
Κίνητρα στους τραπεζίτες    
για στήριξη του αγροτικού τομέα 
Ανοίγει τα χαρτιά του ο Αραχωβίτης στη συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών     

∆εν χάνει δροµολόγιο για το 
κτήµα του ο Βαγγέλης Ζαγγίνης 
για να µπει και να µαζέψει τη 
σοδειά του, ποντάροντας στα 
φρέσκα ζαρζαβατικά. σελ. 50

Αν τους άκουγαν λίγο, όλα θα 
ήταν καλύτερα. Ο λόγος για 
τους παλιούς αποφοίτους του 
ΓΠΑ και τις προτάσεις τους για 
την ελληνική γεωργία. σελ. 16

Πάει στο κτήµα 
και για λίγα κιλά

Κατάθεση ψυχής 
από επαΐοντες 

Αχλάδια, τεύτλα, μανταρίνια
και ψάρια σε γραμμή de minimis,
μούφα η είδηση για το βαμβάκι 
Μόνο τα αχλάδια, τα τεύτλα, τα 
µανταρίνια της Αργολίδας, κα-
θώς και τα ψάρια από τις λιµνο-
θάλασσες, θα δουν ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την 

ίδια ώρα, κάθετα αρνητικοί εί-
ναι από την πλατεία Βάθη όσον 
αφορά τα de minimis στο βαµ-
βάκι, την ελιά, τη βιοµηχανική 
ντοµάτα και τα όσπρια παρά τα 
όσα γενικώς λέγονται. σελ. 11

Σε µια νέα ενδιαφέρουσα συµ-
φωνία (New Deal) µε τις εµπο-
ρικές τράπεζες, προκειµένου να 
προχωρήσει µε καλύτερους ό-
ρους η χρηµατοδότηση του αγρο-
τικού τοµέα, στοχεύει η κυβέρνη-

ση και ο υπουργός Σταύρος Αρα-
χωβίτης. Την Τετάρτη, σε συνά-
ντηση µε την Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών, ο Αραχωβίτης θα ξεδι-
πλώσει τις προτάσεις του για το 
νέο πλαίσιο συνεργασίας. σελ. 4

Με το extrait 
µετράνε οι 60 
µέρες στα νωπά  

σελ. 8-9

Ως 22 ευρώ 
αρδευτικά τέλη 
στον Πηνειό  

σελ. 12

Όλοι οι καλοί  
εκτίθενται 
στη Σκεπαστή    

σελ. 27-38
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Μοιάζει µε αιρετικός 
µέσα σε τόση θεωρία        
Άνθρωπος της αγοράς χωρίς 
ταµπού ο Μπιλάλης του ΓΠΑ, είδε 
πρώτος και την κάνναβη. σελ. 58

  
Ο κάµπος ξαναβάζει 
µια τάξη στα όσπρια  
Ποικιλιακή ταυτότητα, διαχείριση, 
και αποθήκευση για αποτελεσµατική 
διαπραγµάτευση τιµής. σελ. 52-53

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 15/02

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

237
182

70,13
2,69

22/02

236
181

72,19
2,65

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
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13295

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,49500

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13468

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86893

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,51850

• Πρώτες αιτήσεις ενίσχυσης για ιδιωτικά 
έργα Leader στις 7 Μαρτίου σελ. 18-19
• Πιθανή µια νέα προκύρηξη βιολογικής 
κτηνοτροφίας λέει η Βάθη σελ. 10-11

• Ορίζοντες για οινικές εξελίξεις 
διαµορφώνουν νέοι παίχτες σελ. 46
• Χώρο στα µονοπάτια του βαµβακιού 
στην ενισχυµένη Agrothessaly σελ. 38

• Αναθεωρεί η γαλακτοβιοµηχανία της Νέας 
Ζηλανδίας τη στάση της για το γάλα σελ. 44
• Μεγαλύτερη παραγωγή περιµένει στο 
σιτάρι η Μαύρη Θάλασσα σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σταθεροποίηση στα πρόσφατα υψηλά και ευοίωνες προοπτικές για 
την έναρξη της επόµενης σεζόν καταγράφει το τελευταίο διάστηµα η 
αγορά σκληρού σίτου. Στο βαµβάκι σηµειώνονται πωλήσεις από 
πλευράς εµπορικών οίκων αλλά και εκκοκκιστών κυρίως στην 
τουρκική αγορά. Μετ’ εµποδίων εξελίσσεται η φετινή εµπορική σεζόν 
για το ελληνικό ακτινίδιο κάτι που µαρτυρά και το γεγονός ότι τα 
αποθέµατα είναι πολλά για την εποχή και µε ποιοτικά προβλήµατα.

Ασθένειες ξύλου του αµπελιού
Ταυτόχρονα δρουν πολλές φορές οι 
µυκητολογικές ασθένειες που 
προσβάλλουν το ξύλο του αµπελιού 
(Ευτυπίωση, Ίσκα, Ασθένεια Petri, Μελανή 
Νέκρωση Βραχιόνων), όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου 
Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις των 
γεωπόνων , οι παθογόνοι αυτοί µύκητες 
είναι κατά κύριο λόγο παράσιτα πληγών 
και η µετάδοσή τους σχετίζεται άµεσα µε 
το χειµερινό κλάδεµα και τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν .

Χειµερινές επεµβάσεις 
Προκειµένου να παρεµποδιστεί η µετάδοση 
των παραπάνω ασθενειών, οι ειδικοί 
συνιστούν στους καλλιεργητές τα εξής:
 Κλάδεµα όσο το δυνατόν πιο 

καθυστερηµένα 
 Τα πρέµνα µε εµφανή συµπτώµατα 

προσβολής να κλαδεύονται τελευταία
 Να αποφεύγονται οι µεγάλες τοµές 

κλαδέµατος
 Τα προσβεβληµένα φυτικά µέρη 

(κεφαλές, βραχίονες,) να αποµακρύνονται 
άµεσα από τον αµπελώνα και να καίγονται
 Ψεκασµός των πρέµνων µε ένα 

κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασµα 
(αµέσως µετά το κλάδεµα).

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 23-02-2019
Νεφώσεις µε βροχές ή χιονόνερο 
και χιόνια στα ορεινά. Καταιγίδες 
κατά τόπους ισχυρές που θα 
συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις 
στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες 
περιοχές. Παγετός θα σηµειωθεί 
τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, 
κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Σε 
αισθητή πτώση σχεδόν 10 βαθµών 
Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια η 
θερµοκρασία. 

Κυριακή 24-02-2019
Ασθενείς χιονοπτώσεις που µετά το 
µεσηµέρι θα σταµατήσουν στα 
βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα, 
νεφώσεις µε βροχή ή χιονόνερο. 
Χιονοπτώσεις στα ορεινά – 
ηµιορεινά και κυρίως ηπειρωτικά 
που βαθµιαία στα φυτικά θα 
σταµατήσουν. Κατά τόπους πυκνές 
χιονοπτώσεις στη Θεσσαλία και τις 
Σποράδες. Εξασθένηση από το 
βράδυ. Οι άνεµοι θα πνέουν ισχυροί 
από ανατολικές διευθύνσεις. 

∆ευτέρα 25-02-2019
και Τρίτη 26-02-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα δυτικά και βόρεια. 
Στη νότια νησιωτική χώρα, βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια 
στα ορεινά της Κρήτης. Στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

υπόλοιπα, νεφώσεις µε 
πρόσκαιρες τοπικές βροχές 
ή χιονόνερο και παροδικές 
χιονοπτώσεις. Θερµοκρασία 
σε χαµηλά επίπεδα. 

Τετάρτη 27-02-2019
έως Παρασκευή 
01-03-2019
Λίγες νεφώσεις που βαθµιαία θα 
αυξηθούν. Στην ανατολική χώρα 
θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές 
και στα ορεινά κατά τόπους 
χιονοπτώσεις. Οι άνεµοι ισχυροί 
από βόρειες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε άνοδο ως 
προς τις µέγιστες τιµές της. 

Οι άνεµοι θα πνέουν 
από ανατολικές 
διευθύνσεις 6 
µε 8 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
αισθητή πτώση, 
ακόµα και 10oC.
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Παρατηρείται εδώ και καιρό το φαινόµε-
νο, εν ονόµατι των αγροτών να οµι-
λούν οι πάντες πλην των ίδιων των α-
γροτών. Λογιστές, σύµβουλοι, πολιτι-
κοί, µεταποιητές, διακινητές αγροτι-
κών προϊόντων, τραπεζίτες και πολλοί 
άλλοι, διατυπώνουν απόψεις και συ-
χνά επιβάλλουν θέσεις για τα θέµατα 
που συνδέονται µε την αγροτική πα-
ραγωγή, εν απουσία των παραγωγών. 

Το γιατί, θα πρέπει να αναζητηθεί τόσο 
στην αδυναµία του αγροτικού κόσµου 
της χώρας να αναπτύξει τις οργανω-
τικές δοµές που υιοθέτησαν µε συ-
νέπεια άλλοι Ευρωπαίοι συνάδελφοί 
τους, όσο και στην ανωριµότητα του 
πολιτικού συστήµατος να χαράξει και 
να εφαρµόσει πολιτικές προς όφελος 
της ελληνικής γεωργίας και των συ-
ντελεστών της αγροτικής παραγωγής. 

Έτσι την υπερφίαλη συνεταιριστική πολι-
τική των πρώτων χρόνων του ΠΑΣΟΚ, 
η οποία συνοδεύτηκε βέβαια από έ-
ντονο κοµµατισµό των οργανώσεων, 
ακολούθησε µια περίοδος δυσφήµι-
σης και υπονόµευσης των συνεταιρι-
στικών οργανώσεων, η οποία οδήγησε 
στην ιδιωτικοποίηση των λεγόµενων 
θυγατρικών της Αγροτικής Τράπεζας 
αρχικά (1990 και εντεύθεν) και στην 
κατάρρευση των Ενώσεων Αγροτικών 
Συνεταιρισµών τα τελευταία χρόνια. 

Όσο µάλιστα κι αν ακούγεται παράδο-
ξο, τη χαριστική βολή στη δυνατότη-
τα προσέγγισης µε συστηµατικό τρό-
πο των θεµάτων που άπτονται του α-
γροτικού χώρου, αποτέλεσε η διάλυ-
ση -µετά από 85 χρόνια- της ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Έκτοτε κανένας φορέας, άτυπος ή θε-
σµικός, δεν έχει, όχι µόνο την αρµοδι-
ότητα αλλά και την ικανότητα να εκ-
φράζει τον αγροτικό χώρο. 

Οι λεγόµενοι εκπρόσωποι της Συντονιστι-
κής των Μπλόκων που παραβρέθηκαν 
πριν από λίγες µέρες στην ολονύκτια 
συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου στην πλατεία Βάθη, απο-
τελούν αποµεινάρια µιας άλλης επο-
χής και δύσκολα θα µπορούσαν να εκ-
φράσουν τις ανάγκες των γνήσιων ε-
παγγελµατιών του αγροτικού χώρου. 

Τέλος, σταθερά σε βάρος των αγροτών κι-
νείται ο πυρήνας ιδιωτικών συµφερό-
ντων που ενέσκηψε τα τελευταία χρόνια 
από το... παράθυρο του ΟΣ∆Ε και τώρα 
διεκδικεί µερίδια... ευφυούς γεωργίας. 

Agrenda

Εν ονόματι 
των αγροτών 





ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
  panagos@agronews.gr

∆έσµη προτάσεων για µια νέα 
συµφωνία (New Deal) που θα 
βάλει τις µεγάλες εµπορικές τρά-
πεζες πιο γερά στο παιχνίδι της 
χρηµατοδότησης της ελληνικής 
γεωργίας, έχει έτοιµη ο υπουρ-
γός Σταύρος Αραχωβίτης. Ενηµέ-
ρωση επί του θέµατος έχει και ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
Γιάννης ∆ραγασάκης, µε τη δια-
µεσολάβηση του οποίου συγκα-
λείται την Τετάρτη σύσκεψη µε 
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 
Στα σχέδια από την πλευρά του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης είναι να ανοίξει το παιχνίδι 
και να πειστούν οι τράπεζες για 
την περαιτέρω δραστηριοποίησή 
τους στον αγροτικό τοµέα. ∆έλε-
λεαρ, θα αποτελέσουν, όπως λέ-
ει, αποκλειστικά στην Agrenda, o 
υπουργός, οι αποταµιεύσεις των 
αγροτών και οι δυνατότητες µό-
χλευσης κονδυλίων από τα ανα-
πτυξιακά προγράµµατα. Για τη δι-
ευκόλυνση της όλης διαδικασί-
ας αναµένεται να δοθεί πρόσβα-
ση σε όλες τις µεγάλες τράπεζες 
στη βάση δεδοµένων των δηλώ-
σεων ΟΣ∆Ε των αγροτών.  

Μόνο οι «µικρές» στα µικροδάνεια 
Εν τω µεταξύ, διάτρητο και µη ε-

φαρµόσιµο βρήκε σε αξιολόγησή 
της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, το νοµοσχέδιο για τις µικρο-
πιστώσεις έως 25.000 ευρώ. Κα-
λεί µάλιστα τις ελληνικές αρχές 
να αλλάξουν τo περιεχόµενό του 
και πρώτα απ’ όλα να εξαιρέσουν 
τα λεγόµενα συστηµικα πιστωτικά 
ιδρύµατα από αυτό. Σηµειώνεται 
ότι πάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο 
βασίζεται το αντίστοιχο καθεστώς 
για τον αγροτικό τοµέα, το οποίο 
θα αντλεί κονδύλια από τα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, 

που θα ενσωµατωθούν στο χαρ-
τοφυλάκιο των δανείων. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της 
ΕΚΤ, πρέπει να εξαιρεθούν τα πι-
στωτικά ιδρύµατα από το πεδίο ε-
φαρµογής του νοµοσχεδίου «Χο-
ρήγηση Μικροχρηµατοδοτήσεων» 
του υπουργείου Οικονοµικών, το 
οποίο είχε βγει σε διαβούλευση 
πριν από ένα µήνα, καθώς αυ-
τό θα µπορούσε να καταστεί σο-
βαρό ανάχωµα στη δανειοδοτι-
κή δραστηριότητα και την κεφα-
λαιακή τους επάρκεια, αφού θα 
µπορούσε να τα θέσει υπό συν-
θήκες πίεσης µε σκοπό τη χορή-
γηση µικροχρηµατοδοτήσεων «υ-
πό όρους υπαγορευόµενους από 
τον υπουργό Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης ή άλλον αρµόδιο υπουρ-
γό», κατά παρέκκλιση από τους 
όρους υπό τους οποίους τα επο-
πτευόµενα πιστωτικά ιδρύµατα 
διενεργούν συνήθως τις δανειο-
δοτικές τους εργασίες.

Ειδικά πιστωτικά ιδρύµατα
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι οι 

συστηµικές τράπεζες δεν θα µπο-
ρούν να προσφέρουν µικροπιστώ-
σεις, κάτι που το κάνουν ήδη µέ-
σω του ευρωπαϊκού προγράµµα-
τος EaSI, αλλά πως δεν θα ορίζο-
νται οι προδιαγραφές τους από το 
υπουργείο Οικονοµικών. Αντίθε-
τα, τα ιδρύµατα µικροπιστώσεων 
που θα ιδρυθούν βάσει του σχε-
τικού νόµου, είναι αυτά που θα 
δεσµεύονται βάσει του νόµου για 
τις προδιαγραφές των προϊόντων 
που θα προσφέρουν. 
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Ετοιμάζεται για New Deal 
με τράπεζες ο Αραχωβίτης 
Λύσεις για τα χρηματοδοτικά των αγροτών την Τετάρτη με την ΕΕΤ

Αυτόνομος δρόμος για τους αγρότες 

Έως 25.000 ευρώ
Οι µικροπιστώσεις αφορούν 

δάνεια, leasing και εγγυητικές 
ύψους 25.000 ευρώ, σύµφωνα 

µε το νοµοσχέδιο

Ανώτατο
επιτόκιο
Να καθορισθεί ένα ανώτατο 
εύλογο όριο στα επιτόκιο, αφού οι 
χρηµατοδοτήσεις απευθύνονται 
σε επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελµατίες που δεν έχουν 
πρόσβαση στα πιστωτικά 
ιδρύµατα, πρότεινε µε επιστολή 
του το Οικονοµικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος. Επίσης, για ευάλωτες 
οµάδες και ελεύθερους 
επαγγελµατίες, που το εισόδηµά 
τους βρίσκεται κάτω του εθνικού 
διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου 
εισοδήµατος, πρέπει να εξετασθεί 
περαιτέρω το ύψος του επιτοκίου, 
ώστε να είναι εφικτή η καταβολή 
των µηνιαίων δόσεών τους, 
αναφέρει παράλληλα το ΟΕΕ.

Η παρέµβαση της ΕΚΤ είναι σα-
φές πως αναγκάζει την κυβέρνη-
ση να προβεί σε σωρεία αλλαγών 
στο σχέδιο νόµου, προκειµένου 
να καταστεί συµβατό µε την ευ-
ρωπαϊκή νοµοθεσία για τη λει-
τουργία του τραπεζικού συστή-
µατος και τις µικροχρηµατοδο-
τήσεις, ενώ όπως φαίνεται το κα-
θεστώς αυτό δεν αναµένεται να 
λειτουργήσει εντός του 2019. Με-
τά το «φιάσκο» του νοµοσχεδίου, 
το ερώτηµα που γεννάται τώρα εί-
ναι αν οι διαχειριστικές αρχές των 

Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης θα προσπαθήσουν να α-
ποφύγουν τελικά να ενσωµατω-
θούν οι µικροπιστώσεις των αγρο-
τών σε αυτό ή θα περιµένουν να 
βρει τη φόρµουλα ικανοποίησης 
των Ευρωπαίων τραπεζιτών το υ-
πουργείο Οικονοµίας. 

Κύρια στοιχεία καθεστώτος 
βάσει του νοµοσχεδίου

Υπενθυµίζεται ότι για τους ό-
ρους των µικροδανείων το νοµο-
σχέδιο αναφέρει:

1. Η µικροχρηµατοδότηση δεν εξα-
σφαλίζεται µε ενοχική ή εµπράγµα-
τη ασφάλεια (π.χ υποθήκη) και 
δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. 
Ωστόσο, τα ιδρύµατα µπορεί να 
απαιτήσουν την ύπαρξη τριτεγ-
γυητή πριν τη χορήγηση. 

2. Η διάρκεια αποπληρωµής 
µπορεί διαµορφώνεται από 12 
µήνες έως 10 έτη.

3. Ο δικαιούχος µπορεί να λαµβά-
νει µικροποσά από ένα ή περισσό-
τερα ιδρύµατα, χωρίς να ξεπερνά 
το όριο των 25.000 ευρώ συνολικά. 

Πρόθυµες να ακολουθήσουν το σχεδιασµό της ΕΤΕπ είχαν εµφανιστεί οι 
τράπεζες όταν οι διαχειριστικές αρχές είχαν παρουσιάσει τα µικροδάνεια.

ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ

25.000
 ΕΩΣ
ΠΟΣΟ

ΕΥΡΩ 80
 ΜΕΧΡΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣΕΠΙΤΟΚΙΟ

Το µισό 
εµπορικό

Χωρίς ή 
ελάχιστες

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ  
ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

IT 2008

ES 2656

PT 306

RO 6697

NL 173NL 173

DE 381
PL 1733

HU 914

BG 342

SE 48
LV 155

LT 264

IE 413

AT 199

HR 253

FR 883

BE 104

FI 91

CY 262

CZ 19

DK 35

EE 53

GR 4768

LU 5LU 5 SK 41

SI 380

GB 146

 ΜΕΧΡΙ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΠΟ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΑΠΟ 1 ∆ΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς πιστώσεις για τους αγρότες κύλησε και η περα-
σµένη εβδοµάδα, µε το χρονοδιάγραµµα των πληρω-
µών να πηγαίνει δέκα µέρες πίσω, δίχως εξηγήσεις 
και διευκρινήσεις από την πολιτική ηγεσία της πλατεί-
ας Βάθη. Κάπως έτσι για το τέλος του µήνα µεταφέρε-
ται η πληρωµή των πρώτων συνδεδεµένων του 2018, 
πιθανότατα µαζί µε τις διορθωτικές πληρωµές που α-
φορούν υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης και της εξι-
σωτικής αποζηµίωσης της περασµένης χρονιάς, αλ-
λά και των de minimis στους τευτλοπαραγωγούς. Αρ-
γότερα και περί τα µέσα Μαρτίου πηγαίνει και η ειδι-
κή ενίσχυση στο βαµβάκι, για την οποία ο ίδιος ο υ-
πουργός Σταύρος Αραχωβίτης είχε δεσµευτεί ότι θα 
πληρωθεί µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Οι πληροφο-
ρίες της Agrenda λένε ότι η όλη καθυστέρηση οφεί-
λεται στην έλλειψη ταµειακής ρευστότητας, δεδοµέ-
νου ότι πρόκειται για ένα ποσό περί τα 16- εκατ. ευρώ.   

Εν τω µεταξύ, σε επιφυλακή για να στείλουν τα αρ-
χεία των δικαιούχων παραγωγών στα κεντρικά του 
Οργανισµού Πληρωµών βρίσκονται οι κατά τόπους 
∆ΑΟΚ όσον αφορά τις διορθωτικές πληρωµές του 
περσινού έτους, αλλά και των συνδεδεµένων. Μέ-
χρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν εί-
χε ξεκαθαρίσει ποια προϊόντα θα περιλαµβάνονταν 
στην πίστωση της επόµενης εβδοµάδας, καθώς ακό-
µα δεν έχουν υπογραφεί από τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης οι σχετικές αποφάσεις που απαιτούνται. 
Στα σίγουρα προς πληρωµή είναι τα συµπύρηνα ρο-
δάκινα προς χυµοποίηση και οι σπόροι σποράς, κα-
θώς οι δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ  τα ποσά ενίσχυσης 
για µεν τα πρώτα στα 15,42 ευρώ το στρέµµα και για 
τους σπόρους στα 25,30 ευρώ το στρέµµα. 

Πάντως, η µεγαλύτερη µερίδα του αγροτικού κό-
σµου βρίσκεται σε αναµονή για τις συνδεδεµένες στο 
σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, τη µηδι-
κή και τα τριφύλλια, τα όσπρια, τους καρπούς µε κέ-
λυφος, που παραδοσιακά πληρώνονται πρώτα κά-
θε χρόνο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες 
από τις παραπάνω ενισχύσεις, χωρίς να έχουν ακό-
µα εκδοθεί οι αποφάσεις µε τις τιµές τους, θα κινη-
θούν χαµηλότερα από τα περσινά επίπεδα, όταν ήδη 
το 2017 κάποια είχαν σηµειώσει σηµαντική µείωση. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µηδική (στα 15,4 ευρώ ο 
τόνος το 2017 από την ενδεικτική τιµή των 27,3 ευ-
ρώ), ψυχανθή (στα 8,7 ευρώ ο τόνος πέρυσι µε ενδει-
κτική τιµή στα 17,1 ευρώ), όσπρια (στα 16,4 ευρώ ο 
τόνος µε ενδεικτική τιµή στα 29,6 ευρώ) και καρποί 
µε κέλυφος (στα 12,6 ευρώ ο τόνος το 2017 µε ενδει-
κτική τιµή στα 13,9 ευρώ) αναµένεται να δώσουν λι-
γότερα ποσά στους δικαιούχους. Σε αυτό το µοτίβο 
και η συνδεδεµένη στο σκληρό σιτάρι, που πέρυσι έ-
φτασε τα 8,2 ευρώ το στρέµµα και φέτος δεν αναµέ-
νεται να ξεπεράσει τα 7,5 ευρώ.  

Όσον αφορά την ειδική ενίσχυση βάµβακος, αυ-

τή υπολογίζεται λίγο κάτω από τα 70 ευρώ το στρέµ-
µα, καθώς οι δηλωµένες από τους παραγωγούς ε-
κτάσεις είναι περισσότερες φέτος. Υπενθυµίζεται ότι 
όπως έγινε γνωστό ότι δεν αναµένεται κάποια µαζι-
κή µείωση του πλαφόν ανά Περιφέρεια, ωστόσο δεν 
θα χαθεί η συνδεδεµένη για όσους καλλιεργητές εί-
χαν ζηµιά η οποία έχει δηλωθεί στον ΕΛΓΑ και εφό-
σον τα πορίσµατα των γεωπόνων του οργανισµού 
δείξουν απώλεια παραγωγής, λόγω καιρικών συν-
θηκών. Αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις Σταύ-
ρου Αραχωβίτη σε εκπροσώπους των παραγωγών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
τους οποίους πρόσφατα διαβεβαίωσε ότι «κανένας 
βαµβακοπαραγωγός των νοµών Έβρου και Ροδό-
πης δεν θα χάσει την ενίσχυση»

Στην επόµενη πληρωµή όσοι έχασαν την 
εξισωτική του 2018 επειδή ήταν στον έλεγχο

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις των α-
γροτών και των κτηνοτρόφων όσον αφορά την ε-
ξισωτική αποζηµίωση του 2018, καθώς παρότι η 
εν λόγω ενίσχυση καταβλήθηκε σε 332.479 άτο-
µα, εδώ και δύο µήνες εκκρεµεί η πληρωµή όσων 
συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα επιτόπιου ελέγχου, 
παρά το γεγονός ότι στον έλεγχο δεν υπήρχαν ευ-
ρήµατα. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι θα περι-
λαµβάνονται στην επόµενη πληρωµή και πιθανό-
τατα µέσα στην επόµενη εβδοµάδα. Τη µεγάλη κα-
θυστέρηση στην πληρωµή των δικαιούχων του Μέ-
τρου 13 που περιλαµβάνονται στο δείγµα επιτόπι-
ου ελέγχου του ΟΣ∆Ε 2018 τονίζει µε ερώτηση του 
ο βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ-
ΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ Σερρών Μιχάλης Τζελέπης. 

Ενστάσεις από 
το Απόθεµα 

Αίτηση 
αναθεώρησης έως 

τις 28 Φεβρουαρίου 
από αγρότες, 

που δεν πήραν 
όσα θεωρούν 

ότι δικαιούνται 
ή καθόλου 

δικαιώµατα, αν και 
αιτήθηκαν από το 

Εθνικό Απόθεµα του 
2018

ΠΣΕΑ για 
φωτιές 

Μέχρι την Πέµπτη 
14 Μαρτίου οι 
αιτήσεις των 

παραγωγών που 
επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές του 2017

Σπάνιες φυλές 
Από 1η Μαρτίου 

έως και 31 Μαρτίου 
κάθε έτους αιτήµατα 

τροποποίησης για 
το πρόγραµµα των 

σπάνιων φυλών για 
το έτος δεσµεύσεων 

2019 

∆ασώσεις 
Μέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου 
οι δηλώσεις 

εφαρµογής του 
έτους 2018 για 

τα προγράµµατα 
∆άσωσης
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Δέκα μέρες πίσω το πριμ βάμβακος, 
ξηρασία τελευταίες μέρες στον ΟΠΕΚΕΠΕ    

 Αρχές Μαρτίου οι πρώτες συνδεδεμένες, με σίγουρες τα συμπύρηνα και τους σπόρους σποράς 
 Μέσα στην άλλη εβδομάδα de minimis στα τεύτλα και υπόλοιπα εξισωτικής αποζημίωσης του 2018

Στο µισό το 2019
οι αποδόσεις για 
τη συνδεδεµένη
στα συµπύρηνα
Στους 3 τόνους από 6 που ίσχυε ως σήµερα, 
δηλαδή κατά 50% µειώνεται η ελάχιστη απόδοση 
ανά στρέµµα για τη συνδεδεµένη στα ροδάκινα 
προς χυµοποίηση, λόγω των βροχοπτώσεων του 
καλοκαιριού του 2018. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 
µε την αρχική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 680/2015) 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αναφερόταν ότι 
οι παραγωγοί για να είναι επιλέξιµοι για 
συνδεδεµένη πρέπει να: «Παραδίδουν για 
χυµοποίηση από 1η Ιουνίου ως και 1η Νοεµβρίου 
κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 6 τόνους συµπύρηνο 
ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούµενης έκτασης. 
Η αναλογία αυτή υπολογίζεται µε βάση το σύνολο 
των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων 
συµπύρηνου ροδάκινου που δηλώνονται στην 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών».
Με την απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 
490/2019 στο τέλος της παραγράφου 1, του 
άρθρου 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από 
το έτος 2019 η κατ’ ελάχιστο απαιτούµενη 
ποσότητα συµπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται 
προς χυµοποίηση ορίζεται σε 3 τόνους ανά 
εκτάριο καλλιεργούµενης έκτασης».

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

184
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

  22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
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Θέλουν δουλειά τα μέτρα ελέγχου 

Πάσο στους ενδιάμεσους
που σβήνουν τα ίχνη 
στο εισαγόμενο γάλα  

 Στους δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης θα κριθεί το παιχνίδι αφού όπως 
επισημαίνει στην Agrenda υπάρχει η πολιτική βούληση 

 Παραμένει αδύναμο σημείο η πρόβλεψη για ενδιάμεσους 
προμηθευτές που θα θολώνουν τα ίχνη προέλευσης στο γάλα

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

∆εν αποκλείεται να δηµιουργήσει πε-
ρισσότερα προβλήµατα από όσα τελι-
κά λύνει η ΚΥΑ µε τα «Μέτρα ελέγχου 
της αγοράς του γάλακτος» που περι-
µένει την τελευταία της υπογραφή α-
πό την υφυπουργό Οικονοµικών Κα-
τερίνα Παπανάτσιου. Τα επίµαχα ση-
µεία συνοψίζονται στα εξής: 

 Πρώτον, η δυνατότητα της χώ-
ρας να κάνει ελέγχους µε βάση τα δι-
ακοινοτικό εµπόριο, κι αυτό, όπως υ-
ποστηρίζει η υφυπουργός Ολ. Τελι-
γιορίδου, λύνεται µε τον Κανονισµό 
(ΕΕ) 2017/625 (15 Μαρτίου 2017) , 
βάσει του οποίου παύει να ισχύει α-
πό την 14/12/2019 το Π∆420/1993. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9 παρ. 7 του 
Καν. 625/2017 «Στο βαθµό που εί-
ναι απολύτως αναγκαίο για την ορ-
γάνωση των επίσηµων ελέγχων, τα 
κράτη µέλη προορισµού µπορούν να 
απαιτούν από τους υπεύθυνους επι-
χειρήσεων στους οποίους παραδίδο-
νται ζώα ή αγαθά από άλλο κράτος 
µέλος να αναφέρουν την άφιξη τέ-
τοιων ζώων ή αγαθών». 

 ∆εύτερον, τα περιθώρια διεξαγω-
γής επιτόπιων ελέγχων στις βιοµηχα-
νίες και τα σηµεία διακίνησης του γά-
λακτος χωρίς προειδοποίηση των υ-
πόχρεων σε έλεγχο. Εδώ, αρµοδίως 
υποστηρίζεται ότι οι µεν τακτικοί έ-
λεγχοι θα γίνονται µε προειδοποίηση 
τουλάχιστον 48 ωρών, ενώ οι έκτα-
κτοι έλεγχοι µπορούν να γίνονται α-
νά πάσα στιγµή και χωρίς καµιά προ-
ηγούµενη ειδοποίηση των υπόχρεων.  
Μάλιστα ο υπουργός, Σταύρος Αρα-
χωβίτης τόνισε στην Agrenda ότι υ-
πάρχει η πολιτική βούληση να δου-
λέψουν οι έλεγχοι. 

 Τρίτον, ανοιχτό παραµένει το ζή-
τηµα κατά πόσο οφελεί η «νοµιµο-
ποίηση» κατά κάποιο τρόπο, των εν-

Τεράστια γραφειοκρατία, µεγάλο 
κόστος και πιθανότατα µηδενικό 
αποτέλεσµα υπέρ των αγροτών ε-
κτιµάται από ανθρώπους της αγο-
ράς ότι θα φέρει η πολυθρύλητη 
απόφαση του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης για την εξόφληση 
τιµολογίων «νωπών και ευαλλοί-
ωτων» αγροτικών προϊόντων στις 
60 ηµέρες, που πήρε ΦΕΚ στις 15 
Φεβρουαρίου και αναµένεται να τε-
θεί σε εφαρµογή το αργότερο στις 
αρχές Μαρτίου. 

Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις 
της λογίστριας φοροτεχνικού Εύ-
ας Λιλιοπούλου στο Taxheaven, 
δύσκολα θα υπάρξει επιτυχηµένη 
υπέρ των αγροτών εφαρµογή του 
µέτρου αυτού, συνεκτιµώντας το κό-
στος ενηµέρωσης και τον κίνδυνο 
δηµιουργίας «ολιγοψωνίου», δη-
λαδή όταν λίγοι αγοραστές ζητούν 
από πολλούς πωλητές ένα προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, όµως, η τρο-
φοδότηση µε στοιχεία, της νέας αυ-
τής πλατφόρµας, και µάλιστα στον 
βαθµό που δεν γίνει αυτοµατοποι-
ηµένα (αυτόµατη µεταφορά των δε-

δοµένων των λογιστικών προγραµ-
µάτων στην «πλατφόρµα») είναι 
µια νέα εργασία, που θα απαιτήσει 
αρκετές ανθρωποώρες και εφόσον 
(το πιθανότερο) ανατεθεί στο λογι-
στή, πρέπει να αµειφθεί αναλόγως.

Σύµφωνα µε την απόφαση, ο 
παραγωγός θα πρέπει διαρκώς 
να αναρτά στην ψηφιακή υπη-
ρεσία στοιχεία των τιµολογίων 
και «Οφειλόµενο ποσό», µέσα 
σε προθεσµία 26 έως 50 ηµερών 
από την έκδοσή τους διαφορετι-

Γραφειοκρατία και κόστος για

διάµεσων εισαγωγέων - προµηθευτών 
της γαλακτοβιοµηχανίας µε πρώτη ύλη. 

Άλλοι λένε πως αυτή η «νοµιµοποί-
ηση» που παρέχει η ΚΥΑ στους «ενδι-
άµεσους προµηθευτές» τους εντάσσει 
ταυτόχρονα και στο σύστηµα ελέγχου, 
άρα είναι καλό για την οµαλή λειτουρ-
γία της αγοράς, κάποιοι άλλοι υποστη-
ρίζουν ότι µ’ αυτό τον τρόπο εγκαθιδρύ-
εται καθεστώς ενδιάµεσων προµηθευ-
τών οι οποίοι δυσχεραίνουν έτι περαι-
τέρω την «αστυνόµευση» της ζώνης 
του γάλακτος. Στο κείµενο όσον αφο-
ρά τους ενδιάµεσους τονίζεται: «Πρώ-
τος αγοραστής νοείται η επιχείρηση ή 
ο συλλογικός φορέας που αγοράζει γά-
λα από εγχώριους παραγωγούς προ-
κειµένου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, να 
το συλλέξει, αποθηκεύσει, ψύξει, τυπο-
ποιήσει, συσκευάσει, µεταποιήσει, µε-
ταπωλήσει. Αγοράζει ένα ή περισσότε-
ρα από τα ακόλουθα προϊόντα: γάλα 
νωπό, γάλα θερµικά επεξεργασµένο, 
συµπυκνωµένο γάλα, σκόνη γάλακτος 
και πρωτεϊνών γάλακτος, κρέµα γάλα-
κτος, βούτυρο, τυρόπηγµα, απευθείας 
από κράτη της ΕΕ ή τρίτες χώρες, για πε-
ραιτέρω µεταποίηση σε γαλακτοκοµι-
κά ή επιδόρπια µε βάση το γάλα, για 
τυποποίηση-συσκευασία ή µεταπώλη-
ση, εξαιρουµένων των ποσοτήτων που 
διατίθενται απευθείας στη λιανική πώ-
ληση. Με τον όρο «δεύτερος», «τρίτος» 
κ.ο.κ. «αγοραστής» νοείται η επιχείρη-
ση ή συλλογικός φορέας που αγοράζει 
γάλα ή γαλακτοκοµικά πό τον «πρώ-
το», «δεύτερο» κ.ο.κ. «αγοραστή» για 
περαιτέρω µεταποίηση».

Κανόνες καταγραφής
Το υπουργείο τονίζει ότι για την 
αναφορά σε «πολλούς τύπους 
αγοραστών», επισηµαίνεται ότι 

µε τη νέα ΚΥΑ εισάγονται οι 
κανόνες πλήρους παρακολού-

θησης επιχειρήσεων  

Οι τακτικοί έλεγχοι 
θα γίνονται µε 
προειδοποίηση 
τουλάχιστον 48 
ωρών, ενώ οι 
έκτακτοι έλεγχοι 
µπορούν να γίνονται 
ανά πάσα στιγµή.

Έλεγχοι 
Στους ελέγχους προβλέπεται η 
δυνατότητα προειδοποίησης. Οι 
προϋποθέσεις παρόλα αυτές για 
να γίνει επιτόπιος έλεγχος µε 
προειδοποίηση είναι αόριστες και 
χωρίς οποιαδήποτε δικαιολογία.

Ανύπαρκτες 
Αρµόδιες υπηρεσίες για την 
παρακολούθηση της διακίνησης 
των προϊόντων που προέρχονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 
σηµεία εισόδου στη χώρα, δεν 
υπάρχουν, διότι δεν 
προβλέπονται από την κοινοτική 
νοµοθεσία . 

Διαδρομή
Με τους όρους «πρώτος» και 
«δεύτερος»… νοµιµοποιείται η 
πρακτική κάποιων 
γαλακτοβιοµηχανιών να 
µεταπωλούν εισαγόµενο γάλα από 
εταιρεία σε εταιρεία προκειµένου 
να  «χάνεται στη διαδροµή η χώρα 
προέλευσης του γάλακτος».



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

τις 60 ημέρες
Το extrait των επιταγών  
ηµεροµηνία πληρωµής 
Όσον αφορά το θέµα των επιταγών που 
πληρώνουν τα σούπερ µάρκετ τους παραγωγούς 
σύµφωνα µε όσα ανέφεραν στην Agrenda 
στελέχη του υπουργείου που ασχολούνται µε το 
θέµα ως ηµεροµηνία είσπραξης θα νοείται η 
ηµέρα που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο για 
έλεγχο µε το extrait της τράπεζας.
Όσον αφορά την ενηµέρωση των στοιχείων οι 
φοροτεχνικοί εκτιµούν ότι «το τελικώς 
πληρωτέο ποσό προς τον παραγωγό δεν είναι 
πάντα ισόποσο µε το ποσό του τιµολογίου που 
έχει εκδώσει, σε περιπτώσεις συµψηφισµού, 
επιστροφών και εκπτώσεων». Σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, ο έµπορος αφαιρεί τα 
παραπάνω σχετικά χρηµατικά ποσά, τα οποία 
αποδεικνύονται µε νόµιµα παραστατικά. 
Επίσης «σε περίπτωση ελαττωµάτων στα 
προϊόντα, θα υπάρξει αντίστοιχη µείωση του 
ποσού του τιµολογίου». Ο παραγωγός 
υποχρεούται επίσης να ενηµερώνει την 
αρµόδια αρχή µέσω της ειδικής ψηφιακής 
υπηρεσίας σε περιπτώσεις µη εξόφλησης 
τιµολογίων που έχουν καταχωρισθεί στο εν 
λόγω ψηφιακό σύστηµα. Από την 61η ως την 
70η ηµέρα από την ηµεροµηνία έκδοσης του 
τιµολογίου, ο «παραγωγός» µπορεί να σηµάνει 
το τιµολόγιο του ως «µη εξοφληµένο». 

κά του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο 
µε το 5% της αξίας του τιµολογί-
ου. Για όσες φορές εντός του α-
νωτέρω χρονικού διαστήµατος 
επαναλάβει τη διαδικασία κατα-
χώρισης, ισχύει η ανωτέρω κύ-
ρωση (5%). Πέραν της 51ης ηµέ-
ρας από την επόµενη της ηµερο-
µηνίας έκδοσης του τιµολογίου 
δεν δίνεται η δυνατότητα περαι-
τέρω τροποποίησης των στοιχεί-
ων των τιµολογίων που έχουν 
καταχωρηθεί.
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Πανδαισία 
Το προεκλογικό 
μενού έχει απ’ όλα, 
λείπει η ανάπτυξη 
Σαφές όχι Αραχωβίτη για de minimis στο βαμβάκι, 
πιθανή μια νέα προκήρυξη βιολογικής κτηνοτροφίας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πάντα οι εκλογές αποτελούσαν δέλε-
αρ παροχολογίας για τους πολιτικούς 
και περίοδο µεγάλων προσδοκιών για 
τους αγρότες. Τη «συνταγή» αυτή δεί-
χνει να τιµά και µάλιστα µε το παραπά-
νω, η... πρώτη φορά αριστερά κυβέρ-
νηση, παρά το στενό εύρος κινήσεων 
που επιβάλλει ο νωπός ακόµα δηµο-
σιονοµικός εκτροχιασµός της χώρας. 
Το έθιµο δείχνει να αγκαλιάζει και 
ο αγροτικός κόσµος, παρά τις βαθιές 
πληγές που έχουν ανοίξει τα µνηµό-

νια. Οι αγρότες δείχνουν «ευάλωτοι» 
στις υποσχέσεις των ηµερών. Είναι 
µάλιστα φορές που οι προσδοκίες α-
πειλούν και τους ίδιους µε εκτροχια-
σµό από τους στόχους τους, καθώς η 
πραγµατικότητα επιβάλλει προσανα-
τολισµό στους κανόνες της αγοράς. 

