά.

∆ύο κινήσεις του καλλιεργητή οι ο-
ποίες µπορούν να πολλαπλασιάσουν 

την σοδειά ή να την 
µειώσουν είναι σύµ-
φωνα µε τον κ. Γαλούση 
ο ψεκασµός στον σωστό 
χρόνο και η σωστή ποσότητα 
νερού. Όσο για την προστασία 
από τους µύκητες σιτηρών, αυτή αυ-
ξάνεται όσο αυξάνεται και η γνώση για 
την ταυτότητα του καθενός, τις ζηµιές 
που προκαλεί και  τον χρόνο και την ε-
πανάληψη των εφαρµογών, θεωρώντας 
ναυαρχίδα της Bayer το µυκητοκτόνο 
Madison µε βάση τις δραστικές ουσί-
ες Trifloxystrobin και Prothioconazole 
που εφαρµόζεται στο σιτάρι, το κριθά-
ρι, τη σίκαλη και το τριτικάλε. 

«Πρόληψη αντί θεραπείας»
Την σωστή ρύθµιση στην πράξη των 

ψεκαστικών µηχανηµάτων και τα µέ-
τρα προστασίας του χρήστη ανέλυ-
σε ο argonomic development expert  
Χριστόφορος Καλλιώρας. Με τη ρήση 
«Πρόληψη αντί θεραπείας» ο κ. Καλ-
λιώρας επισήµανε την σωστή επιλο-
γή των γαντιών, την ορθή διαδικασία 
για να βγουν και άλλες δέκα συµβου-
λές για την χρήση τους, καθώς µαζί µε 
την φόρµα προστατεύουν τον χρήστη 
από τυχόν υπολείµµατα φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων στον ψεκαστήρα.

Τέλος και ο Head of Field Marketing 
and Campaign Management του Το-
µέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer Ελ-
λάς, Γρηγόριος Μοσχόπουλος, ο οποί-
ος αναφέρθηκε στη µακροχρόνια στή-
ριξη των σιτοπαραγωγών µέσα από 
καινοτόµα φυτοπροστατευτικά προϊό-
ντα και ο Customer Advisory & Sales 
Representative Κλεοµένης Μπουγα-
νοσόπουλος συζήτησαν µε τους πα-
ρευρισκοµένους για τεχνικές πρακτι-
κές στην φυτοπροστασία. 

Με νέο χαρτοφυλάκιο
σπόρων λαχανικών
στη Fruit Logistica
Το νέο της χαρτοφυλάκιο σε σπόρους λαχανικών 
παρουσίασε η Bayer στην έκθεση Fruit Logistica 
2019. Μετά την πρόσφατη εξαγορά της Monsanto, 
η Bayer έγινε ο ηγέτης της αγοράς στον τοµέα 
αυτό, µε µία παγκόσµια παρουσία και ένα ευρύ 
χαρτοφυλάκιο µε τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα 
στις πιο κατάλληλες ποικιλίες. Η οργάνωση της 
Bayer σε σπόρους λαχανικών λειτουργεί 
παγκοσµίως κάτω από δύο εµπορικά σήµατα- αυτά 
του Seminis Seeds για καλλιέργειες υπαίθρου και 
του De Ruiter Seeds για καλλιέργειες υπό κάλυψη. 
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε νέες συµφωνίες 
συνεργασίας µε εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στο γεωργικό τοµέα, αλλά και µε ερευνητικά 
ινστιτούτα και µε το Αµερικανικό Ινστιτούτο για 
Συνεργασία στη Γεωργία (IICA).

Είναι πάγια πολιτική της Bayer 
Ελλάς να έρχεται κοντά στους 
παραγωγούς και να απαντά 
σε κρίσιµα ερωτήµατά τους.

Tο µυκητοκτόνο Madison 
έχει βάση τις δραστικές 
ουσίες Trifloxystrobin και 
Prothioconazole.

Δραστήρια

Madison 

∆ύο κινήσεις του καλλιεργητή οι 
οποίες µπορούν να πολλαπλασιάσουν 
τη σοδειά ή να τη µειώσουν είναι 
σύµφωνα µε τον κ. Γαλούση ο 
ψεκασµός στον σωστό χρόνο 
και η σωστή ποσότητα νερού.

