
Προπωλήσεις βάμβακος    
με θεσμικό πλαίσιο για αγρότες    
Έρχεται απόφαση που θα οριοθετεί τον τρόπο για την προστασία των συναλλασσομένων      

Λάθος κατάλαβε λέει ο Φάµελλος 
η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
και υπερκοστολόγησε το τέλος 
άρδευσης. Τώρα καλούνται οι 
ΤΟΕΒ να λύσουν το γρίφο. σελ. 18

Από τις 14 Μαρτίου αυξάνεται 
κατά 10.000 ευρώ το όριο των 
κρατικών ενισχύσεων στην τριετία  
ανά δικαιούχο, µια ρύθµιση που 
θα έχει αναδροµική ισχύ. σελ. 4

Ακριβή άρδευση 
ή παρερµηνεία; 

Ως 25.000 ευρώ 
de minimis ο ένας

Αγροτικό Ταμείο Εγγυήσεων,
λύση για τα Σχέδια Βελτίωσης
Στο Αγροτικό Ταµείο Εγ-
γυήσεων που  ιδρύεται µε 
τις πλάτες του  European 
Investment Fund, ανα-
ζητείται η λύση για την πρόο-
δο στην υπόθεση των Σχεδίων 
Βελτίωσης. Την είδηση έφερε 

πιο κοντά, η συνάντηση 
που είχε στα µέσα της ε-
βδοµάδας, ο υπουργός 
Σταύρος Αραχωβίτης, µε 

εκπροσώπους της Ένωσης Ελ-
ληνικών Τραπεζών, την οποία 
προανήγγειλε η Agrenda. σελ. 8

Θέµα ηµερών η θεσµοθέτηση 
για πρώτη φορά των προπωλή-
σεων βάµβακος. Πληροφορίες 
της Agrenda φέρουν τους εµπλε-
κόµενους αγρότες και εκκοκκι-
στές να έχουν συµφωνήσει σε 

ένα πλαίσιο συµβάσεων για τι-
µές και παραδόσεις που θα δι-
ασφαλίζει τους συναλλασσόµε-
νους και θα ενισχύσει τις προ-
σπάθειες παραγωγής και διάθε-
σης ποιοτικού βάµβακος. σελ. 16

ΣABBATO: † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Νικολάου Πλανά, Ησυχίου  Μήνας 3ος, Εβδ. 9η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:56 - ∆ύση 18:19 ΣΕΛΗΝΗ: 26 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Νέο µητρικό 
υλικό για τιµή 
στα αρωµατικά   

σελ. 20-21

∆έκα µόρια 
κάτω η βάση 
στο 14χίλιαρο   

σελ. 20

Σε καινούργιο 
σταυροδρόµι 
µπήκε το κρασί      

σελ. 44-45

Ο πρώτος που εφηύρε 
τη γεωργία ακριβείας     
Με 2,5 χιλιάδες στρέµµατα, κάνει 
λιπασµατοδιανοµέα για να... βλέπει 
το χωράφι, ο Καραΐσκος. σελ. 58 
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Έσκασε η φούσκα, 
απούλητα τριφύλλια 
Οι κτηνοτρόφοι δεν αγοράζουν 
µηδική, οι αποθήκες είναι γεµάτες, 
και οι τιµές στον πάτο. σελ. 50-51

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 22/02

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

236
181

72,19
2,65

01/03

234
180

71,74
2,47

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

ΕΝΘΕΤΟ 

Ο πρώτος που εφηύρε 
τη γεωργία ακριβείας     
Με 2,5 χιλιάδες στρέµµατα, κάνει 
λιπασµατοδιανοµέα για να... βλέπει 
το χωράφι, ο Καραΐσκος. σελ. 58 
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13866

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50083

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13507

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85695

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
126,77600

• Στρατηγική για καλύτερες τιµές το νέο 
µητρικό υλικό στα αρωµατικά  σελ. 21
• Στερεύει από αποθέµατα ελαιολάδου
η Ιταλία µέσα στην άνοιξη σελ. 24

• Με διεθνή χαρακτηριστικά φέτος 
η έκθεση AgroThessaly σελ. 28, 37
• Η εξόφληση εντός 60 ηµερών για νωπά 
οδηγείται στην αποτυχία σελ. 26