Η φηµολογία που «έτρεξε» στη δι-
άρκεια της εβδοµάδας για έκτακτη 
-de minimis- ενίσχυση ακόµα και 
στο βαµβάκι, ένα προϊόν που του-
λάχιστον από πλευράς αποδόσεων, 
τον περασµένο χρόνο πήγε καλά, ε-
νώ δεν αδικήθηκε ιδιαίτερα ούτε α-
πό την αγορά, είναι χαρακτηριστική 
του κλίµατος που έχει διαµορφωθεί. 
Η άτυπη, κατά βάση, ενηµέρωση α-
πό την πλευρά των αρµοδίων κάνει 
λόγο για ένα υπόλοιπο de minimis 
που δύναται να διαχειρισθεί η χώρα 
και υπολογίζεται περί τα 35 εκατ. ευ-

ρώ και το οποίο, φυσικά, ορέγονται 
οι πάντες. Οι βαµβακοκαλλιεργητές, 
οι ελαιοκαλλιεργητές, οι παραγωγοί 
βιοµηχανικής ντοµάτας και οσπρίων, 
οι τευτλοκαλλιεργητές κ.α. Οι πληρο-
φορίες της Agrenda λένε πάντως ότι 
µόνο παραγωγοί σε τεύτλα, αχλάδια 
και µανταρίνια, καθώς και οι ψαρά-
δες στις λιµνοθάλασσες έχουν τύχη.

Βέβαια, οι... αναζητήσεις των ηµε-
ρών δεν σταµατούν στα de minimis. 
Ανοιχτή παραµένει για τον υπουργό 
Σταύρο Αραχωβίτη, πιθανή τροποποί-
ηση των όρων, ώστε να επωφεληθούν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι αγρό-

τες από το επίδοµα 
των 14.000 ευρώ 
για τις µικρές εκ-
µεταλλεύσεις. Αντί-
στοιχα καλλιεργού-
νται προσδοκίες για 
δεύτερη προκήρυξη 
στο πεδίο της βιο-
λογικής κτηνοτρο-
φίας, όπου το ενδι-
αφέρον των παρα-
γωγών παραµένει 
ισχυρό. Οι πληρο-
φορίες θέλουν α-
κόµα, υπερδιπλα-

σιασµό του διακηρυγµένου µπάτζετ 
για το πρόγραµµα Εµπορίας και Με-
ταποίησης από τα 120 εκατ. στα 300 
εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να ικανοποιη-
θούν, στο µέτρο του δυνατού, οι πε-
ρισσότερες από τις προτεινόµενες ε-
πενδύσεις. Θα µπορούσε πάντως να 
πει κανείς ότι ακόµα δεν έχουµε δει 
τίποτα. Κι αυτό γιατί η φιλολογία που 
ανταπτύσσεται εδώ και µέρες κάνει 
λόγο για ισχυρή παρέµβαση και στο 
πεδίο της φορολογίας. Εικάζεται ό-
τι πρώτος στόχος είναι η δραστική 
µείωση των φορολογικών συντελε-
στών, τουλάχιστον για τους αγρότες 
που συµµετέχουν σε ενεργά συλλο-
γικά παραγωγικά σχήµατα (συνεται-
ρισµοί - Οµάδες Παραγωγών), καθώς 
επίσης και η οριοθέτηση χρονικά της 
ευρύτερης µείωσης των φορολογι-
κών συντελεστών τα επόµενα χρόνια. 

21-22, 44

Προβληματίζουν 
τα αποθέματα 
στο ακτινίδιο
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Ο
ι πωλήσεις ελληνικού βαµβακιού 
στην Τουρκία συνεχίζονται από 
τους εµπορικούς οίκους όσο και 
από τους εκκοκκιστές µε τις τιµές 

να φτάνουν µέχρι τα 78 σεντς ανά λίµπρα. 
Τα αντίστοιχα επίπεδα σε ανοιχτό συµβό-
λαιο µε δικαίωµα κλεισίµατος της τιµής από 
τον εκκοκκιστή δεν πιάνονται για την ώρα.    

   Στην ελληνική αγορά φορτώθηκαν κά-
ποια πλοία µε σκληρό σιτάρι και είναι να φορ-
τωθούν ακόµα 1-2 κυρίως για Τυνησία. Οι 
φορτώσεις καλύπτονται µε σιτάρια εµπορικά 
αποθηκών και λιγότερο µε νέες αγορές από 
τους παραγωγούς. Η κατάσταση δείχνει πως 
σταθεροποιούµαστε στα πρόσφατα υψηλά,ε-
νώ θα χρειαστούµε βοήθεια από τις σπορές. 

Στα 78 σεντς το ελληνικό
βαμβάκι στην Τουρκία
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Αποθέματα 
Ελλάδα    57% -60% παραγωγής

Ιταλία       64% της παραγωγής
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Ακίνδυνη προς 
το παρόν η αυξημένη 
σοδειά σκληρού 

 Συνεχίζονται 
οι πωλήσεις βάμβακος 
στην Τουρκία

Ενδεχόµενο υπερπληθώρας 
γάλακτος ανησυχεί την Fontera

Η µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία της 
Νέας Ζηλανδίας Fonterra, εκτιµά πως 
το σύστηµα ανοιχτών παραδόσεων 
γάλακτος παρουσιάζει διάφορα 
µειονεκτήµατα, όπως ο κίνδυνο 
υπερπληθώρας γάλακτος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εφτάψυχη η 
«προσωρινή» 
τεχνική λύση
στα βοσκοτόπια
Μακροβιότερη του αναµενόµενου 
αποδεικνύεται η τεχνική λύση για τη 
διαχείριση των βοσκοτόπων που κάποιοι 
παρουσίαζαν ως προσωρινή αφού µετά 
τη λήξη της στις 31 Ιανουαρίου 2019 
λαµβάνει παράταση δύο ετών, έως και 
το τέλος του 2021. Η παράταση δίνεται 
µε τροπολογία που κατατέθηκε από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο νοµοσχεδίου του υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών, για το νέο 
σύστηµα εξετάσεων διπλώµατος 
οδήγησης. Στην ίδια τροπολογία γίνεται 
γνωστό ότι τα εν λόγω σχέδια βόσκησης 
δεν έχουν ως σήµερα προκηρυχθεί στις 
13 Περιφέρειες, ενώ για την εκπόνησή 
τους απαιτείται η δέσµευση ποσού έως 
20 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγµής το ποσό 
που έχει εισπραχθεί από τις Περιφέρειες 
µέσω των ενιαίων δηλώσεων ενίσχυσης 
(2016, 2017) από τα δικαιώµατα 
βόσκησης ανέρχεται στα 5,4 εκατ. ευρώ 
και µε την πληρωµή δικαιωµάτων 2018 
εισπράχθηκαν επιπλέον 3,2 εκατ. ευρώ.

Μπορεί ο υφυπουργός 
Βασίλης Κόκκαλης 
να βρέθηκε στη Νέα 
Υόρκη, µε πρώτο µέληµα 
τις επενδύσεις στην 
κάνναβη, όµως η τύχη 
των αγροτών, εδώ, 
στην Ελλάδα... δουλεύει. 

Περισσό-
τερους 
ωφελού-
µενους για 
14χίλιαρο, 
2η προκή-
ρυξη για 
βιολογική 
κτηνοτρο-
φία, υπερ-
διπλάσιο 
µπάζετ στη 
µεταποίηση  
φέρνει το 
προεκλογι-
κό µενού.
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Μόνο τα αχλάδια, τα τεύτλα, 
τα µανταρίνια της Αργολίδας 
και τα ψάρια από τις λιµνοθά-
λασσες θα δουν ενισχύσεις ήσ-
σονος σηµασίας αναφέρουν 
οι πληροφορίες της Agrenda 
από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα, κά-
θετα αρνητικοί είναι από την 
πλατεία Βάθη όσον αφορά τα 
de minimis στο βαµβάκι, την 
ελιά, τη βιοµηχανική ντοµά-
τα και τα όσπρια.   

Και µπορεί ο υπουργός Σταύ-
ρος Αραχωβίτης να έριξε τη σπί-
θα µε τις δηλώσεις του µετά τη 
λήξη των φετινών αγροτικών 
κινητοποιήσεων ότι «η κυβέρ-
νηση το επόµενο διάστηµα θα 
καταβάλει έκτακτες εθνικές ε-
νισχύσεις (de minimis) σε προ-
ϊόντα που το έχουν ανάγκη», 
ωστόσο οι φήµες που ήθελαν 
το βαµβάκι να λαµβάνει ενί-
σχυση 40 λεπτά το στρέµµα, 
δεν έχουν καµία βάση, δεδο-
µένου ότι η εν λόγω καλλι-
έργεια στη χώρα µας «απλώ-
νεται» περίπου στα 2,5 εκατ. 
στρέµµατα, γεγονός που ση-
µαίνει ότι τα υπάρχοντα κον-
δύλια περί τα 35 εκατ. ευρώ 
επουδενί δεν επαρκούν. 

Μάλιστα το θέµα των de 
minimis και ποια αγροτικά 
προϊόντα θα αφορά ξεκίνησε 
εδώ και µήνες, µε στόχο των 
αρµοδίων της πλατείας Βάθη 
και της Μεσογείων να «βολέ-
ψουν» όσες καλλιέργειες ζηµι-
ώθηκαν το 2018 και δεν µπό-
ρεσαν να αποζηµιωθούν από 
τον ΕΛΓΑ. Ωστόσο το υπόλοι-
πο του συνολικού µπάτζετ των 
de minimis δεν είναι αρκετό 
ώστε να τα καλύψει όλα. Το 
δεδοµένο είναι ότι πρώτα οι 
αιγοπροβατοτρόφοι και µετά 
οι ροδακινοπαραγωγοί στάθη-
καν τυχεροί και πληρώθηκαν 
ήδη, αν και µε έντονες αντι-
δράσεις όσον αφορά τη µοι-
ρασιά για τα ροδάκινα. 

Σειρά έχουν τώρα τα τεύτ-
λα, καθώς οι πληροφορίες 
θέλουν την πληρωµή να γί-
νεται µέσα στην επόµενη ε-
βδοµάδα και να αφορά µό-
λις 335 παραγωγούς, αυτούς 
που έλαβαν και στα τέλη Ια-
νουαρίου τη συνδεδεµένη ύ-
ψους 79 ευρώ το στρέµµα. Το 
ποσό που θα δοθεί δεν είναι 
µεγάλο, ωστόσο για την ώρα 
δεν έχει γίνει ακόµα γνωστό 
το ύψος της ενίσχυσης.

Τεύτλα, αχλάδια, μανταρίνια
σίγουρα για ειδική ενίσχυση

∆εν φτάνουν
Η καλλιέργεια 

βαµβακιού στη χώρα 
κυµαίνεται περί τα 2,5 
εκατ. στρέµµατα γεγο-
νός που σηµαίνει ότι τα 

υπάρχοντα κονδύλια 
ύψους 40 εκατ. ευρώ 

για ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας δεν επαρκούν

Συµµετέχουµε στην AGROTHESSALY 2019 και σας προσκαλούµε στο εκθετήριό µας

A

D05

TENTA

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Περιβαλλοντικό τέλος 11 ευρώ το στρέµ-
µα σε όσους αγρότες αρδεύουν από την 
λεκάνη απορροής του Πηνειού (δεν α-
φορά όσους έχουν γεωτρήσεις) επέβαλε 
µε απόφασή της η Αποκεντρωµένη ∆ιοί-
κηση Θεσσαλίας διπλασιάζοντας µε τον 
τρόπο αυτό τα τέλη που πλήρωµαν µέ-
χρι σήµερα οι αγρότες της περιοχής για 
τα ποτίσµατά τους. Ειδικότερα, οι αγρότες 
της Θεσσαλίας για το νερό επιφανειακής 
άρδευσης, καλούνται να πληρώσουν 11 
ευρώ το στρέµµα, όταν οι υπόλοιποι πα-
ραγωγοί της χώρας πληρώνουν 1 λεπτό 
το στρέµµα. ∆ηλαδή στα 100 στρέµµατα, 
µε µέση κατανάλωση 450 κυβικά µέτρα 
νερού, ο Θεσσαλός αγρότης οφείλει να 
πληρώσει επιπλέον 1.100 ευρώ. Με απλά 
λόγια συνολικά τα λεφτά που πρέπει να 
δόσει στους ΤΟΕΒ (περιβαλλοντικό τέλος 
και τέλος άρδευσης) φτάνουν στα 2.220 
ευρώ (22 ευρώ το στρέµµα).

Η απόφαση αυτή που δηµοσιεύθηκε 
στη ∆ιαύγεια (Α∆Α: 97Υ∆ΟΡ10-ΥΕΤ) ό-
πως ήταν φυσικό προκαλεί µεγάλες α-
ντιδράσεις, αφού από τους ΤΟΕΒ το τέ-
λος θα µετακυλιστεί στους αγρότες οι ο-
ποίοι υποστηρίζουν -και όχι άδικα- ότι η 
επιβολή του επιβαρύνει επιπλέον το ή-
δη υψηλό κόστος παραγωγής, τη στιγµή 
που ένα από τα βασικά αιτήµατα τους στις 
πρόσφατες κινητοποιήσεις ήταν η µείω-
ση του κόστους παραγωγής. ∆ηµιουργεί, 
µάλιστα, όπως εξηγούν στην εφηµερίδα 
Agrenda, ζήτηµα ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων τους σε σχέση µε τις υπόλοι-
πες περιφέρειες της χώρας.

Οι παραπάνω αντιδράσεις που έφθα-
σαν αµέσως στον υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κά-
νουν τον αρµόδιο υφυπουργό Σ. Φάµελ-
λο να επανεξετάζει το θέµα τουλάχιστον 
προς ώρας προκειµένου η κυβέρνηση να 
µην ανοίξει ένα εκόµα µέτωπο µε τους α-
γρότες σε προεκλογική µάλιστα περίοδο.  
Αν ωστόσο η κατάαταση παραµέινει ως έ-
χει οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος (ΤΟΕΒ 
- ΓΟΕΒ), εντός του πρώτου εξαµήνου του 
2019 πρέπει να προσδιορίσουν τα τιµο-
λόγιά τους και να κοινοποιήσουν τη σχε-
τική απόφαση στη ∆ιεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών ύδατος, για τον προσδιορισµό 
των τιµολογίων τους, θα λάβουν υπόψη 
πέρα του χρηµατοοικονοµικού κόστους, 
το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος 
πόρου. Στα τιµολόγια των παρόχων θα α-
ναγράφεται υποχρεωτικά µε διακριτό, ευ-
κρινή και εύληπτο τρόπο, το «περιβαλλο-

ντικό τέλος», το οποίο εισπράττεται από 
τους τελικούς χρήστες.

Να σηµειωθεί ότι για τη γεωργία το ε-
τήσιο κόστος ανά κυβικό µέτρο καθορί-
ζεται σε 0,0002 ευρώ  και για την κτηνο-
τροφία σε 0,0011 ευρώ, ενώ το κόστος 
πόρου για τη γεωργία καθορίστηκε σε 
0,00001 ευρώ.

Σκοπός της απόφασης, όπως αναφέρει 
το σχετικό έγγραφο, είναι «η έγκριση γε-
νικών κανόνων κοστολόγησης και τιµο-
λόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διά-
φορες χρήσεις και κανόνων και µέτρων 
βελτίωσης των υπηρεσιών, καθώς και ο 
καθορισµός των διαδικασιών και της µε-
θόδου ανάκτησης του κόστους των υπη-
ρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του πε-
ριβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
υδατικού πόρου, ώστε να επιτυγχάνεται 
η βιώσιµη χρήση και η βελτίωση της κα-
τάστασης των υδάτων, σύµφωνα µε τους 
περιβαλλοντικούς στόχους». 

Ως 22 ευρώ το στρέμμα θα φθάνουν 
τα αρδευτικά τέλη από τον Πηνειό  
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διπλασίασε ξαφνικά την τιμή για το πότισμα βάζοντας 
επιπλέον περιβαλλοντικό τέλος 11 ευρώ το στρέμμα σε όσουν ποτίζουν από τα κανάλια

Φάµελλος
Πληροφορίες 

αναφέρουν ότι 
ο υφυπουργός 

Περιβάλλοντος θα 
επανεξετάσει το 

ενδεχόµενο µείωσης 
του τέλους για την 

Θεσσαλία, λόγω 
αντιδράσεων

Τιµωρητική 
Αυτή η απόφαση 

τιµωρεί τη Θεσσαλία, 
η οποία είναι 

ελλειµµατική σε 
νερό, ανέφερε ο 
Περιφερειάρχης 

Κώστας Αγοραστός σε 
πρόσφατη συνάντηση 

µε παραγωγούς 

Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι 
παραγωγοί της χώρας 
πληρώνουν 1 ευρώ το 
στρέµµα.

Ο πρόεδρος
ΕΛΓΑ 
ορίζει τους 
ανταποκριτές

Αλλαγές στο καθεστώτος 
ορισµού ανταποκριτών 
ΕΛΓΑ προβλέπει 
τροπολογία που 
κατέθεσαν13 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, σε νοµοσχέδιο 
του υπουργείου 
∆ικαιοσύνης, που 
ψηφίστηκε 19 
Φεβρουαρίου. Σύµφωνα µε 
την τροπολογία, οι 
ανταποκριτές του ΕΛΓΑ θα 
ορίζονται µε απόφαση του 
προέδρου του Οργανισµού. 
Μάλιστα, όπως αναφέρεται 
«Ως ανταποκριτές ΕΛΓΑ 
ορίζονται µε απόφαση του 
προέδρου του ΕΛΓΑ, µετά 
από πρόταση των οικείων 
δηµάρχων, δηµοτικοί 
υπάλληλοι. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ιδιαίτερα 
αποµακρυσµένων από την 
έδρα του δήµου δηµοτικών 
ή τοπικών κοινοτήτων ως 
ανταποκριτές δύνανται να 
ορίζονται και µέλη του 
οικείου συµβουλίου του 
ΟΤΑ ή προτεινόµενα από 
τις Ενώσεις Αγροτικών 
Συνεταιρισµών». Επί του 
θέµατος η βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Παν. Βράντζα 
αναφέρει ότι:  «Βάσει της 
υπάρχουσας νοµοθεσίας 
ανταποκριτές ΕΛΓΑ 
ορίζονται  δηµοτικοί 
υπάλληλοι, τους οποίους 
προαιρετικά προτείνει ο 
δήµαρχος και εγκρίνει ο 
πρόεδρος του οργανισµού.
Σε ορισµένες περιοχές της 
Ελλάδας παρατηρήθηκε 
αδυναµία ορισµού 
υπαλλήλου ως ανταποκριτή, 
είτε από την έλλειψη 
συνεργασίας µε το δήµο, 
είτε λόγω έλλειψης 
δηµοτικών υπαλλήλων, σε 
αποµακρυσµένους µικρούς 
δήµους ή κοινότητες».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ 

Υ∆ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

ΣΤΙΣ ΛΑΠ ΤΟΥ Υ∆ EL08

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΛΑΠ ΠΗΝΕΙΟΥ (EL0816) 

Ετήσιο Μοναδιαίο Κόστος 
(€/m3) 0,002 0,0241 0,0046 0,0046

ΛΑΠ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΠΗΛΙΟΥ (EL0817)

Ετήσιο Μοναδιαίο Κόστος 
(€/m3) 0,00001 0,00021 0,00111 0,00131





Στο λήθαργο 
οι επεμβάσεις
Ψεκασμός σε μηλιές και αχλαδιές 
για κοκκοειδή, αφίδες, τετράνυχους 

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Απαραίτητες για τη µείωση των 
αρχικών µολυσµάτων µυκητο-
λογικών και βακτηριολογικών 
ασθενειών και των αρχικών πλη-
θυσµών (έντοµα, ακάρεα) είναι 
οι επεµβάσεις στις καλλιέργειες 
µηλιάς και αχλαδιάς κατά την 
περίοδο του λήθαργου (κλει-
στοί οφθαλµοί), όπως επιση-
µαίνουν οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών, Φυτοϋγειονοµικού 
και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου.

Αυτές οι πρώιµες επεµβάσεις 
θεωρούνται αναγκαίες, διότι 
καθιστούν την καταπολέµηση 
των φυτοπαρασίτων κατά την 

επερχόµενη βλαστική περίο-
δο περισσότερο αποτελεσµα-
τική και οικονοµική.

Σηµαντικούς εχθρούς της µη-
λιάς και της αχλαδιάς αποτελούν 
τα έντοµα και τα ακάρεα που δι-
αχειµάζουν (ψύλλες, κοκκοει-
δή, αφίδες, τετράνυχοι). Ο τρό-
πος καταπολέµησης που προ-
τείνουν οι ειδικοί βασίζεται σε 
ψεκασµούς µε ορυκτέλαια-πα-

ραφινέλαια, καθώς και σε συν-
δυασµούς αυτών µε συνθετικά 
πυρεθροειδή ή οργανοφωσφο-
ρούχα εντοµοκτόνα. 

Πιο συγκεκριµένα, η ψύλλα 
της αχλαδιάς αποτελεί σηµα-
ντικό εχθρό της καλλιέργειας 
που δραστηριοποιείται σε ό-
λες τις περιοχές στις οποίες υ-
πάρχουν αχλαδιές. Μόλις δια-
πιστώνονται ωοτοκίες, οι γεω-
πόνοι συστήνουν ψεκασµό µε 
ένα κατάλληλο και εγκεκριµέ-
νο για την καλλιέργεια ορυκτέ-
λαιο ή πυρεθροειδές εντοµο-
κτόνο ή ένα συνδυασµό πυ-
ρεθροειδούς µε ορυκτέλαιο.

Από την άλλα πλευρά, για 
τη µείωση των αρχικών µολυ-
σµάτων των παθογόνων µυ-

κήτων και βακτηρίων, συνι-
στάται κατά το χειµερινό κλά-
δεµα η αφαίρεση και η καύ-
ση όλων των προσβεβληµέ-
νων κλάδων και κλαδίσκων 
(τµήµατα µε εµφανείς αλλοιώ-
σεις, όπως έλκη, ρωγµές, µε-
ταχρωµατισµοί, ξηράνσεις). 

Ειδικά για τα φουζικλάδια 
των µηλοειδών και τη σεπτο-
ρίαση της αχλαδιάς, οι ειδικοί 
προτείνουν παράχωµα των 
πεσµένων φύλλων ή ψεκα-
σµό τους µε ουρία, η οποία 
επιταχύνει την αποσύνθεσή 
τους. Όπως εξηγούν οι ειδι-
κοί οι πρακτικές αυτές αποδί-
δουν τα µέγιστα, µόνο όταν ε-
φαρµόζονται από όλους τους 
παραγωγούς µιας περιοχής. 

Παρακολούθηση πληθυσµού κατά του ευρύτοµου αµυγδαλιάς
Με συλλογή και καταστροφή των προσβεβληµένων καρπών το χειµώνα 
θανατώνονται οι προνύµφες που διαχειµάζουν µέσα σε αυτούς, λένε οι 
γεωπόνοι του Βόλου σχετικά µε την καταπολέµηση του ευρύτοµου της 
αµυγδαλιάς, η οποία διαχειµάζει αυτή την περίοδο στο στάδιο της 
αναπτυγµένης προνύµφης. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το µέτρο αυτό µάλιστα 
είναι αποτελεσµατικό όταν εφαρµόζεται σε όλα τα δέντρα µιας ευρείας 

περιοχής. Η καταπολέµηση του ευρύτοµου βασίζεται όµως και στην παρακολούθηση 
του πληθυσµού στην έναρξη της εξόδου των ενηλίκων και σε δειγµατοληψίες για τον 
έλεγχο της πορείας της προσβολής. Για την ορθολογική αντιµετώπιση του ευρύτοµου 
οι γεωπόνοι συνιστούν στους καλλιεργητές να συλλέγουν αυτές τις ηµέρες 
προσβεβληµένους καρπούς και να τους τοποθετούν σε µεγάλα διαφανή βάζα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Απειλή  
Το βακτηριακό κάψιµο 

µηλιάς και αχλαδιάς προ-
σβάλλει τις καλλιέργειες 

αυτή την εποχή

Γλοιοσπόριο στην ελιά
Σε προληπτικές ενέργειες που θα θωρακίσουν 
τα ελαιόδεντρα από το γλοιοσπόριο πρέπει να 
προβούν οι παραγωγοί αυτή την περίοδο, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους της Ένωσης 
Αγρινίου. Ο µύκητας προσβάλλει κυρίως τους 
καρπούς όταν πλησιάζουν στην ωρίµανση ή 
όταν είναι ώριµοι, δηµιουργώντας σοβαρό 
πρόβληµα στην παραγωγή. Η ασθένεια 
εµφανίζεται όταν ο καρπός αλλάζει χρώµα, 
αποκτά σκούρες κηλίδες, οι οποίες µε την 
υγρασία επεκτείνονται και οι καρποί πέφτουν 
στο έδαφος ή αποσαθρώνονται και 
συρρικνώνονται πάνω στο δέντρο. Οι ελιές 
που προσβάλλονται πέφτουν πρόωρα, 
µειώνοντας την απόδοση της συγκοµιδής και 
στο στάδιο της ελαιοπαραγωγής παράγουν 
ένα κοκκινωπό λάδι χαµηλής ποιότητας, πολύ 
θολό και µε υψηλό βαθµό οξύτητας.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Syllit 544SC
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, Champ 
36,3SC
HELLAFARM: Jade 40 WG, Χελλαβόρ 20 
WP, Χελλαβόρ 20 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP

Κορύνεο στη βερικοκιά
Συγκεκριµένες επεµβάσεις λίγο πριν τη 
διόγκωση των οφθαλµών της βερικοκιάς 
προτείνουν οι γεωπόνοι για την καταπολέµηση 
του κορύνεου. Οι ειδικοί του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 
αναφέρουν ότι οι βροχές που σηµειώθηκαν 
και αναµένεται να σηµειωθούν σε πολλές 
περιοχές της χώρας αποτελούν τη βασική 
αιτία των πρωτογενών µολύνσεων της 
βερικοκιάς. Για την αποφυγή όσο το δυνατόν 
πιο σύντοµα του µύκητα οι γεωπόνοι 
προτείνουν επιµελή έλεγχο των ποικιλιών για 
διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλµών και 
εφαρµογή εγκεκριµένων δραστικών ουσιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σηµειώνεται, 
τέλος, ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
απαραίτητα µέτρα προστασίας του χρήστη.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Caldo Bordeles Valles 20 WG
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, Champ 
36,3SC
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Jade 40 
WG, Χελλαβόρ 20 WP, Maniflow 12,4 SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Διαχείριση υδάτων, 
γεωργική λογιστική 
και φυσικά υγιείς 
συνεταιρισμοί οι 
συνιστώσες για βιώσιμες 
μικρομεσαίες μονάδες

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η µέγγενη γύρω από τους αγρότες κλείνει κα-
θώς όλο και περισσότερες Γεωργικές Εκµεταλ-
λεύσεις καθίστανται µη βιώσιµες. Γύρω από το 
πρόβληµα συζήτησαν έξι κορυφαίοι γεωπόνοι 
και αγροτοοικονοµολόγοι στην ηµερίδα που δι-
οργάνωσε ο σύλλογος αποφοίτων Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και η Επιστηµονική Ε-
ταιρεία Αγροτικής Οικονοµίας, την Πέµπτη 21 
Φεβρουαρίου 2019 στο ΓΠΑ.

Σε µια προσπάθεια να επικοινωνήσουν τα συ-
µπεράσµατά τους οι καθηγητές, παρέθεσαν µια 
σειρά από αλλαγές που πιστεύουν ότι όχι µόνον 

θα καταστήσουν τις ΓΕ βιώσιµες αλλά και ακµά-
ζουσες. Είναι επιτακτική η εγγειοβελτιωτική δρά-
ση από πλευράς κράτους και η διαχείριση υδατι-
κών πόρων (Επανίδρυση της Υπηρεσίας Εγγείων 
Βελτιώσεων), επεσήµαναν οι καθηγητές Π. Πα-
ναγόπουλος και Π. Καρακατσούλης.  Πρέπει να 
συντηρηθούν οι υπάρχουσες υποδοµές που έ-
χουν τεράστιες απώλειες και να επεκταθεί η άρ-
δευση και σε άλλες περιοχές. Ακόµη, η σηµερι-
νή κακή αποστράγγιση εδαφών όχι «µπορεί να», 
αλλά «θα» οδηγήσει σε ερηµοποίηση της γης λό-
γω συσσώρευσης αλάτων. Αυτές οι ενέργειες θα 
επιτρέψουν το διπλασιασµό των αρδευόµενων 
εκτάσεων (+8 έως 12 εκατοµ. στρ.) και την αύξη-
ση της αξίας παραγωγής µέχρι δέκα φορές, επε-
σήµανε ο Π.Παναγόπουλος.

Το ζήτηµα της φορολογίας των αγροτών συ-
ζητήθηκε επίσης µε τους καθηγητές να «τραβά-
νε τα µαλλιά τους», αφού οι αγροτικές επιχειρή-
σεις είναι αναγκαίο να φορολογούνται επί των 
κερδών, συµφώνησαν όλοι. Όσον αφορά την α-
παίτηση προκαταβολής 100% επί του φόρου από 
τους αγρότες, ο Π. Παναγόπουλος τη χαρακτηρί-
ζει εκτός από βαρβαρότητα, ανοησία.  Επί των α-
σφαλιστικών, το συµπέρασµα της συζήτησης ή-
ταν πως πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλι-

ση µόνο επί των ηµεροµισθίων που πραγµατοποι-
ούνται στη γεωργική εκµετάλλευση. Όλα τα οικο-
νοµικά θέµατα των αγροτών πρέπει να καθορίζο-
νται από Γεωργική Λογιστική και όχι να µπαίνουν 
στο ίδιο τσουβάλι µε άλλου είδους επιχειρήσεις.

Για το θέµα των ενισχύσεων της ΕΕ, κατέστη 
σαφές πως θα πρέπει να αποσκοπούν σε βελτί-
ωση των υποδοµών, και µέσω και µιας σωστής 
ΚΑΠ να συµβάλλουν στη µεγέθυνση των αγρο-
τικών επιχειρήσεων. Οι αγροτικές επιχειρήσεις 
δεν ανήκουν µόνο στον πρωτογενή τοµέα, επε-
σήµαναν οι ειδικοί. Η µεταποίηση και η εµπορία, 
είναι τµήµα µιας αγροτικής επιχείρησης,  γι’ αυ-
τό και η προστιθέµενη αξία που αποκτά το προ-
ϊόν από αυτές θα πρέπει να είναι εκµεταλλεύσι-
µη από τους αγρότες. Τώρα, δεν καταλήγει στον 
παραγωγό, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν τη 
δυνατότητα να επεκταθούν στη µεταποίηση και 
την εµπορία. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση ο συ-
νεταιρισµός. Εκτός από το πλεονέκτηµα ανταγω-
νιστικών προϊόντων λόγω µεγάλης παραγωγής, 
η συνεισφορά είναι η καθετοποίηση. Η δυνατό-
τητα δηλαδή που παρέχεται, ο κάθε συνεταιρι-
σµός, να έχει κάποια από τα µέλη του να ασχο-
λούνται µε τη µεταποίηση και κάποια µε την ε-
µπορία, βάζοντας έτσι µέρος της προστιθέµενης 

αξίας στην τσέπη των παραγωγών. «Ο συνεταιρι-
σµός είναι µονόδροµος» δήλωσε ο Κωνσταντί-
νος Αποστολόπουλος, οµότιµος καθηγητής του 
Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου.

Η αναδιανοµή της γης και ο τρόπος που µπο-
ρούµε να φτάσουµε σε µεγαλύτερες ενιαίες εκτά-
σεις εξετάστηκε επίσης. Η δηµιουργία µιας αρ-
χής διαχείρισης αγροτεµαχίων είναι επιτακτική 
και µέσα από αυτή µπορεί να γίνει προσέγγιση 
των µη-αγροτών ιδιοκτητών µικρών εκτάσεων. 
Μέσα από πωλήσεις και ενοικιάσεις θα µπορού-
σαµε να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 
Για να µη συντηρηθεί το σύστηµα του κατακερ-
µατισµού των εκτάσεων όµως, θα πρέπει να προ-
σαρµοστεί και το κληρονοµικό δίκαιο που µας ο-
δήγησε εδώ, σχολίασαν οι επιστήµονες.

Επισηµάνθηκε η αξία και ο ρόλος της έρευ-
νας και της εκπαίδευσης στο µετασχηµατισµό 
της ελληνικής γεωργίας, καθώς καταρτισµένοι 
σύµβουλοι γεωπόνοι θα πρέπει να είναι διαθέ-
σιµοι για την ορθή προώθηση όλων των προα-
ναφερθέντων µεταρρυθµίσεων. 

Τέλος, ο καθηγητής ΓΠΑ Αντώνης Ρεζίτης τόνι-
σε τα οφέλη της συµβολαιακής γεωργίας και της 
δηµιουργίας αγροτικού χρηµατιστηρίου, ως µέ-
τρο εξασφάλισης του εισοδήµατος των αγροτών.

Να πώς οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
θα καταστούν βιώσιμες στην Ελλάδα

∆ιαχείριση 
αγροτικής γης

Τονίστηκε η ανάγκη 
δηµιουργίας µιας υπηρεσίας 
διαχείρισης της αγροτικής 
γης, λέγοντας ότι «Έχουµε 

την πολεοδοµία για τις 
πόλεις, το δασαρχείο για τις 
δασικές εκτάσεις και τίποτα 
για τις γεωργικές εκτάσεις»

Στο πάνελ (φώτο πάνω) συµµετείχαν οι: 
Αντώνης Ρεζέτης, Κων/νος Τσιµπούκας, 
Κων/νος Αποστολόπουλος, Λεωνίδας 
Καζακόπουλος, Πάνος Παναγόπουλος και 
Παναγιώτης Καρακατσούλης.
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Ηπρώτη προκήρυξη για ιδιω-
τικές επενδύσεις µέσω των 
Leader είναι γεγονός, καθώς 

η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής προχώ-
ρησε σε πρόσκληση, η οποία ανοί-
γει στις 7 Μαρτίου και κλείνει στις 
20 Μαΐου. Τις ερχόµενες ηµέρες α-
ναµένεται να ακολουθήσουν και 
οι υπόλοιπες Αναπτυξιακές, µε την 
προκήρυξη της Χαλκιδικής πάντως 
να δίνει µία εικόνα για το πώς θα κι-
νηθούν και οι άλλες. Να σηµειωθεί 
εδώ ότι η συγκεκριµένη ΟΤ∆ δεν έ-
χει συµπεριλάβει στην προκήρυξή 
της τις οικοτεχνίες, οι οποίες ωστό-
σο θα είναι επιλέξιµες από άλλες 
Αναπτυξιακές. Επιπλέον, αυτό που 
θα διαφέρει είναι και οι κλάδοι της 
Μεταποίησης. 

Α ρχικά όσον αφορά τους δι-
καιούχους, δικαίωµα συµµε-
τοχής στο Μέτρο των Leader 

ύψους 4.530.000 ευρώ της Χαλκιδι-
κής, έχουν πολύ µικρές και µικρές ε-
πιχειρήσεις. Αναλυτικά, οι έξι βασι-
κές δράσεις που επέλεξε µεταξύ άλ-
λων να προκηρύξει η συγκεκριµένη 
Αναπτυξιακή µαζί µε τα ποσοστά ε-
νίσχυσης είναι οι εξής:

Μεταποίηση σε γεωργικό προ-
ϊόν: Με την υπο-δράση ενι-
σχύεται η ίδρυση, ο εκσυγ-

χρονισµός και η επέκταση µονάδων 
παραγωγής, αποθήκευσης και εµπο-
ρίας γεωργικών προϊόντων µε αποτέ-
λεσµα γεωργικό προϊόν, µε έµφαση 
στην τήρηση των προδιαγραφών υ-
γιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, 
αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτο-
γενούς παραγωγής των βιολογικών 
προϊόντων και των προϊόντων ποιό-
τητας. Επιλέξιµοι κλάδοι είναι οίνος, 
γάλα, οπωροκηπευτικά, αρωµατικά 
φυτά κ.α. Ύψος ενίσχυσης 50%, προ-
ϋπολογισµός δράσης 850.000 ευρώ. 

Μεταποίηση σε µη γεωργικό 
προϊόν: Με την υπο-δράση 
ενισχύεται η ίδρυση, ο εκ-

συγχρονισµός, η επέκταση και η µε-
τεγκατάσταση, µονάδων παραγωγής, 
αποθήκευσης και εµπορίας, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην µεταποίη-
ση αγροτικών προϊόντων και χρησι-
µοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώ-
τη ύλη για την περαιτέρω µεταποίησή 
τους, έτσι ώστε το εξαγόµενο προϊόν 
να είναι µη γεωργικό. Οι επιλέξιµοι 
τοµείς είναι: Ζυθοποιία, Επεξεργασία 

Από 7 Μαρτίου αιτήσεις ενίσχυσης 
για ιδιωτικά έργα στα Leader 

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019Agrenda18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Βιολογικά από
28 Φεβρουαρίου
με νέα παράταση    
Στις 28 Φεβρουαρίου αντί για τις 19 του μήνα, όπως αρχικά 
προγραμματιζόταν, ανοίγει η προκήρυξη της Βιολογικής 
Γεωργίας, την ώρα που συνεχίζονται οι πιέσεις για την 
προσθήκη επιπλέον καλλιεργειών στις επιλέξιμες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 
11 «Βιολογική Γεωργία» θα µπορούν να κά-
νουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόµενοι από 
28 Φεβρουαρίου έως 28 Μαρτίου. Η έναρξη 
του Μέτρου είχε προγραµµατιστεί για  τις 19 

του µήνα, ωστόσο το Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα Αιτή-
σεων φαίνεται πως δεν εί-
ναι ακόµα έτοιµο. 

Εν τω µεταξύ, συνεχίζο-
νται οι αντιδράσεις σε σχέ-
ση µε τις επιλέξιµες καλ-
λιέργειες, µε την Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδος αυ-
τή τη φορά να υπογράφει 
επιστολή στην οποία ο πε-
ριφερειάρχης Κώστας Μπα-

κογιάννης διαµαρτύρεται για τη µη ένταξη 
της καλλιέργειας των σύκων στο Μέτρο. Ό-
πως αναφέρεται, «στην Εύβοια καλλιεργού-
νται 10.200 στρέµµατα σύκων, θεωρώντας 
κοµβικής σηµασίας την ένταξή τους σε ένα 
Μέτρο ενίσχυσης όπως τα Βιολογικά ως α-
παραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει να 
διατηρηθεί και να ενδυναµωθεί ο εξαγωγι-
κός προσανατολισµός του κλάδου».

Υπενθυµίζεται εδώ ότι τις προηγούµενες 
ηµέρες είχε προηγηθεί όχληση κυρίως από 
τη Βόρεια Ελλάδα προς τις αρχές για την α-
πένταξη καλλιεργειών όπως µηλοειδή, πυ-
ρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή και αρωµατικά 
φυτά που κάλυπτε η περασµένη προκήρυξη.

Με δεδοµένο ότι µέχρι στιγµής, λοιπόν, 
δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση του Μέ-
τρου ως προς τις επιλέξιµες καλλιέργειες, 
αυτές θα είναι οι εξής:

 Αροτραίες: αραβόσιτος κτηνοτροφικός, 
αραβόσιτος εδώδιµος, χειµερινά σιτηρά, µη-
δική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή.

 Μόνιµες: ελαιοκοµία, σταφίδα, επιτρα-
πέζια σταφύλια και οινοποιήσιµα σταφύ-
λια, ακρόδρυα.

 Όπρια.
 Λαχανικά: φυλλώδη, σταυρανθή, βολ-

βώδη, καρότο, πατάτα.
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα 

των οποίων χρησιµοποιούνται για ενεργει-
ακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές 
καλλιέργειες.

Αίτηση µπορούν να υποβάλουν όλοι οι 
ενεργοί γεωργοί. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι τα αγροτεµάχια για τα οποία υποβάλει 
αίτηση ο ενδιαφερόµενος να έχουν δηλω-
θεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Αν ο καλλιεργητής επιθυµεί να εντάξει α-
γροτεµάχια που είναι ήδη πιστοποιηµένα ως 
βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη ∆ρά-
ση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε 
βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέ-
σµευση). Τα αγροτεµάχια που δεν είναι πι-
στοποιηµένα και θα µετατραπούν σε βιολο-
γικά, εντάσονται στη ∆ράση 11.1.1: «Ενισχύ-
σεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτι-
κές» (τριετής δέσµευση). Η αίτηση µπορεί να 
αφορά και τις δύο δράσεις.

Ο προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχε-
ται στα 120 εκατ. ευρώ κι αν δεν φτάσουν  
τα χρήµατα για όλους η επιλογή τους θα γί-
νει µε βάση κριτήρια µοριοδότησης. Για τους 
«νεοεισερχόµενους» τα µισά από τα µόρια 
εξαρτώνται από την ηλικία (έως 18 ετών µέ-
γιστη προτεραιότητα). Για τους «παλιούς» τα 
50 από τα 100 συνολικά µόρια λαµβάνουν 
όσοι είναι τουλάχιστον 5 χρόνια συµβεβλη-
µένοι µε φορέα πιστοποίησης. 