Κρίσιμο



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου ανοίγει το ηλεκτρο-
νικό σύστηµα για υποβολή αιτήσεων στα πλαί-
σια του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας, συ-
νολικού προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ. Τα 
χρήµατα αυτά φτάνουν για περίπου 6.100 δι-
καιούχους, µε βάση τα νούµερα της 1ης πρό-
σκλησης, όπου εντάχθηκαν 11.337 άτοµα α-
πό 50.000 αιτήσεις, απορροφώντας προϋπο-
λογισµό 223 εκατ. ευρώ.

∆ικαιούχοι και επιλέξιµες καλλιέργειες
Στην πρόσκληση, που κλείνει 21 Μαρτίου,  

µπορούν να εντάξουν τα αγροτεµάχιά τους όλοι 
οι ενεργοί αγρότες που έκαναν ΟΣ∆Ε το 2018 

(έτος βάσης). Οι επιλέξιµες καλλιέργειες είναι: 
Ελιά, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύ-
λια οινοποιήσιµα, καλαµπόκι, χειµερινά σιτη-
ρά, µηδική, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ό-
σπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή (µπρό-
κολο, κουνουπίδη κ.λπ), βολβώδη (κρεµµύδι, 
σκόρδο κ.λπ), καρότο, πατάτα και ακρόδρυα. 

Έτη δεσµεύσεων και δράσεις 
Αν ο καλλιεργητής επιθυµεί να εντάξει αγρο-

τεµάχια που είναι ήδη πιστοποιηµένα ως βιολο-
γικά τότε αυτά εντάσσονται στη ∆ράση 11.2.1: 
«Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές 
πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσµευση). Τα α-
γροτεµάχια που δεν είναι πιστοποιηµένα και 
θα µετατραπούν σε βιολογικά, εντάσονται στη 
∆ράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές» (νεοεισερχόµενοι 3ετής 
δέσµευση). Σε κάθε περίπτωση η αίτηση µπο-
ρεί να αφορά και τις δύο δράσεις. 

Προτεραιότητα αν δεν φτάνουν τα λεφτά
Αν τώρα δεν φτάσουν τα χρήµατα για ό-

λους τους ενδιαφερόµενους, τότε η επιλο-
γή τους θα γίνει µε βάση κριτήρια µοριοδό-
τησης. Για τους «νεοεισερχόµενους» τα µισά 
από τα µόρια εξαρτώνται από την ηλικία (έ-
ως 18 ετών µέγιστη προτεραιότητα). Για τους 
«παλιούς» τα 50 από τα 100 συνολικά µόρια 
λαµβάνουν όσοι είναι τουλάχιστον 5 χρόνια 
συµβεβληµένοι µε φορέα πιστοποίησης. Και 
στις δύο περιπτώσεις, περισσότερες πιθανό-
τητες ένταξης συγκεντρώνουν επίσης οι κά-
τοχοι αγροτεµαχίων στα ορεινά.

Αιτήσεων αρχή για Βιολογικά 
που χωράνε 6.000 δικαιούχους
Από την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου μέχρι τις 21 Μαρτίου θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι 
ενδιαφερόμενοι, με το μπάτζετ των 120 εκατ. ευρώ να αφήνει χώρο για λίγους δικαιούχους

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, 

προκειµένου να ενταχθούν 
στις προκηρυσσόµενες 
δράσεις της Βιολογικής 
Γεωργίας, υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση
στήριξής τους, µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος 
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Ηλικία και εμπειρία 
εξασφαλίζουν κατά 
το ήμισυ την ένταξη 
στη Βιολογική Γεωργία   
Τα πενήντα από τα 100 μέγιστα μόρια λαμβάνουν οι νεοεισερχόμενοι μέχρι 
31 ετών και οι παλιοί με πενταετή εμπειρία για τις αντίστοιχες Δράσεις