• Το ενσακκιστήριο της Yara Ελλάς στο Βόλο 
ανεβάζει συνεχώς στροφές σελ. 48
• Ανοίγει σε περισσότερους το Μέτρο 
των Μικρών Εκµεταλλεύσεων σελ. 20

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Συνεχίζονται οι φορτώσεις πλοίων µε σκληρό σιτάρι παλαιότερων 
συµβολαίων και προορισµό την Τυνησία. Στην αρχή της εβδοµάδας, 
λόγω νέων ζητήσεων από την Κίνα, εµφανίστηκαν αρκετοί 
αγοραστές για τα ελληνικά βαµβάκια, εντούτοις κλείστηκαν λίγες 
δουλειές. ∆υσαρέσκεια καταγράφεται σε όλα τα παραγωγικά 
κέντρα της χώρας που ασχολούνται µε την καλλιέργεια του 
«Μπασµά». Στο ελαιόλαδο, η υποτονικότητα συνεχίζεται. 

Ευρύτοµο φιστικιάς
Το ευρύτοµο της φιστικιάς, (Eyrytoma 
plotnikovi) είναι ίσως ο σηµαντικότερος 
εχθρός της καλλιέργειας, καθώς οι 
ζηµιές µπορεί να φθάσουν και το 95%. 
Το έντοµο, όπως λένε οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου ξεχειµωνιάζει µε τη 
µορφή προνυµφών µέσα στους καρπούς 
επάνω στο δέντρο ή σε αυτούς που 
έχουν πέσει στο έδαφος. Οι ζηµιές 
προκαλούνται κυρίως από τα σκουλήκια 
που αρχικά τρώνε τα µαλακά εσωτερικά 
τοιχώµατα του καρπού και αργότερα τον 
σπόρο. Οι ζηµιωµένοι καρποί µαυρίζουν 
και µένουν στο δέντρο και αφού πέσουν 
τα φύλλα, σε αντίθεση µε τους κούφιους, 
που πέφτουν νωρίτερα. 

Μείωση πληθυσµού 
Για τη µείωση του πληθυσµού του 
εντόµου οι ειδικοί συστήνουν επιµελή 
συλλογή, αποµάκρυνση και καταστροφή 
των µουµιοποιηµένων καρπών, µέσα 
στους οποίους διαχειµάζει το ευρύτοµο 
ως ώριµη προνύµφη. Ένα ποσοστό των 
καρπών αυτών καλό είναι να ελέγχεται 
για την παρουσία προνυµφών στο 
εσωτερικό τους, ώστε να τοποθετηθούν 
σε διαφανή δοχεία την ερχόµενη άνοιξη, 
για ακριβή προσδιορισµό της εξόδου του 
εντόµου και την αποφυγή ψεκασµών 
πριν αυτό εµφανιστεί.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 02-03-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές από το µεσηµέρι. 
Το απόγευµα σποραδικές 
καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο και 
Πελοπόννησο και το βράδυ σε 
Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα και 
Κρήτη. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή µε µετρίων 
εντάσεων ανέµους στα κεντρικά 
και τα βόρεια από ανατολικές 
διευθύνσεις και µετά βόρειες.

Κυριακή 03-03-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και στα νότια 
σποραδικές καταιγίδες. Λίγα 
χιόνια στα ορεινά της βόρειας 
Ελλάδας. Τα φαινόµενα θα 
περιοριστούν στα νοτιότερα και 
θα εξασθενίσουν από το 
απόγευµα, ενώ τη νύχτα θα 
σταµατήσουν. Θερµοκρασία σε 
πτώση στα βόρεια και ανατολικά. 

∆ευτέρα 04-03-2019
και Τρίτη 05-03-2019 
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες το 
πρωί στα νότια και από το 
απόγευµα της ∆ευτέρας στα 
δυτικά και βόρεια. Οι άνεµοι θα 
πνέουν ασθενείς από βόρειες 
διευθύνσεις και βαθµιαία θα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

στραφούν σε δυτικούς 
νοτιοδυτικούς. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο από την Τρίτη. 

Τετάρτη 06-03-2019
έως Παρασκευή 
08-03-2019
Λίγες νεφώσεις που από το 
απόγευµα της Τετάρτης στα 
δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν. 
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα 
τις πρωινές και βραδινές ώρες, 
κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι 
άνεµοι θα πνέουν νότιοι 
νοτιοδυτικοί ασθενείς, αλλά στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε περαιτέρω άνοδο.