Ηλεκτρονικά
Οι υποψήφιοι δικαι-

ούχοι υποβάλουν 
ηλεκτρονικά την 
αίτηση ενίσχυσης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΡΑΣΗ 11.1.1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
36.000.000

∆ΡΑΣΗ 11.2.1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

84.000.000



προϊόντων κυψέλης ( γύρη, πρό-
πολη, βασιλικός πολτός και λοιπά 
προϊόντα), Μονάδες παραγωγής 
αιθέριων ελαίων, Μονάδες πυρη-
νελαιουργείων, Μονάδες παρα-
γωγής αποσταγµάτων από οπω-
ρηκευτικά ή αµπελοοϊνικής προ-
έλευσης, Μονάδες µεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων για την 
παραγωγή προϊόντων κοσµετο-
λογίας και διατροφής, Μονάδες 
επεξεργασίας βάµβακος και λοι-
πών κλωστικών ινών (όπως κλω-
στική κάνναβης, λινάρι). Ύψος ε-
νίσχυσης 50%, προϋπολογισµός 
δράσης 200.000 ευρώ.

Τουρισµός: Με την υπο-δρά-
ση ενισχύεται η ίδρυση, ο 
εκσυγχρονισµός και η ε-

πέκταση επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στους τοµείς της 
διανυκτέρευσης, της εστίασης και 
των εναλλακτικών µορφών του-
ρισµού. Η εξειδίκευση της υπο-
δράσης έγκειται στο γεγονός ότι 
ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις 
των ανωτέρω κλάδων, οι οποίες 
είτε: 1. πραγµατοποιούνται από 
νέους έως 35 ετών, είτε 2. πραγ-
µατοποιούνται από γυναίκες, είτε 
3. ενσωµατώνουν την καινοτοµία 
στην παραγωγική τους διαδικα-
σία, παράγουν καινοτόµο προϊόν 
ή αναπτύσσουν καινοτόµες ενέρ-

γειες. Ύψος ενίσχυσης 65%, προϋ-
πολογισµός 650.000 ευρώ.

Βιοτεχνία: Με την υπο-δρά-
ση ενισχύεται η ίδρυση, ο 
εκσυγχρονισµός και η επέ-

κταση επιχειρήσεων στους τοµείς 
της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, πα-
ραγωγής ειδών µετά την 1η µετα-
ποίηση, και του εµπορίου. Η εξειδί-
κευση της υπο-δράσης έγκειται στο 
γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστι-
κά επιχειρήσεις των ανωτέρω κλά-
δων, οι οποίες είτε: 1. πραγµατο-
ποιούνται από νέους έως 35 ετών, 
είτε 2. πραγµατοποιούνται από γυ-
ναίκες, είτε 3. ενσωµατώνουν την 
καινοτοµία στην παραγωγική τους 
διαδικασία, παράγουν καινοτόµο 
προϊόν ή αναπτύσσουν καινοτόµες 
ενέργειες. Ύψος ενίσχυσης 65%, 
προϋπολογισµός 200.000 ευρώ.

Υπηρεσίες: Ενίσχυση  επεν-
δύσεων παροχής υπηρεσι-
ών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί 
σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πο-
λιτιστικά κέντρα κλπ)  µε σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. Η εξει-
δίκευση της υπο-δράσης έγκειται 
στο γεγονός ότι ενισχύει επιχει-
ρήσεις, οι οποίες αποκλειστικά εί-

τε: 1. πραγµατοποιούνται από νέ-
ους έως 35 ετών, είτε 2. πραγµα-
τοποιούνται από γυναίκες.Ύψος 
ενίσχυσης 65%, προϋπολογισµός 
200.000 ευρώ. 

Συνεργασία: Οριζόντια και κά-
θετη συνεργασία µεταξύ φο-
ρέων της αλυσίδας εφοδια-

σµού για τη δηµιουργία, την ανά-
πτυξη και την προώθηση βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών. Η 
υπο-δράση ενισχύει την οριζόντια 
και κάθετη συνεργασία µεταξύ φο-
ρέων της αλυσίδας εφοδιασµού για 
τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και 
την προώθηση βραχέων αλυσίδων 
και τοπικών αγορών, οι οποίοι αλ-
ληλοεπιδρούν µε στόχο την ανάδει-
ξη προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυ-
τές, θα πρέπει να δραστηριοποιού-
νται στους τοµείς των αγροεφοδί-
ων, της µεταποίησης, του εµπορί-
ου και των σηµείων πώλησης. Ύ-
ψος ενίσχυσης 65%, προϋπολογι-
σµός δράσης 50.000 ευρώ.

Σηµειώνεται τέλος ότι η εξει-
δίκευση των δράσεων όσον 
αφορά κυρίως τη στόχευση 

στους δικαιούχους διαφέρει ανά Α-
ναπτυξιακή, όπως και ο προϋπολο-
γισµός των δράσεων. 

Επιλέξιμες
δαπάνες  

Oι επιλέξιµες δαπάνες στο 
πλαίσιο των επενδυτικών 
προτάσεων για όλες τις 
κατηγορίες υποδράσεων 
δύναται να είναι:
1. Η αγορά, η κατασκευή ή 
βελτίωση ακινήτου.
2. Η διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου 
προκειµένου να εξυπηρετούνται 
οι ανάγκες της µονάδας.
3. Αγορά, µεταφορά και 
εγκατάσταση εξοπλισµού και ο 
εξοπλισµός εργαστηρίων στο 
βαθµό που εξυπηρετεί τη 
λειτουργία της µονάδας. 
4. Αγορά καινούργιων 
οχηµάτων (µεταφοράς 
προϊόντων ή και προσωπικού 
υπό προϋποθέσεις).
5. Απόκτηση πιστοποιητικών 
διασφάλισης ποιότητας, τα 
οποία είναι αναγνωρισµένα από 
διεθνή ή εθνικά πρότυπα. 
6. ∆απάνες εξοπλισµού 
επιχείρησης, όπως αγορά 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
λογισµικών κ.λπ.
7. ∆απάνες συστηµάτων 
ασφαλείας εγκαταστάσεων, 
συστηµάτων πυροσβεστικής 
προστασίας εγκαταστάσεων.
8. Γενικές δαπάνες 
συνδεόµενες µε τις 
εγκαταστάσεις. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Ενίσχυση Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων
Από 4 Μαρτίου 2019 έως 
και 15 Μαΐου θα µείνει 
ανοιχτή η πρόσκληση του 
Μέτρου 6.3 Ενίσχυση 
Μικρών Εκµεταλλεύσεων, 
µε πριµ 14.000 ευρώ. Στην 
ιστοσελίδα http://www.
metro121.gr/helpdesk63/ οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλουν ερωτήσεις για το 
Μέτρο προς τις αρχές. 

 
Σπάνιες Φυλές
Τον Μάρτιο θα προκηρυχθεί, 
η δεύτερη πρόσκληση της 
∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων» 
του Μέτρου.

 
Ελαιώνας 
Άµφισσας
Από τις 25 Φεβρουαρίου 
µέχρι τις 22 Μαρτίου θα 
µπορούν να κάνουν αιτήσεις 
οι ελαιοπαραγωγοί µε 
αγροτεµάχια στην δηµοτικές 
κοινότητες της Άµφισσας 
ώστε να ενισχυθούν στα 
πλαίσια του Μέτρου 
«Προστασία Παραδοσιακού 
Ελαιώνα Άµφισσας» µε πριµ 
έως 58 ευρώ το στρέµµα.
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Υψηλής 
αποδοτικότητας 
υβρίδια ηλίανθου 
από τη F.A.S
∆ραστηριοποιούµενη στον κλάδο των αγροτικών ε-
φοδίων από το 1999, η F.A.S έχει κάνει σηµαντικά 
βήµατα στην σποροπαραγωγή και την έρευνα επά-
νω σε µια ευρεία γκάµα σπόρων µεγάλης καλλιέρ-
γειας, όπως σκληρού σίτου, µαλακού σίτου, κριθα-
ριού, βρώµης, τριτικάλε, βίκου, κτηνοτροφικού  µπι-
ζελιού, µηδικής, φακής και ρεβιθιού. 

Η συνεχής ανοδική της πορεία στον χώρο την έφε-
ρε στη θέση των «µεγάλων παικτών» της αγοράς και 
στα υβρίδια ηλίανθου. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει και 
διανέµει στην Ελλάδα τα υβρίδια ηλίανθου των ποι-
κιλιών σόγιας του Ινστιτούτου φυτών µεγάλης καλ-
λιέργειας και κηπευτικών του Novi Sad (NS seme). 

Πιο αναλυτικά, το υβρίδιο NS Taurus έχει υψηλή αν-
θεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα της οµάδας imazamox 
ανεξάρτητα του σταδίου εφαρµογής, είναι ανθεκτικό 
στις ασθένειες Phomopsis, Macrophomina, Phoma 
και  Sclerotinia sclerotiorum, ανθεκτικό στο πλάγια-
σµα και µπορεί να προσφέρει υψηλές και σταθερές 

αποδόσεις ακόµη και σε συνθήκες στρες του φυτού. 
Ακόµη, ένα µεσοπρώιµο υβρίδιο µε υψηλή περιε-
κτικότητα σε έλαιο είναι το NS Primi µε την εταιρεία 
F.A.S να αναφέρει ότι είναι ανθεκτικό στην «πεταλού-
δα του ηλίανθου» και τη σκωρίαση, έχοντας βέβαια 
υψηλή ανθεκτικότητα στην ασθένεια Phomopsis και 
στην Plasmopara halstedii (P16 gene).

Η γκάµα των υβριδίων συνεχίζεται
Το υβρίδιο µε την ονοµασία NS Maestro έρχεται µε 

χαρακτηριστικά-ασπίδα στη ζιζανιοκτονία της οµά-
δας imazamox ανεξάρτητα από το στάδιο εφαρµο-
γής, είναι γενετικά ανθεκτικό σε όλες τις φυλές της 
οροβάγχης και τις κύριες ασθένειες της καλλιέργειας 
και διαθέτει πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής. Για 
εξαιρετική αντοχή σε συνθήκες στρες αλλά και στο 
πλάγιασµα η F.A.S προτείνει το υβρίδιο NS Euforia, 
που είναι και αυτό γενετικά ανθεκτικό στην οροβάγ-
χη (Or5), έχει ισχυρό στέλεχος και είναι ανθεκτικό 
στον περονόσπορο και τη σκωρίαση.

Άλλο ένα υβρίδιο που στέκεται ενάντια στην ορο-
βάγχη (Orobanche Cumana) αλλά ταυτόχρονα είναι 
ελκυστικό στους επικονιαστές είναι το NS Anabela, 
που προσφέρει µεγάλη αντοχή στα ζιζανιοκτόνα της 
οµάδας των σουλφονυλουριών (tribenuron-methyl). 
Το NS Smaragd, τέλος, είναι το ευρέως προσαρµόσι-
µο φυτό ηλίανθου που φέρνει στην Ελλάδα η εται-
ρεία F.A.S, το οποίο µπορεί και αντέχει στην ξηρασία 
και σε µια σειρά από ασθένειες.

Η γκάµα των υβριδίων ηλίανθου συµπληρώνε-
ται µε το NS Sumo Sun, µε τις καλές επιδόσεις υπό 
συνθήκες στρες και την ανθεκτικότητά του στο πλά-
γιασµα να τονίζονται ως σηµαντικά χαρακτηριστι-
κά από την F.A.S.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με τον κατάλληλο εξοπλισµό έχει προικίσει τη 
θεριζοαλωνιστική CX 8.80 η New Holland για 
να τηρήσει την υπόσχεσή της για άνετο αλω-
νισµό. Όπως τονίζει η κατασκευάστρια, το συ-
γκεκριµένο µοντέλο απευθύνεται σε επαγγελ-
µατίες αλωνιστές και είναι εφοδιασµένο µε κι-
νητήρα FPT Cursor 9 ισχύος 401 ίππων (295 
Kw). ∆ιαθέτει 6 άλογα µεταβλητής ταχύτητας 
(Opti–Speed) µε επιφάνεια διαχωρισµού 5,93 
τµ. Ο τροφοδότης είναι µε τέσσερις καδένες, 

διαθέτει σύστηµα ανάποδων στροφών (power 
reverse) και πλευρική πλεύση (σπάσιµο µαχαι-
ριού). Η τρόµπα του αλωνιστικού έχει πλάτος 
1,56 µ., διάµετρο 0,75 µ. και έχει 10 ρίγες. Το 
εύρος ταχύτητας ξεκινά από 305 και φτάνει έ-
ως 905 στροφές ανά λεπτό. Επίσης, η κόφα έ-
χει τώρα µεγάλη επιφάνεια 1,18 τµ µε γωνία 
αλωνισµού 111° και 16 ρίγες.

Το κοπανιστήρι είναι τεσσάρων δοντιών και 
τεσσάρων πτερυγίων µε διάµετρο 0,475 επι-
φάνεια κόφας 0,24 τµ. Επιπλέον, ο περιστρο-
φικός διαχωριστής (2η τρόµπα) έχει διάµετρο 
0,72 µ., επιφάνεια κόφας 0,93 τµ, ενώ η συ-

Η ανθεκτικότητα 
«μισή αρχοντιά» 
για τη CX8.80 
Φτιαγμένες για να αποδίδουν για χρόνια, είναι 
οι θεριζοαλωνιστικές CX της New Holland
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Το «κόβει ευθεία» 
και κάνει οικονομία 
η Lemken Rubin 10
Σε αγαστή συνεργασία µε τα συστήµατα GPS και γεωρ-
γίας ακριβείας του τρακτέρ για περισσότερη οικονοµία 
καυσίµου και µειωµένα λειτουργικά έξοδα εργάζεται 
η νέα δισκοσβάρνα Rubin 10 της Lemken, η οποία ήρ-
θε να αντικαταστήσει το απερχόµενο µοντέλο Rubin 9.

Οι στόχοι της γερµανικής κατασκευάστριας εξοπλι-
σµού κατεργασίας εδάφους ήταν να εξασφαλίσει ότι τα 
παρελκόµενά της, στη συγκεκριµένη περίπτωση η δι-
σκοσβάρνα Rubin 10, θα δουλεύουν προς όφελος του 
εδάφους αλλά και της τσέπης του επαγγελµατία αγρότη. 

Και σε αυτό συνοψίζονται οι βελτιώσεις της κατοχυ-
ρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δισκοσβάρνας, η 
οποία διαθέτει συµµετρική διάταξη των δίσκων και στις 
δύο πλευρές. Η Lemken µας λέει ότι αυτός ο σχεδια-
σµός εξασφαλίζει ότι το µηχάνηµα θα κινείται στην ευ-
θεία χωρίς πλευρικές έλξεις και µε τη βοήθεια του GPS 
ευθυγραµµίζεται απόλυτα. Τα παραπάνω µπορούν να 
συµβάλλουν κατ’επέκταση στην µειωµένη κατανάλω-
ση καυσίµου του τρακτέρ και στην οµοιόµορφη καλλι-
έργεια σε όλο το πλάτος εργασίας. Σύµφωνα µε την κα-
τασκευάστρια, το νέο µοντέλο διαθέτει µεγαλύτερους 
και ανθεκτικότερους δίσκους DuraMaxx µε διάµετρο 
25 ιντσών, οι οποίοι έχουν 30% µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής από τους συµβατικούς δίσκους.

Κάθε δίσκος έχει ειδική προστασία µε την Lemken 
να εξηγεί ότι έτσι δεν καταπονείται το σασί και προ-
στατεύεται το µηχάνηµα σε εδάφη µε πολλές πέτρες.

Το βάθος εργασίας του Rubin 10 κυµαίνεται από 3 
έως 6 ίντσες και η πλήρως αναρτώµενη έκδοσή του 
έρχεται εξοπλισµένη µε τρόχο κατάλληλο για τρακτέρ 
µε µικρότερη ανυψωτική ισχύ για µειωµένα φορτία 
στον πίσω άξονα.

Πρέπει να σηµειώσουµε ακόµη ότι οι αναδιπλού-
µενες εκδόσεις του Rubin 10 έρχονται µε υδραυλική 
προσαρµογή του βάθους στον στάνταρντ εξοπλισµό.

Καλλιέργεια στην άκρη της γης
Σύµφωνα µε τα πρόσφατα οικονοµικά αποτελέσµα-

τα, η οικογενειακή επιχείρηση κατάφερε το 2018 να 
καταγράψει κύκλο εργασιών ύψους 380 εκατ. ευρώ 
(αύξηση 8%). Η Lemken εξάγει το 77% των προϊόντων 
της και όπως λέει η ίδια, Ρωσία, Ισπανία και Ιταλία α-
ποτελούν µερικές από τις χώρες που κατέχουν σηµα-
ντικό µερίδιο από την εξαγωγική δραστηριότητά της.

«Οι ακραίες καιρικές συνθήκες µέσα στο 2018 είχαν 
τεράστιο αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και τα χρο-
νοδιαγράµµατά µας ως εταιρεία», δήλωσε ο διευθύνων 
σύµβουλος της Lemken, Άνθονι Βαν Ντερ Λέι, ο οποίος 
προσθέτει λέγοντας ότι συνολικά η εταιρεία έχει αυξή-
σει τον ρυθµό ανάπτυξής της κατά 6%.

νολική επιφάνεια διαχωρισµού είναι 2,11 τµ. 
Η New Holland µάς λέει ότι η ταχύτητα 

λειτουργίας ξεκινά από 387 στροφές ανά 
λεπτό και φτάνει έως τις 700 στροφές ανά 
λεπτό µε την αλλαγή της ταχύτητας να γί-
νεται µέσω λεβιέ χωρίς εργαλεία. Τέλος,  
στην αύξηση της παραγωγικότητας έχει 
συµβάλλει το τέταρτο και τελευταίο τύµπα-
νο στο πίσω µέρος της δεύτερης τρόµπας 
(ο αχυροδιώκτης).

Το σύστηµα καθαρισµού που έχει εφαρ-
µόσει η New Holland στη θεριζοαλωνιστι-
κή CX8.80 περιλαµβάνει αυτόµατη οριζοντί-
ωση κοσκίνων, σύστηµα καθαρισµού Opti-
Clean και το σύστηµα αυτόµατης αυξοµείω-
σης του αέρα Opti-Fan διπλής εξόδου αέρα 
µε ηλεκτρική ρύθµιση από την καµπίνα. Ε-
πιπλέον, η συνολική επιφάνεια κοσκίνων 

υπό τον έλεγχο αέρα είναι 6,5 τµ. Τα άνω 
και κάτω κόσκινα ρυθµίζονται ηλεκτρικά 
µέσα από την καµπίνα, άλλα και από το πί-
σω µέρος της θεριζοαλωνιστικής. 

Όσον αφορά το σύστηµα επιστρεφόµε-
νων, αυτό περιλαµβάνει δύο ρότορες (δι-
πλά επιστρεφόµενα) και υπάρχει και ένδει-
ξη στην οθόνη. Τα νούµερα χωρητικότητας 
του σιλό που αναφέρει η New Holland εί-
ναι 11.500 λίτρα µε την εκφόρτωση να γί-
νεται µε 125 λίτρα ανά λεπτό.

Η µετάδοση στην CX8.80 επιτυγχάνεται 
από ένα αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων τεσ-
σάρων ηλεκτρικών ταχυτήτων. Το αχυρο-
κοπτικό (καταστροφέας) διατίθεται ως προ-
αιρετικός εξοπλισµός και υπάρχει επιλογή 
ηλεκτρικά ρυθµιζόµενων εκτροπών από την 
καµπίνα, διασκορπιστής αγάνων και σύστη-
µα διαχείρισης υπολείµµατος (Opti-Spread). 

Να σηµειωθεί ότι η πιο σηµαντική παρά-
µετρος για τη σωστή συλλογή στοιχείων για 
την καλλιέργεια ακριβείας είναι η ακριβής 
µέτρηση της στρεµµατικής απόδοσης. Η New 
Holland διαθέτει πατενταρισµένο αισθητή-
ρα ελέγχου συγκοµιδής µεγάλης ακριβεί-
ας για τη µέτρηση της στρεµµατικής απόδο-
σης.   Τέλος, η σειρά CX περιλαµβάνει θε-
ριζοαλωνιστικές µηχανές 5 και 6 αλόγων. 

Χωρίς περιορισµούς 
Κατά το ξεφόρτωµα, οι CX 

µπορούν να επωφεληθούν από 
µια αύξηση ισχύος της τάξεως 

των 27 ίππων (20kW)
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Το μυστικό 
της αλλαγής

 ∆ιαχρονικό: Το µυστικό της 
αλλαγής είναι να επικεντρώσεις 
όλη την ενέργειά σου, όχι στο πώς 
να πολεµήσεις το παλιό αλλά στην 
κατασκευή του νέου. Σωκράτης 

 Τα φυτά ζουν: Οι µελέτες και 
τα πειράµατα σχετικά µε την 
επικοινωνία των φυτών δείχνουν 
ότι είναι σε θέση να συνδέονται 
στενά µεταξύ τους και µε το 
ανθρώπινο ον. [https://goo.gl/
US75kX]

 Οικιακές ΑΠΕ: Η Ευρωβουλή 
ενέκρινε νέους κανόνες για τις 
ανανεώσιµες πηγές και την 
ενεργειακή επάρκεια. Τα 
νοικοκυριά τώρα έχουν δικαίωµα 
να παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα 
χρησιµοποιώντας ηλιακά πάνελ, να 

πωλούν την 
ποσότητα που 
τους περισσεύει 
από την 
ιδιοκατανάλωση 
και να 
λαµβάνουν 
τιµές αγοράς. Η 
Οδηγία για την 

ενεργειακή επάρκεια πρέπει να 
ενσωµατωθεί στις εθνικές 
νοµοθεσίες µέχρι το καλοκαίρι του 
2020. Η οδηγία για την ενέργεια 
από ανανεώσιµες πηγές πρέπει να 
εφαρµοστεί µέχρι τα τέλη Ιουνίου 
2021. [kepka.org, 31/1/2019]

 Μια στάση: ∆ιαθέσιµη και για 
τη σύσταση Οµόρρυθµων και 
Ετερόρρυθµων Εταιρειών είναι η 
πλατφόρµα της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). 
Σύντοµα, θα είναι διαθέσιµη και 
για τις ΕΠΕ (Φεβρουάριο 2019) 
και για τις ΑΕ (Μάρτιο 2019, 
προεκλογικά). [atlantea.news.gr, 
8/2/2019] (σ.σ. Και πότε θα γίνει 
κάτι τέτοιο και για τους 
επιχειρηµατίες της υπαίθρου; Γιατί 
κρατάνε τους αγρότες σε 
καθεστώς οµηρίας;...)

 Αγρ. Επάγγελµα: Ένας 
35χρονος που έκανε αγροτικές 
εργασίες στην περιοχή Ζάρος 
(Κρήτη), καταπλακώθηκε από 
βράχο στα πόδια. Έπαθε ανακοπή 
και άφησε την τελευταία του πνοή 
καθ’ οδόν προς το ΠαΓΝΗ.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Με όρους νοµοτέλειας σχετικά µε την 
αυξηµένη συµµετοχή νέων παιχτών 
στον ελληνικό χώρο του κρασιού, µί-
λησε στην Agrenda ο Γιώργος Σκού-
ρας, πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλή-
νων Οινοποιών (ΣΕΟ) και ιδιοκτήτης 
του Οινοποιείου Σκούρας, υποστηρίζο-
ντας ότι είναι σίγουρο πως το κρασί θα 
αποκτήσει περισσότερους οινοποιούς 
όσο ανεβαίνει η µέση τιµή διάθεσης α-
νά λίτρο και όσο αναβαθµίζεται η θέ-
ση του στις διεθνείς αγορές. «Όλοι οι 
κλάδοι που πάνε καλά προσελκύουν 
κόσµο γιατί «η µόδα» αρέσει στον κα-
θένα. Πίσω από τη µόδα όµως υπάρ-
χει πολλή σκληρή δουλειά, σκληρές 
συνθήκες, που αφορούν την οικονο-
µία της χώρας, το cash flow, την εµπο-
ρική διάθεση. Αυτά δεν τα αντέχουν ό-
λοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αφορµή για την παραπάνω συζή-
τηση, στάθηκε το Peloponnese Wine 
Festival 2019, που φιλοξενήθηκε στο 
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου την 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. Εκεί, µια 
νέα γενιά, η οποία εµπλέκεται σε ό-
λα τα επίπεδα, του οινοποιείν, του ε-

µπορεύεσθαι, του σερβιρίσµατος αλ-
λά και της δοκιµής και της οινοφιλίας 
επικύρωσε το αίσθηµα µιας νέας και 
συνάµα ενδιαφέρουσας κατάστασης 
στο κρασί. Η γενιά αυτή συγκέντρωσε 
περισσότερους από 2.000 επισκέπτες.  

«Εκείνο το οποίο είναι αξιοσηµεί-
ωτο είναι ότι έχουµε ακόµα περισσό-
τερα οινοποιεία, κάθε χρονιά περισ-
σότερα» συνέχισε ο κ. Σκούρας, για 
να καταλήξει: «Όµως ο κλάδος χρει-
άζεται συνεχώς να επιµένει στα στρα-
τηγικά του σχέδια και να έχει ένα ε-
νιαίο µάρκετινγκ».

Για τις εξελίξεις στον χώρο της οινο-
ποιίας µίλησε και ο Σπύρος Λαφαζά-
νης, ιδιοκτήτης του Οινοποιείου Λα-
φαζάνης, υποστηρίζοντας πως απαι-

τείται µια συνεχής εξέλιξη στην οινο-
ποιεία, προκειµένου να αποδώσουν 
οι καρποί. «Το σηµαντικό είναι ότι 
µπήκε η επόµενη γενιά. Είναι σηµα-
ντικό γιατί χρειάζεται συνέχεια για να 
χτιστεί µια εξέλιξη». Στη συνέχεια ο ί-
διος υποστήριξε πως η οινοποιία στην 
Ελλάδα περνάει κρίση παράλληλα µε 
µια µικρή άνθιση. «∆υστυχώς µε µε-
γάλη λύπη βλέπω ότι οι ιστορικές ε-
πιχειρήσεις του κλάδου, αυτή τη στιγ-
µή περνάνε µια οικονοµική περίοδο 
µαρασµού. Από την άλλη, οι µικρές 
επιχειρήσεις µια άνθηση αλλά επει-
δή είναι µικρές, είναι περιορισµένες 
οι δυνατότητές τους να στηρίξουν ου-
σιαστικά και αισθητά την εγχώρια οι-
κονοµία», κατέληξε. 

Ελπιδοφόρα προσέλευση 
νέων παικτών διαμορφώνει 
ορίζοντες για τις οινικές 
εξελίξεις     Όσο τα μεγάλα και ιστορικά οινοποιεία 

εγκλωβίζονται σε οικονομικές δυσκολίες, 
ανεβαίνουν οι μικρές επιχειρήσεις

Οι αντίκες έδεσαν µε το παλιό 
κρασί στο Μουσείο Αυτοκινήτου.

Καταλύτης το premium στον ανταγωνισµό ανάµεσα 
σε µικρούς οινοποιούς και µεγάλες εταιρείες

Ο κανόνας δίνει το προβάδισµα στον ανταγωνισµό σε επίπεδο παραγωγής και 
διανοµής στις µεγάλες εταιρείες, συγκριτικά µε µικρές και µεσαίου µεγέθους 
επιχειρήσεις στο χώρο του κρασιού. Τα µικρά µεγέθη δηµιουργούν σηµαντικές 
διακρίσεις ως προς το κόστος, διαµορφώνοντας µια ισορροπία όπου οι λιγοστές 
µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κρασιού γεµίζουν το ποτήρι τις καθηµερινές. Η 
αριστεία, η ιδιαιτερότητα µέσω της διαφοροποίησης, ακόµα και η εκκεντρικότητα 
του παραγωγού, είναι όµως αυτά που τραβούν το ενδιαφέρον του κοινού, όσο το 
κόστος του προϊόντος ανεβαίνει. Αυτό αναδεικνύει µελέτη που δηµοσιεύθηκε 
πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Περιοδικό Επιστηµών, την οποία υπογράφει ο Ιταλός 
καθηγητής οικονοµικών Pierluigi Passaro, από το Πανεπιστήµιο του Μπάρι. Ο 
πελοποννησιακός αµπελώνας στοχεύει ως επί το πλείστον στην επένδυση στο 
niche και στις τοπικές ποικιλίες, όπως φάνηκε στο Peloponnese Wine Festival.

Τάσεις 
Αγιωργίτικο, 

Ξινόµαυρο 
και Ασύρτικο, 

είναι οι 
ποικιλίες για 

επένδυση

Αγορές 
«Μόνο οι 

τυφλοί δεν βλέ-
πουν τη θέση 

του ελληνικού 
κρασιού στις 
παγκόσµιες 

αγορές»

Επισκέπτες
Πάνω από 

2.000 επισκέ-
πτες βρέθηκαν 
στο Ελληνικό 

Μουσείου 
Αυτοκινήτου

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Μεταφορικά µιλώντας, το έδαφος, το 
κλίµα και ο ανθρώπινος παράγοντας 
διαµορφώνουν το terroir πάνω στο ο-
ποίο καλείται ο αµπελουργός να δηµι-
ουργήσει. Όταν στα παραπάνω προ-
στίθεται ο παράγοντας «χρόνος», µε τη 
µορφή της εξέλιξης, τότε διαµορφώνε-
ται ένα οικοσύστηµα, αυτό µέσα στο ο-
ποίο καλλιεργούνται τα σταφύλια, που 
ρόγα ρόγα συλλέγονται προκειµένου 
να γίνουν το περιεχόµενο της σειράς 
Ecosystem του Κτήµατος Άλφα.

Τη σειρά αυτή παρουσίασε σε µια 
ιδιαίτερη εκδήλωση που διοργάνω-
σε η Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων 
στο Wine Bar Restaurant «My Park» 
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, µε θέ-
µα  «Alpha Estate Ecosystem» ο  Άγ-
γελος Ιατρίδης, ιδιοκτήτης του Κτήµα-
τος Άλφα, µιλώντας για τη φιλοσοφία 
του οικοσυστήµατος που υπηρετεί και 
το όραµα του Κτήµατος.

Σηµειώνεται εδώ, λοιπόν, πως η φι-
λοσοφία του «Οικοσυστήµατος», ενός 
project που ξεκίνησε το 2004 «αφού 
πρώτα πήραµε τις πρώτες καταγραφές 
αµπελοοινικών και κλιµατικών δεδο-
µένων», όπως αφηγήθηκε ο κ. Ιατρί-
δης, «κρύβεται στην έκφραση των ευ-
λόγως οριοθετιµένων χωροταξικών αλ-
ληλεπιδράσεων µέσα στο χρόνο, µετα-
ξύ των έµβιων οργανισµών  και του πε-
ριβάλλοντός τους. Είναι το έδαφος, το 
κλίµα, ο ανθρώπινος παράγοντας και 
η εξέλιξη στο χρόνο που δηµιουργούν 
το Οικοσύστηµα» όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο ίδιος. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι αν και το Οινοποιείο δηµιουρ-
γήθηκε το 1995 και η σύσταση της ε-
ταιρείας έγινε το 1997, το πρώτο κρα-
σί διατέθηκε στην αγορά το 2005, εσο-
δείας 2003 (εσοδεία). Αυτό γιατί σκο-
πός του Κτήµατος από την αρχή ήταν 
ο ποιοτικός αµπελώνας.

«Συνηθίζουν να λένε ότι το κρασί γί-
νεται στο αµπέλι, εγώ θα πω ότι το κρασί 
γίνεται όταν είσαι στο αµπέλι. Το κρασί 
είναι στην καρδιά και το µυαλό του οινο-
παραγωγού», συνέχισε, τονίζοντας ότι  

«Είµαστε πρωτίστως αµπελοκαλλιεργη-
τές και µετά οινοπαραγωγοί».

Τα κρασιά που συνθέτουν τη σειρά 
Ecosystem και που δοκιµάστηκαν ή-
ταν τα µονοποικιλιακά Chardonnay 
Βαρέλι (Single Block «Τραµόντο»), Α-
σύρτικο (Single Block «Αγία Κυριακή»), 
Sauvignon Blanc Fume (Single Block 
«Καλύβα») Pinot Noir (Single Block 
«Στροφή»), Ξινόµαυρο Reserve Vieilles 
Vignes (Single Block «Μπάρµπα-Γιάν-
νης), Τannat (Single Block «Βράχος») 
και Οmega όψιµος Τρυγητός, ερυθρός 
φυσικώς γλυκός οίνος από 100% Ξινό-
µαυρο. Η παραγωγή κάθε κρασιού γί-
νεται από διαφορετικό αµπελοτεµάχιο.

Στο Κτήµα Άλφα, επιλέγονται άγριες 
ζύµες (µε υγρή µορφή) ώστε να ιδιαιτε-
ροποιήσουν κάθε κρασί. Αποµονώνο-
ντας στελέχη από ζύµες δίνουν στο κά-
θε κρασί  ένα µοναδικό χαρακτήρα, ό-
που εκφράζεται όχι µόνο η περιοχή και 
η ποικιλία αλλά και το στυλ που θέλει να 
προσδώσει ο οινοπαραγωγός.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Τόπος, κλίμα, άνθρωπος και
χρόνος σε αγαστή συνεργασία

Χαμηλώνουν τις οξύτητες στη νέα 
κατηγορία ελαιολάδου από την Ιταλία
Από τις 0,8 γραµµές οξύτητας που 
είναι σήµερα το όριο για να χαρα-
κτηριστεί ένα ελαιόλαδο ως έξτρα 
παρθένο, να κατέβει στις 0,5 γραµ-
µές, είναι η σκέψη της ιταλικής βι-
οµηχανίας ελαιολάδου. Το σκεπτι-
κό αυτό υπαγορεύει η πρόθεση να 
µειωθούν τα περιθώρια νοθείας του 
προϊόντος, ανεβάζοντας παράλλη-
λα την υπεραξία του, αφού κάτι τέ-
τοιο εγγυάται υψηλότερη ποιότητα 
ελαιολάδου. Προκειµένου να κα-
ταστεί αυτό δυνατό, οι εκπρόσωποι 
του ιταλικού ελαιολάδου ζήτησαν 
την ενίσχυση των εµπορικών στά-
νταρτς του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιοκοµίας (IOC). 

Οι δυο µεγαλύτεροι οργανισµοί 
εταιρειών ελαιολάδου από την Ιτα-
λία, Coldiretti και Unaprol, οργάνω-
σαν πρόσφατα workshop στη Ρώµη, 
στο οποίο ο πρόεδρος της τελευταί-
ας Νταβίντ Γκρανιέρι, παρουσίασε 
το αίτηµα γι’ αυτή τη νέα κατηγο-
ρία έξτρα παρθένου ελαιολάδου.

 Ωστόσο το παραπάνω σχέδιο 
δεν αναµένεται να ολοκληρω-
θεί πριν από το 2025, αφού θα 
χρειαστεί να κινητοποιηθεί ολό-
κληρος ο µηχανισµός του IOC 
και να επανεξεταστεί το αίτηµα 

αυτό από το Συµβούλιο. 
Ειδικότερα, µια πιο συγκεκρι-

µένη πρόταση θα πρέπει να πα-
ρουσιαστεί στο IOC, του οποίου τα 
µέλη θα πρέπει να προγραµµατί-
σουν  στη συνέχεια µια γενικότε-
ρη πολιτική συζήτηση από την ο-
ποία θα προκύψει µια εντολή που 
θα µελετήσει ο Γενικός Γραµµατέ-
ας του Συµβουλίου. Έπειτα, ο Γενι-
κός Γραµµατέας θα πρέπει να προ-
τείνει την τελική πρόταση στην ε-
πόµενη διεθνή σύσκεψη του Συµ-
βουλίου και να προστεθεί στην ∆ι-
εθνή Συµφωνία Ελαιολάδου και Ε-
πιτραπέζιων Ελιών. ∆εδοµένου ότι 
η τελευταία Συµφωνία υπεγράφη 
τον Οκτώβριο του 2015, και τέθη-
κε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 
2017, θα χρειαστούν επιπλέον 10 
χρόνια από τότε, προτού αυτή ανα-
νεωθεί σύµφωνα µε το καταστατικό. 

«Τα πρότυπα του IOC είναι ένα 
εργαλείο που εξελίσσεται συνε-
χώς για να καλύψει τις ανάγκες 
της αγοράς», δήλωσε σχετικά ο 
Γενικός Γραµµατέας του IOC Α-
µντελαντίφ Γκεντίρα, ο οποίος 
κάλεσε τους Ιταλούς να παρου-
σιάσουν µια πιο ολοκληρωµένη 
πρόταση στο Συµβούλιο.  

∆ηµοπρασία 
Bordeaux 
της Mouton 
Rothschild 
µε έργα 
διάσηµων 
ζωγράφων

Από το 1945, το 
chateau µε τα 
Bordeaux της Mouton 
Rothschild αναθέτει 
τη διακόσµηση της 
ετικέτας του πρώτου 
κρασιού της χρονιάς 
σε γνωστό 
καλλιτέχνη. Σαγκάλ, 
Μιρό, Νταλί, Μπέικον, 
Κοκτώ, Γουόρχολ, 
Λουσιέν Φρόυντ, 
Χόκνεϊ είναι µερικοί 
µόνο από τους 
ζωγράφους που έχουν 
φιλοτεχνήσει τις 
ετικέτες Mouton µέσα 
στα χρόνια. Την 
άνοιξη ορισµένες από 
τις συλλογές θα βγουν 
σε δηµοπρασία από 
τον οίκο Sotheby’s. 

Το κρασί γίνεται όταν είσαι στο 
αµπέλι, πιστεύει ο Άγγελος Ιατρίδης.

Το κρασί γίνεται όταν είσαι στο αµπέλι, δηλώνει µε νόηµα ο Άγγελος 
Ιατρίδης, βάζοντας τον αµπελουργό µπροστά από τον οινοποιό. 

Το 2025
∆εδοµένου ότι η ∆ιεθνής 

Συµφωνία Ελαιολάδου και 
Ελιών ανανεώνεται κάθε 
περίπου 10 χρόνια, µε την 

τελευταία να έγινε το 2015, 
η αλλαγή αυτή δεν θα συµβεί 

πριν το 2025

ΟΞΥΤΗΤΕΣ 
ΕΞΤΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
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Laouta

Η ιδέα στο χωράφι 
κορυφώνεται 
στο εργαστήρι
Η αναβίωση της παραδοσιακής σαπωνοποιίας με ελαιόλαδο 
από 100 ρίζες στην Κάρπαθο μαγεύει το διαδίκτυο

Οικονοµικά
Η επιχείρηση 
ακολουθεί µια 

εντυπωσιακά ανοδική 
πορεία, µε τα έσοδά 

της κάθε χρόνο 
να διπλασιάζονται

Αρκετά χιλιάδες κιβώτια 
καλλυντικών παράγονται πλέον 
από την επιχείρηση, έπειτα από 
τα πρώτα «πειράµατα» των 
δέκα σαπουνιών φτιαγµένα 
από ένα λίτρο ελαιόλαδο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όταν έχει σπουδάσει κανείς 
τη γη, και µε µητέρα χηµικό 
µηχανικό, η ιδέα παρασκευής 
σαπουνιών από εκχυλίσµατα 
βοτάνων που µεγαλώνουν στις 
δροσερές ρεµατιές της Καρπάθου, 
και τις λιγοστές ρίζες ελαιόδεντρων 
του οικογενειακού αγροκτήµατος, έρχεται αβία-
στα. Πολύ συνοπτικά αυτή ήταν η έµπνευση της 
γεωπόνου Εύης Λαχανά, η οποία µέσα στην οι-
κονοµική βαρυχειµωνιά του 2011, µε τη βοήθεια 
της µητέρας της Κάριν Λαχανά, η οποία ανέκα-
θεν έφτιαχνε σαπούνια για προσωπική της χρή-
ση, ξεκίνησε τους πειραµατισµούς και τους συν-
δυασµούς βοτάνων και αρωµάτων. «Ένα λίτρο ε-
λαιόλαδο µπορεί να φτιάξει δέκα σαπούνια», λέ-
ει η κα. Λαχανά, ανακαλώντας ένα από τα πρώ-
τα της εµπειρικά µαθήµατα στην σαπωνοποιία. 

Πολύ σύντοµα, η κατάσταση ξέφυγε. Νοµοτε-
λειακά, αν σκεφτεί κανείς πως στο ξεκίνηµα της 

επιχείρησης λίγοι ήταν αυτοί που ακο-
λουθούσαν τις παραδοσιακές τεχνι-
κές µεθόδους παραγωγής φυσικού 
σαπουνιού και την κρύα µέθοδο 
σαπωνοποίησης, που απαιτεί του-
λάχιστον δίµηνη ωρίµανση του σα-

πουνιού σε φυσικό περιβάλλον. Έ-
τσι πλέον η παρασκευή γίνεται σε ειδι-

κούς χώρους εργαστηριακούς, που πλη-
ρούν όλες τις προϋποθέσεις για πιστοποίη-

ση. «Και πάλι εκµεταλλευόµαστε την ελληνική 
φύση, µε περισσότερο επαγγελµατισµό. Ξεφύ-
γαµε από το να φτιάχνουµε µόνοι µας στο χω-
ράφι τα σαπούνια. Όλα όµως παραµένουν αγνά, 
µε ελαιόλαδο και ελληνικά βότανα, απλά πλέον, 
επειδή εξάγουµε και παρασκευάζουµε και άλλα 
καλλυντικά, πρέπει όλα να είναι  πιστοποιηµένα 
και ελεγµένα», εξηγεί η κα. Λαχανά.