Η πρόσκληση χωρίζεται σε δύο ∆ρά-
σεις, µία για την µετατροπή των αγρο-
τεµαχίων στα βιολογικά (11.1.1) και 
µία για την διατήρησή τους σε αυτό 
το καλλιεργητικό καθεστώς (11.2.1). 
Ανάλογα την εκµετάλλευση του ενδι-
αφερόµενου, η αίτηση που θα κάνει 
µπορεί να αφορά οποιαδήποτε δρά-
ση, ή ακόµα και τις δύο µαζί. 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογι-
σµός των αιτήσεων στήριξης για κάθε 
δράση είναι µεγαλύτερος του προκη-
ρυχθέντος ποσού (36 εκατ. ευρώ για 
νεοεισερχόεµνους και 84 εκατ. ευρώ 
για παλιούς), οι προτάσεις κατατάσ-
σονται βάσει των κριτηρίων επιλογής:

Κριτήρια µοριοδοτήσης µετατροπής
∆ράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη µε-

τατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µε-
θόδους παραγωγής στη γεωργία

1) Η ηλικία του υποψηφίου: Από 18 
έως και 31 ετών η µοριοδότηση βαίνει 
µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε δύο 
έτη ξεκινώντας από το 100: 100-84. Α-
πό 32 έως και 41 ετών η µοριοδότηση 
βαίνει µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε 
ένα έτος ξεκινώντας από το 93: 93-84. 
Από 42 ετών έως και 55 η µοριοδότηση 
βαίνει µειούµενη κατά 6 µόρια για κά-
θε έτος ξεκινώντας από το 83: 83-1. Το 
αποτέλεσµα πολλαπλασιάζεται στο τέ-
λος µε 0,5 για τα τελικά µόρια.

2) Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης 
σε ορεινές περιοχές: Μέγιστο 19,2 µόρια

3) Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης 
σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς 

εκτός των ορεινών: Μέγιστο 14,4 µόρια.
4) Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης 

του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για 
την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ και 
ο υποψήφιος είναι δικαιούχος Βιολογι-
κής Κτηνοτροφίας: Μέγιστο 9,6 µόρια

5) Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλ-
λευσης, ως προς τη συνολική του έκτα-
ση: Μέγιστο 4,8 µόρια

6) Το µέγεθος της αιτούµενης προς 
ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προ-
στατευόµενη περιοχή: Μέγιστο 2 µόρια

Σε περίπτωση ισοβαθµίας εντάσσεται 
αυτός που έχει τη µεγαλύτερη βαθµολο-
γία στο κριτήριο για ορεινούς.

Κριτήρια µοριοδότησης διατήρησης
11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρη-

ση βιολογικών πρακτικών και µεθό-
δων παραγωγής στη γεωργία

1. Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής 
του συστήµατος της βιολογικής γεωργί-
ας, κατά το χρονικό διάστηµα των αµέ-
σως προηγούµενων πέντε (5) ετών από 
την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζε-
ται στην πρόσκληση. Το ανώτατο όριο 
µοριοδότησης είναι τα πέντε (5) έτη. Ως 
ηµεροµηνία ένταξης της εκµετάλλευ-
σης στο σύστηµα ελέγχου θεωρείται η 
ηµεροµηνία ένταξης του παλαιότερου 
ενταγµένου στο σύστηµα αγροτεµαχί-
ου του υποψηφίου: 10 µόρια/έτος ε-
φαρµογής της βιολογικής γεωργίας. 

2) Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης 
σε ορεινές περιοχές: Μέγιστο 15,2 µόρια

3) Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης 
σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς 
εκτός των ορεινών: Μέγιστο 11,4 µόρια.

4) Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης 
του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για 
την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ και 
ο υποψήφιος είναι δικαιούχος Βιολογι-
κής Κτηνοτροφίας: Μέγιστο 7,6 µόρια

5) Η υπό ένταξη έκταση της εκµε-
τάλλευσης, ως προς τη συνολική του 
έκταση: Μέγιστο 3,8 µόρια

6) Το µέγεθος της αιτούµενης προς 
ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προ-
στατευόµενη περιοχή: Μέγιστο 2 µόρια

7) Επαγγελµατίας αγρότης µέλος 
ενήµερου Συνεταιρισµού, ή Οργά-
νωσης Παραγωγών, ή Οµάδας Πα-
ραγωγών: 10 µόρια.