Στα νότια οι άνεµοι 
θα πνέουν δυτικοί 
νοτιοδυτικοί 4 µε 
6 µποφόρ. Στα 
κεντρικά και βόρεια 
από ανατολικές 
διευθύνσεις 3 µε 5 
µποφόρ.
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Σε µια χώρα η οποία θέλει να λέει ότι απο-
δίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυ-
ξη της αγροτικής παραγωγής θα εί-
χε ιδιαίτερο ενδιαφέρον µια τεκµηρι-
ωµένη επιστηµονική µελέτη, η οποία 
να δίνει µια καθαρή εικόνα του οικο-
νοµικού οφέλους που απολαµβάνει 
ο παραγωγός σε σχέση µε την τελική 
τιµή διάθεσης των αγροτικών προϊό-
ντων είτε αυτά διατίθενται νωπά και 
χωρίς επεξεργασία είτε περνούν από 
συγκεκριµένα στάδια µεταποίησης. 

Παίρνουµε αφορµή από κάποιο δηµοσί-
ευµα του Observer µε βάση το οποίο, 
στη µακρινή Ακτή Ελεφαντοστού, οι 
αγρότες παραγωγοί κόκκων κακάο, ε-
νώ τη δεκαετία του ’70 απολάµβαναν 
το 50% της τελικής τιµής µε την οποία 
έφθανε στην κατανάλωση µια σοκο-
λάτα, σήµερα τους µένει αντίστοιχα, 
µόλις το 6% (άρθρο σελ. 57).

Σίγουρα στην Ελλάδα δεν έχουµε φθάσει 
ακόµα εκεί, ωστόσο θεωρείται βέβαιο 
ότι το ποσοστό που κατά βάση µένει 
για τον παραγωγό βαίνει επίσης συ-
νεχώς µειούµενο. Εκτιµάται µάλιστα 
ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όσο µε-
γαλώνει η προστιθέµενη αξία ενός 
προϊόντος, τόσο περιορίζεται κατ’ α-
ναλογία το ποσοστό του οφέλους που 
απολαµβάνει ο παραγωγός. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 
βαµβάκι, ένα καθαρά βιοµηχανικό 
προϊόν το οποίο διέρχεται από κάποια 
στάδια επεξεργασίας πριν φθάσει να 
αποτελεί πρώτη ύλη στις δηµιουργί-
ες του κλάδου της ένδυσης και της λε-
γόµενης παγκόσµιας βιοµηχανίας µό-
δας. Παρατηρείται, λοιπόν, το φαινό-
µενο, όσο µεγαλύτερη καθίσταται η υ-
περαξία του τελικού προϊόντος, τόσο 
χαµηλότερο υπολογίζεται, τουλάχι-
στον ως ποσοστό, το µερίδιο των πα-
ραγωγών της πρώτης ύλης, δηλαδή 
του συσπόρου βάµβακος, επ’ αυτού. 

Η περίπτωση του βάµβακος δεν είναι βέ-
βαια η µοναδική. Και σε πολλά άλλα 
προϊόντα, τόσο βιοµηχανικά όσο και 
προϊόντα που αποτελούν την πρώτη ύ-
λη για επεξεργασµένα τρόφιµα, παρα-
τηρείται εξελικτικά µια αποδυνάµωση 
της προσόδου που απολαµβάνει ο πα-
ραγωγός σε σχέση µε τους υπόλοιπους 
συντελεστές της αλυσίδας υπεραξίας. 
Η περαιτέρω µελέτη επί του θέµατος 
καθίσταται αναµφιβόλως επιτακτική.   

Agrenda

Η συμμετοχή 
βαίνει μειούμενη





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Mεγαλύτερη ευελιξία στις εθνικές κυ-
βερνήσεις να αντιδράσουν ταχύτερα, 
για να στηρίξουν τους αγρότες τους 
σε περιόδους κρίσης δίνει η απόφα-
ση της Κοµισιόν µε την οποία δύνα-
ται να αυξήσουν από τις 14 Μαρτί-
ου, στα 25.000 ευρώ από τα 15.000 
ευρώ τα ποσά των κρατικών ενισχύ-
σεων, σε διάστηµα µιας τριετίας. Πα-
ράλληλα, αυξάνεται κατά 25% και το 
εθνικό όριο από το 1% στο 1,25% της 
αξίας αγροτικής παραγωγής.