Σιγά σιγά, η παραγωγή µεγάλωσε. «Το 2014 
άνοιξα το κατάστηµά µου και ξεκίνησα να κά-
νω αυτή τη δουλειά αποκλειστικά, ενώ από το 
2016 άρχισα να κάνω περισσότερα καλλυντι-
κά», αφηγείται η ίδια. 

Μέσα στη βαρυχειµωνιά της κρίσης, το 2011, η Εύη Λαχανά ξεκίνησε 
να πειραµατίζεται µε την παρασκευή σαπουνιών από άγρια βότανα και 
ελαιόλαδο, αξιοποιώντας την παραδοσιακή µέθοδο.   

Εύη Λαχανά
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Από το 2014 που άνοιξε το κατάστη-
µα στον Πειραιά έως σήµερα, η επι-
χείρηση έχει «ανέβει πολύ» και στο 
µεταξύ ξεκίνησαν οι εξαγωγές. Προς 
το παρόν σε Ηνωµένο Βασίλειο, ∆α-
νία, Γαλλία, Γερµανία. Όµως στους 
άµεσους στόχους της νεαρής επιχει-
ρηµατία είναι να βγει περισσότερο 
δυναµικά στο εξωτερικό. Ωστόσο, 
οι εξαγωγές εκτός ΕΕ δεν βρίσκο-
νται στους βραχυπρόθεσµους στό-
χους της, αφού «τα καλλυντικά έ-
χουν απαιτητικές και διαφορετικές 
πιστοποιήσεις για τις αγορές αυτές».

Η ιδέα αυτή πάντως, «τα καλ-
λυντικά από εκχυλίσµατα άγρι-
ων βοτάνων σε ελαιόλαδο», που 
είναι η επικοινωνιακή σηµαία της 
επιχείρησης, δεν µπόρεσε και ε-
ξακολουθεί να µην µπορεί να α-
ποκτήσει µια οικονοµική ανάσα, 
εξαιτίας της γενικότερης οικονο-
µικής συνθήκης της χώρας. «∆εν 
υπήρχαν τα οικονοµικά µέσα για 
να κάνουµε εξ’ αρχής µια µεγάλη 
επένδυση. Το κάνουµε πολύ σι-
γά, ό,τι βγαίνει, το ρίχνουµε πά-
λι στην επιχείρηση» υποστηρίζει. 

Η βασική δυσκολία, λοιπόν, εί-
ναι η ίδια που αντιµετωπίζουν οι 
περισσότεροι νέοι επιχειρηµατί-
ες. «Λόγω της κατάστασης της χώ-

ρας, δεν υπάρχουν ανάσες χρηµά-
των στις επιχειρήσεις από τις τρά-
πεζες. ∆εν παίζουµε µε ίσους ό-
ρους µε τις επιχειρήσεις του εξω-
τερικού», συµπληρώνει.  

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για 
µια επιχείρηση, η οποία ακολουθεί 
µια εντυπωσιακή ανοδική πορεία. 
«Κάθε χρόνο καταφέρνουµε και δι-
πλασιάζουµε τα έσοδά µας» αναφέ-
ρει στην Agrenda η κα. Λαχανά, η 
οποία λειτουργεί µόνη της την επι-
χείρηση, χωρίς να έχει κάποια εξει-
δίκευση στον τοµέα των οικονοµι-
κών, από την πρώτη στιγµή, τότε, το 
2011, που «δεν ήταν ευχαριστηµέ-
νη µε τις συνθήκες και τους όρους 
εργασίας της και αποφάσισε να κά-
νει κάτι δικό της». Μπορεί στο ξεκί-
νηµα, παράλληλα µε την τότε δου-
λειά της, να προωθούσε στη χονδρι-
κή τα ιδιαίτερα προϊόντα της, πλέον 
όµως αξιοποιούνται όλες οι δυνατό-
τητες του διαδικτύου. «Χρησιµοποι-
ούµε κυρίως µοντέρνες µεθόδους ε-
πικοινωνίας, όπως τα social media, 
που είναι και µια πολύ απλή διαδι-
κασία, αρκεί να έχεις καλούς λογα-
ριασµούς. Πολύ συχνά συνεργαζό-
µαστε µε δηµοφιλείς χρήστες, που 
τους δίνουµε τα προϊόντα µας για 
να τα δοκιµάσουν», εξηγεί. 

«Το πάω εντελώς εμπειρικά» με στόχο 
τη δυναμική έξοδο στις διεθνείς αγορές 

LAOUTA

Στο laouta shop στον Πειραιά µπορεί κανείς να βρει 
τα καλλυντικά της Εύης Λαχανά, καθώς και αιθέρια 

έλαια, φυτικά έλαια αρωµατοθεραπείας, αρώµατα, 
ξεχωριστά αξεσουάρ. Νοταρά 44, 18531 Πειραιάς/ 

info@laouta.com/ Tel/Fax: 2111846679

Σκλαβενίτης
Εντεταλμένος 
Σύμβουλος ΔΣ 
Το ρόλο του Εντεταλµένου 
Συµβούλου της ∆ιοίκησης 
της «Ελληνικές Υπεραγορές 
Σκλαβενίτης» για θέµατα που 
σχετίζονται µε τον στρατηγικό 
σχεδιασµό και την ανάπτυξη της 
Εταιρείας θα αναλάβει από 
την 1η Μαρτίου 2019 ο Λάµπρος 
Παπακοσµάς, σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Λουξ
Νέος διευθυντής 
Πωλήσεων 
Ο ∆ηµήτρης Λυµπέρης ανέλαβε 
καθήκοντα ∆ιευθυντή Πωλήσεων 
της Λουξ. Η αρµοδιότητά του αφορά 
τους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας και 
Εύβοιας, καθώς και τις περιφέρειες 
Νήσων Αιγαίου και Κρήτης. Η 
εικοσαετής εµπειρία του στον κλάδο 
των πωλήσεων, εστιασµένη κυρίως 
στην αγορά τροφίµων, έδωσε τη 
θέση στον κ. Λυµπέρη, σύµφωνα 

µε την ανακοίνωση της εταιρείας.

Παπαστράτος
Γενική 
διευθύντρια 
Ψηφιακών Μέσων
Η Παπαστράτος, στο πλαίσιο 
διεύρυνσης της διοικητικής της 
οµάδας, ως αποτέλεσµα του 
µεγάλου µετασχηµατισµού της τα 
τελευταία δυο χρόνια, καλωσορίζει 
στη θέση της Γενικής ∆ιευθύντριας 
Ψηφιακών Μέσων τη Σοφία 
Γκουζιώτη, στέλεχος µε πολυετή 
εµπειρία στον τοµέα του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού και των 
τεχνολογικών λύσεων.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις
Λόγω εγχώριας οικονοµίας, 

οι ελληνικές επιχειρήσεις 
δεν µπορούν να ανταγωνι-
στούν µε ίσους όρους αυτές 

του εξωτερικού

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ



«Στο χωράφι πρέπει να µην 
το βάζεις κάτω και να µην 

υπολογίζεις ηλικία ή άλλες 
δυσκολίες», αναφέρει ο 65χρονος 

παραγωγός από το Μαραθώνα  
Βαγγέλης Ζεγγίνης, ο οποίος 

καλλιεργεί 15 διαφορετικά 
είδη πράσινων, και όχι µόνο, 
λαχανικών, τροφοδοτώντας 

καθηµερινά τον πάγκο του µε ό,τι 
πιο φρέσκο και εποχιακό έχει 

να δώσει η παραγωγή του. 

Υποχρεωτικό το δρομολόγιο 
στο χωράφι και για 500 κιλά 

Θεμελιώδης η καθημερινή ροή στην παραγωγή για τον πάγκο της λαϊκής ανεξαρτήτως καιρού

Ο παραγωγός Βαγγέλης Ζεγγί-
νης δε συµπαθεί καθόλου τα ψυ-
γεία, γι’ αυτό εδώ και 55 χρόνια 
τώρα που δραστηριοποιείται στις 
λαϊκές αγορές, δεν απέκτησε πο-
τέ δικές του ψυκτικές εγκαταστά-
σεις και δηλώνει οπαδός του ο-
λόφρεσκου, του αγαθού της ηµέ-
ρας. Το κόβεις το πας στη λαϊκή 
αγορά και το πουλάς. Τόσο απλά.

Τα χωράφια τα καλλιεργούσε ο 
παππούς και ο πατέρας του και η 
επαφή µαζί τους ήρθε φυσιολο-
γικά, όπως έρχεται το ξηµέρωµα 
κάθε µέρα µετά τη νύχτα, στην 
όµορφη περιοχή που γεννήθη-
κε, το Άνω Σούλι, στο Μαραθώνα.

Σήµερα καλλιεργεί σε 65 στρέµ-
µατα ποτιστικά, 15 διαφορετι-
κά είδη πράσινων (και όχι µόνο) 
λαχανικών: Πράσα, σέλινα, ρό-
κες, λάχανο, άνηθο, κρεµµύδια, 
παντζάρια, µαϊντανό, µπρόκολο.

Η εµµονή του για το φρέσκο 
προϊόν ωστόσο δεν περιορίστηκε 
στην αποφυγή των ψυγείων, αλ-
λά του έδωσε κι ένα άλλο ιδιαίτε-
ρο χαρακτηριστικό: ∆εν καλλιερ-
γεί σε θερµοκήπια. Ό,τι παράγει 
βγαίνει µόνο στα ανοιχτά χωρά-

φια κάτω από όλες τις καιρικές 
συνθήκες, που καταφέρνει, πα-
ρά τις δυσκολίες, να δαµάζει, 
φέρνοντας σε πείσµα του και-
ρού, χειµώνα-καλοκαίρι, κάθε 
µέρα, πράσινα λαχανικά στους 
πελάτες του στη λαϊκή αγορά.

«Στο χωράφι πρέπει να µην 
το βάζεις κάτω και να µην υπο-
λογίζεις ηλικία ή άλλες δυσκο-
λίες. Το µυστικό της επιτυχίας, 
είναι το µεράκι και η αγάπη γι’ 
αυτό που κάνεις», επισηµαίνει.

H αγγαρεία δεν
συµβαδίζει µε το
αγροτικό επάγγελµα

Και πράγµατι, αν το σκεφτεί 
κανείς, δύσκολα θα µπορέσει ο-
ποιοσδήποτε που δεν αγαπά το 
χωράφι, το χώµα, τη λάσπη του 
το χειµώνα, την πρωινή δροσιά 
ή τον µεσηµεριανό ζεστό ήλιο 
πάνω απ’ το κεφάλι του, να πε-
τύχει σ’ αυτή τη δουλειά κι όταν 
λέµε να πετύχει, φυσικά εννο-

ούµε να µπορέσει να σταθεί οι-
κονοµικά και να θρέψει τον ίδιο 
και την οικογένειά του µε αξιο-
πρέπεια. Η «αγγαρεία» δεν συµ-
βαδίζει µε την παραγωγή ποιοτι-
κών προϊόντων και δεν αποδίδει 
επαγγελµατικά, σηµειώνει ο ίδιος.

Η καθηµερινή επαφή µε τους 
πελάτες κάθε φορά σε κάθε περι-
οχή που στήνεται ο πάγκος του, 
είναι δεσµευτική και σηµαδεύει 
τον τρόπο µε τον οποίο λειτουρ-
γεί ο κύριος Βαγγέλης. 

Πώληση αυθηµερόν και 
να φεύγουν από νωρίς

Το θέµα µε τα φρέσκα προϊό-
ντα που δεν θα µπούν στο ψυγείο 
είναι ότι θα πρέπει να πωληθούν 
αυθηµερόν. Όσα δεν πωλούνται 

νωρίς νωρίς, κατά το µεσηµέρι 
προσφέρονται σε πολύ χαµηλό-
τερες τιµές για «να φύγουν», αλ-
λά και να µείνουν, πάλι δεν θα 
πάνε χαµένα. Ο κ. Ζεγγίνης θα τα 
δώσει σε ιδρύµατα, όπως γίνεται 
και σε πολλές άλλες λαϊκές αγο-
ρές κάθε εβδοµάδα, όπου συγκε-
ντρώνονται πολλοί τόνοι τρόφι-
µα, γι’ αυτό το λόγο.

Στα χωράφια έχει τρείς µόνι-
µους εργάτες, µε τα ένσηµά τους, 
τα χαρτιά τους, τα εργόσηµά τους. 
Το καλοκαίρι που γίνονται οι φυ-
τεύσεις ο αριθµός τους αυξάνεται 
ανάλογα µε τις ανάγκες.

Κάποια από τα κηπευτικά που 
πωλούνται σήµερα στον πάγκο 
του Βαγγέλη Ζεγγίνη, έχουν φυ-
τευτεί Ιούλιο, Αύγουστο και Σε-

πτέµβριο. «Το πράσο επί παρα-
δείγµατι, κάνει ένα χρόνο να γί-
νει. Θα ξεκινήσει φυτό τον Απρί-
λιο και θα έρθει σε παραγωγή το 
Σεπτέµβριο, για να το δουλέψου-
µε µέχρι τον Απρίλιο», εξηγεί ο 
65χρονος παραγωγός, που βρί-
σκεται από µικρό παιδί στους πά-
γκους των λαϊκών αγορών.

Από 10 τόνους µπορεί 
να πέσουµε στο µισό

Στο ερώτηµα τώρα, αν αποδίδει 
οικονοµικά το πράσο (ο φετινός 
«σταρ» των πάγκων, όπως θεωρεί-
ται) που θέλει ένα χρόνο για να 
γίνει και τι ρίσκο έχει, ο κ. Βαγγέ-
λης απαντά: «Όλα εξαρτώνται α-
πό τις καιρικές συνθήκες. Την α-
γορά δεν την καθορίζουµε εµείς. 
Πολλές φορές το κοστολόγιο εί-
ναι τόσο υψηλό που δεν µπορού-
µε να βγάλουµε τα έξοδα. Όταν έ-
χουµε ακατάλληλες καιρικές συν-
θήκες, χιονοπτώσεις, πολλά νερά, 
βροχές, χαλάζια, τα προϊόντα σα-
πίζουν και από 10 τόνους µπορεί 
να βγουν µόνο πέντε», λέει και 
συνεχίζει: «Πέρυσι ήταν καλός ο 
καιρός, είχε υπερπαραγωγή, γι’ 
αυτό είχαµε και χαµηλότερες τι-
µές. Φέτος κάνει πολύ κακό και-
ρό, πολύ χιόνι, σαπίσανε όλα». 
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Τα παλιά τρακτέρ θέλουν 
αλλαγή, όχι συντήρηση

Oι πελάτες είναι οι ίδιοι, οπότε 
η ποιότητα έχει τον πρώτο λόγο

Σχετικά µε την επίδραση των καιρικών συνθηκών στις τιµές 
παραγωγού, ο έµπειρος πωλητής, σηµειώνει ότι «οι τιµές 
ανεβαίνουν… από µόνες τους», συµπληρώνοντας πως «ουαί κι 
αλίµονο αν καθορίζαµε εµείς την αγορά».
Πάντως, όπως λέει φέτος το παράκανε ο καιρός, κάθε εβδοµάδα 
χιόνι κι έπειτα βαρύ κρύο ή νερά. «Πάντως ό,τι και να γίνεται, εµείς 
δροµολόγιο δεν θα χάσουµε, θα µπούµε µέσα να µαζέψουµε, κάθε 
µέρα, από 500 κιλά µέχρι ένα τόνο», λέει. 
«Από µηχανήµατα, έχουµε ένα µεγάλο Ford τρακτέρ κατοστάρι, 
ποτιστικό και ραντιστικό. Αν δεν έχεις τα µηχανήµατα και νοικιάζεις, 
δεν είναι να ασχολείσαι. Αλλά και το κόστος λειτουργίας τους είναι 
απαγορευτικό. Το πετρέλαιο κίνησης, έβαλα σήµερα 1,45 ευρώ», 
εξηγεί ο παραγωγός από τον Μαραθώνα. «Και δυστυχώς εδώ στην 
Αττική δεν έχουµε ούτε εκπτώσεις, ούτε τίποτα. Είναι άλλο σύστηµα 
αγρότες, µας έχουν εξαιρέσει από τις επιδοτήσεις, από τα πάντα. 
Είµαστε αγρότες καταδικασµένοι», αναφέρει παραλληλα µε 
παράπονο ο κ. Ζεγγίνης, που όπως υποστηρίζει σε σχέση µε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας, ότι στην περιοχή του είναι ακριβότερες οι 
αγροτικές εισροές. Παράλληλα, εκφράζει και τη θέλησή του να 
αγοράσει καινούργιο τρακτέρ καθώς πλέον ούτε συντήρηση δεν 
παίρνει: «Αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να κάνουµε ούτε συντήρηση 
στα µηχανήµατα, κοστίζει πολύ. Όλα έχουν κάποιες ώρες ζωής την 
ηµέρα, που τις ξεπερνούν κάποια στιγµή. Σήµερα όλα τα µηχανήµατα 
θέλουν όχι συντήρηση, αλλά αντικατάσταση. Αν η πολιτεία δεν κάνει 
κάτι να στηρίξει τον αγρότη, σε λίγα χρόνια θα είµαστε παρελθόν». 

«Έχω τρία παιδιά, αλλά δεν ασχολείται κα-
νένα µε τα χωράφια. Οι συνθήκες δεν είναι 
κατάλληλες. Πρέπει να ξεκινάει κάποιος από 
τις 5 το πρωί και να µαζεύεται σπίτι του στις 
10 το βράδυ, µ’ αυτή τη δουλειά που κάνου-
µε. Ο αγρότης δεν κάνει ποτέ διακοπές», λέ-
ει ο κ. Ζεγγίνης. Τα µόνο καλό πάντως είναι 
ότι έρχεται ο ίδιος στη λαϊκή αγορά και δεν 
εξαρτάται από µεσάζοντες για να πουλήσει 
τη σοδειά του κι έτσι έχει πάντα ένα µεροκά-

µατο. Στα 65 του χρόνια, πάντως, δεν φαί-
νεται να αλλάζει τη λαϊκή αγορά µε τίποτα, 
όπως εξοµολογείται ο ίδιος στην Agrenda.

Η αγορά έχει τα πάντα και οι καταναλωτές 
ξέρουν να πάνε στον «καλό» πάγκο

Για τους καταναλωτές και τις «ιδιοτρο-
πίες» τους, λέει χαρακτηριστικά: «Τον κα-
ταναλωτή δεν µπορείς να τον δουλέψεις. 
Αν του πουλήσεις σκάρτα πράγµατα, θα 
περάσει και θα πει, εδώ την πάτησα. Εγώ 
δεν έχω ιδιότροπους πελάτες. Αλλά κά-

ποιοι µπορούν να αντικαταστήσουν τώ-
ρα τη ντοµάτα που δεν είναι εποχής και 
να πάρουν λάχανο για τη σαλάτα. Καλή 
η ντοµάτα, την έφαγες το καλοκαίρι. Αυ-
τή τη στιγµή είναι το λάχανο που τραβιέ-
ται πιο πολύ. Βέβαια, αν έχεις την τσέπη, 
πας και παίρνεις και µελιτζάνες και οτι-
δήποτε άλλο εκτός εποχής, ανάλογα το 
βαλάντιο. Η αγορά έχει τα πάντα µέσα. Κι 
αυτοί που πουλάνε ντοµάτες τώρα, έχουν 
κοστολόγιο οι άνθρωποι, έχουν θερµοκή-
πια, θερµάνσεις, έχουν έξοδα. ∆εν είναι 
οι απαιτήσεις τους παράλογες».

Η ποικιλία έχει τη σηµασία της, όπως 
και οι συµβουλές προς τους πελάτες µας

«Στη λαϊκή πάντως όσα περισσότερα 
είδη έχεις, τόσο το καλύτερο, γιατί ο πε-
λάτης θα σου έρθει, θα πάρει µαζί µε το 
πράσο και το λάχανο και το µπρόκολο», 
λέει στην Αgrenda ο κ. Ζεγγίνης και συ-
µπληρώνει τα εξής: «Αν και δεν είµαστε 
µάγειρες, δίνουµε και καµιά συνταγή, αν 
µας ζητάνε οι πελάτες, µε ό,τι έχουµε α-
κούσει και ό,τι βλέπουµε. Αν µας ζητήσει 
συµβουλή για λάχανο που θέλει να κάνει 
ντολµάδες, ξέρουµε να του πούµε ποιο να 
διαλέξει, χωρίς να έχει πολλά νεύρα ή να 
τους ανοίξουµε το κοτσάνι, τους κάνου-
µε όλα τα χατίρια, για να µη φεύγει κανέ-
νας παραπονεµένος». Όπως λέει ο ίδιος : 
«∆εν προλαβαίνουµε να πουλάµε, επει-
δή δίνουµε σηµασία στην ποιότητα. Βλέ-
πετε οι πελάτες είναι οι ίδιοι, αν τα πράγ-
µατα είναι ακατάλληλα δεν µπορούµε να 
τους προσεγγίσουµε». Και πράγµατι όση 
ώρα διήρκησε η συνάντηση µας, ο πά-
γκος του, ήταν ένας από εκείνους µε αι-
σθητά µεγαλύτερη κίνηση τόσο στο Χο-
λαργό, όσο και στην Πετρούπολη.
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Το πράσινο φως για το σχηµατισµό και τη 
λειτουργία των Οργανώσεων Παραγωγών 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας δόθηκε µετά 
από την απόφαση (ΦΕΚ Β΄463/2019) του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Α-
ραχωβίτη και της υφυπουργού Ολυµπίας Τε-
λιγιορίδου. Σύµφωνα µε αυτήν, όσοι επιθυ-
µούν να προχωρήσουν σε σχηµατισµό και 
λειτουργία µιας τέτοιας οργάνωσης, θα πρέ-

πει να καταθέσουν στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ 
τα απαραίτητα Σχέδια Παραγωγής και Εµπο-
ρίας (ΣΠΕ), στα οποία θα εµπεριέχονται όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραµ-
µα παραγωγής, τη στρατηγική της εµπορίας 
τους και µέτρα για την επίτευξη των στόχων 
για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς (ΚΟΑ).

Σύµφωνα µε τις νέες αποφάσεις, τα ΣΠΕ 
των αναγνωρισµένων ΟΠ προϊόντων υδατο-

καλλιέργειας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 
δύο αντίγραφα, για όλες τις Οµάδες Παρα-
γωγών τα µεν πρώτα 8 εβδοµάδες µετά από 
την αναγνώριση, τα δε επόµενα ΣΠΕ, 8 ε-
βδοµάδες πριν τη λήξη της προθεσµίας των   
ΣΠΕ  σε ισχύ. Το ΣΠΕ έχει διάρκεια δύο έως  
πέντε ετών και υλοποιείται σε ετήσιες περιό-
δους που εκτείνονται από την 1η Ιανουαρίου 
µέχρι 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

Μέσα από Σχέδια Παραγωγής οι Ομάδες στις υδατοκαλλιέργειες

Μια εφ’ όλης της 
ύλης ενημέρωση 
γύρω από τα 
όσπρια είχε η 
ομάδα παραγωγών 
οσπρίων ΘΕΣΤΟ, 
που ενίσχυσε το 
ενδιαφέρον 
των μελών της

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με περισσότερα από 2.600 στρέµµατα και 
την οµάδα Παραγωγών Οσπρίων να φτά-
νει τα 100 µέλη, η φετινή χρονιά βρίσκει 
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό ΘΕΣΤΟ σε α-
νοδική πορεία και εντατικούς ρυθµούς ε-
νόψει περιόδου σποράς, µε έντονο, για 
πρώτη χρονιά, το ενδιαφέρον των µελών 
για την καλλιέργειά τους.

 Ένα ενδιαφέρον που κρυσταλλώθηκε 
και ενδυνάµωσε στην ενηµερωτική ηµε-
ρίδα Οσπρίων του ΘΕΣΤΟ µε θέµα «Γενε-
τικό υλικό, καλλιεργητικές τεχνικές και 
δυναµικότητα οσπρίων στον θεσσαλικό 
κάµπο», το µεσηµέρι της Παρασκευής 15 
Φεβρουαρίου στα γραφεία του συνεταιρι-
σµού στην και εισηγητές τον επίκουρο κα-
θηγητή Α.Π.Θ. ∆ρ. Ιωάννη Τσιάλτα και τον 
εντεταλµένο ερευνητή τουΙνστιτούτου Βιο-
µηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών/ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα ∆ρ. ∆ηµήτριο Βλαχοστέργιο.

Στην καταγωγή του ρεβιθιού, τις ποικι-
λίες, την σπορά, τις καλλιεργητικές φρο-
ντίδες και τις ασθένειες επικεντρώθηκε 
η οµιλία του ∆ρ. Ιωάννη Τσιάλτα, ο ο-
ποίος ανέλυσε στους παραγωγούς ρεβι-
θιού γιατί η διαδικασία της µέχρι τώρα 
σποράς τους, τα 12 δηλαδή εκατοστά ε-
πί της σειράς ήταν λανθασµένη. Αυξά-
νοντας από 20 εκατοστά και άνω, το φυ-
τό δεν ανταγωνίζεται το διπλανό του ώ-
στε να εξαντλείται στο να ψηλώνει, υ-
πάρχει επαρκής αερισµός και φωτισµός 
που συµβάλλει στην αποφυγή ασκοχύ-
τωσης, την ελάττωση ψεκασµών  και την 

δηµιουργία ποιοτικότερου προϊόντος.   
Για την εξασφάλιση υψηλής και σταθε-

ρής παραγωγής και προϊόντος υψηλής 
ποιότητας, η επιλογή της κατάλληλης ποι-
κιλίας αποτελεί τον πρώτο και βασικότε-
ρο παράγοντα, ανέφερε στην οµιλία του 
∆ρ. ∆ηµήτριος Βλαχοστέργιος, ο οποίος 
επεσήµανε ότι: «Την πιο οικονοµική και 
ασφαλή επιλογή για περαιτέρω αύξηση 
των αποδόσεων και υψηλή ποιότητα τε-
λικού προϊόντος αποτελεί η αξιοποίηση 
από τους παραγωγούς των βελτιωµένων 
ποικιλιών οσπρίων. Έχει αποδειχτεί ότι 
οι σύγχρονες βελτιωµένες ποικιλίες εί-

ναι από τα πιο αποτελεσµατικά εργαλεία 
για την αντιµετώπιση των ποικίλων βιο-
τικών και αβιοτικών καταπονήσεων που 
έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους 
τα τελευταία χρόνια, δηµιουργώντας α-
στάθεια στις αποδόσεις των καλλιεργού-
µενων φυτών από χρονιά σε χρονιά, ό-
πως έντονες κλιµατικές µεταβολές από 
έτος σε έτος, ελλειµµατικό υδατικό ισο-
ζύγιο, παρατεταµένη ξηρασία, υψηλές 
θερµοκρασίες, νέοι εχθροί και ασθένει-
ες, ανθεκτικότητες ή ελλείψεις σε φυτο-
φάρµακα κ.α.

 Η διάθεση στους καταναλωτές οσπρίων 

«Ποικιλιακή ταυτότητα»
Βελτιωμένες ποικιλίες 
στα όσπρια η πιο 
οικονομική επιλογή 

ΟΜΑ∆Α ΟΣΠΡΙΩΝ ΘΕΣΤΟ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΡΕΒΙΘΙ

ΠΡΩΤΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

2.600

ΜΕΛΗ ΣΗΜΕΡΑ

100

ΦΑΣΟΛΙ
ΦΑΚΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΛΗ

66
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Χωρίς εικόνα για τις πραγµατικές ανάγκες της 
καλλιέργειάς τους, ποτίζουν τέσσερις στους πέ-
ντε αγρότες στο νοµό Θεσσαλονίκης, µε συνέ-
πεια άλλοτε να µην αρκεί το νερό κι άλλοτε να 
περισσεύει, ενώ µόλις ένας στους τρεις εφαρµό-
ζει στα χωράφια του κάποια µέθοδο για την εξοι-
κονόµηση του αρδευτικού ύδατος. Την ίδια στιγ-
µή, οκτώ στους δέκα παραγωγούς της περιοχής, 
«κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» για τη δι-

αχείριση νερού στην περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, κατονοµάζοντας ως σοβαρότερο πρό-
βληµα τη ρύπανσή του από λιπάσµατα, εντοµο-
κτόνα και απόβλητα. Οι ανησυχητικές αυτές δι-
απιστώσεις, σε σχέση µε τη διαχείριση ενός πο-
λύτιµου φυσικού πόρου, όπως το νερό, σε µια 
περίοδο όπου η κλιµατική µεταβολή έχει ήδη 
«χτυπήσει» την πόρτα και της ελληνικής γεωρ-
γίας, προέκυψαν σε έρευνα για τη χρήση νερού 

στην αγροτική παραγωγή, στο πλαίσιο του έρ-
γου «Best Water Use», του Interreg V-A Ελλάδα 
– Βουλγαρία 2014-2020 και παρουσιάστηκε σε 
ηµερίδα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Επίσης σε 
δείγµα 160 αγροτών από τους ∆ήµους Βόλβης, 
∆έλτα, Θερµαϊκού, Θέρµης και Λαγκαδά, που 
καλλιεργούν κυρίως σιτηρά (το 51%), η εταιρεία 
δηµοσκοπήσεων Palmos Analysis διαπίστωσε ό-
τι το 44% διαθέτει ιδιωτική γεώτρηση. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Στην τύχη ποτίζουν 4 στους 5 αγρότες στη Θεσσαλονίκη

Μετ’ εµποδίων εξελίσσεται η φετι-
νή εµπορική σεζόν για το ελληνικό 
ακτινίδιο, κάτι που µαρτυρά και το 
γεγονός ότι µολονότι έχουν, ήδη, 
παρέλθει έξι εβδοµάδες στο 2019, 
τα αποθέµατα ανέρχονται στο 57% 
έως 60% της παραγωγής και µάλι-
στα µε ποιοτικά προβλήµατα.

Προβληµατισµός στους εµπλεκό-
µενους µε τον κλάδο επικρατεί, ε-
πίσης, για το τί θα γίνει µε τη διά-
θεση των ακτινιδίων  όταν επιστρέ-
ψει η Ιταλία σε κανονικές παραγω-
γές από άποψη όγκου, όσο και για 
τις άναρχες φυτεύσεις που γίνονται 
στην Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοι-
πες χώρες του ευρωπαϊκού νότου.

Τα ζητήµατα αυτά βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της συνάντησης εργασίας 
που πραγµατοποίησαν τα µέλη του 
International Kiwifruit Organisation-
ΙΚΟ στο πλαίσιο της κλαδικής έκ-
θεσης Fruit Logistica 2019 στο Βε-
ρολίνο, µε τη συµµετοχή εκπροσώ-
πων της Άτυπης ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οµάδας Ακτινιδίου που δρα υ-
πό τον συντονισµό και την στήριξη 
του Συνδέσµου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική α-
νακοίνωση σκοπός της συνάντησης 
ήταν η συζήτηση µεταξύ των µελών 
του ΙΚΟ για τα θέµατα και τις προ-
οπτικές του κλάδου σε διεθνές επί-
πεδο, όπως η παραγωγή ακτινιδίου 

2018  και η πορεία εµπορίας του για 
το Βόρειο Ηµισφαίριο, η πρόβλεψη 
παραγωγής για το Νότιο Ηµισφαί-
ριο, η δηµιουργία του ΙΚΟ website 
και η επόµενη διοργάνωση του Ετή-
σιου Συνεδρίου ΙΚΟ τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο στην Ιταλία. Στη συνά-
ντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι α-
πό την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορ-
τογαλία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη Χιλή 
και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ την Ελλά-
δα εκπροσώπησαν οι κ. κ. Χρήστος 
Κολιός και Ζήσης Μανώσης.

Κεντρικά σηµεία τα οποία συζη-
τήθηκαν και αφορούν τον ελληνι-
κό κλάδο του ακτινιδίου ήταν:

 Η απορρόφηση των ακτινιδί-
ων κινήθηκε σε χαµηλά επίπεδα  
λόγω της µακράς διάρκειας της ε-
µπορικής σεζόν του Νότιου ηµι-
σφαιρίου έως και τα  µέσα  του Ια-
νουαρίου  2019.

 Υπάρχει  προβληµατισµός στους 
κόλπους του ΙΚΟ  για την παρου-
σία του «απρόβλεπτου» Ιράν, για 
το οποίο δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία παραγωγής, ωστόσο εί-
ναι βέβαιο ότι έχει µπει δυναµικά 
στο παιχνίδι της καλλιέργειας του 
ακτινιδίου, καθώς πέρυσι έγιναν οι 
πρώτες εισαγωγές στην Ευρώπη, η 
οποία αποτελεί βασική αγορά για 
τους υφιστάµενους «παίκτες» του 
κλάδου.   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

µε «ποικιλιακή ταυτότητα», δηλαδή προϊ-
όντων που προέρχονται από συγκεκριµέ-
νη ποικιλία, προσδίδει ιδιαίτερη προστιθέ-
µενη αξία στο προϊόν. Ωστόσο, θα πρέπει 
να τονισθεί ότι η διάθεση στην αγορά ο-
σπρίων µε ποικιλιακή ταυτότητα διασφα-
λίζεται µόνο µε την καλλιέργεια πιστοποι-
ηµένου σπόρου». Λόγω της αντοχής τους 
στην ξηρασία, της ολοένα και αυξανόµε-
νης µείωσης των υδατικών πόρων αλλά και 
των ευνοϊκών θεσσαλικών συνθηκών για 
παραγωγή ποιοτικών οσπρίων, αποτελεί 
µια κύρια καλλιέργεια στον κύκλο αµει-
ψισποράς των µελών µας, αναφέρει στην 
Agrenda ο πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ Χρήστος 
Σουλιώτης και επισηµαίνει ότι: «Σε αντί-
θεση µε τη βιοµηχανική τοµάτα, που είναι 
νωπό προϊόν οπότε και δύσκολο ως προς 
την επεξεργασία και τη διαχείριση του, το 
ρεβίθι σου δίνει την ευχέρεια να το απο-
θηκεύσεις, να το διαχειριστείς και να το 
διαπραγµατευτείς πολύ πιο αποτελεσµα-
τικά και σε βάθος χρόνου». 

Η οµάδα του ΘΕΣΤΟ,  η οποία αρχικά 
είχε 66 ιδρυτικά µέλη βάζει νέο στόχο να 
δραστηριοποιηθεί και σε άλλα όσπρια, ό-
πως είναι το φασόλι και η φακή.

Στόχος
Η οµάδα παρα-
γωγών βάζει 
νέο στόχο να 

δραστηριοποιη-
θεί και σε άλλα 

όσπρια

Μετ’ εμποδίων η φετινή εμπορική σεζόν 
στο ελληνικό ακτινίδιο που έχει αποθέματα

Στοκ 64% φέτος
και στην Ιταλία
Η φετινή εµπορική 
σεζόν για το ελληνικό 
ακτινίδιο χαρακτηρίζεται 
αρκετά δύσκολη σε 
σχέση µε την περσινή, 
καθώς  διανύουµε την 
6η εβδοµάδα του 2019 
έχοντας αρκετά στοκ 
περίπου 57-60% και µε 
ποιοτικά προβλήµατα. 
Επισηµαίνεται ότι η 
Ιταλία που αποτελεί 
χώρα-βαρόµετρο για 
τον κλάδο, παρουσίαζε 
στις 31-01-19 στοκ  
64% έναντι 60% κατά 
την περσινή περίοδο. 
Υπάρχει έντονος 
προβληµατισµός των 
Ελλήνων παραγωγών, 
τυποποιητών, εµπόρων 
και διακινητών, τι θα  
συµβεί όταν η Ιταλία 
επανέρθει στην 
κανονική της παραγωγή, 
που έναντι της περιόδου 
2014-2016 είναι -27%. 
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«Λάστιχο» 
η προθεσμία 
για ΕΒΖ μπας 
και βρεθεί 
επενδυτής
Όλα τα χρονοδιαγράµµατα και όλες οι 
υποσχετικές έχουν εκπνεύσει γύρω από 
το πολυθρύλητο σχέδιο διάσωσης της 
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. 
Ουδένα από τα ενδιαφερόµενα 
επενδυτικά fund (Kingsley Capital 
Partners, Innovation Brain), απέστειλαν 
στην εταιρεία και στην Τράπεζα τα proof 
of funds και business plan, που 
απαιτούνταν για να αποδείξουν ότι 
µπορεί να τρέξει το σχέδιο εξυγίανσης. 
Eντούτοις, µε δηλώσεις του στις 20 
Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο εκδήλωσης 
του Ελληνο-τουρκικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου Βορείου Ελλάδος, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας Στ. 
Πιτσιόρλας επεσήµανε ότι διερευνώνται 
οι τρόποι για να σπαρθούν και φέτος 
τεύτλα και να µη χαθεί η χρονιά για τους 
αγρότες, παραπέµποντας σε...οριστικές 
ανακοινώσεις στα µέσα της επόµενης 
εβδοµάδας. Όπως όµως παραδέχθηκε, 
το συγκεκριµένο σενάριο αν κι όχι 
ανέφικτο, έχει πολλά σηµεία προς 
διευθέτηση όπως το ποιος θα 
χρηµατοδοτήσει και σε τί τιµές µια 
καµπάνια τευτλοπαραγωγής. Το 
εγχείρηµα, πάντως, δυσκολεύει καθώς 
υπό κανονικές συνθήκες οι παραγωγοί 
θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να 
σπέρνουν. Η ΕΒΖ είναι σε προστασία 
από τους πιστωτές µέχρι και τις 23 
Απριλίου, αλλά νωρίτερα πρέπει να 
υποβληθεί στο ∆ικαστήριο το αίτηµα για 
υπαγωγή στο άρθρο 106 της 
Προπτωχευτικής Εξυγιαντικής 
∆ιαδικασίας. Αυτό σηµαίνει ότι αν 
βρεθεί η χρυσή τοµή µε κάποιον από 
τους δυνάµει στρατηγικούς επενδυτές 
την αίτηση θα την υποβάλλει στο 
∆ικαστήριο ο επενδυτής, ειδάλλως θα 
ενεργοποιηθεί η εναλλακτική της 
Τράπεζας Πειραιώς για «σαλαµοποίηση» 
µέσω τριών εταιρειών ειδικού σκοπού 
και τµηµατική πώληση των 
περιουσιακών στοιχείων της ΕΒΖ.

Μεγέθυνση οι οικονομολόγοι, 
με μικρό κλήρο δουλεύει η Βάθη
Αποστροφή της πραγματικότητας, ο πολυτεμαχισμένος κλήρος και το κόστος πετρελαίου

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε πείσµα των ειδικών αγροτοοικονοµολόγων 
που συνιστούν µεγέθυνση των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων της χώρας προκειµένου να βγουν 
από το µη βιώσιµο κανάλι στο οποίο έχουν πε-
ριέλθει εδώ και 50 χρόνια, εξαιτίας του πολυ-
τεµαχισµού τους, και που οδηγεί κάθε χρόνο 
στις γνωστές σκηνές διαµαρτυρίας των αγρο-
τών στις εθνικές οδούς, οι έχοντες την ευθύ-
νη της αγροτικής πολιτικής επιµένουν στη λο-
γική του µικρού κλήρου αρνούµενοι να δουν 
την πραγµατικότητα που διαµορφώνει το διε-
θνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ενδεικτική η τοποθέτηση του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη λίγες ηµέ-
ρες µετά τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσε-
ων ότι «το µειονέκτηµα του µικρού κλήρου θα 
πρέπει να το κάνουµε πλεονέκτηµα. Αυτή είναι 
η ουσία του προβλήµατος» και όχι όπως είπε, το 
κόστος στο πετρέλαιο και ο Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης, που κατά τον ίδιο έχουν «επικρατήσει 
περισσότερο σαν ρητορική» και µάλλον γι’ αυ-
τό... δεν έγινε καν κουβέντα στη συνάντηση µε 
τους µπλοκατζήδες. Βέβαια, η αναφορά συνο-
δεύτηκε µε την εξίσου γενικότητα ότι «όλα µας 
τα κίνητρα θα δίνονται στις συλλογικότητες. Για 
να µειώσεις το κόστος παραγωγής πρέπει να έ-
χεις συνεργασίες». Το βέβαιο είναι ότι ουδείς α-
πό τους επαγγελµατίες της αγροτικής παραγω-
γής αρνείται τις συνεργασίες, όµως αγανακτά 

όταν βλέπει να ορθώνονται εµπόδια για την έ-
νταξη σε Οµάδες Παραγωγών και γραφειοκρα-
τικές παλινωδίες ή να λαµβάνονται αποφάσεις 
που κρύβουν γκρίζες ζώνες όπως αυτή για πα-
ράδειγµα των πληρωµών στα νωπά στις 60ηµέ-
ρες, που σύµφωνα µε ειδικούς φοροτεχνικούς, 
φέρνει κυρίως λογιστικό κόστος αλλά και το πε-
ριβαλλοντικό τέλος άρδευσης. 