∆ικαιούχοι του µέτρου µπορούν 
να κριθούν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή 
νοµικών προσώπων, τα οποία 
είναι ενεργοί γεωργοί. 

 Επιλέξιµοι προς ένταξη στο υ-
ποµέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη 
µετατροπή σε βιολογικές πρακτι-
κές και µεθόδους παραγωγής» 
είναι οι «νεοεισερχόµενοι», δη-
λαδή οι γεωργοί που αναλαµ-
βάνουν να εντάξουν στο σύστη-
µα της βιολογικής γεωργίας, α-
γροτεµάχια που δεν συµπερι-
λαµβάνονται σε ενεργή σύµ-
βαση µε Οργανισµό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέ-
χρι και τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 

Επιλέξιµοι προς ένταξη στο υ-
ποµέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για 
τη διατήρηση βιολογικών πρα-
κτικών και µεθόδων παραγω-
γής», είναι υποψήφιοι µε α-
γροτεµάχια, τα οποία είναι ε-

νταγµένα στο σύστηµα της βι-
ολογικής γεωργίας, µέσω σύµ-
βασης µε Οργανισµό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης, η οποία έ-
χει συναφθεί µέχρι 31 ∆εκεµ-
βρίου 2018.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφό-
σον έχουν στην κατοχή τους α-
γροτεµάχια, που δεν συµπερι-
λαµβάνονται στην ανωτέρω α-
ναφερόµενη σύµβαση µε Οργα-
νισµό Ελέγχου και Πιστοποίη-
σης, µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρί-
ου 2018, είναι επιλέξιµοι προς 
ένταξη και στο υποµέτρο 11.1 
«Ενισχύσεις για τη µετατροπή 
σε βιολογικές πρακτικές και µε-
θόδους παραγωγής» για τα εν 
λόγω αγροτεµάχια.

Σηµειώνεται πως ένας υπο-
ψήφιος δύναται να υποβάλει 
αίτηση στήριξης σε όσες από 
τις προκηρυσσόµενες δράσεις 
της παρούσας επιθυµεί.

Στα 90 ευρώ τα ακρόδρυα, 
60 ευρώ το στρέμμα για λαχανικά

Κρίτηρια επιλογής εφόσον 
ο προϋπολογισµός των αιτήσεων 
ξεπεράσει το προκηρυχθέν ποσό.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ) 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΣΤΑΦΙ∆Α
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
Ε∆Ω∆ΙΜΟΣ

ΜΗ∆ΙΚΗ ,
ΤΡΙΦΥΛΛΙ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ ΟΣΠΡΙΑ ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΠΑΛΙΟΙΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

679 719 900 845 600 122 585 430 456 900 600 

505 636 900 657 600 120 574 491 491 616 600 
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νταγµένα στο σύστηµα της βι-
ολογικής γεωργίας, µέσω σύµ-
βασης µε Οργανισµό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης, η οποία έ-
χει συναφθεί µέχρι 31 ∆εκεµ-
βρίου 2018.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφό-
σον έχουν στην κατοχή τους α-
γροτεµάχια, που δεν συµπερι-
λαµβάνονται στην ανωτέρω α-
ναφερόµενη σύµβαση µε Οργα-
νισµό Ελέγχου και Πιστοποίη-
σης, µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρί-
ου 2018, είναι επιλέξιµοι προς 
ένταξη και στο υποµέτρο 11.1 
«Ενισχύσεις για τη µετατροπή 
σε βιολογικές πρακτικές και µε-
θόδους παραγωγής» για τα εν 
λόγω αγροτεµάχια.

Σηµειώνεται πως ένας υπο-
ψήφιος δύναται να υποβάλει 
αίτηση στήριξης σε όσες από 
τις προκηρυσσόµενες δράσεις 
της παρούσας επιθυµεί.

Επιλέξιµες καλλιέργειες
Η Βιολογική γεωργία εφαρµό-

ζεται σε αγροτεµάχια µε: 
 Αροτραίες καλλιέργειες: α-

ραβόσιτος κτηνοτροφικός, α-
ραβόσιτος εδώδιµος, χειµερι-
νά σιτηρά, µηδική, τριφύλλι, 
άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή. 