Μάλιστα, το χαλί για την αύξηση 
των ανώτατων ορίων de minimis και 
τις σχετικές ανακοινώσεις της Κοµι-
σιόν στα τέλη της περασµένης εβδο-
µάδας, έστρωσαν τα αµφιλεγόµενα 
σε σχέση µε τον ανταγωνισµό µέτρα 
στήριξης (δηµόσια παρέµβαση 49 ε-
κατ. ευρώ για απορρόφηση 20.000 
τόνων Pecorino) για την ανάκαµψη 
των τιµών αιγοπρόβειου γάλακτος 
στην Ιταλία, τα οποία ανακοινώθη-
καν από τον υπουργό της Gian Marco 
Centinaio, µετά από συνάντηση µε 
τον Επίτροπο Φίλ Χόγκαν. «∆εν εί-
ναι κρατική ενίσχυση», δήλωσε σχε-
τικά ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλί-
ας, Gian Marco Centinaio, µετά από 

τη συνάντηση µε τον Ευρωπαίο Επί-
τροπο, θέλοντας να διασκεδάσει τις 
όποιες εντυπώσεις περί αθέµιτου α-
νταγωνισµού στην αγορά. 

Γενικά, το ανώτατο ποσό ενίσχυ-
σης που µπορεί να διανεµηθεί ανά 
αγρόκτηµα, κατά τη διάρκεια τριών 
ετών, θα αυξηθεί από 15.000 ευρώ 
σε 20.000 ευρώ. Ωστόσο, εάν µια 
χώρα δεν δαπανήσει περισσότερο 
από το 50% του συνολικού κονδυλί-
ου της εθνικής βοήθειας σε έναν συ-
γκεκριµένο γεωργικό τοµέα, µπορεί 
να αυξήσει ακόµα περισσότερο την 
ενίσχυση de minimis ανά εκµετάλ-
λευση σε 25.000 ευρώ και το εθνι-

κό ποσό στο 1,5% της ετήσιας παρα-
γωγής. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξη-
ση κατά 66% του ανώτατου ορίου α-
νά γεωργό και αύξηση κατά 50% του 
εθνικού ανώτατου ορίου.

Για τις χώρες που επιλέγουν αυ-
τό το ανώτατο όριο, οι νέοι κανόνες 
απαιτούν τη δηµιουργία υποχρεωτι-
κών κεντρικών µητρώων σε εθνικό 
επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει την πα-
ρακολούθηση των χορηγηθεισών ε-
νισχύσεων, προκειµένου να απλο-
ποιηθεί και να βελτιωθεί η παράδο-
ση και η παρακολούθηση της απο-
καλούµενης ενίσχυσης de minimis. 
Αρκετά κράτη-µέλη διατηρούν ήδη 
τέτοια µητρώα, τα οποία θα τους επι-
τρέψουν να εφαρµόσουν τα υψηλό-
τερα ανώτατα όρια αµέσως.

Αναφορικά µε τους νέους κανό-
νες ο αρµόδιος για τη γεωργία κοι-
νοτικός Επίτροπος Φιλ Χόγκαν δή-
λωσε: «Η πρόταση της Επιτροπής για 
νέους κανόνες για τις κρατικές ενι-
σχύσεις στον γεωργικό τοµέα αντι-
κατοπτρίζει την αξία αυτής της µορ-
φής στήριξης σε περιόδους κρίσης. 
Με την αύξηση του µέγιστου ποσού 
ενίσχυσης στους αγρότες οι εθνι-
κές αρχές θα έχουν µεγαλύτερη ευ-
ελιξία και θα είναι σε θέση να αντι-
δράσουν ταχύτερα και αποτελεσµα-
τικότερα για να στηρίξουν τους ευ-
άλωτους αγρότες. Σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις, το ποσό της κρατικής ε-
νίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί 
σε µεµονωµένους γεωργούς θα αυ-
ξηθεί κατά 66%. Αυτοί οι νέοι κανό-
νες θα συνεχίσουν να συνοδεύουν 
τους συνήθεις κανόνες κοινοποί-
ησης για τις κρατικές ενισχύσεις».