Την ίδια ώρα, θυµό προκαλούν και οι απο-
φάσεις για τους ελέγχους στο γάλα, που πίσω 
από τις καλές προθέσεις υπέρ των κτηνοτρο-
φών, διατάξεις των οποίων δεν φαίνεται να δυ-
σκολεύουν τους µέχρι τώρα παρανοµούντες, 
δίνοντας τους την ευκαιρία να «σβήνουν» τα 
όποια ίχνη ελληνοποιήσεων (έλεγχοι κατόπιν 
προειδοποίησης, τρείς τύποι αγοραστών, που 
ένας µπορεί να µεταπουλά στον άλλο, κλπ).

Παράλληλα, παρεµβάσεις όπως διάσπαρτες 
κρατικές ενισχύσεις τύπου de minimis, βδο-

µάδα παρά βδοµάδα, λειτουργούν µόνο ως 
πρόσκαιρος αποσυµπιεστής στο καπάκι µιας 
κατσαρόλας που βράζει...

Κατά τα λοιπά, αν δει κανείς τις ανακοινώ-
σεις-αποφωνήσεις των κινητοποιήσεων, τόσο 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και 
της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων το 
20ήµερο που πέρασε το µόνο που έβγαλε ήταν 
αοριστολογίες για µείωση του κόστους παραγω-
γής και πολλά νεύρα στους «καθοδηγητές» της 
Πανελλαδικής των Μπλόκων. Κερασάκι, βέβαια, 
και η επιχείρηση «διάσπασης», µε τη χρησιµο-
ποίηση διάφορων «προθύµων», όπως είπαν οι 
επαφές που είχε κυβερνητικό κλιµάκιο πριν τη 
διυπουργική συνάντηση στη Βάθη στις 14 Φε-
βρουαρίου, «µε κάποιους αγρότες που κανείς 
δεν ξέρει τι και ποιον εκπροσωπούν».

Για τη σηµειολογία, πάντως, σε αυτό το γύρο 
των κινητοποιήσεων, πέραν του κόµµατος του 
Λαφαζάνη (ΛΑΕ), οι επικεφαλής των µπλόκων 
µίλησαν για «ένοχη σιωπή κοµµάτων που θέ-
λουν να κυβερνήσουν, τα οποία στις 20 µέρες 
τώρα που βρισκόµαστε στα µπλόκα, δεν βρήκαν 
ούτε µια λέξη να πουν υπέρ των ζωτικών αιτη-
µάτων τους». Οι αγρότες τώρα, δίνουν νέο ρα-
ντεβού, την 1η Μαρτίου, στο µεγάλο συλλαλη-
τήριο έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, για 
συµπαράσταση στους 10 συναδέλφους τους 
από τη Θεσσαλία που δικάζονται, µε την κατη-
γορία ότι παρακίνησαν τους αγρότες να στή-
σουν το µπλόκο της Νίκαιας και στις 17 Μαρ-
τίου στην 109η επέτειο του Κιλελέρ. 

Αποσυµπιεστής 
de minimis

Παρεµβάσεις όπως διάσπαρτες 
κρατικές ενισχύσεις τύπου de 

minimis λειτουργούν ως πρόσκαι-
ρος αποσυµπιεστής στο καπάκι 
µιας κατσαρόλας που βράζει...

O αναπληρωτής υπουργός 
Οικονοµίας Στ. Πιτσιόρλας.
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O ∆ηµήτρης Μελάς, ένα πρόσωπο µε µεγάλη γνώση 
στα θέµατα αγροτικής οικονοµίας είναι στους 15 
υποψηφίους για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, 
ανακοίνωσε η Νέα ∆ηµοκρατία. Να σηµειωθεί ότι ο 
∆ηµήτρης Μελάς, πτυχιούχος της Κτηνιατρικής 
Σχολής ΑΠΘ, πέραν της εργασίας του σε ερευνητικά 
προγράµµατα του τοµέα Υγιεινής και Τεχνολογίας 
Τροφίµων, δούλεψε ως επιστηµονικός Σύµβουλος 
σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις επεξεργασίας και 
µεταποίησης τροφίµων, ως αναπληρωτής 

Τµηµατάρχη στη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας 
Υγείας κλπ. Παράλληλα έχει διατελέσει γενικός 
γραµµατέας ∆ιεθνών Σχέσεων και Αγροτικής 
Πολιτικής, γενικός διευθυντής Εκπαίδευσης στον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, προϊστάµενος 
της Οργανικής Μονάδας του Αγροτικού Τοµέα στη 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην 
ΕΕ και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ειδική 
Επιτροπή Γεωργίας αλλά και αναπληρωτής 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Οι Ευρωεκλογές το Μάιο και η λήξη 
της θητείας του σηµερινού σώµατος 
των Επιτρόπων στην Κοµισιόν στις 
31 Οκτωβρίου, φαίνεται πως έχουν 
κινητοποιήσει τον Ιρλανδό Επίτρο-
πο Φιλ Χόγκαν, που σύµφωνα µε δη-
µοσιεύµατα εντός και εκτός της χώ-
ρας του, έχει ξεκινήσει από καιρό 
αθόρυβα, σχεδόν µυστικά, µια εκ-
στρατεία µε λόµπι για να παραµεί-
νει στις Βρυξέλλες.

Ο γίγαντας (ύψους 1,95 µέτρα) α-
πό το Κιλκένι, σύµφωνα µε υψηλό-
βαθµα στελέχη της Κοµισιόν που ε-
πικαλείται το Politico, έχει βάλει στο 
µάτι να γίνει Επίτροπος Εµπορίου, 
αν και ο ίδιος εκφράζει την επιθυµία 
να παραµείνει Ευρωπαίος «αγροτι-
κός τσάρος» άλλη µια 5ετία. Άλλω-
στε και το ∆ουβλίνο δεν φαίνεται να 
αντιτίθεται στην ιδέα Χόγκαν να πα-
ραµείνει ο άνθρωπος της Ιρλανδίας 
στο Berlaymont.

Εξάλλου, από τότε που ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Επιτρόπου, έχει προβεί 
σε πολυάριθµες συναντήσεις µε ιρ-
λανδικές αγροτικές ενώσεις και οµά-
δες πίεσης (lobby groups), σύµφωνα 
µε δηµοσίευµα του independent.ie, το 
οποίο βασίζεται σε έκθεση του Παρα-
τηρητήριου Ευρωπαϊκών Εταιρειών.

Η καταγραφή στην οποία προχώ-
ρησε το Παρατηρητήριο υπό τον τίτ-
λο «Καταστάσεις που διαπιστώθη-
καν: Όταν οι ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις µετατρέπονται σε κανάλι για ε-
ταιρικά συµφέροντα» δείχνει ότι ο 
Φιλ Χόγκαν ήταν ένας από τους Επι-
τρόπους που διατηρούσαν µεγαλύ-
τερη συχνότητα επαφών από τη θε-
ωρούµενη ως κανονική, µε παράγο-
ντες που επιχειρούν να επηρεάσουν 
τη χάραξη πολιτικής, από την ίδια χώ-
ρα προέλευσης µε τους ίδιους. Στην 

περίπτωση του µετρήθηκαν 102 συ-
ναντήσεις µε εκπροσώπους εταιρει-
ών, εκ των οποίων τουλάχιστον 29 
ήταν ιρλανδικών συµφερόντων. Η 
ανάλυση της ΜΚΟ διαπιστώνει «ση-
µαντικό κίνδυνο οι Επίτροποι να έ-
χουν θέσει σε προτεραιότητα τις συ-
ναντήσεις µε επιχειρηµατικές οµά-
δες από τη χώρα που τους πρότεινε».

Εκπρόσωπος του Χόγκαν υπερα-
σπίστηκε την αναφερόµενη δραστη-
ριότητα, αποδίδοντάς την στο δη-
µοψήφισµα για το Brexit τον Ιούνιο 
2016, αφού οµάδες αγροτών κι άλ-
λες που κάνουν λόµπι ανησυχούν 
για το αποτέλεσµα των διαπραγµα-
τεύσεων ΕΕ και Ηνωµένου Βασιλεί-
ου. Όπως υποστηρίζεται, η πλευρά 
του Επιτρόπου Γεωργίας έχει υιοθε-
τήσει πολιτική ανοιχτής πρόσβασης 
απέναντι σε οµάδες µε θέµατα που 

άπτονται του χαρτοφυλακίου του, α-
πό την Ιρλανδία και την ΕΕ.

Αναµφίβολα, για τους επικριτές 
του, ο γιγαντόσωµος τεχνοκράτης α-
πό το Κιλκένι αποτελεί έναν λοµπί-
στα που αβαντάρει τα προϊόντα των 
Βόρειων χωρών, θέλει να γατζωθεί 
στα ευρωπαϊκά έδρανα και φέρει α-
κέραια την ευθύνη για τις περικο-
πές στην ΚΑΠ. Μάλιστα, και η πρό-
σφατη πρόταση του να αρθεί το κα-
θεστώς της πανευρωπαϊκής απαγό-
ρευσης από το 1979 των ανθεκτικών 
στα παράσιτα αµερικανικών σταφυ-
λιών Vitis labrusca, µε το αιτιολογι-
κό ευελιξίας των παραγωγών λόγω 
και κλιµατικής αλλαγής, έχει προκα-
λέσει αντιδράσεις διαιρώντας την Ευ-
ρώπη κατά µήκος µιας γραµµής Βορ-
ρά-Νότου, µε τις νότιες οινοποιητικές 
µονάδες να χτυπούν καµπανάκι κιν-

δύνου για εκπτώσεις στην ποιότητα.
Για τους υποστηρικτές του, πά-

ντως, η ισχυρή γοητεία και το ταλέ-
ντο του στις διαπραγµατεύσεις µπο-
ρεί να τον τοποθετήσουν στο θώκο 
της Επιτροπής Εµπορίου. Στην τε-
λευταία αυτή κατηγορία φαίνεται 
πως συγκαταλέγεται και το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το ο-
ποίο τον αναγόρευσε Επίτιµο ∆ι-
δάκτορα για το συνολικό του έργο 
στην Κοµισιόν. Μένει να φανεί φυ-
σικά κατά πόσο έπαιξαν ρόλο και οι 
µεγάλες ευκαιρίες που θα ανοίξουν 
για τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα τα νέα 
ερευνητικά προγράµµατα Horizon 
Europe για την περίοδο 2021-2027, 
που έχει προτείνει ο Ιρλανδός να έ-
χουν διπλάσιο προϋπολογισµό για 
την έρευνα και την καινοτοµία στα 
τρόφιµα και τους φυσικούς πόρους.

Λόμπινγκ Χόγκαν
για να παραμείνει 

στο Berlaymont
Δυσανάλογος ο 

αριθμός των επαφών 
του Ιρλανδού 

Επιτρόπου Γεωργίας 
με ομάδες πίεσης 

συμφερόντων της 
γενέτειράς του σε 

σχέση με άλλων 
χωρών

Με γνώση για τη γεωργία 
υποψήφιος µε τη Ν∆ 

για την Ευρωβουλή 
ο ∆ηµήτρης Μελάς

Πενταετής
Η θητεία του Σώµατος των 
Επιτρόπων στην Κοµισιόν είναι 
5ετής. Η θητεία του σηµερινού 
Σώµατος λήγει στις 31 
Οκτωβρίου 2019

102
Στην περίπτωση του 
Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ 
Χόγκαν µετρήθηκαν 102 
συναντήσεις µε εκπροσώπους 
εταιρειών, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 29 ήταν 
ιρλανδικών συµφερόντων

Μνημόνιο
Για την χώρα του ο Χόγκαν 
θεωρείται αµφιλεγόµενος, 
λόγω του ότι συνδέθηκε µε τις 
αντιλαϊκές µεταρρυθµίσεις 
(υδροµετρητές, φόρος 
ακίνητης περιουσίας) κατ’ 
εντολήν της τρόικα, όταν 
η Ιρλανδία βρισκόταν σε 
περίοδο µνηµονίου, ενώ 
από την άλλη, είναι ιδιαίτερα 
αρεστός στις Βρυξέλλες
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Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
«Η Ακρόπολη ανήκει σε 
όλους. Σε όσους έφυγαν 
και σε εκείνους που θα 
έρθουν. Οφείλουµε, 
λοιπόν, να τη σεβόµαστε. 
∆εν µπορούµε να 
επιτρέπουµε σε 
πολεοδοµικά εκτρώµατα 
να ξεφυτρώνουν γύρω της 
και να ρίχνουν τη σκιά 
τους πάνω στο φως της».

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
ΡΩΣΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
«Η Ρωσία θα αναγκαστεί να 
αναπτύξει εξοπλισµούς που 
θα χρησιµοποιηθούν όχι 
µόνον κατά των εδαφών 
από τα οποία µπορεί να 
προέλθει µια άµεση απειλή, 
αλλά και κατά των εδαφών 
στα οποία βρίσκονται τα 
κέντρα λήψης αποφάσεων 
για τη χρήση πυραύλων 
που µας απειλούν».

ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΡΑΜΠ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Πρόκειται για το πιο 
ιστορικό επίτευγµα στα 
Βαλκάνια (σ.σ συµφωνία 
Πρεσπών), από τη 
Συµφωνία του Ντέιτον. Με 
τις προσπάθειες που 
καταβάλατε, από κοινού µε 
τον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα, εξασφαλίσατε ένα 
πιο ευηµερούµενο µέλλον 
για ολόκληρη την περιοχή».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Tzatziki
Λεφτά υπάρχουν, σου λέει, 
τσιγκουνιές θα κάνουµε να µας 
περάσουν τίποτα βλάχους στη 
Νέα Υόρκη. Εξ ου και το 
10χίλιαρο σε εταιρεία δηµοσίων 
σχέσεων των ΗΠΑ, που 
προετοίµασε το τραπέζι που 
παρέθεσε ο Βασίλης σε στελέχη 
και ιδιωτικές εταιρείες της 
Αµερικής για την προώθηση των 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων. 
Η δαπάνη κάλυπτε και το µενού;

 

∆ίπατη πλατφόρµα
Τόση χαρτούρα, που χρειάζεται 
από τους αγρότες για να 
ενηµερωθεί η πλατφόρµα για την 
εξόφληση στο 60ήµερο, ούτε 
οι εγκέφαλοι της ευφυούς 
µηχανοπαρέας δεν χρειάστηκαν 
για να στήσουν τις δορυφορικές 
κεραίες στις ταράτσες των 
σπιτιών τους. Βέβαια, οι δεύτεροι 
έχουν λαµβάνειν µύρια, ενώ οι 
πρώτοι θα πληρώσουν όπως 
πάντα τα σπασµένα.

 

Αόρατοι
Αυτή τη φορά η αποφώνηση 
του 20ήµερου των φετινών 
µπλόκων δεν είχε ούτε ένα 
απτό αποτέλεσµα για τους 
αγρότες. Μάλιστα, ο αγροτικός 
κόσµος σαν να µην υπήρχε 
καν, αφού από αυτά που 
ζητάει, εκείνα που του δίνονται 
είναι µε «καπέλο». Όπως και 
τα «θα» του Μαυρογιαλούρου, 
που περιελάµβαναν και το θα 
σας... εξαφανίσουµε!

Κάτι ψιλά έµειναν για να λύσει 

Λύθηκαν (λέµε τώρα) τα ζητήµατα του κόστους παραγωγής, α-
φού απλοποιήθηκαν όπως είπε και ο υπουργός της πλατείας 
στην αποφώνηση της πρόσφατης συνάντησης µε τους µπλο-
κατζήδες, οι διαδικασίες για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες 
(ποιος τους πληρώνει άραγε;), µπαίνει η Φέτα ΠΟΠ στα σχολεία 
(αυτό κι αν είναι µείωση), µειώθηκε το κόστος στα λιπάσµατα 
(εννοεί την υπολίπανση;) και στα γεωργικά φάρµακα και στους 
σπόρους (πριν καν έρθουν τα µπαστουνάκια). Τέλος, κάθε µήνα 
µέχρι και τις εκλογές θα «ξεφυτρώνει» και καµιά ενίσχυση de 
minimis, έτσι για να έχει να λύσει και κανένα ακόµη θεµατάκι...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Καλό το σκεπτικό του 
υπουργού της πλατείας 
«Όλα µας τα κίνητρα 
στις συλλογικότητες. 
Για να µειώσεις το 
κόστος παραγωγής 
θέλει συνεργασίες. 
Το µειονέκτηµα του 
µικρού κλήρου να γίνει 
πλεονέκτηµα». Πώς 
όµως θα εξηγήσει;

Σε µεγάλο λοµπίστα, 
έχει εξελιχθεί ο 
Ιρλανδός Επίτροπος 
(«προστάτης» της 
Φέτας), αφού ο 
αριθµός των επαφών 
του µε οργανώσεις 
της γενέτειράς του, 
είναι δυσανάλογος µε 
αυτές άλλων χωρών. 
Το Brexit, λέει ο 
αντ’αυτού του η αιτία!

Υβρίδια
 Με το ΑΤΑΚ, θυµούνται 

όλοι τι συνέβη µε τα 
αγροτεµάχια που 
ακουµπούσαν στις δασικές 
εκτάσεις και λογίζονταν ως 
δασικά. Φέτος θα αποτελεί 
πληροφοριακό στοιχείο, αρκεί 
να τεκµηριώνεται η ιδιοκτησία. 

 Πάντως, ο υπουργός της 
πλατείας διαβεβαιώνει ότι 
κανένας δεν πρόκειται για την 
ώρα να χάσει τις επιδοτήσεις 
που δικαιούται.

 «Για τις επιδοτήσεις µέχρι 
το καλοκαίρι θα υπάρχουν 
τρεις πληρωµές, έτσι ώστε οι 
δικαιούχοι να πάρουν τα 
λεφτά τους για το 2018, αλλά 
και αργότερα οι επιδοτήσεις 
του 2018 ή του 2019 δεν 
χάνονται ποτέ, περιµένουµε 
µέχρι να επιλυθεί το 
πρόβληµα», υποστήριξε. 

;

ΝΕΪΜΑΡ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Αυτή τη φορά (σ.σ.για 
νέο τραυµατισµό του) 
άργησα να το διαχειριστώ. 
Έµεινα δύο µέρες σπίτι, 
µόνο έκλαιγα, πραγµατικά 
δυστυχισµένος. Την πρώτη 
φορά όταν τραυµατίστηκα 
είπα: πάµε χειρουργείο στα 
γρήγορα για να προλάβω 
το Μουντιάλ της Ρωσίας. 
∆εν λυπήθηκα».

Έτσι και µπει 
στο παιχνίδι 
ο Κόκκαλης, 
µας βλέπω 
να γινόµαστε 
µύλος!

Στην Νέα Υόρκη βρέθηκε ο πολυταξιδεµένος 
όπως αποδεικνύεται το τελευταίο διάστηµα, 
υφυπουργός Κόκκαλης, ο οποίος προήγαγε την 
εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις συναντήσεις 
που είχε µε συµβούλους του Τραµπ και 
υπουργούς Γεωργίας Πολιτειών της Αµερικής, 
ο Βασίλης Κόκκαλης µίλησε για τις ευκαιρίες 
που ανοίγονται στη Ελλάδα για επενδύσεις στη 
φαρµακευτική κάνναβη. Βέβαια µέχρι τώρα 
πολλά έχουµε ακούσει και λίγα έχουµε δει. Ας 
δώσουµε όµως µια πίστωση χρόνου…     

Οι υποσχέσεις ήταν πάντα ένα βασικό σηµείο 
αναφοράς κάθε προεκλογικής περιόδου. Έτσι 
και τώρα που τα δηµοσιονοµικά πλαίσια είναι 
πιο σφιχτά (πόσα de minimis να δοθούν 
άλλωστε;;) οι κυβερνώντες έχουν περάσει και 
σε πιο θεσµικά ζητήµατα. Χαρακτηριστικό είναι 
το θέµα της φηµολογούµενης επαναφοράς της 
διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος στις 5 
ηµέρες. Το άκουσε ο Μάξιµος και έχοντας την 
εµπειρία µε το γάλα, έβγαλε αµέσως 
ανακοίνωση. «Ανταποκρίνεται στις προθέσεις 
σας η είδηση για επαναφορά της διάρκειας 
ζωής του φρέσκου γάλακτος στις 5 ηµέρες ή 
αυτή αποτελεί στοχευµένη διαρροή ενόψει της 
επικείµενης προεκλογικής περιόδου;», ρωτά. 
Απάντηση θα έχουµε άραγε; 

Χωρίς ευρήµατα στο δείγµα επιτόπιου ελέγχου 
ΟΣ∆Ε είναι εκατοντάδες γεωργοκτηνοτρόφοι 
που δικαιούνται την εξισωτική για το 2018, αλλά 
ακόµα λεφτά δεν έχουν δει. Χαρακτηριστικό της 
αγωνίας τους είναι τα τηλεφωνήµατα που 
κάνουν καθηµερινά στα γραφεία της Agrenda 
και του Agronews από τις αρχές τους έτους. Το 
θέµα µάλιστα έφερε στη Βουλή και ο βουλευτής 
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-
∆ΗΜΑΡ, Μιχάλης Τζελέπης µήπως και πάρουν 
οι άνθρωποι απάντηση.

Από την άλλη, απάντηση - και µάλιστα 
αντιπολιτευτική - για τα διαχειριστικά σχέδια 
βόσκησης στα οποία συνεχίζεται η τεχνική 
λύση µέχρι το… 2021, έδωσε ο Αποστόλου. Αν 
και η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο, 
στο οποίο παλιά ηγείτο λέει ότι οι περιφέρειες 
χρειάζονται 20 εκατ. ευρώ για να τα 
συντάξουν, ο Ευάγγελος διαφωνεί και 
ανταπαντά πως και τα 10 εκατ. που υπάρχουν 
είναι υπεραρκετά. ∆εν µπορούµε να µην 
αναρωτηθούµε, ωστόσο, αν ήταν ακόµα στη 
Βάθη θα ήταν τόσο φειδωλός µε τα χρήµατα;

Κλείνοντας να πούµε και ένα γεια στα µπλόκα, 
που µας άφησαν ξαφνικά το περασµένο Σάββατο, 
µετά τη συνάντηση στη Βάθη ανήµερα του Αγίου 
Βαλεντίνου. Αυτό που αποκοµίσαµε ήταν νεύρα… 
πολλά νεύρα για την ακρίβεια, αφού ο υπουργός 
Σταύρος Αραχωβίτης δεν έδωσε ούτε το 
πολυαναµενόµενο αγροτικό πετρέλαιο. Να 
ευχηθούµε, επίσης, την επόµενη φορά να βγουν 
πιο συγκροτηµένοι… Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
α καλά νέα είναι ότι µεγάλος 
αριθµός κεφαλαιούχων βλέ-
πει την Ελλάδα σαν µια κα-
λή περίπτωση ευρωπαϊκής 

χώρας, στην οποία θα ήθελε να επεν-
δύσει το επόµενο διάστηµα, µε τους 
τοµείς της ενέργειας και της αγροδι-
ατροφής να συγκεντρώνουν το µεγα-
λύτερο ενδιαφέρον. Επενδύσεις στην 
αγροδιατροφή σηµαίνει φυσικά µεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για τα εγχώρια α-
γροτικά προϊόντα και καλύτερες προ-
ϋποθέσεις διάθεσης της παραγωγής 
από τους Έλληνες αγρότες. 

  Γη και ύδωρ
ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ είναι επίσης το γεγο-
νός ότι εκδηλώνονται µια σειρά από 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θε-
σµικού πλαισίου όσον αφορά τους κα-
νόνες λειτουργίας της αγοράς, την αξι-
οποίηση κονδυλίων που προορίζονται 
για επενδύσεις και αναπτυξιακά προ-
γράµµατα, την αναζήτηση λύσεων δι-
ευκόλυνσης των οργανωτικών δοµών 
και τη σταδιακή έστω µείωση των φορο-
λογικών και ασφαλιστικών βαρών που 
έφεραν τα περιβόητα βαριά µνηµόνια. 

  Αχίλλειος πτέρνα
ΥΠΑΡΧΟΥΝ βέβαια και πολλά κακά 
νέα. Λείπει η διάθεση συνεννόησης ό-
σων φέρουν την πολιτική ευθύνη για 
την πορεία του τόπου, καταγράφονται 
ρουσφέτια και σπατάλες που δεν  προ-
οιωνίζουν αναπτυξιακό αντίκρισµα, το 
τραπεζικό σύστηµα απέχει πολύ από 
την εξυγίανση που θα επιτρέψει την 
αποκατάσταση, µε τον καιρό έστω, ε-
παρκούς χρηµατοδότησης τουλάχιστον 
των στοιχειοθετηµένων επιχειρηµα-
τικών πρωτοβουλιών, οι εκλογές 
και µάλιστα πολλών επιπέδων 
περιπλέκουν τα πράγµατα µέσα 
στην κοινωνία που δυσκολεύ-
εται να διακρίνει έναν νέο εν-
διαφέροντα προσανατολισµό.

  Μιθριδατισμός

ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ όλα 
αυτά στο πεδίο της αγροτικής οι-
κονοµίας; Με υποσχέσεις για αναι-
τιολόγητες de minimis ενισχύσεις σε 

κάθε προϊόν, αδούλευτες προκηρύ-
ξεις προγραµµάτων στη λογική του 
«ό,τι πιάσουµε» σε ψήφους, µε απί-
θανες παροχές σε ευκαιριακούς ηµε-
τέρους τις οποίες θα επωµισθεί εκ νέ-
ου πολύ σύντοµα ο ελληνικός λαός, 
µε µια λάθος διαπαιδαγώγηση των 
συντελεστών της αγροτικής παραγω-
γής, η οποία καθυστερεί έτι περαιτέ-
ρω την αναδιοργάνωση του αγροτι-
κού χώρου και τη διασύνδεσή του µε 
τις δυνάµεις της αγοράς. 

  Συνδιαλλαγή 
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ πιο λιανά; Θα µπο-
ρούσε να είναι πολύ πιο επιλεκτική η 
κατανοµή των ενισχύσεων στα ροδά-
κινα, έτσι ώστε να βοηθηθούν εκείνοι 
που πραγµατικά ζηµιώθηκαν από τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες και 
όχι από τη δική τους αµέλεια, θα µπο-
ρούσε να περιορισθεί στους παραδο-
σιακούς κτηνοτρόφους και δη σ’ ε-
κείνους των µειονεκτικών περιοχών 
η ενίσχυση για το αιγοπρόβειο γάλα, 
δεν χρειάζεται -και ας µε µέµφονται 
οι συµπατριώτες µου στη Θεσσαλία- 
ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι, σε µια 
χρονιά που το προϊόν ωφελήθηκε α-
πό τις καιρικές συνθήκες και δεν α-
δικήθηκε συνολικά από την αγορά. 

  Παροικούντες 
∆ΕΝ ΞΑΝΑΧΤΙΖΕΤΑΙ η ελληνική γε-
ωργία µε γενικευµένη συµµετοχή των 
µικροκαλλιεργητών στην πριµοδότη-
ση των 14.000 ευρώ, δεν γίνεται να 
συµµετάσχουν όλοι στα προγράµµατα 
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτρο-
φίας, δεν βοηθιούνται οι άξιοι από 

τις «χαµηλές πτήσεις» των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, δεν µπορούν να 

κρύβονται συνεχώς κάτω από 
το χαλί τα προβλήµατα µε τη 
διαχείριση των βοσκοτόπων, 
δεν µπορεί να διαιωνίζεται η 
κακοδαιµονία µε τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε, δεν µπορεί να επιβρα-
βεύεται πλουσιοπάροχα και 
µε άκρως φωτογραφικές δι-
ατάξεις και προκηρύξεις µια 
«παρέα» που έχει κάτσει στο 
σβέρκο των αγροτών και δεν 
λέει να ξεκολλήσει. 

∆εν βοηθιούνται 
οι άξιοι από τις 
«χαµηλές πτήσεις» 
των Σχεδίων 
Βελτίωσης, δεν 
µπορούν να 
κρύβονται συνεχώς 
κάτω από το χαλί 
τα προβλήµατα 
µε τη διαχείριση 
των βοσκοτόπων, 
δεν µπορεί να 
διαιωνίζεται η 
κακοδαιµονία 
µε τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε, δεν µπορεί 
να επιβραβεύεται 
πλουσιοπάροχα 
και µε άκρως 
φωτογραφικές 
διατάξεις και 
προκηρύξεις µια 
«παρέα» που έχει 
κάτσει στο σβέρκο 
των αγροτών 
και δεν λέει να 
ξεκολλήσει

O 
Ελληνισµός απειλείται: Πρώτον, ο 
πληθυσµός µας ελαττώνεται. Μέ-
χρι το 2050, από τα 11 εκατ. θα λι-
γοστέψουµε στα 9,6 εκατ. (έστω και 

αν τέτοιες 30-ετείς προβλέψεις σπάνια βγαί-
νουν σωστές). ∆εύτερον, το ίδιο θα ισχύει και 
για την Ελληνική γλώσσα. Λιγότεροι Έλληνες 
θα µιλάνε ελληνικά και θα χρησιµοποιούν, ό-
πως πάει το πράγµα, όλο και λιγότερες λέξεις 
από το πάµπλουτο λεξιλόγιο της γλώσσας µας! 
Τρίτον υπάρχει κι ένα µεγάλο θέµα µε την προ-
σφορά ελληνικής παιδείας στα Ελληνόπουλα 
στο εξωτερικό, και την έλλειψη πόρων για να 
στέλνουµε δασκάλους και να συντηρούµε σχο-
λεία. Κι όµως: Υπάρχουν λύσεις όπως της Zoom 
distance learning/video communications (και 
πολλές άλλες), που θα µπορούσε να αξιολογή-
σει το υπουργείο Παιδείας και η Ακαδηµία Α-
θηνών, και πολλοί άξιοι λόγιοι ώστε τα Ελλη-
νάκια στο εξωτερικό να µπορούν να διδάσκο-
νται ελληνικά, ελληνική ιστορία και φιλολογία!

Σε αυτή την προσπάθεια, από πλευράς αποτε-
λεσµατικότητας της τεχνολογίας, θα µπορούσαν 
να συνδράµουν το Πολυτεχνείο, εκπαιδευτικοί 
οργανισµοί µε τέτοια high-tech εµπειρία και ε-
ταιρείες όπως Cosmote, Vodafone, Lancome!

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αναλάβουµε 
εκστρατεία, ώστε τα 
παιδάκια στις 4 γει-
τονικές µας χώρες, 
να «µετέχουν της ελ-
ληνικής παιδείας», 
µε ειδικά κίνητρα 
(βίζα, υποτροφίες, 
κλπ.)! Έτσι µπορεί 
η Ελλάδα (που εί-
ναι η µόνη Χώρα 

στη ΝΑ Ευρώπη που µετέχει στο κοινό νόµι-
σµα και στο Σένγκεν), να αναδειχθεί ως η κι-
νητήρια δύναµη προόδου και πολιτισµού στη 
περιοχή µας. Περιληπτικά λοιπόν: 

1. Παροχή µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας ι-
στορίας και πολιτισµού, στα Ελληνάκια που ζού-
νε στο εξωτερικό, µέσω των νέων τεχνολογιών.

2. Παροχή µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας 
ιστορίας και πολιτισµού, σε παιδάκια στις γειτο-
νικές χώρες, χώρες ΝΑ Ευρώπης και Β. Αφρικής.

3. Παροχή πλήθους υποτροφιών, σε όλους 
τους παραπάνω.

4. Στρατιωτική εκπαίδευση στις δικές µας 
στρατιωτικές σχολές.

«Οι καιροί ου µενετοί» (=η πραγµατικότη-
τα και οι εξελίξεις δεν κάθονται να σε περιµέ-
νουν), όπως έλεγε ο Περικλής στους Αθηναί-
ους για να µην λιποψυχήσουν και συνθηκο-
λογήσουν µε τη Σπάρτη. Η προσπάθεια και η 
κινητοποίηση πρέπει να αρχίσουν από αύριο!

*ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ICC - ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

«Οι καιροί 
ου μενετοί»

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ∆ΟΥΚΑ*
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

«Θέλω να µου πείτε γρήγορα δύο καλ-
λιεργητικές τεχνικές που µπορεί να ε-
φαρµόσει ο παραγωγός για 30% παρα-
πάνω κέρδος από αυτήν εδώ την εκµε-
τάλλευση» έλεγε στους φοιτητές του 
10 χρόνια πριν σε εκδροµή του Γεω-
πονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε 
καλλιέργειες της Μακεδονίας.

Ίσως ο µοναδικός καθηγητής πα-
νεπιστηµίου µε τέτοια σύνδεση και 
τέτοια αντίληψη για την αγορά. Ο ∆ρ 
∆ηµήτριος Μπιλάλης είναι επιστή-
µων, ερευνητής και καθηγητής, δι-
ευθυντής του εργαστηρίου Γεωργίας 
του ΓΠΑ. Ένας καθηγητής για τον ο-
ποίον κυκλοφορούσε σαν κουτσοµπο-
λιό ανάµεσα στους φοιτητές του ότι έ-
χει συγγράψει και κρατά ανέκδοτο βι-
βλίο για την κάνναβη, πάνω από µια 

δεκαετία πριν µυριστεί καν κανένας τη 
µελλοντική εξέλιξη της καλλιέργειας 
στην αγορά. Και µπορεί να έχει να ε-
πιδείξει έργο σε πολλούς διαφορετι-
κούς τοµείς, όπως οι εκτατικές καλλι-
έργειες και τα αρωµατικά φυτά, τα τε-
λευταία χρόνια όµως όλοι µιλούν για 
τον γκουρού της βιολογικής γεωργί-
ας.  Ό,τι έχει να κάνει µε την καλλιέρ-
γεια βιολογικών, έχει αποτελέσει, α-
ποτελεί ή θα αποτελέσει αντικείµενο 
έρευνας και ενασχόλησής του.

Έχοντας ξεπεράσει το αποστειρωµέ-
νο πλαίσιο των γεωπόνων που ασχο-
λούνται µε την έρευνα για χάρη της 
γνώσης και µόνο, αναζητούσε πάντα 
το πραγµατικά ζητούµενο της γεωργι-
κής επιστήµης, την εξυπηρέτηση του 
ανθρώπου. «Όταν λέµε αγορά δεν εν-
νοούµε µόνο την αξία σε χρήµατα α-
µοιβής µιας έρευνας, ούτε πόσα χρή-
µατα θα κερδηθούν δυνητικά από την 
εφαρµογή της, αλλά µιλάµε για τη χρή-
ση της γνώσης και όχι την αρχειοθέτη-
σή της σε ακριβές βιβλιοθήκες». Αυτό 
λέει πάντα και έτσι ακριβώς έχει δου-
λέψει πάνω στα βιολογικά.

«Καλλιεργείστε για την εγχώρια α-
γορά» προτρέπει ο καθηγητής και το-
νίζει ότι αν οι καταναλωτές αµφισβη-
τούν τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, 
τότε έχει χαθεί το νόηµα της βιοκαλλι-
έργειας και της σχέσης της µε την κοι-
νωνία. Παγκοσµίως οι καταναλωτές ε-
µπιστεύονται τα βιολογικά προϊόντα µε 
συνεχόµενα ανοδικό ρυθµό, στην Ελ-
λάδα υπάρχει όµως ακόµη µια «θολή 
ζώνη». Η έλλειψη οργάνωσης στην α-
γορά των βιολογικών προϊόντων έχει 
δηµιουργήσει σε κάποιους µια τάση α-
παξίωσης. Είχαµε φτάσει µέχρι το ση-
µείο να υπάρχουν βιολογικές καλλι-
έργειες για το δόλωµα των επιδοτήσε-
ων και στο τέλος να πουλάνε σε τιµές 
συµβατικής γιατί δε έβρισκαν αγορές.

Η δουλειά του, βέβαια, δεν σταµα-
τά εδώ. Αξιοσηµείωτη είναι και η ενα-
σχόλησή του µε τα αρωµατικά φυτά. 
Χρόνια «φωνάζει» ο καθηγητής πως 
πρέπει να επεκταθεί η έρευνα στα α-
ρωµατικά φυτά για να δοθούν απα-
ντήσεις και το κράτος να µεριµνήσει 
για την εξασφάλιση πιστοποιηµένου 
γενετικού υλικού. Οι κινήσεις του ∆ρ 
Μπιλάλη κατά τη διάρκεια της καριέ-
ρας του τον έχουν καταστήσει αυθε-
ντία όσον αφορά την παραγωγή στο 
γεωργικό τοµέα της Ελλάδος. Βασικό 
µέληµα του αποτελεί πάντα η µετα-
φορά της επιστήµης στην αγορά και 
κατ’ επέκταση στον άνθρωπο. 

Ο αιρετικός της επιστήμης
Κρατά λένε ανέκδοτο από 10ετίας βιβλίο για την εξέλιξη της κάνναβης πολύ πριν το μπαμ

Ο ∆ηµήτριος Μπιλάλης γεννήθηκε 
στο Μεσολόγγι το 1968. Αποφοίτησε 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µε την ιδιότητα του 
γεωπόνου το 1993. Είναι κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο 
πρόγραµµα κατάρτισης στα G.I.S. 
«Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συστήµατα Αξιολόγησης Φυσικών 
Πόρων» που διοργανώθηκε από το 
Εργαστήριο Εδαφολογίας. Έλαβε µε 
άριστα το διδακτορικό του δίπλωµα 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Το 1999 αναγορεύθηκε 
διδάκτορας Γεωπονικών Επιστηµών, 
ασκώντας ενεργά την εκπαιδευτική 
του δραστηριότητα στο ΓΠΑ, ενώ 
διατηρεί και την ιδιότητά του ως 
µέλος σε εταιρείες, επιµελητήρια και 
οργανώσεις του αγροτικού κλάδου.

Ό,τι έχει να κάνει µε την καλλιέργεια βιολογικών, έχει 
αποτελέσει, αποτελεί ή θα αποτελέσει αντικείµενο έρευνας 
και ενασχόλησής του, πέρα από το αποστειρωµένο πλαίσιο 
των γεωπόνων που ασχολούνται µε την έρευνα µόνο για χάρη 
της γνώσης. Ο ∆ρ. ∆ηµήτριος Μπιλάλης αναζητά πάντα το 
πραγµατικά ζητούµενο της γεωργικής επιστήµης.

Δρ Δημήτριος Μπιλάλης

Ένας γκουρού
Και µπορεί να έχει 

να επιδείξει έργο σε 
πολλούς διαφορετικούς 
τοµείς, όπως οι εκτατι-
κές καλλιέργειες και τα 
αρωµατικά φυτά, όµως 

όλοι µιλούν για τον 
γκουρού των βιολογικών 

Επίτιµος ∆ιδάκτωρ
Ο καθηγητής το 2017 

αναγορεύτηκε Επίτιµος 
∆ιδάκτωρ για την προ-
σφορά του στην έρευνα 
Βιολογικής Γεωργίας, 
παρουσία του πρώην 
Επίτροπου Γεωργίας 

Ντατσιάν Τσιόλος 

Οµάδα Εργασίας
Ο αναπληρωτής καθη-
γητής του Εργαστηρίου 
Γεωργίας του ΓΠΑ το 
2015 συµµετείχε στην 
Οµάδα Εργασίας «για 
την εξέταση της υλο-
ποίησης δοκιµαστικής 

καλλιέργειας διαφόρων 
ποικιλιών κλωστικής 

κάνναβης»

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Eµπορικές συµφωνίες 
κλείνει η Freskon 
Στις 11-13 Απριλίου στο ∆ιεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
διοργανώνεται η έκθεση Freskon 
που φιλοδοξεί να αποτελέσει 
σηµείο συνάντησης παραγωγών, 
οµίλων του διεθνούς 
λιανεµπορίου, εγχώριων και 
ξένων εµπόρων φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών από τα 
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Θα εκπροσωπούνται 
κατηγορίες προϊόντων όπως 
βιολογικά, ξηροί καρποί, 
αρωµατικά φυτά και µπαχαρικά, 
φυσικοί χυµοί, µηχανήµατα, υλικά 
συσκευασίας και τυποποίησης, 
εταιρείες µεταφορών, δικτύων 
διανοµής και logistics, 
εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου 
κ.ά. Οι εκθέτες θα έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν µέρος σε 
προγραµµατισµένα Β2Β 
ραντεβού µε αγοραστές του 
εξωτερικού (hosted buyers) από 
περίπου 30 χώρες, µε προοπτική 
για άµεσες εµπoρικές 
συµφωνίες. Θα πραγµατοποιηθεί 
∆ιεθνές Συνέδριο Ροδάκινου. 

 Ως 28 Φλεβάρη οι φορείς 
πρέπει να καταχωρήσουν 
ποσότητες ρυζιού ώστε οι 
παραγωγοί να λάβουν τη 
συνδεδεµένη για το 2018.

 Ολοκληρώνεται στις 28 
Φεβρουαρίου η υποβολή 
∆ηλώσεων Εφαρµογής έτους 
2018 για το Υποµέτρυ 8.1 που 
αφορά τις ∆ασώσεις .

 Ενστάσεις ως τέλη Φλεβάρη 
για τη φετινή κατανοµή στο 
Εθνικό Απόθεµα .

 Από 25 Φεβρουαρίου µέχρι 
22 Μαρτίου οι αιτήσεις των 
ελαιοπαραγωγών Άµφισσας 
ώστε να ενισχυθούν στα πλαίσια 
του Μέτρου «Προστασία 
Παραδοσιακού Ελαιώνα».

 Υποβολή αιτηµάτων για νέες 
Άδειες Φύτευσης Αµπέλου από 
27 Φλεβάρη έως 27 Μαρτίου .