 Μόνιµες καλλιέργειες: ε-
λιά, σταφίδα, επιτραπέζια στα-
φύλια και οινοποιήσιµα στα-
φύλια, ακρόδρυα.

 Όσπρια.
 Λαχανικά: Φυλλώδη, σταυ-

ρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα.
Το ύψος του πριµ (αναλυτι-

κά στον πίνακα κάτω) εξαρτά-
ται από τη ∆ράση που είναι ε-
νταγµένα τα αγροτεµάχια. Η 
πρόσκληση θα λάβει τα δεδο-
µένα από τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 
2018, όπου θα πρέπει να είναι 
δηλωµένες οι παραπάνω καλ-
λιέργειες. 

Στα 90 ευρώ τα ακρόδρυα, 
60 ευρώ το στρέμμα για λαχανικά

Οι δικαιούχοι πρέπει 
κατ’έτος να καλύπτονται 
από νόµιµη σύµβαση 
µε σύµβουλο.

Αιτήσεις 
για τις δύο δράσεις
Ένας υποψήφιος δύνα-
ται να υποβάλει αίτηση 

στήριξης σε όλες τις
προκηρυσσόµενες 

δράσεις Βιολογικών, 
αν έχει αγροτεµάχια 
πιστοποιηµένα και µη

Τριετείς 
δεσµεύσεις
για νέους, πέντε 
χρόνια για παλιούς

Οι δεσµεύσεις για τους 
«παλιούς» 
βιοκαλλιεργητές είναι 
πενταετούς διάρκειας, 
µε δυνατότητα ετήσιας 
παράτασης µετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου 
και µετά από σχετική 
πρόσκληση. Οι 
δεσµεύσεις για τους 
«νεοεισερχόµενους» 
είναι τριετούς διάρκειας. 
Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της 
τριετούς δέσµευσής 
τους για µετατροπή του 
συστήµατος 
καλλιέργειας σε 
βιολογική, µπορούν, εφ’ 
όσον το επιθυµούν και 
µετά από σχετική 
πρόσκληση, να 
ενταχθούν στις 
αντίστοιχες δράσεις του 
υποµέτρου 11.2.
Οι δικαιούχοι οφείλουν, 
κατ’ έτος, να 
καλύπτονται από νόµιµη 
σύµβαση µε σύµβουλο. 
Ο σύµβουλος 
υποχρεούται να 
ενηµερώνει το δικαιούχο
σε ότι αφορά στην ορθή 
εφαρµογή των 
απαιτήσεων του Μέτρου 
και επιπλέον, οφείλει να 
συµβουλεύει το
δικαιούχο για τις 
βέλτιστες πρακτικές, 
καθώς και για τα οφέλη 
της βιολογικής 
παραγωγής.

Όποιος έχει εντάξει τα αγροτεµά-
χια του σε άλλα Αγροπεριβαλλο-
ντικά Μέτρα (π.χ Κοµφούζιο, Α-
πονιτροποίηση), δεν µπορεί να 
τα βάλει και στη Βιολογική Γεωρ-
γία. Αυτό ορίζεται στα κριτήρια 
ένταξης της εκµετάλλευσης, κα-
θώς όπως φαίνεται γίνεται προ-
σπάθεια να περιοριστούν οι εν 
δυνάµει δικαιούχοι. Αναλυτικά 
τα αιτούµενα προς ένταξη αγρο-
τεµάχια, κατά περίπτωση, πρέπει 
να πληρούν τόσο κατά την υπο-
βολή της αίτησης στήριξης όσο 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέ-
σµευσης τα παρακάτω κριτήρια 
επιλεξιµότητας:

α) να είναι δηλωµένα στην Ε-
νιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υπο-
ψηφίου κατά το έτος 2018.

β) να κατέχονται νόµιµα κα-
τά την ένταξη και για κάθε έτος, 
καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης·

γ) ειδικά για τη δράση 11.2.1 
του Υποµέτρου 11.2 («παλιοί»), 
να περιλαµβάνονται σε ενεργή 
σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγ-
χου και Πιστοποίησης µέχρι και 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2018.