 Από 28 Φεβρουαρίου έως 28 
Μαρτίου θα είναι σε λειτουργία 
το ηλεκτρονικό σύστηµα για την 
υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια 
του Μέτρου της Βιολογικής 
Γεωργίας.

 Αιτήσεις µέχρι 14 Μαρτίου 
στον ΕΛΓΑ για ζηµιές από 
πυρκαγιές το 2017 µέσα από 
το Πρόγραµµα Κρατικών 
Οικονοµικών Ενισχύσεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

«∆ρόµοι Βάµβακος» 
µε υπογραφή Agrenda 
Συνέδριο µε θέµα: «∆ρόµοι Βάµβακος» που θα 
µεταδίδεται ζωντανά από το agronews.gr 
διοργανώνει η Agrenda στις 2 Μαρτίου ώρα 
10:30πµ, σε ειδικά διαµορφωµένο studio στην 
Τέντα Α – Περίπτερο D05, στα πλαίσια της 12ης 
Agrothessaly που διεξάγεται 28 Φεβρουαρίου 
µε 3 Μαρτίου στη Σκεπαστή Αγορά της 
Νεάπολης., Παράλληλα θα φιλοξενηθούν: την 
Πέµπτη (28/02) εκδήλωση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
για τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, την 
Παρασκευή (01/03) ηµερίδα του ΓΕΩΤΕΕ για τη 
φαρµακευτική και τη βιοµηχανική κάνναβη, το 
Σάββατο (02/03) συζήτηση για τη Νέα ΚΑΠ, την 
τελευταία µέρα (03/03) οµιλίες για πιο όψιµης 
άνθησης ποικιλίες αµυγδαλιάς και συνεργατικά 
σχήµατα στα θερµοκήπια. 

Οργανικά λιπάσµατα
στη δενδροκοµία 
Εσπερίδα µε θέµα «Η χρήση των υγρών 
οργανικών λιπασµάτων στη δενδροκοµία» 
διοργανώνει το Τµήµα Φυλλοβόλων και 
Οπωροφόρων ∆έντρων Νάουσας του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 

το οποίο θα  
πραγµατοποιηθεί 
στις εγκαταστάσεις 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
στις 25 
Φεβρουαρίου, ώρα 
17:30-19:00µµ. Ο 
∆ρ. Θωµάς 
Σωτηρόπουλος του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα θα 
παρουσιάσει 
αποτελέσµατα 
πειραµατικών 
λίπανσης σε 
ακτινιδιές. Θα 

παρέµβουν ο Τάσος Παππάς, ∆ιευθυντής της 
εταιρείας Θεόφραστος και ο Καθηγητής Γεώργιος 
Νάνος, µε µια διαφορετική από τη σηµερινή µατιά 
στη λίπανση των δέντρων. Θα χαιρετίσει η ∆ρ. 
Ελένη Μαλούπα, ∆ιευθύντρια του Ινστιτούτου. 

Αγροτικό Φόρουµ 
µε θέµα την ΚΑΠ 
Tο πρώτο Αγροτικό Φόρουµ 
µε θέµα την ΚΑΠ 2022-
2027 διοργανώνει ο 
Πανσερραϊκός Αγροτικός 
Σύλλογος σε συνεργασία µε 
το ΓΕΩΤΕΕ, την Τετάρτη 27 
Φεβρουαρίου, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Φίλιππος 
Ξενία, ώρα 18:00µµ. Θα 
µιλήσουν ο Γενικός 
Γραµµατέας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Χαράλαµπος Κασίµης, ο 
προϊστάµενος του β’ Πυλώνα  
Νικόλαος Μάνεσης και ο 
αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ 
Γιώργος Κέντρος.

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΕΡΡΕΣ ΝΑΟΥΣΑ 

Νέο ραντεβού µε 
τον κρητικό αµπελώνα 

Μετά τα Χανιά, οι αντιπροσωπευτικές 
γεύσεις της οινικής Κρήτης θα 
φιλοξενηθούν στις 23/02 (17:00 - 
21:00µµ), 24/02 (11:00πµ-20:00µµ) 
και 25/02 (12:00 -18:00µµ) στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 
στις Γούρνες Ηρακλείου µε είσοδο 

εφτά ευρώ 
(προεγγραφή 
πέντε ευρώ) 
και δωρεάν 
για τους 
επαγγελµατίες 
εστίασης. 

Άρης Σκλαβενίτης και Αλέξανδρος 
Μπουζίκας θα δοκιµάσουν τη νέα 
κρητική εσοδεία οίνων. Στην Πλατεία 
Γευσιγνωσίας θα γίνει οµαδοποιηµένη 
παρουσίαση από την ποικιλία Βιδιανό. 
Σε σεµινάρια θα παραχωρηθούν 
συµβουλές κλαδέµατος αµπέλου και 
εξοικείωσης µε τις κρητικές ποικιλίες. 
Θα διατίθενται φιάλες σε συµβολική 
τιµή, ενώ µέρος των εσόδων θα 
δοθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυµα 
Άγιος Σπυρίδωνας. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.

Πωλούνται 170 πρόβατα βελτιωµένα Ασάφ 
και Λακόν, τα 130 έχουν γεννήσει (120 αρ-
νιά) υψηλής γαλακτοπαραγωγής  και τα 40 
θα γεννήσουν µέχρι τέλη Μαρτίου. Περιοχή 
Σκύδρα Πέλλας. Τηλ.6948/485615. 

Πωλούνται 2 ζυγούρια 10 µηνών Αβάσι 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής και αρνιά αρ-
σενικά και θηλυκά Ασάφ και Αβάσι. Περιο-
χή Ευρυτανία. Τηλ.6980/651358.

Πωλούνται 35 θηλυκά αρνιά Ασάφ και Λα-
κόν,  5-6 µηνών. Τιµή 150€ έκαστο. Περιο-
χή Γιαννιτσά. Τηλ.6937/274082.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται µπάλες βιολογικές ενσίρωµα, 
βίκος και µπιζέλι. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/568240.

Πωλείται κριθάρι, βρώµη, λούπινο και κεχρί 
βιολογικής γεωργίας. Τηλ.6972/802670. 

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

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα στρόγγυ-
λη µπάλα  προς 0,10€ το κιλό και τριφύλ-
λια, µικρή και µεγάλη µπάλα προς 0,15€ 
και 0,18€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ενσίρωµα βιολογικού τριφυλλιού 
συγκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Περιοχή Κατε-
ρίνη. Τηλ.6977/440923.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος, 
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 τριφύλλι προς 0,17€ το κιλό και 
βιολογικό προς 0,23€ το κιλό. Περιοχή Σερ-
ρών Τηλ.6987/310440. 

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

Πωλείται τριφύλλι άριστης ποιότητας. Περι-
οχή 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 φυλ-
λάτο, πλούσιο σε βιταµίνες ιχνοστοιχεία και 
υδατάνθρακες. Είναι δεµένο µε δικά µας µη-
χανήµατα και φυλάγεται σε δική µας αποθή-
κη. Επίσης πωλείται τριφύλλι τριφυλλόχορ-
το 500 µπάλες των 27-30 κιλών κατάλληλο 
για µεγάλα ζώα (αγελάδες, µουλάρια και γί-
δια). ∆έχοµαι 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 
λίπανση και σανό. Τηλ.6981/088747.

Πωλείται άχυρο από κριθάρι από παραγω-
γό εντός αποθήκης, 400 δέµατα, κατάλληλο 
για σταβλισµένες αρνάδες. Περιοχή Καλαµά-
τα. Τηλ.6944/067610.

Πωλούνται φακή Φαρσάλων βραστερή κα-
θαρισµένη και ρεβίθια χοντρά κατάλληλα 
για φαγητό και σπόρο. ∆ιανοµή πανελλαδι-
κά, χονδρική πώληση. Τηλ.6977/594071.

Πωλείται τριφύλλι σε τετράγωνη µπάλα 
προς 0,18€ το κιλό και καλαµπόκι σε σακιά 
προς 0,20€ το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ.6945/805371.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υλίκη. 
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Φλώ-
ρινα. Τηλ.6972/271604.

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.

Πωλούνται 1.200 µικρά δέµατα τριφύλλι,  
350 δέµατα τριφυλλάχυρο χωρίς φάρµα-
κα και 64 δέµατα των 750 κιλών ενσίρωµα. 
Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται δέµατα σανός, βρώµη σύγκαρποι 
προς 0,15€ το κιλό, αλεύρι από κεχρί χωρίς 
γλουτένη προς 2€ το κιλό και διάφορα χορ-
τάρια προς 0,14€ το κιλό. Τηλ.6943/267411.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, 
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., 
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε 
µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περι-
οχή 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.

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 
Φωκίδα. Τηλ.6948/883825, 6944/337668.

Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρε-
σκοοργωµένο, κατάλληλο για βιολογι-
κή καλλιέργεια, µε 16 ελαιόδεντρα, κοντά 
σε άσφαλτο. Περιοχή 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

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

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

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, αυ-
λακοτήρας 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 παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα 
και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονά-
δα µε αποθηκευτικούς χώρους. Περιοχή Ξάν-
θη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται άροτρο 4υνο περιστρεφόµενο µάρ-
κας Lemken. Τιµή 5.000€. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6948/801096.

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

Πωλείται χειροκίνητο τριόρ σε 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, πλάτος 
κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή 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 συσκευή παραγωγής όζον για θά-
λαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

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

Πωλούνται σφυρόµυλος µε µοτέρ 20 ίπ-
πων και χαρµανιέρα 1.300 κιλών, µεταφορέ-
ας καρπού (κανονάκι) 8 µέτρων µε µοτέρ 4 
ίππων, αντλία 4 ίππων ιαπωνική για καθάρι-
σµα λυµάτων (καθάρισµα αποβλήτων) για στά-
βλους 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 πόρ-
τα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκά-
λας 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 σε-
λοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ 
το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. 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 τεγί-
δες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυτών. Τι-
µή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. 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/µπάρα 
φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτε-
λείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορροής, 
5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 
4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις δι-
αστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά 
κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€. 

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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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η αγροτική οικονοµία µε τον αγροτι-
κό πολιτισµό που άνθησε και συνεχί-
ζει να ανθεί στην καρδιά της Ελλάδας 
και του θεσσαλικού κάµπου την Λά-
ρισα, βρήκαν το τέλειο σπίτι τους στο 
Μουσείο Σίτου και Αλεύρων, που στέ-
κει επιβλητικό και αγέρωχο δια µέσου 
του χρόνου στο βιοµηχανικό συγκρό-
τηµα του Μύλου του Παπά και προσ-
δίδει αυτοπεποίθηση και νέα πραγ-
µατικότητα στην πόλη.

Με τα παραπάνω λόγια εγκαινία-
σε η υπουργός Πολιτισµού Μυρσίνη 
Ζορµπά το Μουσείο Σίτου και Αλεύ-
ρων το πρωί της Κυριακής 17 Φεβρου-
αρίου 2019, παρουσία εκπροσώπων 
του θρησκευτικού, πολιτικού, πολιτι-
στικού, αγροτικού και επιχειρηµατι-
κού κόσµου, τονίζοντας ότι:

«Η σύνδεση του αγροτικού, του τε-
χνολογικού πολιτισµού και της ψη-
φιακής πραγµατικότητας φέρνει στα 
παιδιά και στους νέους ελπίδα και µι-
λά µε την οµορφιά του για τους αν-
θρώπους που χρειάστηκε να συνερ-
γαστούν, για τα χρόνια που πέρασαν 
και για την κρίση που βίωσαν.»

Ως σηµαντικότερο µνηµείο της νε-
ότερης ιστορίας της πόλης , ένα έργο 
που στοίχισε συνολικά 8 εκατ. ευρώ 
και κατάφερε να µετατραπεί σε κυ-

ψέλη πολιτισµού που φιλοξενεί ση-
µαντικές δοµές και αναρίθµητες δρα-
στηριότητες, χαρακτήρισε τον Μύλο 
του Παπά ο δήµαρχος Λάρισας Από-
στολος Καλογιάννης, ενώ ο περιφε-
ρειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγο-
ραστός µίλησε για πνεύµονα πολι-
τισµού, για Μουσείο µνήµης και ι-
στορίας που είχε ανάγκη η ευρύτε-
ρη περιοχή. 

Την δοµή του Μουσείου περιέγρα-
ψε η διευθύντρια του Λαογραφικού 
Ιστορικού Μουσείου Λάρισας και ε-

πιστηµονική υπεύθυνη του Μουσεί-
ου Σίτου και Αλεύρων, Φανή Καλο-
καιρινού επισηµαίνοντας ότι:

«Η µόνιµη έκθεση παρουσιάζει την 
βιοµηχανική επεξεργασία των σιτη-
ρών, από την στιγµή που έφταναν σε 
σακιά µέχρι την στιγµή που έφευγαν 
ως άλευρα στο εµπόριο. Ειδική αίθου-
σα αφιερώθηκε στον Λαρισαίο φω-
τογράφο Τάκη Τλούπα (1920-2003) 
µε έργα του από την θεσσαλική ύπαι-
θρο, της προµηχανικής και πρωτοµη-
χανικής καλλιέργειας των σιτηρών».

Έργο
Πρόκειται για ένα έργο 

το οποίο στοίχισε συνολικά 
8 εκατ. ευρώ

Εκθετήριο αρωµατικών
φυτών στο Ζαγόρι
Την παραχώρηση ακινήτου που 
παραµένει αναξιοποίητο στον Άγιο 
Αθανάσιο Ασπραγγέλων ζήτησε 
από το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων ο 
∆ήµος Ζαγορίου, που σκοπεύει να 
το λειτουργήσει µετά τις 
απαραίτητες επισκευές, από κοινού 
µε άλλο παρακείµενο για τις 
ανάγκες εκθετηρίου αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών. Μέρος 
του έργου «Herbinno» του 
διασυνοριακού προγράµµατος 
Ελλάδα–Αλβανία.

Οινόραµα 2019 
στο Ζάππειο Μέγαρο
Από τις 2 µέχρι τις 4 Μαρτίου θα 
λάβει χώρα η έκθεση ελληνικών 
κρασιών Οινόραµα. Ειδική θέση θα 
βρουν εκεί τα βραβευµένα µε 
(διπλό) χρυσό µετάλλιο στον 
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Οίνου και 
Αποσταγµάτων Θεσσαλονίκης. 
Στην αίθουσα µε τις Οινικές 
Αποκαλύψεις θα φιλοξενηθούν 
µικρά οινοποιεία και θα λειτουργεί 
Wine Bar µε οίνους ελάχιστης 
παρέµβασης, όπως και κρασιά 
αµφορέα ή παλαιωµένα στον βυθό.

Εσπερίδα για το βαµβάκι
παρουσία Κόκκαλη 
Από τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη 
Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα 
στις 26 Φεβρουαρίου, ώρα 
17:00µµ θα ξεκινήσει η πρώτη 
από τις εσπερίδες που 
διοργανώνουν η ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Βάµβακος και ο ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ στην κατεύθυνση της 
αναζήτησης εθνικής στρατηγικής 
για το προϊόν.Την έναρξη θα 
κηρύξει ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. 
Βασίλης Κόκκαλης. 

Το Kinderdocs 
στα Μουσεία ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς, σε συνεργασία µε το 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 
Kinderdocs προβάλλει από τις 28 
Φεβρουαρίου έως και τις 2 
Μαρτίου επιλεγµένα ντοκιµαντέρ 
της διοργάνωσης, ταυτόχρονα, στο 
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού 
Λαδιού στη Σπάρτη, στο Μουσείο 
Πλινθοκεραµοποιίας στον Βόλο, 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα 
Ιωάννινα και στο Μουσείο 
Μετάξης στο Σουφλί.

Η µόνιµη έκθεση του Μουσείου Σίτου και Αλεύρων παρουσιάζει την βιοµηχανική επεξεργασία των σιτηρών, 
από την στιγµή που έφταναν σε σακιά µέχρι την στιγµή που έφευγαν ως άλευρα στο εµπόριο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Στέγη το μουσείο Σίτου
στο Μύλο του Παππά 
Αυτοπεποίθηση και νέα πραγματικότητα στη Λάρισα προσφέρει
το νέο μουσείο στο βιομηχανικό συγκρότημα του ξακουστού μύλου

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.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης 
περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) 
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.200€. Πε-
ριοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ 
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλι-
σµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κα-
τασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, 
λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τό-
νου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση 
χωρητικότητας 500-3.000 τµχ, γουνοµοποίη-
ση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη για 
παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 1.000 
και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα παστερί-
ωσης για γάλα,  400 κιλών, µε καυστήρα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφό-
µενο, σχεδόν καινούργιο, 25.000 ευρώ. 
Τηλ.6947/509187.

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

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσα-
λονίκη. Τηλ.6997/283980.

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επι-
σκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευα-
σµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 
λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται φρέζα Gemka επισκευασµένη σε 
καλή κατάσταση µε διάµετρο 2,20. Περιοχή 
Καρδίτσα. Τηλ.6955/361856.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται παλιά καπνοφυτευτική µηχανή 3 
σειρών. Τηλ.6979/342301.

Ζητούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες 
για στάβλο ή κτηνοτροφικά µηχανήµατα. 
Τηλ.6974/567958.
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Ζεσταίνεται
η Μιλανέζα
Δοκιμές στην F1 πριν την πρεμιέρα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αντίστροφα έχει ξεκινήσει να µετρά-
ει για την πρεµιέρα της νέας σεζόν 
στη Formula 1, µε τις χειµερινές δο-
κιµές να βρίσκονται στο φουλ µέχρι 
την 1η Μαρτίου, µε όλα αυτά να ο-
δηγούν στο πρώτο γκραν πρι, στην 
Αυστραλία στις 17 Μαρτίου. Όλα τα 
µάτια φέτος βρίσκονται στη µιλανέ-
ζικη φίρµα, Alfa Romeo που επανέρ-
χεται στο θεσµό µετά τη συνεργασία 
της µε τη Sauber, έχοντας δείξει στις 
δοκιµές καλά δείγµατα γραφής µε 
τον Κίµι Ραΐκόνεν στη θέση του ο-
δηγού. Στους πίνακες των χρόνων 
πάντως φαίνεται να πρωταγωνιστεί 
προς το παρόν η Ferrari µε τον Φέ-

τελ, ενώ η Mercedes δείχνει να έχει 
διάθεση να κρατήσει κλειστά τα χαρ-
τιά της καθώς οι αποδόσεις της είναι 
στα χαµηλά. Ενδιαφέρον πάντως τη 
νέα σεζόν θα έχει και η πορεία του 
νεοφώτιστου Πιέτρο Φιτιπάλντι, που 
αγωνίζεται µε Haas.

Στα µατς του Σαββάτο στο ποδό-
σφαιρο, το µατς που ξεχωρίζει είναι 
αυτό της Μπαρτσελόνα η οποία µετά 
τη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στη Λυ-
όν στα πλαίσια του Τσάµπιονς Λιγκ 
την περιµένει µία επικίνδυνη έξοδος 
στη Σεβίλλη. Όλα για όλα πρέπει να 
τα παίξει παράλληλα η Λίβερπουλ 
την Κυριακή στο Ολντ Τράφορντ α-
πέναντι στη Γιουνάιτεντ καθώς ισο-
βαθµεί πλέον στην κορυφή µε την 
Σίτι (µε έναν αγώνα λιγότερο).

Ποιος Ρονάλντο, αναρωτιούνται οι φίλοι της Ατλέτικο 
Μαδρίτης µετά τα 2 γκολ που έριξε στη Γιουβέντους 
στους «16» του Τσάµπιονς Λιγκ, µε τη ρεβάνς να 
γίνεται στις 12 Μαρτίου. Ανοιχτούς λογαριασµούς 
παράλληλα άφησε η Λίβερπουλ µε το 0-0 απέναντι στη 
Μπάγερν, ενώ δύσκολα χάνει την πρόκριση η Σίτι µε τα 
3 εκτός έδρας γκολ απέναντι στη Σάλκε (2-3 σκορ).

Ο Σιμεόνε έφαγε
τον Ρονάλντο  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη - Λεβαδειακός 16.00 ΕΡΤ Sports

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 17.15 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλη – Μπαρτσελόνα 17.15 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Απόλλων Σµύρνης 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μαν. Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 16.05 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΑΕΛ 19.00 ERT Sports

ΠΑΟΚ – Άρης 19.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη - Λεβαδειακός 16.00 ΕΡΤ Sports

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 17.15 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλη – Μπαρτσελόνα 17.15 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Απόλλων Σµύρνης 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μαν. Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 16.05 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΑΕΛ 19.00 ERT Sports

ΠΑΟΚ – Άρης 19.30 Novasports 1

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι χαµηλές    
αποδόσεις του 2018 
κάνουν δύσκολες 
τις εαρινές σπορές 

Βάζουν πλάτη     
οι τραπεζίτες για 
τη χρηματοδότηση 
του αγροτικού τομέα  

Καλύτερες µέρες 
για το εγχώριο 
αγελαδινό γάλα 
βλέπει ο Αραχωβίτης 

Φουλ για µετάλλια
Έτοιµοι για διακρίσεις είναι οι 17 
Έλληνες αθλητές που θα 
συµµετάσχουν στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα της Γλασκώβης (1-3 
Μαρτίου). Στην αποστολή 
συµµετέχουν, φυσικά, οι χρυσοί 
στο ευρωπαϊκό του Βερολίνου 
Κατερίνα Στεφανίδη, Μίλτος 
Τεντόγλου και Βούλα 
Παπαχρήστου. Το παρών θα 
δώσουν και οι Κυριακοπούλου και 
Φιλιππίδης.

Πιο ψηλά στο πόλο
Το εισιτήριο της πρόκρισης στο 
Final-8 του World League 
τσέκαρε και µαθηµατικά η Εθνική 
οµάδα πόλο των ανδρών. Η οµάδα 
του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 
εύκολα την Ολλανδία στην 
Ουτρέχτη, στο πλαίσιο της 5ης 
αγωνιστικής του Β’ προκριµατικού 
οµίλου και θα αγωνιστεί χωρίς 
άγχος στο παιχνίδι της αυλαίας 
(12/3) µε την αδύναµη Ουκρανία.».

Χωρίς περιθώρια
Ενάντια στη Λαµία δοκιµάζεται 
αυτην την Κυριακή η ΑΕΛ που 
βρίσκεται στην 11η θέση της 
βαθµολογίας, έχοντας µαζέψει 22 
πόντους έπειτα από ένα αρνητικό 
σερί αγώνων. Από την άλλη και η 
Λαµία δεν είναι και πολύ πιο 
µπροστά (24 βαθµοί), ωστόσο 
έρχεται µε ανεβασµένη ψυχολογία 
µετά τα 3 γκολ απέναντι στον 
ΟΦΗ. Ενόψει δύσκολου 
προγράµµατος, τα περιθώρια για 
τους «βυσσινί» στενεύουν για 
συγκοµιδή βαθµών.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Πρακτική δοκιµή: 

Hardi 
Navigator 4000ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σκέφτεστε να αγοράσετε ένα νέο ψεκαστικό φέτος; 
Ρίξτε πρώτα µία µατιά στο τεστ του Navigator 
4000 που φιλοξενείται στο Profi.

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA



Ο λίγδας στα διόδια
και οι λοιποί στη λάντζα
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Έγινε η ζήλια 
ψώρα
Πρόκληση αποτελεί για τον Λιούις 
Χάµιλτον το φετινό µονοθέσιο της 
Φεράρι SF90, όπως δήλωσε ο ίδιος 
στα ξένα µέσα. Οι χειµερινές 
δοκιµές του παγκόσµιου 
πρωταθλήµατος της Φόρµουλα 1 
ξεκίνησαν από τις 18 Φεβρουαρίου 
στην πίστα της Βαρκελώνης και από 
ό,τι φαίνεται τα πράγµατα είναι 
αρκετά ανταγωνιστικά.  «∆εν 
νοµίζω ότι µπορούµε να εξάγουµε 
ασφαλή συµπεράσµατα, όµως η 
Ferrari είναι εξαιρετικά ισχυρή αυτή 
τη στιγµή, όπως έχω δει. Νοµίζω ότι 
έχουν καλύτερο µονοθέσιο από 
πέρυσι και αυτό σηµαίνει ότι για 
εµάς θα είναι ακόµα µεγαλύτερη η 
πρόκληση κατά τη φετινή σεζόν», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
παγκόσµιος πρωταθλητής, ο οποίος 
κάνει «έρευνα ανταγωνισµού» λίγο 
πριν τη έναρξη των αγώνων τον 
Μάρτιο, ώστε να µπορέσει να γίνει 
ο κατάλληλος πληροφοριοδότης για  
την οµάδα, της Μερτσέντες.

  

Μαζί Βwin και 
Spetses Marathon
Μέγα χορηγό θα αποτελέσει η 
εταιρεία στοιχηµάτων Βwin, 
στηρίζοντας έµπρακτα και για φέτος 
τα αθλητικά γεγονότα «Spetsathlon 
&  Spetses Mini Marathon» 2019. 
Η Νέα Γενιά Ολυµπιονικών, θα 
διαγωνιστεί στα αθλήµατα µε τη 
φανέλα του Grand Sponsor στο 
Spetsathlon 2019. Αθλητές του 
τριάθλου, κάθε ηλικίας και επιπέδου, 
από 10 έως τις 12 Μαΐου θα 
τρέξουν, θα κολυµπήσουν και θα 
κάνουν ποδήλατο, µε φόντο το 
πανέµορφο νησί των Σπετσών. 

   Μάταιες και οι προσ-
δοκίες που καλλιεργούσε η Ο-
λυµπία στη Zootecnhia ότι εξε-

τάζονται µέτρα µε το Οικονοµικών για 
φθηνό αγροτικό πετρέλαιο. Ούτε µία 
κουβέντα από την Παπανάτσιου στην 
πρόσφατη συνάντηση στην πλατεία µε 
τους µπλοκατζήδες. Κατά τα λοιπά οι 
λύσεις που έρχονται ευνοούν τους ε-
µπόρους, νοµιµοποιούν τους «ενδιάµε-
σους» στο γάλα, ενώ τους παραγωγούς 
τους κάνουν ακόµη πιο µικρούς στην 
τρύπα του ζουρνά και αυτό το γνωρί-
ζουν, οι έχοντες την ευθύνη.    
Βέβαια, µερικές µέρες µετά ήρθε κι ο 
υπουργός της πλατείας µε δηλώσεις 
του στην κρατική τηλεόραση να πει ότι 
«στο κόστος παραγωγής το πετρέλαιο 
είναι ένα πολύ µικρό κοµµάτι και ακό-
µα λιγότερος είναι ο Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης, που δεν είναι το µεγάλο 
πρόβληµα».    Κατά τον ίδιο, «έ-
χει επικρατήσει περισσότερο σαν ρητο-
ρική, αλλά δεν είναι η ουσία του προ-
βλήµατος εκεί. Μεγάλο κόστος είναι η 
άρδευση και η ηλεκτρική ενέργεια στην 
άρδευση». Και εκεί η λύση ήρθε µε τη 
θεσµοθέτηση των ενεργειακών κοινο-
τήτων. ∆εν είπε όµως αν δουλεύει πα-

νελλαδικά το εργαλείο, για τα χρέη των 
ΤΟΕΒ, και τις κλειστές ποµόνες το κα-
λοκαίρι...    Επίσης, λέει λύθηκε 
και το θέµα του κόστους µε τα λιπά-
σµατα. Κάτι διοικητικά προβλήµατα 
που υπήρχαν µε τους ελέγχους και 
τον εκτελωνισµό κατά την εισαγωγή 
ήρθησαν κι όλα καλά. ∆ηλαδή;   

 Το «φιλοδώρηµα» των de minimis 
λέει ο Καρασµάνης τουλάχιστον να το 
δώσει ο υπουργός της πλατείας σε ό-
λους ανεξαιρέτως τους ροδακινοπαρα-
γωγούς. Ο πρώην γαλάζιος υπουργός, 
καταγγέλλει πολλές εξόφθαλµες αδι-
κίες, λάθη επί λαθών, και 13 εκατοµ-
µύρια για… 9 Νοµούς, µε άλλους να 
πληρώνονται άλλοι όχι µε αλχηµείες 
και «τεφτέρια του καραγκιόζη». Αυτά.

   Για να δούµε όµως, θα µπει 
στο καλάθι των de minimis και η ε-
λαιοκαλλιέργεια. Ο Σταύρος λέει έ-
χει και έτερο ραντεβού µε τον Επί-
τροπο Χογκαν, στον οποίο έχει αιτη-
θεί έκτακτη χρηµατοδότηση, για να 
του εξηγήσει ότι για το γλοιοσπόριο 
που έπληξε την εγχώρια παραγωγή, 
έφταιξαν οι καιρικές συνθήκες κι ό-
χι το πρόγραµµα που έφτασε µετά το 
δάκο. O ΓΥΛΟΣ

Τελικές πρόβες πριν την πρεµιέρα του γκραν πρι σελ. 62 • Ανοιχτοί λογαριασµοί για τους «16» του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 62

Με χορογραφία 
Γενικά το να φρενάρεις µε ένα τρακτέρ, 
ειδικά όταν διαθέτει κιβώτιο CVT, είναι 
εύκολη υπόθεση, αλλά τα πράγµατα 
γίνονται δύσκολα και επικίνδυνα όταν 
πίσω ρυµουλκείται ένα βαρύ τρέιλερ και το 
φρενάρισµα είναι απότοµο. Περισσότερα 
στο Profi Μαρτίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

ΖΩΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ  ΤΗΣ ANNETTE BENNETTE
Η καλλιτέχνης αρέσκεται στο να ζωγραφίζει µικρά ζώα της φάρµας και να τους δίνει βελούδινο φινίρισµα. Οι εκτυπώσεις γίνονται σε 
ποιότητα Giclée και συναντώνται σε µουσεία και γκαλερί τέχνης εκεί όπου θαυµάζονται για την ακρίβεια της χρωµατικής απόδοσής τους.
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Ο
ι πωλήσεις ελληνικού βαµβακιού 
στην Τουρκία συνεχίζονται από 
τους εµπορικούς οίκους όσο και 
από τους εκκοκκιστές µε τις τιµές 

να φτάνουν µέχρι τα 78 σεντς ανά λίµπρα. 
Τα αντίστοιχα επίπεδα σε ανοιχτό συµβό-
λαιο µε δικαίωµα κλεισίµατος της τιµής από 
τον εκκοκκιστή δεν πιάνονται για την ώρα.    

   Στην ελληνική αγορά φορτώθηκαν κά-
ποια πλοία µε σκληρό σιτάρι και είναι να φορ-
τωθούν ακόµα 1-2 κυρίως για Τυνησία. Οι 
φορτώσεις καλύπτονται µε σιτάρια εµπορικά 
αποθηκών και λιγότερο µε νέες αγορές από 
τους παραγωγούς. Η κατάσταση δείχνει πως 
σταθεροποιούµαστε στα πρόσφατα υψηλά,ε-
νώ θα χρειαστούµε βοήθεια από τις σπορές. 

Στα 78 σεντς το ελληνικό
βαμβάκι στην Τουρκία
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Συνεχίζονται οι πωλήσεις βάµβακος στην Τουρκία
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ

Χωρίς σαφή κατεύθυνση η αγορά 
βάµβακος που αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόµενο πίεσης 
στις προσεχείς συνεδριάσεις.

Όλα δείχνουν πως η κατάσταση στις 
αγορές σιτηρών, έχουν σταθεροποιηθεί 
στα υψηλά επίπεδα των πρώτων 
συνεδριάσεων του έτους.

Αµετάβλητη η τιµή στο καλαµπόκι, 
έπειτα από την µικρή υποχώρηση 
που σηµείωσε την προηγούµενη 
εβδοµάδα στη Φότζια.

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

∆υσκολεύεται να ξεπεράσει τα 2,70 
λεπτά ανά σεντς το ελαιόλαδο 
στην Ισπανία, κρατώντας µαζί του 
στα χαµηλά και την Ελλάδα.
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Σταθεροποίηση στα πρόσφατα υψηλά 
επίπεδα περί τα 21 µε 22 λεπτά το κιλό 
και ευοίωνες προοπτικές για την έναρ-
ξη της επόµενης σεζόν καταγράφει το 
τελευταίο διάστηµα η αγορά σκληρού 
σίτου. Ωστόσο οι πιο πρόσφατες πω-
λήσεις στην Τυνησία καλύπτονται µε 
σιτάρια από τις αποθήκες των εµπό-
ρων και όχι µε νέα αγορές από τους 
παραγωγούς. Παρ’ όλα αυτά έµποροι 
και καλλιεργητές περιµένουν µε αισι-
οδοξία τη νέα καλλιεργητική περίοδο, 
αφού θεωρείται δεδοµένο πως τα ά-
σχηµα είναι πίσω. Το γεγονός αυτό ε-
πιβεβαιώνουν και τα τελευταία στοι-
χεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτη-
ρών (IGC) που κάνουν µεν λόγο για 
αύξηση της παραγωγής κατά 2%, που 
µεταφράζεται σε 13 εκατ. τόνους, συ-
γκριτικά µε την τρέχουσα εµπορική 
χρονιά, η οποία ωστόσο θα απορρο-
φηθεί αµέσως, αφενός εξαιτίας των λι-
γότερων αρχικών αποθεµάτων, τα ο-

ποία θα βρίσκονται στους -7 εκατ. τό-
νους, αφετέρου λόγω της αναµενόµε-
νης αύξησης της κατανάλωσης, που 
διαµορφώνεται στους +6 εκατ. τόνους.

Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία, αυξήθηκε ελαφρά τον τελευταίο 
µήνα η παγκόσµια παραγωγή σιταριού, 
κυρίως εξαιτίας της µεγάλης παραγω-
γής στη Ρωσία, µιας χώρας τα µεγέθη 
της οποίας µπορούν να την καταστή-
σουν ρυθµιστή της παγκόσµιας παρα-
γωγής σιταριού.  Η παγκόσµια αγορά 
επίσης είναι οριακά ανεβασµένη λόγω 
και των υψηλών εισαγωγών για την 
Τουρκία και το Ιράκ. Όσον αφορά τις 
εξαγωγές, αυξηµένες εµφανίζονται 
αυτές της Ρωσίας, του Πακιστάν και 
της Τουρκίας, σε αντίθεση µε αυτές 
της Αυστραλίας. Η µέση τιµή της πε-
ριόδου στις ΗΠΑ έχει µείνει αµετακί-
νητη στα 5,15 δολάρια ανά µπούσελ. 

Αυξάνει εκτάσεις και εξαγωγές 
σιτηρών η Ουκρανία

Σε σηµαντική δύναµη στον τοµέα 
των σιτηρών έχει αναδειχθεί η Ουκρα-

νία, η οποία από πέρυσι µέχρι σήµε-
ρα έχει αυξήσει τις εξαγωγές της κατά 
5,29 εκατ. τόνους. Μάλιστα, σύµφωνα 
µε το Ουκρανικό υπουργείο Γεωργίας 
η παραγωγή σιτηρών πέρυσι ανήλθε 
σε 70 εκατ. τόνους, έναντι 61,3 εκατ. 
τόνους το 2017, καταγράφοντας ρεκόρ.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το υ-
πουργείο Γεωργίας της χώρας, οι ε-
ξαγωγές σιτηρών της αυξήθηκαν έως 
τώρα σε 30,17 εκατ. τόνους από 24,88 
εκατ. τόνους την ίδια χρονική περίοδο 
πέρυσι. Από το υπουργείο δήλωσαν ό-
τι οι εξαγωγές θα µπορούσαν να ανέλ-
θουν σε τουλάχιστον 47 εκατ. τόνους 
από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιού-
νιο του 2019, από 39,4 εκατ. τόνους 
την προηγούµενη σεζόν.

Περισσότερο αλλά όχι αρκετό το σκληρό σιτάρι
 Αποθηκευµένα σιτάρια και όχι νέες αγορές από παραγωγούς αφορούν οι πωλήσεις στα 21-22 λεπτά 
 Η αυξηµένη σοδειά τη νέα σεζόν θα απορροφηθεί αυτόµατα λόγω των µειωµένων αποθεµάτων

Στην ελληνική αγορά 
φορτώνονται πλοία 
παλαιότερων συµβολαίων µε 
σκληρό σιτάρι και τελικό 
προορισµό την Τυνησία, ενώ 
αναµένονται ακόµα 1-2 
φορτώσεις πλοίων προσεχώς. 
Σίγουρα οι τιµές παραγωγού 
έχουν ξεφύγει από τα επίπεδα 
των 19 λεπτών τον ∆εκέµβριο 
και ανάλογα ποιότητας 
ακούγονται µέχρι και 21-21,5 
λεπτά στον παραγωγό. Είναι 
αλήθεια πως οι περισσότερες 
φορτώσεις καλύφθηκαν µε 
εµπορικά στοκ και λιγότερο µε 
νέες αγορές από τους αγρότες. 
Η λίστα της Φότζια για ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 
12,5% δίνει τιµή αποθήκης 
παραγωγού στα 242-247 
ευρώ ο τόνος. Οι τοπικοί µύλοι 
για καλή ποιότητα πληρώνουν 
περί τα 245 ευρώ παραδοτέα, 
ενώ για σιτάρια του Καναδά οι 
προσφορές βρίσκονται στα 
250 ευρώ ο τόνος επί 
αυτοκινήτου. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΒΥΘΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ΣΙΤΑΡΙΑ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Μελετώντας πλέον τα προθεσµιακά συµβόλαια Μαΐου, 
καθώς ο Μάρτιος βγαίνει σύντοµα από το ταµπλό, 
παρατηρούµε ότι οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ 71-72 
σεντς ανά λίµπρα και η αγορά δεν δείχνει κάποια 
σαφή κατεύθυνση. Τεχνικά ενδέχεται να δούµε πίεση 
στις επόµενες συνεδριάσεις, εντούτοις οι πραγµατικές 
διαθέσεις της αγοράς θα εξαρτηθούν από τη µαζική 
ανακοίνωση πωλήσεων/εξαγωγών αµερικανικής 
σοδειάς και την πορεία του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-
Κίνας. Αναφορικά µε τη νέα σοδειά (∆εκέµβριος ‘19) 
ήδη προεξοφλούνται στην αγορά οι εκτιµήσεις για 
µεγαλύτερες σοδειές στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώνονται πωλήσεις από πλευράς εµπορικών οίκων 
αλλά και εκκοκκιστών κυρίως στην τουρκική αγορά, σε 
τιµές µεταξύ 76-78 σεντς επί αυτοκινήτου ανάλογα 
ποιότητας. Η πίεση του χρηµατιστηρίου έδωσε την 
ευκαιρία σε εµπορικούς οίκους να πουλήσουν τελικά τα 
ακριβά τους συµβόλαια. Παράλληλα για νέα ανοιχτά 
συµβόλαια βάση Μαΐου το πριµ για τις λευκές ποιότητες 
µε δυσκολία ξεπερνάει τα 4 σεντς ανά λίµπρα επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών. Την ίδια στιγµή το βραζιλιάνικο 
βαµβάκι νέας σοδειάς πωλείται περί τα 7 σεντς πάνω 
από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19 παραδοτέο στην Άπω 
Ανατολή, δηλαδή χαµηλότερα από έναν χρόνο πριν. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι ιταλικοί µύλοι για καλή ποιότητα 
πληρώνουν 245 ευρώ παραδοτέα.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Αυξήθηκε τον Ιανουάριο 

ελαφρά η παγκόσµια 

παραγωγή σίτου, λόγω 

µεγάλης σοδειάς στη Ρωσία

Συνεδρίαση 20/02/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 70,28 -0,13

Μάιος '19 72,16 -0,03

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Τετάρτη
13/02

Τετάρτη
20/02

Πέµπτη
14/02

Παρασκευή
13/02

Παρασκευή
15/02

∆ευτέρα
14/02

Τρίτη
15/02

Τρίτη
19/02

70,4

70,3

70,2

70,1

70,0

69,9

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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Στην κατεύθυνση της αναδιαµόρφωσης του εγχώριου ρυθµιστικού πλαισίου παραδόσεων γάλακτος, που ισχύει εδώ και 17 χρόνια, κινούνται 
οι προτάσεις που κατέθεσε προς τις αρµόδιες κυβερνητικές αρχές η µεγάλη συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία της Νέας Ζηλανδίας Fonterra.

Το σύστηµα ανοιχτών παραδόσεων γάλακτος παρουσιά-
ζει διάφορα µειονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων τον κίν-
δυνο υπερπληθώρας γάλακτος στον κλάδο που ενδεχο-
µένως θα συνεπάγεται χαµηλότερα κέρδη και στασιµό-
τητα, όπως συνέβη κατά την εταιρεία και µε το κόκκινο 
κρέας, σύµφωνα µε τη Fonterra. Όπως έκανε γνωστό, θα 
στηρίξει την κατάργηση του συστήµατος ανοιχτών παρα-
δόσεων γάλακτος σε περιοχές όπου το µερίδιο της στην 
αγορά έπεσε κάτω από 75%. Επίσης, δεν το βρίσκει θεµι-
τό να διατίθεται γάλα σε εταιρείες που το διοχετεύουν ε-
πεξεργασµένο σε εξαγωγές και οι οποίες είναι ικανές να 

ανταποκριθούν από µόνες τους στη ζήτηση. «Επί του πα-
ρόντος, µεγάλες εταιρείες επεξεργασίας γάλακτος έχουν 
πρόσβαση σε συνεταιριστικό γάλα, ενώ χτίζουν το δικό 
τους απόθεµα. Είναι δύσκολο για τους Νεοζηλανδούς να 
πετύχουν παραγωγή κλίµακας για να εξάγουν στις διε-
θνείς αγορές. Η πολιτεία βοήθησε να καταστεί αυτό εφι-
κτό επιτρέποντας τη δηµιουργία της Fonterra, αναγνωρί-
ζοντας παράλληλα ότι απαιτούνται συγκεκριµένες ασφα-
λιστικές δικλείδες. Κάποιες θεωρούµε ότι παραµένουν κρί-
σιµες και σήµερα και, κατά τη γνώµη µας, πρέπει να απο-
τελούν προαπαιτούµενο για κάθε βιοµηχανία επεξεργα-
σίας γάλακτος. Άλλες, πιστεύουµε ότι διαµορφώνουν ευ-
νοϊκότερο έδαφος για εκείνες µε ικανότητα επεξεργασίας 
περισσότερων από τριάντα εκατοµµυρίων λίτρων τον χρό-
νο, που εξάγουν το 20% από αυτά ή περισσότερο», κατα-
λήγει στην αναφορά της.   ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ η Fonterra, µε 
το βλέµµα στην Πράξη Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου για τη Μεταρ-
ρύθµιση του Κλάδου (Dairy Industry 
Restructuring Act, DIRA), προέτρεψε 
σε τερµατισµό του γνωστού ως κα-
νόνα ανοιχτών παραδόσεων (open 
entry rule), ο οποίος ορίζει παραδό-
σεις γάλακτος από οποιονδήποτε α-

πό τους κτηνοτρόφους που συµµε-
τέχουν στον συνεταιρισµό θέλει να 
προσκοµίσει γάλα στον χώρο συγκέ-
ντρωσης. Στην έκθεση 66 σελίδων, 
που υπέβαλε η Fonterra παραδέχε-
ται ότι η DIRA ήταν καίριας σηµα-
σίας για τη γαλακτοβιοµηχανία της 
Νέας Ζηλανδίας από τη στιγµή της 
θέσπισής της το 2001.

ΣΕ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗ του επιστολή ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Fonterra 
Miles Hurrell παρατήρησε ότι οι ε-
ξαγωγές γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων ανήλθαν από το ύψος των 6,3 
δις δολαρίων το 2001 σε 17,1 δις 
δολάρια το 2018. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, η DIRA είχε τον διπλό στόχο 

αφενός να καθιερώσει εύρωστους 
εξαγωγείς κλίµακας και αφετέρου 
να προστατεύσει τη νεοζηλανδική 
γαλακτοφόρο κτηνοτροφία. «Θεω-
ρούµε κρίσιµο στη νέα νοµοθετι-
κή παρέµβαση να προσεγγιστούν 
τα δύο σκέλη ως ίδιας βαρύτητας», 
πρόσθεσε ο ίδιος. 

Η FONTERRA ζητά να δηµοσιοποιούν 
όλοι τις παραµέτρους µε βάση τις ο-
ποίες δίνουν τιµή στους παραγω-
γούς καθώς και παραδείγµατα για 
το πώς αυτή (η τιµή) θα διαµορφω-
νόταν αν χρησιµοποιούνταν άλλοι 
συντελεστές, στηρίζοντας έναν ενι-

αίο τρόπο για όλο τον κλάδο, ώστε 
να µπορεί να γίνει ουσιαστική σύ-
γκριση. Τάσσεται επίσης υπέρ της 
παραµονής στο υπάρχον καθεστώς 
της Goodman Fielder και µικρότερου 
µεγέθους µονάδων µε επιπλέον α-
ντίτιµο (0,12 δολάρια/kgMS). 

«Η DIRA δηµιούργησε πλούτο για 
τη χώρα και βελτίωσε τα κοινωνι-
κο-οικονοµικά αποτελέσµατα για 
τους κτηνοτρόφους και τις περιο-
χές όπου δραστηριοποιούνται. Ω-
στόσο, η DIRA έχει τώρα εκπληρώ-
σει τον σκοπό της, που ήταν το να 
λειτουργήσει ο ανταγωνισµός. Σή-
µερα οι κτηνοτρόφοι µπορούν να 

επιλέξουν σε ποιον θα διαθέσουν 
το γάλα τους και οι Νεοζηλανδοί 
καταναλωτές βρίσκονται µπροστά 
σε µια µεγάλη γκάµα γαλακτοκο-
µικών. Για να συνεχίσει η γαλα-
κτοβιοµηχανία να είναι ισχυρή, 
κάποιες πλευρές της DIRA πρέπει 
να ακολουθήσουν τα νέα δεδοµέ-
να», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που εισήχθη η νο-
µοθεσία, το συνεργατικό µας σχή-
µα δηµιούργησε ένα διαφανή τρό-
πο υπολογισµού της τιµής του γά-
λακτος. Εκεί που κάποτε οι Νεοζη-
λανδοί κτηνοτρόφοι πληρώνονταν 
περίπου στη µισή τιµή απ’ ό,τι οι Ευ-
ρωπαίοι ή οι Αµερικανοί συνάδελ-

φοί τους, σήµερα λαµβάνουν στα-
θερά την ίδια ή και µεγαλύτερη, ε-
πιστρέφοντας στις αγροτικές τους 
κοινότητες σχεδόν τα 50 σεντς από 
κάθε δολάριο που κερδίζουν». Tο 
ενδεχόµενο ρύθµισης της τιµής του 
γάλακτος από την Επιτροπή Εµπορί-
ου της φαίνεται «αντιπαραγωγικό».

«∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ελέγξουµε τους 
όγκους µας χειραγωγώντας την τι-
µή, κάτι τέτοιο θα  πήγαινε κόντρα 
στο καταστατικό µας», σηµειώνεται 
στο κείµενο. Το Υπουργείο Βασικών 
Βιοµηχανιών Νέας Ζηλανδίας (MPI) 
συγκέντρωσε συνολικά 188 συστά-

σεις, τις οποίες θα αξιολογήσει πριν 
εισηγηθεί πολιτικές πρωτοβουλίες 
στην κυβέρνηση, που θα αποφασί-
σει αν θα προχωρήσει τελικά σε µε-
ταρρύθµιση του κανονιστικού πλαι-
σίου. Η Fonterra προτείνει να εξε-
ταστεί ξανά σε τρία χρόνια η DIRA. 

Κίνδυνος υπερπληθώρας 
γάλακτος και ύφεσης
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Ζητείται τερµατισµός των ανοιχτών παραδόσεων γάλακτος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ FONTERRA ΤΟ 2017/18 

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟY

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑ
ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

6,79

1%

1,505
6,69

∆ΟΛΑΡΙΑ / KGMS*

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ KGMS
22,2

∆ΙΣ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

20,4
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΤΙΜΗ

0,10
ΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΩ

3%
ΚΑΤΩ

6%

196

ΠΑΝΩ

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
∆ΟΛΑΡΙΑ 

* ΣΥΣΤΑΤΙΚA ΓΑΛΑΚΤΟΣ
(ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΛΙΠΑΡΑ) 



Με ώθηση από τον τραπεζικό 
κλάδο σε ράλι το Χρηµατιστήριο 
Οι θετικές εκτιµήσεις από την Deutche Bank και την 
UBS για την αποτελεσµατικότητα του νέου πλαισίου 
που θα διαχειριστεί τα «κόκκινα δάνεια» που 
φιλοδοξεί να φέρει την  ερχόµενη εβδοµάδα στην 
Βουλή η κυβέρνηση, δίνουν κουράγιο στην αγορά, η 
οποία τις τελευταίες πέντε εβδοµάδες κινείται 
κυρίως θετικά, προεξοφλώντας ένα καλύτερο 
περιβάλλον για τον κλάδο. Έτσι, όπως σχολιάζουν οι 
εγχώριοι αναλυτές, η θετική στάση αναµονής ευνοεί 
το ΧΑ στο να απορροφά βραχυπρόθεσµα κέρδη 
κατοχυρώνοντας µέρος αυτών.

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το 
σηµαντικό περιβαλλοντικό έργο 
της Τράπεζας αναγνωρίστηκε για 

µια ακόµα φορά κατά την πρόσφατη 
αξιολόγηση του διεθνούς δείκτη CDP, 
για κλιµατική αλλαγή και 
περιβαλλοντική διαχείριση. Πρόκειται 
για τη µόνη ελληνική τράπεζα που 
κατατάσσεται στο πολύ καλό επίπεδο 
Management Β, που είναι άνω του 
µέσου όρου του χρηµατοπιστωτικού 
κλάδου παγκοσµίως (Β-).

DANONE: Η γαλλική εταιρεία τροφίµων 
ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη για το 
έτος ανήλθαν στα 2,35 δισ. ευρώ, από 2,45 
δισ. ευρώ πέρυσι. Οι συνολικές ετήσιες 
δηµοσιευµένες πωλήσεις υποχώρησαν 
κατά 0,7% στα 24,65 δισ. ευρώ, αλλά οι 
συγκρίσιµες πωλήσεις αυξήθηκαν 2,9%. 
Για το 2019 η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση 
των συγκρίσιµων πωλήσεων κατά 3%.

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Τις µεγαλύτερες 
επενδύσεις στην κατασκευή 
ενεργειακών υποδοµών και στην 
ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας, χρηµατοδοτεί η Εθνική 
Τράπεζα, κατακτώντας την πρώτη θέση 
µεταξύ των εγχώριων τραπεζών στον 
τοµέα Ενέργειας. Το 2018 η Τράπεζα 
έφτασε τα 3,5 δις. ευρώ σε εγκεκριµένα 
πιστωτικά όρια στον τοµέα ενέργειας.

KΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ: Η «Κρητών Άρτος 
ΑΕΒΕ», εταιρία εισηγµένη στην 
Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, ενηµερώνει το 
επενδυτικό κοινό ότι η «SwitzGroup 
Europe Limited» προέβη σε αγορά, µε 
εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή  8.090 
κοινών ονοµαστικών µετοχών, που 
αντιπροσωπεύουν  0,15% του συνόλου των 
µετοχών της «Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ» και η 
οποία τώρα κατέχει αµέσως και εµµέσως 
συνολικά 3.539.346 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές (66,51%).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Χαµηλές πτήσεις στην ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονοµίας συνεχίζει να «βλέπει» η 
Citigroup για φέτος αλλά και έως το 2023, 
που συνεχίζει να εκτιµά πως υπάρχει µεγά-
λη πιθανότητα πρόωρων εκλογών την άνοι-
ξη, κάτι που θα είναι θετικό για την Ελλάδα.

Όπως επισηµαίνει η αµερικάνικη τρά-
πεζα στη νέα έκθεσή της για τις προοπτι-
κές της παγκόσµιας οικονοµίας, οι δοµι-
κές αδυναµίες της Ελλάδας επιµένουν πα-
ρά την έξοδο από τα προγράµµατα διάσω-
σης. Σύµφωνα µε τη Citi το πραγµατικό 
ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε κοντά στο 2% το 
2018, που αποτελεί τον ταχύτερο ρυθµό 
από το 2007, ωστόσο παραµένει σχεδόν 
25% χαµηλότερα από τα επίπεδα πριν α-
πό την κρίση. Η ανάπτυξη, όπως εξηγεί, 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές 
(κυρίως τις εισπράξεις από τον τουρισµό) 

και τις επενδύσεις µε βοήθεια των κονδυ-
λίων της ΕΕ. Όπως επισηµαίνει η Citi και 
σε αυτήν την έκθεσή της, παρά τις µεταρ-
ρυθµιστικές προσπάθειες και τη µεγάλη 
εσωτερική υποτίµηση, η ανταγωνιστικό-
τητα των ελληνικών εξαγωγών έχει βελ-
τιωθεί µε πολύ πιο χαµηλούς ρυθµούς α-
πό ό,τι στις άλλες χώρες που βρέθηκαν 
σε προγράµµατα διάσωσης, γεγονός που 
καταδεικνύει πως οι δοµικές αδυναµίες 
της ελληνικής οικονοµίας συνεχίζονται.

Στο µεταξύ, ο Πρόεδρος της Fed του 
Σαιντ Λουΐς, Τζέιµς Μπουλάρντ πιστεύ-
ει πως η αµερικανική οικονοµία επιβρα-
δύνει, ωστόσο δεν είναι τόσο ανήσυχος 
για τον κίνδυνο µιας ύφεσης.  Ο αξιωµα-
τούχος εκτιµά πως µια µείωση των επιτο-
κίων φέτος είναι πιθανή αλλά αυτό δεν 
είναι το βασικό του σενάριο.

Barilla
Μία νέα προϊόντική κατηγορία 
που κρύβει όλα τα οφέλη της 
κατανάλωσης των οσπρίων αλλά 
σε σχήµα ζυµαρικού και φέρει την 
υπογραφή ποιότητας της Barilla, για 
τους λάτρεις της µεσογειακής 
διατροφής. Tα Barilla Casarecce 
από 100% αλεύρι ρεβιθιού και τα 
Barilla Penne από 100% αλεύρι 
κόκκινης φακής.

Michelin
Με την ύψιστη γαστρονοµική 
αναγνώριση, δηλαδή ένα αστέρι 
Michelin, βραβεύτηκε για δεύτερη 
χρονιά ο γνωστός Ελληνο-Κύπριος σεφ 
Ανδρέας Μαυροµµάτης, που διατηρεί 
οµώνυµο εστιατόριο στο Παρίσι. Σε 
ανακοίνωση της η εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ, 
συγχαίρει τον συνεργάτη της, ενώ λέει 
ότι τα προϊόντα της αποτελούν πηγή 
έµπνευσης για τις συνταγές του σεφ.

Kάτω από το ραντάρ 
ως το 2023 η Ελλάδα 

 Δομικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία  
 Οι ΗΠΑ επιβραδύνουν τόσο-όσο λέει η Fed 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Πέµπτη 21/02

Τρίτη
19/02

Τετάρτη
20/02

Πέµπτη
21/02

Παρασκευή
15/02

∆ευτέρα
18/02

02/15/2019 655.1 26,238,705
02/18/2019 667.46 43,558,799
02/19/2019 666.96 35,361,511
02/20/2019 671.5 32,785,996
02/21/19 677.17 59,323,767

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1200 +20,00%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε 3,3000  +10,00%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 0,2440 9,91%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,1560 +9,86%

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,9300 +9,41%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,1130 -12,40%

ΑΝΕΚ A.E. 0,0470 -12,15%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2200 -9,84%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,4800 -9,20%

ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ 7,0500 -6,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.850,00 - 0,40%
 NASDAQ Comp 7.443,51 -0,61%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.259,25 - 0,0074%
Λονδίνο FTSE 100 7.143,34 -1,18%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.400,05 - 0,017%
Παρίσι CAC-40 5.187,35 -0,17%
Ζυρίχη SMI 9.326,03 + 0,11%
Τόκιο NIKKEI-225 21.464,23 +0,15% 
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Oι αλλαγές στα ποσοστά ιδιοκτησίας
των αγροτεμαχίων χωρίς συμβόλαια

Τ
ο σηµερινό άρθρο έρχεται σαν συνέχεια 
από αυτό του προηγούµενου Σαββάτου. 
Αφορµή στάθηκε η επικοινωνία µου µε 
συναδέλφους ανά την Ελλάδα,  οι οποί-

οι µου µετέφεραν τα εξής: τους ζητάνε πελάτες τους 
αγρότες, να τροποποιήσουν το πο-
σοστό ιδιοκτησίας σε αγροτεµάχια 
που έχουν δηλωµένα στο Ε9 τους, 
λέγοντας «το υπόλοιπο ποσοστό του 
χωραφιού θα το πάρω προσεχώς α-
πό τον π.χ. αδερφό µου, προχώρη-
σε εσύ στην τροποποίηση για να εί-
µαι εντάξει και να µπορέσω να κά-
νω τη δήλωση του ΟΣ∆Ε». Το χειρό-
τερο  δε, είναι ότι στις περιπτώσεις 
που οι λογιστές τους αρνηθούν, κά-
νουν και φασαρία.

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ όµως τα πράγµατα µε 
τη σειρά. Έγραφα στο προηγούµε-
νο µου άρθρο:  

«Το 2018, κατά τη διάρκεια της 
υποβολής των δηλώσεων καλλιέρ-
γειας (ΟΣ∆Ε), ήταν η πρώτη φορά 
που ζητήθηκε από τους φορείς υ-
λοποίησης των αιτήσεων, η ανα-
γραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεµαχί-
ων στα συµφωνητικά. Ο ΑΤΑΚ εύ-

κολα µπορεί να βρεθεί σε ένα ακίνητο που είναι κα-
ταχωρηµένο στο Ε9 του ιδιοκτήτη. Πολύ δύσκολα ό-
µως αυτό µπορεί να γίνει όταν, οι ιδιοκτήτες βρίσκο-
νται στο εξωτερικό, ή υπάρχουν πολλοί κληρονόµοι 
ενός αγροτεµαχίου. 

ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ των δηλώσεων καλλιέργει-
ας έτους 2019, Το σύνηθες διάστηµα σύνταξης τους εί-
ναι 15.03/15.05, µε τυχόν παρατάσεις µπορεί να φτά-

σουµε και φέτος µέχρι τέλος Ιου-
νίου. ∆υστυχώς όµως δεν έχει γί-
νει καµία βελτίωση στο θέµα των 
ΑΤΑΚ, παρότι οι περισσότεροι άν-

θρωποι είµαι σίγουρος, προσπάθησαν να βγάλουν ά-
κρη και να βρουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται σχε-
τικά µε τα αγροτεµάχια». 

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ: «Από τις µέχρι τώρα οχλήσεις στα γραφεία 
συναδέλφων σε όλη τη χώρα, διαπιστώνουµε ότι όση 
προσπάθεια κι αν κατέβαλαν, δεν µπόρεσαν να βγά-
λουν άκρη, καθώς τα προβλήµατα που προκύπτουν 
στην αναζήτηση είναι πολλά: Οι κληρονόµοι είναι πολ-
λοί και δεν µπορούν να συνεννοηθούν, είτε αδιαφο-
ρούν, είτε είναι χρόνια εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό 
και δεν γνωρίζουν καν πως έχουν γίνει ιδιοκτήτες  α-
γροτικής γης. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις κατά τις ο-
ποίες, επειδή δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονοµί-
ας, δεν έχουν αναγράψει στο ποσοστό που τους ανα-
λογεί, τα ακίνητα που προέρχονται από κληρονοµία».

Κατά 99% και φέτος θα δοθεί παράταση προκειµένου 
να µην µπλοκάρει η καταβολή των επιδοτήσεων. Επι-
πλέον, θα πρέπει να καταλάβουν εκείνοι οι υπάλληλοι 
που κοιµούνται νωρίς, βλέπουν όνειρα και πηγαίνουν 
την άλλη µέρα στη δουλειά τους µε σκοπό να υλοποι-
ήσουν τα όνειρά τους, ότι το περιουσιολόγιο δεν θα ο-

λοκληρωθεί επειδή υποχρεώνουν τους παραγωγούς / 
αγρότες να προσκοµίσουν τους ΑΤΑΚ των αγροτεµα-
χίων τους. Και φυσικά να λάβουν σοβαρά υπόψη πως 
ένα χωράφι όταν δηλωθεί µία φορά, όσες προσπάθει-
ες και να κάνει κάποιος, δεν µπορεί να το δηλώσει ξα-
νά. ∆εν το λέω εγώ, το λένε οι φορείς Α’,  οι αρµόδι-
οι δηλαδή, που συντάσσουν δηλώσεις καλλιέργειας.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ Ε9 έχει πολλές προεκτάσεις σχετικά 
µε το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει. Ξεκινώ-
ντας από το λάθος των ∆ΟΥ, τονίζω ότι: όταν καλού-
µαστε να τροποποιήσουµε ένα Ε9 και να δηλώσουµε 
περισσότερα µέτρα, µπορεί µεν οι λογιστές να ζητάµε 
και να µας προσκοµίζουν αποδεικτικό (π.χ. τοπογρα-
φικό, ή βεβαίωση µηχανικού, ή συµβολαιογραφικό έγ-
γραφο, κλπ), όµως όταν πάω στη ∆ΟΥ να το υποβάλ-
λω, δεν µου ζητείται τίποτε. Το σκεπτικό απλό: προ-
κύπτει παραπάνω φόρος από τον αρχικό, το δηλώνεις 
µόνος σου, άρα όλα µια χαρά.

Αν δηλώσω όµως από λάθος την πλατεία της Καρ-
δίτσας στο Ε9 µου και στη συνέχεια πάω στη ∆ΟΥ να 
διαγράψω την εγγραφή αυτή, γιατί πώς να το κάνου-
µε ρε παιδιά, η πλατεία είναι δηµοτικό ακίνητο δεν εί-
ναι δικό µου, στη ∆ΟΥ θα µου ζητήσουν να προσκο-
µίσω παραστατικό που να δικαιολογεί την προσπά-
θεια διαγραφή µου. Ο λόγος; Μα, µειώνεται ο φόρος.

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ της τροποποίησης των ποσοστών των 
αγροτεµαχίων, καλό όλοι οι συνάδελφοι αλλά και οι ι-
διοκτήτες αγρότες (και όχι µόνο), να είναι πολύ προσε-
κτικοί σε αυτά που ζητάνε και σε αυτά που δηλώνουν. 
Αν υπάρχει ένα αγροτεµάχιο 10 στρ. σε ποσοστό 70% 
(άρα 7 στρ. στην ιδιοκτησία του πελάτη), το µόνο που 
µπορώ να κάνω είναι να δηλώσω 7 στρ. σε ποσοστό 
100%. Και πάλι, µε επιφύλαξη αν δεν έχω κάτι στα χέ-
ρια µου, τουλάχιστον όµως δεν αλλοιώνεται το τελικό 
αποτέλεσµα ιδιοκτησίας. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούω 
βερεσέ και καλό είναι, όλοι όσοι έχουν σκοπό να ζητή-
σουν κάτι τέτοιο χωρίς χαρτιά, να το αποφύγουν, γιατί 
πρόκειται περί απατεωνιάς, η οποία διώκεται ποινικά.

Μόνο µία φορά
Ένα χωράφι όταν 

δηλωθεί µία φορά, δεν 
µπορεί να το δηλώσει 

ξανά κάποιος 

Του ιδιοκτήτη
Ο ΑΤΑΚ εύκολα µπορεί 

να βρεθεί σε ένα ακίνητο 
που είναι καταχωρηµένο 

στο Ε9 του ιδιοκτήτη 

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)

ΕΦΚΑ/ΟΓΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Η εισφορά στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ Ιανουαρίου, 

έχει εκδοθεί και είναι µειωµένη σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα από τον ΕΦΚΑ. Για τον 

Φεβρουάριο θα πρέπει να περιµένουµε 
εκ νέου οδηγίες για τον τρόπο υπολογισµού 

και το ποσό προς καταβολή.

Aνταποκριτές ΟΓΑ

Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ, σε πολλές 
περιπτώσεις και για ψύλλου πήδηµα, στέλνουν 
τους αγρότες στο λογιστή τους, για θέµατα που 
αφορούν αποκλειστικά τους ίδιους: π.χ. εάν δεν 
φαίνεται µία πληρωµή, θα πρέπει να το ψάξουν 
οι ίδιοι και όχι να στείλουν άνθρωπο στο λογιστή. 
Καλό είναι να επιδεικνύεται λίγη προσοχή για 
την αποφυγή της ταλαιπωρίας αυτών.





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πιο ελαφρύ από τα αγροπεριβαλλοντικά 
και ίσως πιο προσοδοφόρο από τη βασι-
κή, θα είναι το νέο καθεστώς ενίσχυσης 
µε το όνοµα eco-schemes, δηλαδή οικο-
προγράµµατα, το οποίο θα είναι προαιρε-
τικό (π.χ σαν το τωρινό πρασίνισµα) για 
τους αγρότες σύµφωνα µε νέο έγγραφο 
της Κοµισιόν στα πλαίσια ενηµέρωσης 
για την ΚΑΠ 2021-2027. Τρεις είναι οι κύ-
ριες συνιστώσες του: Πρώτον θα αφορά 
µονοετείς περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, 
δεύτερον δεν θα υπάρχει όριο στο πριµ 
όπως στα αγροπεριβαλλοντικά και τρίτον 
θα θεωρείται καθεστώς «άµεσης ενίσχυ-
σης» αποσυνδεδεµένο από την παραγω-
γή. Ως εκ τούτου οι ενισχύσεις που «αγ-
γίζουν» περιβαλλοντικές δεσµεύσεις στη 
νέα ΚΑΠ γίνονται τριεπίπεδες. ∆ηλαδή:

Πρώτο επίπεδο ενισχύσεων: Βασική
Ένας αγρότης µε 200 στρέµµατα βαµ-

βάκι υποχρεούται για να λάβει τη βα-
σική ενίσχυση, να προχωρά σε αµειψι-
σπορά σε ένα ποσοστό της εκµετάλλευ-
σής του, ώστε να λάβει, για παράδειγ-
µα, 30 ευρώ το στρέµµα. 

∆εύτερο επίπεδο ενισχύσεων: 
Οικο-προγράµµατα

Ο ίδιος αγρότης εντάσσεται προαιρε-
τικά για ένα χρόνο σε πρόγραµµα που 
χρηµατοδοτείται από τον 1ο Πυλώνα (ά-
µεσες ενισχύσεις), το οποίο αναφέρει 
ότι θα πρέπει να χρησιµοποιεί στο χω-
ράφι του λιγότερα κυβικά αρδευτικού 
νερού. Εδώ, το πριµ δεν θα έχει όριο ό-
πως στα αγροπεριβαλλοντικά προγράµ-
µατα του Β’ Πυλώνα, καθώς δεν θα συν-
δέεται µε τα χρήµατα που χάνει ο αγρό-
της λόγω λιγότερης παραγωγής. Αλλά 
θα πρέπει το κράτος να προσφέρει µία 
έξτρα επιβράβευση. ∆ηλαδή, για παρά-

δειγµα, 60 ευρώ το στρέµµα ως αποζη-
µίωση και συν 20 ευρώ το στρέµµα έξ-
τρα. Η δέσµευση θα είναι µονοετής ώ-
στε να µην «βαραίνει» µακροχρόνια τη 
γεωργική εκµετάλλευση. Επιπλέον, δεν 
θα υπάρχει καµία σύνδεση µε το ύψος 
της παραγωγής. 

Τρίτο επίπεδο ενισχύσεων: 
Αγροπεριβαλλοντικά

Ο βαµβακοπαραγωγός αποφασίζει 
να ενταχθεί και στο Μέτρο της Απονι-
τροποίησης, το οποίο βρίσκεται στον 
∆εύτερο Πυλώνα. Εδώ το πριµ έχει ό-
ριο τα 60 ευρώ το στρέµµα βάσει των 
ευρωπαϊκών κανονισµών, καθώς συν-
δέεται µόνο µε τα χρήµατα που χάνει 
ο αγρότης λόγω λιγότερης παραγωγής 
και αυξηµένων εξόδων.

Εν ολίγοις, τα οικολογικά συστήµα-
τα είναι καθεστώτα πληρωµών για την 

Σε ρόλο εισιτηρίου για 
τα αγροπεριβαλλοντικά 

∆εδοµένου ότι τα κράτη µέλη 
είναι ελεύθερα να ορίσουν το 
περιεχόµενο και τον 
προϋπολογισµό των οικο-
προγραµµάτων , µπορούν να 
διασφαλίσουν ότι τα 
προγράµµατα ανταποκρίνονται 
µε ακρίβεια στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των γεωργών και των 
εδαφών τους, και 
συµπληρώνουν τα άλλα 
αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα 
(Πυλώνας ΙΙ). Το οικο-
πρόγραµµα θα µπορούσε να 
χρησιµεύσει και ως «σύστηµα 
εισόδου» στο οποίο πρέπει να 
συµµετέχουν οι γεωργοί 
προκειµένου να έχουν 
πρόσβαση στην υποστήριξη του 
Πυλώνα ΙΙ.

Με τα eco-schemes
έχεις μία νέα ενίσχυση 
με μονοετείς δεσμεύσεις 
και χωρίς όρια στο πριμ   
Τριεπίπεδες οι ενισχύσεις της ΚΑΠ για περιβαλλοντικές επιταγές

Τα οικολογικά συστήµατα είναι 
καθεστώτα πληρωµών τα οποία 
θα χρηµατοδοτηθούν από τις 
άµεσες ενισχύσεις.

Πηγή
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
ένα ή περισσότερα οικολογικά 
καθεστώτα διαθέσιµα, αλλά θα είναι 
προαιρετικά για τους αγρότες.

Προαιρετικά
Το πόσα χρήµατα από τον 
προϋπολογισµό της ΚΑΠ θα αφιερώσει 
το κάθε κράτος-µέλος είναι δικιά του 
υπόθεση, σύµφωνα µε τα νοµικά κείµενα.

Κονδύλια

Οι αγρότες θα αποφασίζουν αν θα συµµετέχουν σε ένα οικολογικό καθεστώς.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΠ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

�ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 
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Ένα ψηφιακό εργαλείο διαχείρισης της 
εκµετάλλευσής τους, που αναπτύσσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν στη διάθε-
σή τους απολύτως δωρεάν όλοι οι αγρό-
τες τη νέα προγραµµατική περίοδο. 

Πρόκειται για το FaST από το Farm 
Sustainability Tool for Nutrients (δηλα-
δή: εργαλείο βιωσιµότητας των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατι-
κά), το οποίο σύµφωνα µε ενηµέρωση της 
ΕΕ είναι ουσιαστικά µία εφαρµογή για κι-
νητό, τάµπλετ ή υπολογιστή, στην οποία 
ο αγρότης εισάγει τα δεδοµένα της εκµε-
τάλλευσής του και αυτή µε τη σειρά της 
θα του παρέχει εξατοµικευµένες συµβου-
λές διαχείρισης των εισροών. 

Μάλιστα, το εργαλείο αυτό θα λαµβάνει 
υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές υποχρε-
ώσεις που έχει ο αγρότης για να λάβει ά-
µεσες ενισχύσεις, ώστε να τον συµβουλέ-
ψει κατάλληλα, ώστε να µην έχει απώλει-
ες από τις επιδοτήσεις αλλά και να κάνει 
καλύτερη διαχείριση των εισροών του και 
κυρίως της θρέψης. 

Προϋπόθεση η λειτουργία του για την 
καταβολή της βασικής ενίσχυσης

Κάθε κράτος-µέλος, φυσικά και η Ελ-
λάδα, έχει την υποχρέωση να δώσει αυ-
τό το εργαλείο δωρεάν στους αγρότες, οι 
οποίοι µε τη σειρά τους θα πρέπει να το 
ενεργοποιήσουν και να συµπληρώσουν 
τα στοιχεία τους, µία προϋπόθεση απα-
ραίτητη αν επιθυµούν να λαµβάνουν ά-
µεσες ενισχύσεις. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κοµι-
σιόν, το εργαλείο θα έχει επίσης νόηµα α-
πό γεωπονική άποψη. Θα συµβάλει στην 
αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, 
όταν υπάρχει υπο-λίπανση, ή θα µειώσει 
τη χρήση των θρεπτικών ουσιών, όταν υ-
πάρχει υπερβολική λίπανση. Και στις δύο 
περιπτώσεις, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση 
των εσόδων και της αποδοτικότητας των 
γεωργών, υποστηρίζει η ΕΕ. 

προστασία του περιβάλλοντος και του 
κλίµατος, τα οποία θα χρηµατοδοτη-
θούν από τους προϋπολογισµούς άµε-
σων πληρωµών των κρατών µελών της 
ΕΕ (στον πυλώνα I της ΚΑΠ). 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέ-
τουν ένα ή περισσότερα οικολογικά κα-
θεστώτα διαθέσιµα, αλλά οι αγρότες θα 
έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν 
αν θα συµµετέχουν ή όχι. Τα κράτη µέ-
λη θα αποφασίσουν το περιεχόµενο των 
προγραµµάτων αυτών, καθώς και πό-
σα χρήµατα θα δαπανήσουν γι’ αυτά.

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται σε 
ένα από αυτά τα συστήµατα πρέπει α-
φενός να καλούν τους αγρότες να κά-
νουν το κάτι παραπάνω περιβαλλοντι-
κά στις εκµεταλλεύσεις τους, σε σχέ-
ση µε τις απαραίτητες τεχνικές που α-
κολουθούν για να λάβουν τις άµεσες 
ενισχύσεις. 

Η δέσµευση για τα οικο-προγράµµατα 
θα είναι µονοετής ώστε να µην 
«βαραίνει» µακροχρόνια την 
γεωργική εκµετάλλευση.

Μονοετής

Η διαφορά από
τα Προγράµµατα
Ακόµη κι αν τα οικολογικά προγράµµατα 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τα 
αγροπεριβαλλοντικά που διατίθενται µέσω 
του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ (Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης), υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο. 
Ειδικότερα, τα οικο-προγράµµατα 
προσφέρουν τη δυνατότητα χορήγησης 
άµεσων ενισχύσεων ως κίνητρο στους 
γεωργούς να υιοθετήσουν πρακτικές 
ευεργετικές για το περιβάλλον και το κλίµα, 
υπερβαίνοντας το κόστος ή το διαφυγόν 
εισόδηµα λόγω της υιοθέτησης αυτών των 
πρακτικών. Επιπλέον, δικαιούχοι µπορούν 
να είναι µόνο αγρότες και η γη τους 
επιλέξιµη για άµεσες ενισχύσεις. 

Οι επιδοτήσεις στο «Πράσινο Κουτί» του ΠΟΕ, 
δεν είναι συνδεδεµένες µε την παραγωγή.

Οι άµεσες ενισχύσεις ως κίνητρο για 
πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

Αποσύνδεση 
από την παραγωγή
Όλα τα οικο-προγράµµατα εντάσσονται στο 
«Πράσινο Κουτί» των επιδοτήσεων, όπως 
αυτό έχει οριστεί από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµού Εµπορίου, δηλαδή δεν 
προκαλούν στρεβλώσεις στον διεθνή 
ανταγωνισµό. Θα πρέπει, λοιπόν, να 
θεωρούνται αποσυνδεδεµένες από την 
παραγωγή ενισχύσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση απαγορεύεται οι πληρωµές να 
απαιτούν από τους αγρότες να παράγουν 
ένα συγκεκριµένο προϊόν ή ένα 
συγκεκριµένο όγκο παραγωγής, εκτός των 
περιπτώσεων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
κάποιο έτος βάσης. Όλες οι ενισχύσεις του 
πράσινου κουτιού απολαύουν συνολικής 
απαλλαγής από τις υποχρεώσεις µείωσης.

Δωρεάν για 
όλους από ΕΕ
ένα ψηφιακό
εργαλείο θρέψης

Τα οικολογικά καθεστώτα πληρωµών θα χρηµατοδοτούνται από τους προϋπολογισµούς των άµεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ (Α’ Πυλώνας).
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΜΥΪΚΟΙ ΠΟΝΟΙ 

Πώς µπορείτε να 
τους αντιµετωπίσετε 

αποτελεσµατικά;

Όσο κι αν η τεχνολογία, το digital farming και τα 

σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα κάνουν τις 

συνθήκες καλλιέργειας και τη ζωή του παρα-

γωγού πιο εύκολη από παλιά, είναι σίγουρο πως κάποιες 

εργασίες πάντα θα γίνονται με τον «παραδοσιακό» τρό-

πο: δηλαδή, με τη δύναμη και την ικανότητα των χεριών 

του άξιου αγρότη! Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη;

Μα τι άλλο από κοπιαστική εργασία που φέρνει σωματι-

κή κούραση και καταπόνηση του μυοσκελετικού συστή-

ματος. Ειδικά ο μυϊκός πόνος, δηλαδή, το ‘’πιάσιμο’’ στη 
μέση, στον αυχένα και στα άκρα, είναι μια πολύ συνηθι-
σμένη δυσάρεστη κατάσταση. Είναι εκείνο το άβολο και 

επώδυνο αίσθημα ακαμψίας, που εμφανίζεται στο ξεκί-

νημα, κατά τη διάρκεια ή μετά την έντονη και πολύωρη 

αγροτική εργασία. Ιδιαίτερα, όταν το σώμα έχει καταπο-

νηθεί πολλά χρόνια από τις δουλειές, όταν το κορμί δεν 

είναι πια όπως τότε που είμασταν νέοι…!

 Κι έτσι, αυτά που άλλοτε ήταν απλά, τώρα γίνονται όλο 

και πιο «δύσκολα»… Περπάτημα, σκύψιμο, καθάρισμα, 

κουβάλημα, φόρτωμα, τάισμα των ζώων, σκαρφάλωμα 

στο τρακτέρ, όργωμα κι όποια δουλειά είναι να γίνει για 

να πιάσει τόπο ο κόπος μας. Γιατί οι μυς που πρέπει να 

κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις σήμερα, πονούν ήδη, 

εξαιτίας της χθεσινής σκληρής δουλειάς…

Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε εντε-

λώς από τον μυϊκό πόνο. Μπορούμε, όμως, φροντίζοντας 

κάποια απλά πράγματα να τον μειώσουμε. Γεγονός είναι 

ότι οι μύς χρειάζονται ξεκούραση, για να αυτοθεραπευ-

θούν και να ξεπεράσουν τον πόνο. Όμως, το επάγγελ-

μα του παραγωγού απαιτεί καθημερινή σωματική προ-

σπάθεια, μιας και όλα θέλουν το χρόνο τους και καμιά 

δουλειά δε μπορεί να μείνει πίσω!

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε  για να περάσει πιο γρή-
γορα το ενοχλητικό «πιάσιμο»; 

Χρησιμοποιούμε αναλγητική κρέμα, με θερμαντική δρά-

ση, όπως η κρέμα Counterpain®, η οποία μας ανακου-

φίζει άμεσα και αποτελεσματικά, προκαλώντας αύξη-

ση της κυκλοφορίας του αίματος και υπεραιμία στην 

περιοχή που υποφέρει. Τα   δραστικά συστατικά της  

Counterpain® (Σαλικυλικό Μεθύλιο, Ευγενόλη και Μεν-

θόλη) μας βοηθούν να μειώσουμε γρήγορα τους μυϊκούς 

πόνους από φυσικά αίτια, όπως τους πόνους στην πλά-

τη, στα άκρα και στις αρθρώσεις, το πιάσιμο της μέσης, 

το στραβολαίμιασμα, ακόμα και τους πονοκεφάλους που 

οφείλονται σε υπερένταση των μυών του αυχένα και, γε-

νικά, όλους τους πόνους στους μύς από υπερβολική κού-

ραση. Η κρέμα Counterpain® περιέχει σαλικυλικό μεθύ-

λιο για ανακούφιση του πόνου, μενθόλη που διαστέλλει 

τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνει την κυκλοφορία του αίμα-

τος, δρώντας σαν τοπικό αναισθητικό και ευγενόλη που 

αναστέλλει την σύνθεση των προσταγλανδινών, προκα-

λεί υπεραιμία και ένα ευχάριστο αίσθημα θερμότητας 

στο πονεμένο σημείο.

Προσέχουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία: οι μυς δεν 

πρέπει να είναι κρύοι, γιατί προκαλούνται τραυματισμοί. 

Στην εργασία, αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις, ιδι-

αίτερα όταν κουβαλάμε βάρη.

Στην εργασία, κατά τη διάρκεια συχνών διαλειμμάτων 

αλλά και μετά τη δουλειά, κάνουμε ήπιες ασκήσεις τε-

ντώματος των μυών (διατάσεις), ώστε οι κουρασμένοι και 

πονεμένοι μυς να αποκατασταθούν πιο εύκολα.

Μετά τις διατάσεις, χαλαρώνουμε με ένα μπάνιο σε δρο-

σερό νερό, που συμβάλλει στη συστολή των αιμοφόρων 

αγγείων και βοηθά στην επαναφορά του αίματος από τα 

άκρα στην καρδιά. 

Προσέχουμε τη διατροφή μας. Οι τροφές με υδατάν-

θρακες (πχ. ψωμί, ζυμαρικά) βοηθούν στην καταπολέ-

μηση της κούρασης, ενώ η άπαχη πρωτεΐνη (πχ. φιλέτο 

βοδινού, αυγά, ψάρια) βοηθά τους μυς να θεραπεύσουν 

τους μικροτραυματισμούς και να γίνουν πιο δυνατοί.

Πίνουμε αρκετά υγρά για να φύγουν οι τοξίνες από το 

σώμα και να εμποδίσουμε την αφυδάτωση, η οποία προ-

καλεί έντονους μυϊκούς πόνους.

Κάνουμε μασάζ. Έρευνες δείχνουν ότι το ήπιο μασάζ 

στους κουρασμένους μυς βοηθά στην ανακούφιση του 

πιασίματος, έως και κατά 30%!

Ξεκουραζόμαστε. Ένας ήρεμος ύπνος, για 8 ώρες, εί-

ναι ο καλύτερος τρόπος για να διευκολυνθεί η αποκα-

τάσταση των μυών.

Αν παρόλα αυτά το πρόβλημα των πόνων παραμένει 

έντονο για μεγάλο διάστημα, απευθυνόμαστε στον για-

τρό ή τον φαρμακοποιό μας.

Σας ευχόμαστε, λοιπόν, καλή και …ξεκούραστη δουλειά..!