δ) στην περίπτωση των µόνι-
µων καλλιεργειών (δενδρώδεις 
καλλιέργειες και αµπελώνες) τα 
προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέ-
πει να είναι δηλωµένα στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης του ενδι-
αφερόµενου υποψηφίου για το 
έτος 2018, µε επιλέξιµη για τη 
δέσµευση µόνιµη καλλιέργεια 

ε) Το ελάχιστο µέγεθος των υ-
πό ένταξη αγροτεµαχίου που έ-
χουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης του 2018 του υπο-
ψηφίου να ανέρχεται σε 1 στρέµ-
µα, το οποίο πρέπει να διατηρεί-
ται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου δέσµευσης. 

ζ) Τα αγροτεµάχια µε αροτραίες 
καλλιέργειες τα οποία σύµφωνα 
µε την ΕΑΕ του υποψηφίου έτους 
2018 είχαν καλλιεργηθεί µε µη ε-
πιλέξιµες για ενίσχυση καλλιέρ-

γειες, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιµα 
για ένταξη υπό την αίρεση δήλω-
σης στις ΕΑΕ των ετών εφαρµο-
γής, επιλέξιµων για ενίσχυση α-
ροτραίων καλλιεργειών. 

η) Στην περίπτωση συνδυα-
σµού µέτρων ή δράσεων ή δε-
σµεύσεων σε επίπεδο ενταγµέ-
νης εκµετάλλευσης, οι επιτρεπό-
µενοι συνδυασµοί µεταξύ του Μέ-
τρου 11 και των Μέτρων 10 «Γε-
ωργοπεριβαλλοντικά και κλιµα-
τικά µέτρα», και 14 «Καλή µε-
ταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 
2014-2020, εµφανίζονται στο 
Παράρτηµα Ι της µε αριθµ. Πρωτ. 
2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ 
Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης µε θέµα «Καθο-
ρισµός πλαισίου εφαρµογής του 
Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέρ-
γειες» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Στην ως άνω περίπτωση 
τα αγροτεµάχια που ο υποψήφι-
ος αιτείται να εντάξει στο Μέτρο 
11 δε µπορεί να είναι ενταγµένα 
και σε ένα από τα ως άνω ανα-
φερόµενα συνδυαζόµενα µέτρα.

Καμία περίπτωση
συνδυασμού με άλλα Μέτρα

Οι δεσµεύσεις για τους «παλιούς» βιοκαλλιεργητές είναι πενταετούς διάρκειας 
µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης µετά την λήξη της αρχικής περιόδου από 
την πρόσκληση, ενώ για τους «νεοεισερχόµενους» είναι 3τούς διάρκειας.

Αίτηση
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, 
προκειµένου να ενταχθούν 
στις προκηρυσσόµενες 
δράσεις υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση
στήριξής τους, µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος 
(ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω 
σύστηµα γίνεται στον ιστότοπο 
registration.dikaiomata.gr/
user_registration και η 
επεξεργασία των αιτήσεων, 
στον ιστότοπο https://p2.
dikaiomata.gr/Organics16/.

Σύμβαση 
Οι νεοεισερχόµενοι 
υποχρεούνται να συνάψουν 
σύµβαση µε Οργανισµό 
Πιστοποίησης εντός χρονικού 
διαστήµατος δέκα πέντε 
εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης 
της απόφασης ένταξης.

Ελάχιστο µέγεθος 
εκµετάλλευσης

Tο ελάχιστο µέγεθος 
της υπό ένταξη εκµε-

τάλλευσης ανέρχεται σε 
τρία στρέµµατα για τις 
µόνιµες καλλιέργειες, 

σε δύο στρέµµατα για τις 
αροτραίες καλλιέργειες
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Αντιδράσεις µετρά η δεύτερη προκή-
ρυξη των Βιολογικών, µε ορισµένες 
ενώσεις βιοκαλλιεργητών να εκφρά-
ζουν την αντίθεσή τους πρώτον ως 
προς την απένταξη δυναµικών, όπως 
λένε, καλλιεργειών, δεύτερον για την 
απουσία παραστατικών πώλησης προ-
ϊόντων στα κριτήρια ένταξης και τρί-
τον για την τριετία δεσµεύσεων στους 
«νεοεισερχόµενους».

Επανήλθαν οι Λάκωνες
Συγκεκριµένα, η Ένωση Βιοκαλ-

λιεργητών Λακωνίας µετά από συ-
νάντηση που είχε µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αρα-
χωβίτη, και µέσω του νέου της προέ-
δρου, Μαΐστρου Καραµπάση, ανέφε-
ρε µε ανακοίνωση: 

Για άλλη µια φορά διαπιστώνεται ό-
τι το ενδιαφέρον του ΥΠΑΑΤ έχει στρα-
φεί στην αύξηση του αριθµού των νεο-
εισερχοµένων, χωρίς τη δέσµευση πα-
ραγωγής πιστοποιηµένου βιολογικού 
προϊόντος (3ετής υποχρεωτική παρα-
µονή στο πρόγραµµα). Επιπλέον οι εκ-
κρεµότητες που υπάρχουν µε τους δα-
σικούς χάρτες, των οποίων οι αντιρ-
ρήσεις στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 
δεν έχουν εξεταστεί, θα οδηγήσουν 
στην απένταξη ολόκληρων των αγρο-
τεµαχίων εάν δεν γίνουν οι απαραίτη-
τες ενέργειες από το ΥΠΑΑΤ µέχρι τις 
19.02.2019, όπου και ξεκινάει η υπο-
βολή των φακέλων.

Ευελπιστούµε, στα πλαίσια του δηµό-
σιου διαλόγου στον οποίο έχει δώσει 
µεγάλη έµφαση ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων κος Αραχωβί-
της Σταύρος, να γίνουν οι απαραίτη-
τες διορθώσεις και αλλαγές στην προ-
κήρυξη έστω και την τελευταία στιγµή, 
έτσι ώστε εµπράκτως να µπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι η βιολογική γεωργία 
στη χώρα µας θα έχει το µέλλον που 
της αξίζει βγάζοντας στην αγορά ποι-

οτικά και καινοτόµα βιολογικά προϊό-
ντα και όχι νεοεισερχόµενους που λαµ-
βάνουν ενισχύσεις για απώλεια εισο-
δήµατος χωρίς να βγάλουν στη αγορά 
πιστοποιηµένο προϊόν».

Παράπονα από τη Μακεδονία
Από την άλλη, µε επιστολή της προς 

την πολιτική ηγεσία της Βάθη, η Ένω-
ση Βιοκαλλιεργητών Σερρών λέει ότι 
δεν τηρήθηκαν τα συµφωνηθέντα επί 
υπουργείας Γιάννη Τσιρώνη: 

Η νέα ηγεσία του υπουργείου, α-
ποφάσισε να απορριφθούν δυναµι-
κές καλλιέργειες µε υψηλές εισροές, 
όπως τα οπωροφόρα (πυρηνόκαρπα, 

γιγαρτόκαρπα, συκές, ροδιές, ακτινί-
δια κλπ.) και να παραµείνουν καλλι-
έργειες όπως η µηδική, για την οποία 
δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό ενδι-
αφέρον από τους πραγµατικούς βιο-
καλλιεργητές.

Με την προηγούµενη ηγεσία είχε 
συµφωνηθεί πως όσοι βιοκαλλιεργη-
τές ενταχθούν στο Μέτρο 11 για τη µη-
δική, να προσκοµίζουν παραστατικά 
για τουλάχιστον το 50% των πωλήσε-
ων της παραγωγής τους, γεγονός που 
η τωρινή ηγεσία το αγνόησε.

Σηµειώνεται πως στο ίδιο µήκος κύ-
µατος είχε αποσταλεί παρόµοια επι-
στολή από την Πέλλα.