Η Counterpain®  αντενδείκνυται σε άτομα με υπερευαισθησία στα σαλικυλικά. Να μην έρχεται σε επαφή με τους  

βλεννογόνους ή με δέρμα ερεθισμένο ή με αμυχές. Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν: Διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

ADVERTORIAL
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Συνταγή γύρου για εξαγωγές 
και εντοπιότητα για παραγωγή

 Θωράκιση εξαγωγών και εξοστρακισμό ανταγωνιστών επιδιώκει ο ΣΕΒΕΚ
 Δυνατότητα διπλασιασμού των μεγεθών των χοιροτρόφων βλέπει η ΕΔΟΚ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο µόνος φάκελος που έχει κατατεθεί στο υπουρ-
γείο µέχρι στιγµής σχετικά µε την πιστοποίηση του 
ελληνικού Γύρου, είναι αυτός του ΣΕΒΕΚ που αφο-
ρά την πιστοποίηση της συνταγής του προϊόντος, 
σύµφωνα µε πηγές. Πάντως µέχρι τις 26 Μαρτίου, 
οπότε και τελειώνει η δηµόσια διαβούλευση σχετι-
κά µε την πιστοποίηση του γύρου, Σύνδεσµος Ελλη-
νικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) 
και Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος (Ε-
∆ΟΚ) θα χρειαστεί να βρουν µια µέση λύση στην α-
ντιπαράθεση που ξεκίνησε στο πλαίσιο ειδικής εκ-
δήλωσης στη Zootechnia, που αφορά την κατοχύ-
ρωση της συνταγής ή της Γεωγραφικής Ένδειξης. 

Όπως είναι γνωστό, εκεί η Ε∆ΟΚ ανακοίνω-
σε την πρόθεσή της να καταθέσει πρόταση για 
έναν Γύρο ΠΓΕ, κάτι που σηµαίνει αποκλειστικά 
χρήση ελληνικού χοιρινού κρέατος, υποχρεώνο-
ντας τον ΣΕΒΕΚ να κατεβάσει και δεύτερο φάκε-
λο για την κατοχύρωση του Γύρου και ως ΠΓΕ. 

Αν αφήσει κανείς εκτός συζήτησης τις όποιες 
σκοπιµότητες γύρω από τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραµµάτων, ο µεν ΣΕΒΕΚ ευελπιστεί στη δηµι-

ουργία µιας ασπίδας προστασίας από τον αθέµιτο 
εισαγόµενο ανταγωνισµό, που πολλές φορές πετυ-
χαίνει την µισή τιµή, καθώς και «την ανακατάληψη 
της διεθνούς αγοράς, για ένα brand που µας έχουν 
πλαστογραφήσει», όπως δήλωσε στην Agrenda ο 
αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕΚ, Στέλιος Σκαρίµπας, συ-
µπληρώνοντας πως «έτσι παράλληλα θα συµβάλου-
µε στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών µας».

«Αν αναλογιστούµε ότι στην παρασκευή του 
γύρου χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα τµήµατα 
του χοίρου, η παντσέτα, η σπάλα και το µπούτι, το 
σύνολο της εγχώριας παραγωγής χοιρινού κρέα-
τος δεν δύναται να καλύψει τις ανάγκες παραγω-
γής των 10 µεγάλων επιχειρήσεων παρασκευής 
γύρου ούτε για δύο µήνες», υποστήριξε ο ίδιος.

Από την πλευρά της η Ε∆ΟΚ βλέπει στην συζή-
τηση που άνοιξε, ως µια ευκαιρία να στηριχθεί η 
εγχώρια χοιροτροφία εκτιµώντας πως οι χοιρο-
τρόφοι µπορούν να πετύχουν τουλάχιστον δι-
πλασιασµό των µεγεθών τους σε ένα χρόνο, χω-
ρίς να δηµιουργηθούν παρενέργειες στην αγο-
ρά ε τη σωστή στήριξη, µε τον γενικό γραµµατέα 
της και χοιροτρόφο, Γιώργο ∆ιδάγγελο, να τονί-
ζει: «Ο γύρος πρέπει να κατοχυρωθεί ως προϊόν 
µε πρώτη ύλη το ελληνικό γουρούνι».

∆υνατές επιδόσεις µε µεγάλες κινήσεις κεφαλαίων, 
ανάπτυξη σε όγκο και βελτιώσεις παραγωγικότητας 
κατέγραψε το 2018 η Syngenta, η οποία στοχεύει σε 
ακόµη µεγαλύτερες καινοτοµίες για αύξηση των α-
ποδόσεων στον αγροτικό τοµέα.

Οι πωλήσεις ήταν ύψους 13,5 δις δολαρίων σε 
σύγκριση µε τα 12,6 δις δολάρια το 2017, µε αυτές 
στα προϊόντα φυτοπροστασίας να είναι αυξηµένες 
κατά 7%, στους σπόρους κατά 6% και στα λουλού-
δια 7%. Σύµφωνα µε τον  Erik Fyrwald, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλο της Syngenta τα αποτελέσµατα αυτά  έρ-
χονται «σε µια δύσκολη χρονιά κατά την οποία οι 
κακές καιρικές συνθήκες και οι αντιξοότητες µε τα 
νοµίσµατα και την εφοδιαστική αλυσίδα παρουσί-
ασαν σηµαντικές προκλήσεις. Πρόκειται για αποτέ-
λεσµα που µας ικανοποιεί, καθώς δείχνει διατήρη-

ση της κερδοφορίας και ρεκόρ κίνησης κεφαλαίων 
ύψους 1.76 δις δολαρίων. Η προσήλωσή µας στις 
ανάγκες των πελατών, µε µεγαλύτερες καινοτοµίες 
και βελτίωση της παραγωγικότητας συνέβαλαν στην 
ενίσχυση του τζίρου και των κερδών». Κατά τον ίδιο, 
τα αποτελέσµατα της δραστηριοποίησής στον τοµέα 
των σπόρων συνεχίζουν να είναι βελτιωµένα, η εν-
σωµάτωση των εταιρειών Nidera και Abbott & Cobb 
εξελίσσεται καλά, ενώ η απόκτηση των FarmShots 
και Strider έχει βελτιώσει τις ψηφιακές δυνατότητες. 
«Περιµένουµε ότι οι συνθήκες στην αγορά θα πα-
ραµείνουν δύσκολες και το 2019 και τα βεβαρυµέ-
να οικονοµικά δεδοµένα για τις φάρµες θα επιβρα-
δύνουν την ανάπτυξη του κλάδου, που έχει πολλές 
πιθανότητες να παραµείνει σε χαµηλά µονοψήφια 
νούµερα.», εκτίµησε ο Eric Fyrwald.

Δυνατές επιδόσεις για την Syngenta το 2018, 
που βλέπει δύσκολες συνθήκες για την γεωργία

Συνεργασία Σπύρος 
Ανδριώτης µε την Bayer 

Ελλάς για τη διανοµή σπόρων 
βαµβακιού DELTAPINE
Η Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ και ο Τοµέας 
Επιστήµης Γεωργίας της Bayer, µε στόχο 
την περαιτέρω ανάπτυξη του δυναµικού των 
ποικιλιών βαµβακιού της Deltapine στην 
Ελλάδα, ήρθαν σε συµφωνία για την επέκταση 
της διανοµής µέσω του δικτύου πωλήσεων και 
των δύο εταιρειών, µε την Σπύρος Ανδριώτης 
να αναλαµβάνει την κάλυψη της τεχνικής 
υποστήριξης. Έτσι, το 2019 θα υπάρχει ακόµα 
καλύτερη πρόσβαση του Έλληνα παραγωγού στο 
εξαιρετικό ποικιλιακό δυναµικό της Deltapine.

Εκποίηση 1/3 για Νηρέα Σελόντα 
εντός εξαµήνου
Σε εκποίηση σχεδόν του 1/3 των δραστηριοτήτων 
τους θα πρέπει να προβούν Νηρέας και Σελόντα, 
το προσεχές εξάµηνο, προκειµένου να κλείσει η 
συµφωνία πώλησης των δύο εταιρειών στις Amerra 
Capital-Mubadala, που θα οδηγήσει στην τριπλή 
ενοποίηση µε την Ανδροµέδα σύµφωνα µε απόφαση 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της ΕΕ. 
 
Πιστοποίηση TÜV HELLAS
στην Αφοί Παπαγιάννη 
Η Χαλβαδοποιία Ελλάδος- Αφοί Παπαγιάννη 
ολοκλήρωσε µε επιτυχία την πιστοποίησή της από 
την TÜV HELLAS (TÜV NORD), κερδίζοντας ένα 
διαβατήριο ποιότητας για τις διεθνείς αγορές.

Εκ µέρους του 
ΣΕΒΕΚ, ο Γιώργος 
Οικονόµου 
εξηγεί πως διπλή 
πιστοποίηση έγινε 
και στη Mozarrella.

Τα έσοδα στον αγροτικό 
τοµέα συνεχίζουν 

να µειώνονται στις 
περισσότερες χώρες και 
η συνεχής πίεση από τις 

ρυθµιστικές αρχές της ΕΕ 
επηρεάζει την πρόσβαση 

των καλλιεργητών σε 
τεχνολογίες, λέει ο Erik 

Fyrwald.
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Με χαρακτήρα κεντρικής έκθεσης δίνει 
χώρο στα μονοπάτια του βαμβακιού 
Ενισχυµένη σε χώρο και εκθέτες αλλά και µε σηµαντικά εκθεσιακά ντεµπούτα στον τοµέα των 
µηχανηµάτων ανοίγει τις πόρτες της η Agrothessaly στις 28 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο της έκθεσης, 
το Σάββατο η Agrenda διοργανώνει το «Cotton Trails Conference» σε ένα ειδικά διαµορφωµένο 
studio για µία νέα αφετηρία στον κλάδο της βαµβακοκαλλιέργειας.

ΛΑΡΙΣΑ 2019
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Με δενδροκοµικά η Πέτρος Πετρόπουλος

Η Kubota που εκπροσωπείται από την Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ, θα παρουσιάσει στην έκθεση την ανανεωµένη 
γκάµα των µηχανηµάτων της µε έµφαση στα δενδροκοµικά 
τρακτέρ. Να σηµειωθεί εδώ πως οι ελκυστήρες Kubota 
κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου στην Ιαπωνία. Πέρα 
από τους ελκυστήρες, παρουσιάζονται τα µηχανήµατα 
συγκοµιδής µε δόνηση της ισπανικής εταιρίας Agromelca 
που είναι ιδανικά για ακρόδρυα, δένδρα και ελιές. Επίσης 
εκθεσιακό ντεµπούτο θα κάνει στη χώρα µας η ισπανική 
εταιρεία ID David µε το ID Chassis, ένα µηχάνηµα για 
την καταστροφή των ζιζανίων και την αποσυµπίεση του 
εδάφους σε αµπελοκαλλιέργεια και δενδροκοµία. Όλα τα 
παραπάνω θα βρίσκονται στην Τέντα Β stand 16. 

▲

ΜΕ LEMKEN, BOGBALLE, ELHO ΚΑΙ REGENT 
Η ΣΤΑΣΙΝΟΣ AE ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

HΣτασινός Α.Ε. θα συµµετάσχει στην 12η 
Agrothessaly 2019 και θα βρίσκεται στην Tέντα 
Β, stand 29 και 30 και στον υπαίθριο χώρο της 
έκθεσης, όπου οι επισκέπτες θα βρουν την πλήρη 
γκάµα των µηχανηµάτων της Lemken, όπως 
δισκοσβάρνες συρόµενες και αναρτώµενες, 
σβολοκόπτες, αναστρεφόµενα άροτρα, αναρτώµενα 
και συρόµενα, σπαρτικές µηχανές, ψεκαστικά 
αναρτώµενα και συρόµενα, καλλιεργητές 
προετοιµασίας και ρίπερ. Αναφορικά µε τη 
συµµετοχή της στην έκθεση, η Στασινός ΑΕ µε 
ανακοίνωσή της λέει επίσης:
Με µεγάλη χαρά σάς µεταφέρουµε επίσης και το 
κάλεσµα του διευθυντή εξαγωγών της Lemken, κύριου 
Ralf Bornemann, όπου κοινοποίησε ο ίδιος στο ελληνικό 

περιοδικό Profi  πριν λίγες ηµέρες την ικανοποίησή 
του από την αντιπροσώπευση της Lemken στην 
Ελλάδα από την Στασινός ΑΕ και έστειλε το κάλεσµα 
του προς όλους στο περίπτερο της Στασινός ΑΕ στην 
12η Agrothessaly. Φυσικά και θα δείτε από κοντά όλη 
τη σειρά των λιπασµατοδιανοµέων υψηλής ακρίβειας 
Bogballe της σειράς M και L καθώς και ειδικά µοντέλα 
για δένδρα και αµπέλια [...]. Επειδή η χορτονοµή έχει 
τις δικές της ιδιαιτερότητες, το συρόµενο χορτοκοπτικό 
της Φινλανδικής ELHO µοντέλο Arrow µε συνθλιπτικό 
σύστηµα αλλά και κλειστό σύστηµα προστασίας της 
µπάρας µε άζωτο θα είναι στο stand της Στασινός ΑΕ 
για να σας κερδίσει µε τις καινοτόµες τεχνολογίες του . 
Μια ακόµη επιλογή στην κατεργασία εδάφους έρχεται να 
δώσει η Αυστριακή εταιρεία Regent , άροτρα της οποίας 
θα εκτεθούν από την Στασινός ΑΕ .

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Τα φώτα στα δενδροκοµικά New Holland και στο Case IH Maxxum

Η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ θα έχει µαζί της 
στην έκθεση τα τρακτέρ New Holland µε τα φώτα να 
πέφτουν πάνω στα ειδικά δενδροκοµικά των σειρών 
T3F, T4F Bassotto και T4FB, που είναι ισχυρά, συµπαγή 
και οικονοµικά. Στα ανοιχτής καλλιέργειας τρακτέρ 
(χωραφάδικα), µεταξύ των σειρών Τ5, Τ6 και Τ7, το 
ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο Τ6.175 DCT (Dynamic 
Command), µε το νέο κιβώτιο ταχυτήτων powershiÀ  µε 
8 ταχύτητες υπό φορτίο. Επίσης η Παύλος Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ θα παρουσιάσει χορτοδετικές µηχανές 

τετράγωνης και στρογγυλής µπάλας, που προσφέρουν 
µε σταθερό δέσιµο, ακρίβεια και άψογη εµφάνιση 
µπάλας για εύκολη στοίβαξη. Στην Case IH η εταιρεία 
θα έχει ανοιχτής καλλιέργειας τρακτέρ (χωραφάδικα), 
από τις σειρές Farmall C, Luxxum, Maxxum και 
Puma. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο Μaxxum 
125 Multicontroller, µε το νέο κιβώτιο ταχυτήτων 
ActiveDrive 8 - 24x24 µε 8 ταχύτητες powershiÀ .
Παράλληλα από την Case Construction η εταιρεία θα 
έχει τον φορτωτή SR175.
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Συµµετοχή της Θεοχαράκης Α.Ε στην Agrothessaly, 
µε την παράσταση να κλέβει το SAME Frutteto CVT

Στο περίπτερο B Stand 41, 
αντιπροσωπεύοντας τα καταξιωµένα 
τρακτέρ και γεωργικά µηχανήµατα 
Same/ Deutz-Fahr, τα άροτρα ER.MO 
και τα µηχανήµατα σποράς Matermacc, 
η Θεοχαράκης Α.Ε, συµµετέχει στην 12η 
Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και 
τη Κτηνοτροφία Agrothessaly, που θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 28 Φεβρουαρίου 
έως και τις 3 Μαρτίου 2019, στην Σκεπαστή 
Αγορά της Νεάπολης Λάρισας. 
Οι επισκέπτες της έκθεσης, θα έχουν τη 
δυνατότητα να δουν και να ενηµερωθούν 
εµπεριστατωµένα για τα τρακτέρ και 
τις θεριζοαλωνιστικές µηχανές των 
κατασκευαστών Same/ Deutz-Fahr, για 
τα πλέον αποδοτικά άροτρα της ER.MO, 
αλλά και για τα µηχανήµατα σποράς της 
Matermacc. Τα συγκεκριµένα προϊόντα 
που αντιπροσωπεύει η Θεοχαράκης Α.Ε, 

προσφέρουν τη µέγιστη δυνατή ευελιξία 
µε υψηλές παραγωγικές δυνατότητες, 
καλύπτοντας στο έπακρο τις µεγάλες και 
µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 
Την παράσταση στο περίπτερο της 
Θεοχαράκης Α.Ε, αναµένεται να «κλέψει» 
τo νέο τρακτέρ SAME Frutteto CVT. 
Το νέο Frutteto CVT µε αδιαβάθµητο 
αυτόµατο σασµάν, επιτρέπει στον χειριστή 
να εργάζεται σε στενούς χώρους µε 
µεγάλη ευελιξία, χωρίς να θυσιάζεται η 
παραγωγική ικανότητα. H συγκεκριµένη 
έκθεση θέτει νέα δεδοµένα για τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, αποτελώντας προϊόν 
συνεργασίας της ∆ΕΘ-Helexpo και του 
∆ήµου Λαρισαίων. Αξίζει να σηµειωθεί το 
µεγάλο ενδιαφέρον του κοινού και για τις 
παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης που 
καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο του αγροτικού 
κλάδου.

▲

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΤΗΝ AGROTECH S.A

H Agrotech S.A. ανήκει στον όµιλο 
AgroGroup (Μποζατζίδης – Μητσιολίδης) 
που δραστηριοποιείται στον χώρο 
των γεωργικών µηχανηµάτων και 
ανταλλακτικών από το 1984 ενώ κατέχει 
ηγετική θέση στον κλάδο. Η εταιρεία 
συνεργάζεται και αποτελεί αποκλειστικό 
εισαγωγέα των µηχανηµάτων της 
κατασκευάστριας εταιρείας John Deere 
από το 2012 ενώ εκπροσωπεί εταιρείες 
όπως η Pellenc, η Hardi, η Maschio, η 
Pottinger, η Bargam, η Unia, η Lopez 

Garrido, η Serrat, η Merlo, η Taurus, η 
Kleber & η Michelin.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
Agrothessaly 2019, η εταιρεία θα εκθέτει 
την µεγάλη γκάµα των γεωργικών 
ελκυστήρων της John Deere, το 
τηλεσκοπικό της Merlo µε ισχυρό κινητήρα 
115hp, την ισχυρή θεριζοαλωνιστική 
µηχανή της σειράς W, νεφελοψεκαστήρες 
της Bargam & της Hardi καθώς και αρκετά 
παρελκόµενα που θα καλύψουν ακόµα και 
τους πιο απαιτητικούς. Η Agrotech S.A. θα 
βρίσκεται στο Υπόστεγο Β, stand ΑΒ 8.

KUHN CENTER HELLAS

Οι αροτραίες καλλιέργειες έχουν 
τη τιµητική τoυς στο χώρο της Kuhn
Η Kuhn Center Hellas θα παρουσιάσει στην έκθεση τα εξής 
µηχανήµατα:
1) Πνευµατική σπαρτική Maxima 2, τεσσάρων σειρών µε νέο 
κοµπιούτερ KMS 548.
2) Χορτοσυνθλιπτικό FC3560 TLR
3) Άροτρο M153 4ENSH µε σχιστά φτερά, ρύθµιση πλάτους 
εργασίας υδραυλικά και τροχό πορείας και βάθους (COMBI) 
4) Φρεζοσβάρνα HRB353 D 3,5 m
5) PRO Longer 5883 καταστροφέα µε βραχίονα οριζόντιου και 
κάθετου ανοίγµατος 6 µέτρων.
Επίσης µηχανήµατα της Kuhn θα υπάρχουν και σε κάποια 
stands συνεργατών της Kuhn Center Hellas: φρεζοσβάρνα - 
άροτρο - συλλέκτης και κοπτικό GMD 20.
Στην εταιρεία Kuhn Center Hellas στη Λάρισα θα βρει το κοινό 
επίσης την πρέσα VB3160 και το διπλό συλλέκτη GA7501+.
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ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΙΜΤΖΗ

Με θεριζοαλωνιστικές, τρακτέρ και µία πλήρη
γκάµα παρελκόµενων της Fendt η Κουιµτζής

Η εταιρεία Κουιµτζής Fendt συµµετέχει στην 
έκθεση Agrothessaly και θα παρουσιάσει 
την πλήρη γκάµα των γνωστών και 
καταξιωµένων γεωργικών µηχανηµάτων 
Fendt, που περιλαµβάνει τους γεωργικούς 
ελκυστήρες, τις χορτοδετικές πρέσες και τα 
χορτοκοπτικά/χορτοσυλλεκτικά µηχανήµατα, 
τα οποία αποτελούν προϊόν της εξαγοράς 
των εταιρειών Lely-Welger και Fella 
αντίστοιχα, από τη Fendt. Τα µηχανήµατα 
αυτά προσφέρονται πλέον µε αναβαθµισµένη 
ποιότητα µε τα χρώµατα και τη τεχνολογία 
της Fendt. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν 
οι θεριζοαλωνιστικές µηχανές Fendt, οι 
οποίες έχουν ήδη δυναµική παρουσία 

στην ευρωπαϊκή αγορά και υποστηρίζει 
µε την πολυετή εµπειρία και εξειδίκευσή 
της η εταιρεία Κουιµτζής, όντας στο χώρο 
των θεριζοαλωνιστικών και έχοντας και το 
συγκριτικό πλεονέκτηµα του µεγάλου δικτύου 
σε ανταλλακτικά και aÀ er sales service. 
Παράλληλα, θα υπάρχει παρουσία των 
παρελκόµενων µηχανηµάτων της εταιρίας 
Lemken, όπως άροτρα, σβωλοκόπτες, 
δισκοσβάρνες, σπαρτικές µηχανές, 
καλλιεργητές και ψεκαστικά, σε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές τιµές. Τέλος, θα υπάρχει η 
ευκαιρία για το κοινό να ενηµερωθεί για τα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα της εταιρείας σε 
συνεργασία µε τη Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΠΤΗ ΘΕΣΗ H ΝΕΑ GASPARDO ISOTRONIC

∆υναµική συµµετοχή στην έκθεση Agrothessaly 
στη Λάρισα, από 28 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου, θα 
έχει η εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, µε στόχο την παρουσίαση 
όλων των τελευταίων µοντέλων µηχανηµάτων, 
των εργοστασίων που αντιπροσωπεύει. Μετά την 
εντυπωσιακή παρουσία της εταιρείας, µε όλη τη γκάµα 
των κτηνοτροφικών µηχανηµάτων της στην πρόσφατη 
έκθεση Zootechnia, οι επισκέπτες αναµένεται να 
επισκεφθούν το περίπτερο της εταιρείας για να δουν 
αυτή τη φορά τα µηχανήµατα του χωραφιού, τα τρακτέρ, 
τα µηχανήµατα κατεργασίας της γης, τα µηχανήµατα 
σποράς και φυτοπροστασίας. 
Οι νέοι ελκυστήρες της Claas που ενσωµατώνουν την 
αυστηρή γερµανική τεχνολογία, οι σπαρτικές µηχανές 
Gaspardo που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά εδώ 
και δεκαετίες, η πλούσια γκάµα της Maschio και τα 
πρωτοποριακά ψεκαστικά ηλεκτροστατικού ψεκασµού 

της Martignani, είναι κάποια από τα εκθέµατα που θα 
έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν οι επισκέπτες 
από κοντά, στο stand AB5 όπου θα στεγάζεται η Γ. 
Χίγκας ΑΒΕΕ. Μαζί µε τα µηχανήµατα, οι φίλοι και 
οι πελάτες της εταιρείας θα έχουν τη δυνατότητα να 
ενηµερωθούν για τα ειδικά προγράµµατα προσφορών 
αλλά και χρηµατοδότησης, προσφερόµενα µε ιδιαίτερα 
ελκυστικούς όρους και προϋποθέσεις. Η Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ αναπτύσσει µια εντυπωσιακή πορεία τα τελευταία 
χρόνια, πετυχαίνοντας συνεχή αύξηση του κύκλου 

εργασιών. Η εταιρεία ίδρυσε 
δύο υποκαταστήµατα σε Λάρισα και Ορεστιάδα και 
δικαιολογηµένα θεωρείται η ανερχόµενη δύναµη στην 
αγορά των γεωργικών µηχανηµάτων. 

Πλήρως πνευµατική σπαρτική Gaspardo
Σε περίοπτη θέση στο χώρο της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 
θα βρίσκεται η εξειδικευµένη σειρά πνευµατικής 
σπαρτικής Gaspardo Isotronic µε το καινοτόµο 
σύστηµα ηλεκτρικής µετάδοσης. Τα πλεονεκτήµατα 
αυτού του συστήµατος είναι πολλαπλά. Κάθε σπαρτικό 
στοιχείο διαθέτει ένα ηλεκτρικό µοτέρ το οποίο ελέγχει 
τη κίνηση του δίσκου σποράς το οποίο σε συνδυασµό 
µε τη ταχύτητα του τρακτέρ καθορίζει την απόσταση 
µεταξύ των σπόρων. Χάρη σε αυτό το µοτέρ είναι 
πλέον εφικτό να ρυθµιστεί η απόσταση των σπόρων 
απευθείας από το µόνιτορ µέσα από τη καµπίνα, 
µειώνοντας παράλληλα και το κόστος συντήρησης. 

Ολική απαλλαγή από το Φόρο Τελών 
Ταξινόµησης για τα Mitsubishi L200

∆υναµικό παρόν θα δώσει το 
Mitsubishi L200 5ης γενιάς 
στην έκθεση Agrothessaly 
2019, µία έκθεση που 
διαµορφώνει νέα δεδοµένα 
για τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Αυτή την περίοδο 
η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη 
Α.Ε.Β.Μ.Ε., ως επίσηµος 
Εισαγωγέας-∆ιανοµέας 
της Mitsubishi Motors στην 
Ελλάδα, προσφέρει ολική 
απαλλαγή από το Φόρο Τελών 
Ταξινόµησης για όλα τα L200 
µε όφελος για τον πελάτη µέχρι 
4.000 ευρώ ανάλογα µε την 
έκδοση. Η 5η γενιά του L200 
εκφράζει µε τον καλύτερο 

τρόπο τη φιλοσοφία Sport 
Utility Truck της Mitsubishi 
Motors προκειµένου να 
ικανοποιήσει τις συνεχώς 
διαφοροποιούµενες ανάγκες 
των παγκόσµιων πελατών  
pickup truck για στυλ, άνεση, 
οδηγησιµότητα, εξοπλισµό και 
αντοχή. To L200 5ης γενιάς 
χρησιµοποιεί τετρακίνηση 
Super Select 4WD II, ένα 
σύστηµα που χάρισε στην 
εταιρεία 12 νίκες στο Dakar 
Rally. Το L200 κατασκευάζεται 
στο εργοστάσιο της Mitsubishi 
Motors Thailand στο Laem 
Chabang µε στόχο πωλήσεων 
200.000 µονάδων/ετησίως.

▲
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ΚΑΤΑΚΚΟΚΙΝΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΚΑΚΗ

Ο Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 
Επίσηµος Εισαγωγέας-∆ιανοµέας της 
Massey Ferguson στην Ελλάδα, θα δώσει 
δυναµικό παρόν στην 12η έκθεση γεωργικών 
µηχανηµάτων Agrothessaly 2019. Οι επισκέπτες 
της έκθεσης στο περίπτερο της Massey 
Ferguson, τέντα Β stand 12, θα έχουν τη 
δυνατότητα να δουν από κοντά γεωργικούς 
ελκυστήρες από τις σειρές S & GS, καθώς 
επίσης και τα δενδροκοµικά-αµπελουργικά 
τρακτέρ της σειράς MF3700. H σειρά MF3700 
αποτελεί ιδανική λύση για επαγγελµατίες 
αµπελουργούς, φρουτοπαραγωγούς και 
αγρότες δυσπρόσιτων εδαφών. Η σειρά MF3700 
προσφέρει υψηλές επιδόσεις µε ιδιαίτερα 
χαµηλή κατανάλωση καυσίµου, άνεση και 
πολυχρηστικότητα µε ιπποδυνάµεις που 
ξεκινούν από τους 75 ίππους και φτάνουν 
τους 105. Ταυτόχρονα οι επισκέπτες έχουν 
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα 
πακέτα ειδικών τιµών που προσφέρει ο 
Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη για τα 

ετοιµοπαράδοτα τρακτέρ της σειράς MF3700.
Εκτός από τα τρακτέρ της σειράς MF3700 
διαθέσιµοι θα είναι και γεωργικοί ελκυστήρες 
των σειρών S & GS µε µεγάλο εύρος 
κινητήρων AGCO-SISU POWER τεχνολογίας 
Common-rail χαµηλής κατανάλωσης 
καυσίµου και υψηλών επιδόσεων µε 
ιπποδυνάµεις από 75 έως 400 ίππους. Στους 
ελκυστήρες αυτούς δίνεται η επιλογή 4 
διαφορετικών κιβωτίων ταχυτήτων12Χ12 
Dyna-4, Dyna-6 και Dyna-VT, είναι 
εξοπλισµένοι µε το καινοτόµο σύστηµα 
µετεπεξεργασίας καυσίµων χωρίς συντήρηση, 
σύστηµα που συµβάλει παράλληλα και 
στην εργονοµική σχεδίαση των τρακτέρ 
προσφέροντας άπλετη εµπρόσθια ορατότητα 
συµβάλλοντας στην άνετη και ασφαλή 
εργασία των αγροτών.
Σηµειώνεται πως ο Όµιλος Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη ανέλαβε πρόσφατα την εισαγωγή 
και τη διανοµή των αγροτικών ελαστικών της 
εταιρείας Goodyear by TITAΝ.

TERRA AE

Για πρώτη φορά σε έκθεση 
φέρνει η Terra AE τον καλλιεργητή 
Kverneland CLC Pro Classic 
Στο χώρο της Terra ΑΕ τα φώτα θα πέσουν στη 
γεωργία ακριβείας µε µηχανήµατα όπως είναι ο 
λιπασµατοδιανοµέας Kverneland CL-1550 lt Geospread, 
το αναρτώµενο ψεκαστικό Kverneland iXter B18 µε 30 µ. 
ράµπα ψεκασµού και ηλεκτρική διαχείριση ακροφυσίων 
καθώς και το νέο τερµατικό Isomatch Tellus Pro. 
Ντεµπούτο θα κάνει επίσης ο αναρτώµενος καλλιεργητής 
Kverneland CLC Pro Classic 3 σειρών µε ελάσµατα 
ασφαλείας και κύλινδρο Actipack Roller. 
Ακόµη, θα παρουσιαστεί ο συνδυασµός σβωλοκόπτη 
Kverneland. Παράλληλα στην γκάµα µηχανηµάτων 
της Terra ΑΕ θα βρίσκονται η series 3m + πνευµατική 
σπαρτική σιτηρών DA 3m µε 24 δίσκους CX, το 
συµβατικό άροτρο Kverneland AD-85 4υνο, το 
αναστρεφόµενο άροτρο Kverneland LD-85-200 4υνο, 

το αναρτώµενο αναδιπλούµενο πολύδισκο 
Kverneland Qualidisk Farmer 4000F και το 

αναρτώµενο χορτοκοπτικό Kverneland 
TA 2320M 5 δίσκων.

∆υναµική η παρουσία της «Η ∆ήµητρα» A.E µε το εξωχώραφο 
Spire Trend να κάνει ντεµπούτο όπως και το νέο Zetor Hortus

Η εταιρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. συµµετέχει ενεργά 
και φέτος στην Agrothessaly (Τέντα Β – Περίπτερο 
32), παρουσιάζοντας µια πληθώρα µοντέλων 
τρακτέρ, παρελκόµενων και ελαστικών. Εκτός 
από τα γνωστά εξωχώραφα µοντέλα της Zetor, θα 
παρουσιαστεί και το νέο εύχρηστο µικρό τρακτέρ 
Hortus, ένα τρακτέρ ιδανικό για εργασία σε µικρές 
φάρµες, πάρκα και κήπους, αθλητικές εγκαταστάσεις 
και πολλά άλλα.  Όσον αφορά στην γκάµα της 
Lamborghini, θα παρουσιαστούν πολλά δενδροκοµικά 
και αµπελουργικά µοντέλα, µεταξύ αυτών και τα 
δηµοφιλή στην ελληνική αγορά, Spire F/S, Spire F 

Target και RF Trend, καθώς και το δενδροκοµικό 
Spire F 80, εξοπλισµένο µε τη νέα σύγχρονη καµπίνα 
χαµηλού ύψους Special Cab. Την πρώτη εµφάνισή 
του θα κάνει και το νέο υπερσύγχρονο δενδροκοµικό 
Spire S VRT. Στην έκθεση θα παρουσιαστεί για πρώτη 
φορά και το νέο εξωχώραφο µοντέλο Spire Trend 
70 έως 100 ίππων. Τα βλέµµατα όλων, αυτόµατα 
θα στραφούν βέβαια στο επιβλητικό εξωχώραφο 
µοντέλο Spark 140 VRT. Το νέο µοντέλο της σειράς 
Spark, που θα βρίσκεται για πρώτη φορά στην 
έκθεση, είναι εξοπλισµένο µε το σύγχρονο κιβώτιο 
συνεχούς µεταβαλλόµενης ταχύτητας.

▲
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Πλήρης γκάµα λύσεων φυτοπροστασίας 
για τις σηµαντικότερες ελληνικές καλλιέργειες

Στο πλαίσιο της συµµετοχής της στην 
έκθεση Agrothessaly,η Χελλαφάρµ A.E θα 
παρουσιάσει τα προϊόντα:
Madex Top: εντοµοκτόνο για την 
καταπολέµηση της καρπόκαψας των 
µηλοειδών.
CheckMate: φεροµόνες φύλλου 
του ακµαίου θηλυκού για τον έλεγχο 
της καρπόκαψας των µηλοειδών, 
της καρπόκαψας της ροδακινιάς και 
δαµασκηνιάς (Γραφολίτα), της ανάρσιας 
των πυρηνοκάρπων, και της ευδεµίδας του 
αµπελιού µε τη µέθοδο της παρεµπόδισης 
της σύζευξης (κοµφούζιο).
Admiral: εντοµοκτόνο ρυθµιστής 
ανάπτυξης µε δράση σε κοκκοειδή και 
αλευρώδεις.
Helicovex: εντοµοκτόνο για την 
καταπολέµηση του πράσινου σκουληκιού 

στο βαµβάκι και σε άλλες 

καλλιέργειες.
Borneo: ακαρεοκτόνο για τον έλεγχο 
του τετράνυχου στο βαµβάκι και σε άλλες 
καλλιέργειες.
Surround WP Crop Protectant: ένα 
πρωτοπόρο σκεύασµα µε αποδεδειγµένη 
αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση της 
ψύλλας της αχλαδιάς, του δάκου της ελιάς 
και του θρίπα του αµπελιού. 
Katana: το νέο ζιζανιοκτόνο για τις 
καλλιέργειες ελιάς, αµπελιού και 
εσπεριδοειδών.  
Επίσης η Χελλαφάρµ A.E θα προχωρήσει στην 
παρουσίαση των ποικιλιών βάµβακος Progen, 
Carisma, Flash, BA320, Edessa και Lydia. 
Τέλος στο χώρο της εταιρείας θα 
παρουσιαστεί η προϊοντική γκάµα της 
Χελλαφάρµ για τις καλλιέργειες βαµβακιού, 
µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ελιάς και 
αµπελιού. 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ A.E
Εκθεσιακό ντεµπούτο για τα 
καινοτόµα προϊόντα STAMPA 

των εταιρειών Φυτοθρεπτική 
και ORA Services 

Στην 12η Πανελλήνια Έκθεση για 
τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία 
«Agrothessaly», η οποία 
πραγµατοποιείται από τις 28 
Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 
συµµετέχουν η Φυτοθρεπτική 
και η ORA Services µε στόχο 
την παρουσίαση των προϊόντων 
STAMPA που φέρνουν την 
καινοτοµία στην αγορά του 
λιπάσµατος.
Τα προϊόντα STAMPA «Κοκκώδη 
και υδατοδιαλυτά» βρίσκονται στην 
αγορά µέσω και των δύο εταιριών 
(Φυτοθρεπτική και ORA Services). 
Mετά από µία περιοδεία σε όλη την 
Ελλάδα, τα STAMPA συµµετέχουν 
στην πρώτη τους έκθεση για 

να γνωρίσει το ευρύ κοινό την 
καινοτοµία τους και τις ιδιότητές 
τους. Όπως ενηµερώνουν οι 
εταιρείες Φυτοθρεπτική και ORA 
Services, περιµένουν το κοινό για 
να συζητήσουν µαζί του τα θέµατα 
της εφαρµογής των STAMPA στο 
βαµβάκι και την εφαρµογή όλων 
των προϊόντων στις καλλιέργειές 
τους µέσω του «Project 25» της 
θρέψης, δηλαδή 25 καλλιεργειών. 
Παράλληλα να σηµειωθεί εδώ 
πως ειδική θέση για την έκθεση 
Agrothessaly έχει το προϊόν 
Stimulante PLUS που δίνει µεγάλη 
αύξησης παραγωγής στο βαµβάκι. 
Η θέση του Περιπτέρου: Hall: Τέντα 
Α – Stand: C36

▲

Η SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ ΤΗΣ DELTA GAMMA AGRO

HSipcam Ελλάς, θυγατρική του πολυεθνικού 
οµίλου αγροχηµικών Sipcam – OXON, 
ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συµφωνίας 
για την εξαγορά των φυτοπροστατευτικών και 
των προϊόντων θρέψης της Delta Gamma Agro 
ΑΒΕΕ, της εταιρείας που το όνοµά της είναι 
συνυφασµένο µε µερικά από τα δηµοφιλέστερα 
και πιο διαδοµένα στη χώρα µας προϊόντα ειδικής 
θρέψης και βιοδεγέρτες ιχνοστοιχείων. 
Μέσω της συγκεκριµένης εξαγοράς, τίθεται 
σε εφαρµογή και στην Ελλάδα ο στρατηγικός 

σχεδιασµός του οµίλου Sipcam 
– OXON για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων του στον τοµέα 
των εξειδικευµένων προϊόντων 
ειδικής θρέψης. 
Συνυπολογίζοντας τις δύο 

πρόσφατες σηµαντικές εξαγορές της Agricrop 
στην Αυστραλία και της Sofbey Ελβετίας (διαθέτει 
εξελιγµένη τεχνολογία στην παραγωγή χηµικών 
λιπασµάτων µε τις ονοµασίες Black Jack και 
Nutex Black), γίνεται σαφής η πρόθεση της 
Sipcam, να επενδύσει δυναµικά στην ανάπτυξη 
του κλάδου ειδικής θρέψης.
Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή ο ιδρυτής της 
Delta Gamma Agro, Νίκος Γαλάνης, δήλωσε: 
«Έχοντας επενδύσει πάνω από 40 χρόνια στην 
ανάπτυξη προϊόντων ειδικής θρέψης που έχουν 

τύχει ευρείας αποδοχής από τους Έλληνες 
παραγωγούς, εµπιστευόµαστε την Sipcam Ελλάς 
ως συνεχιστή µιας µεγάλης παράδοσης.  Είµαστε 
βέβαιοι πως συνδυάζοντας την παράδοση αυτή 
µε τις δυνατότητες και τα προϊόντα του διεθνούς 
οµίλου Sipcam - OXON θα έχουµε τη δυνατότητα 
να προσφέρουµε στους Έλληνες παραγωγούς 
αξιόλογα προϊόντα για την υποστήριξη και των 
πιο απαιτητικών καλλιεργειών».
Επιβεβαιώνοντας αυτή τη δέσµευσή της, η 
Sipcam Ελλάς ανακοίνωσε την ενίσχυση του 
επιστηµονικού της δυναµικού µε τέσσερις νέους 
γεωπόνους που διαθέτουν αξιόλογη εµπειρία τόσο 
στη φυτοπροστασία όσο και στην ειδική θρέψη.
Όλα τα προϊόντα της Sipcam Ελλάς θα 
παρουσιαστούν στην έκθεση Agrothessaly 
2019 που θα διεξαχθεί στη Λάρισα από 28 
Φεβρουαρίου έως και 3 Μαρτίου 2019.
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Cotton Trails Conference
 Βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

 Εμπόριο και Χρηματιστήρια Βάμβακος

 Βιομηχανία Μόδας και Υπεραξίες στο Βαμβάκι

ΤΕΝΤΑ Α | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  D05  |  Zωντανή συζήτηση (workshop – live streaming)

ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  Δρ Μωχάμεντ Νταράουσε 
Προϊστάμενος Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού 

Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης 

Βάμβακος 

  Βασίλης Ανδριώτης
Σπύρος Ανδριώτης Α.Ε. - DELTAPINE

  Σάββας Μπαχαντίρογλου
Βαμβακοκαλλιεργητής  

Μέλος Ομάδας Cotton Farsala

  Σίμος Κόκκινος
ΙΝΑ SA Cotton

  Γιώργος Καραϊσκος
Βαμβακοκαλλιεργητής Θεσσαλίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τη συζήτηση 
στο studio θα 
απασχολήσουν 
θέματα όπως:

ΧΟΡΗΓΟΙ

Συντονιστής: 

Γιάννης Πανάγος

Εκδότης / Διευθυντής

Agrenda / Agronews

Σάββατο 02 
Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

  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
  Φώτης Παπαδόπουλος 
Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών 

«Η ΕΝΩΣΗ»

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε
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