Θα γεμίσει ξανά η χώρα βιολογική μηδική  
Γκρίνια για την απένταξη καλλιεργειών και την απουσία κριτηρίων που θα αποτρέψουν τους κερδοσκόπους

Νέα κριτήρια
∆ικαιούχοι του 

µέτρου στήριξης 
των Βιολογικών να 
κριθούν όλοι όσοι 

ασχολούνται µε την 
βιολογική γεωργία 
µε συγκεκριµένα 

οικονοµικά κριτήρια 
ζητά η Πέλλα

Κερδοσκοπία
Πολλοί επιθυµούν 
να καλλιεργήσουν

µηδική µόνο
και µόνο για

την επιδότηση,
δεδοµένου ότι
είναι εύκολη

καλλιέργεια µε
υψηλή επιδότηση,

αναφέρουν οι
Σερραίοι

Παράπονα για την περιφερειακή κατανοµή των πόρων

Αύξηση των κονδυλίων για την βιολογική γεωργία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητά η ∆ιοικούσα Επιτροπής (∆Ε) του ΓΕΩΤΕΕ 
Παράρτηµα Αιγαίου. Όπως επισηµαίνει ο Πρόεδρος της ∆Ε, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, «στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατανέµονται µόλις 
394.500 ευρώ για το σύνολο του Μέτρου, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,32% του συνολικού ποσού του προγράµµατος πανελλαδικά».
Παράλληλα, ο κ. Κατσαβέλλης αναφέρει πως το ποσό των 30.100 ευρώ της κατανοµής για τη δράση 11.1.1 όχι µόνο ώθηση δίνει στην 
βιολογική καλλιέργεια, αλλά αντιθέτως αποθαρρύνει και όποιον αγρότη είχε την σκέψη να στραφεί στην βιολογική γεωργία.
Επίσης τα 364.400 ευρώ για τη δράση 11.2.1. προτρέπουν τους ήδη πιστοποιηµένους βιοκαλλιεργητές στο να εγκαταλείψουν την βιολογική 
καλλιέργεια, υποστηρίζει. Σηµειώνεται εδώ πως τα περισσότερα κονδύλια έχει λάβει η Πελοπόννησος (17.713.200 ευρώ), ενώ ακολουθούν 
κατά σειρά: ∆υτική Μακεδονία 15.717.600, Κεντρική Μακεδονία 15.642.200, ∆υτική Ελλάδα 15.437.700, Θεσσαλία 14.067.300, Στερεά 
Ελλάδα 12.375.800, Κρήτη 11.533.600, Βόρειο Αιγαίο 7.920.500, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5.931.500, Ήπειρος 1.321.000, Ιόνια 
Νησιά 1.055.700, Αττική 889.400, Νότιο Αιγαίο 394.500. Στην περίπτωση που σε κάποιες Περιφέρειες µετά την οριστικοποίηση των 
αιτήσεων στήριξης παραµείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κατανεµηθεί σε άλλες Περιφέρειες που έχουν επιλαχόντες. 

Οι νεοεισερχόµενοι στα
Βιολογικά δεν θα µπορούν
να συνεχίσουν µε πριµ

Ανησυχίες εν τω µεταξύ έχουν 
αρχίσει να εκφράζονται σχετικά 
µε το αν θα υπάρχουν διαθέσιµα 
κονδύλια ώστε όσοι έχουν 
ενταχθεί ως «νεοεισερχόµενοι» 
βιοκαλλιεργητές στην πρώτη 
προκήρυξη που βγήκε το 2017, 
µετά το τέλος της τριετίας τους, 
θα µπορέσουν να συνεχίσουν 
πριµοδοτούµενοι για ακόµα 2 
χρόνια. Το ζήτηµα αυτό αφορά 
περίπου 6.500 δικαιούχους, 
καθώς η προκήρυξη αναφέρει 
ρητά ότι µετά το τέλος της 
τριετίας, µόνο αν υπάρξει ξανά 
πρόσκληση θα µπορέσουν να 
συνεχίσουν να πριµοδοτούνται 
ως «παλιοί».  «Οι δεσµεύσεις για 
τους δικαιούχους του υποµέτρου 
11.1 είναι τριετούς διάρκειας. 
Μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση  
της  τριετούς  δέσµευσής  τους  
για µετατροπή  του  συστήµατος 
καλλιέργειας  σε  βιολογική,  
µπορούν,  εφ’  όσον  το  
επιθυµούν  και  µετά  από  
σχετική πρόσκληση, να 
ενταχθούν στις αντίστοιχες 
δράσεις του υποµέτρου 11.2.», 
αναφέρει συγκεκριµένα η 
σχετική προκήρυξη.
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