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Mαρτίου 2019Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στα 25.000 ευρώ το ατομικό 
όριο de minimis ενισχύσεων   
Από 14 Μαρτίου η αύξηση που αποδέχθηκε η ΕΕ, λόγω Ιταλίας

Αύξηση ορίου κατά 30% έχει ζητήσει η Βάθη

Μπάτζετ
Εάν µια χώρα δεν δαπανήσει πάνω 

από το 50% του κονδυλίου της 
εθνικής βοήθειας σε έναν συγκε-
κριµένο τοµέα, µπορεί να αυξήσει 
τα de minimis στα 25.000 ευρώ

Άνευ έγκρισης 
για µικρά ποσά
Σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις, οι 
χώρες µέλη κοινοποιούν τις 
κρατικές ενισχύσεις στην Επιτροπή 
και δεν µπορούν να εφαρµόσουν 
το µέτρο ενίσχυσης µέχρις ότου 
εγκριθεί από την Επιτροπή. Ωστόσο, 
όταν τα ποσά ενίσχυσης είναι 
αρκετά µικρά, όπως στην 
περίπτωση των ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας, οι χώρες της ΕΕ 
δεν χρειάζεται να τα κοινοποιούν 
στην Επιτροπή ή να λαµβάνουν την 
άδειά της. Χρησιµοποιούνται επίσης 
για πολύ ειδικούς σκοπούς, π.χ. για 
να συµβάλουν στην πρόληψη ή 
στην εξάλειψη ασθενειών των 
ζώων αµέσως µόλις εκδηλωθούν.

Σε εγχώριο επίπεδο το θέµα των 
κρατικών ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας και ποια αγροτικά προ-
ϊόντα θα αφορά ξεκίνησε εδώ και 
µήνες, µε στόχο των επικεφαλής 
της πλατείας Βάθη και της Μεσο-
γείων να «βολέψουν» όσες καλλι-
έργειες ζηµιώθηκαν το 2018 και 
δεν µπόρεσαν να αποζηµιωθούν 
από τον ΕΛΓΑ. Ωστόσο το υπόλοι-
πο του συνολικού µπάτζετ των de 
minimis δεν είναι αρκετό ώστε να 
τα καλύψει όλα, δεδοµένου ότι τα 

υπάρχοντα κονδύλια περί τα 35 ε-
κατ. ευρώ επουδενί επαρκούν. Ση-
µειωτέων ότι η  χώρα µας δικαιού-
ται να παράσχει de minimis συνο-
λικού ύψους 110 εκατ. ευρώ την 
τριετία (2017-2018-2019), ενώ ή-
δη έχει ζητήσει την έγκριση αύξη-
σης του ορίου κατά 30%. 

Πάντως από τον ∆εκέµβριο του 
2018 ως σήµερα οι de minimis 
που δόθηκαν αφορούν τα αιγο-
πρόβατα (40 εκατ. ευρώ), τον κα-
πνό (8,2 εκατ. ευρώ) και τα πυρη-

νόκαρπα (13,2 εκατ. ευρώ). Μάλι-
στα, το επόµενο διάστηµα µόνο τα 
αχλάδια, τα τεύτλα, τα µανταρίνια 
της Αργολίδας και τα ψάρια από τις 
λιµνοθάλασσες θα δουν ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας, αναφέρουν οι 
πληροφορίες της Agrenda από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Την ίδια ώρα, κάθετα αρνητικοί εί-
ναι από την πλατεία Βάθη όσον α-
φορά de minimis στο βαµβάκι, την 
ελιά, το ελαιόλαδο, τη βιοµηχανι-
κή ντοµάτα και τα όσπρια.  

Το χαλί για την αύξηση των ανώτατων ορίων de minimis είχε στρώσει η 
Ιταλία και ο υπουργός Γεωργίας της χώρας, Gian Marco Centinaio.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ DE MINIMIS

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΧΛΑ∆ΙΑ 

ΤΕΥΤΛΑ

MΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

40

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2017-2018-2019

8,2

110

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

13,2

ΨΑΡΙΑ
ΑΠΟ ΛΙMΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ

DE MINIMIS ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 

ΕΝΩ Η∆Η 
ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ

110

30%
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ελαφρά απογοητευµένους αφήνει τους δικαιούχους πα-
ραγωγούς η διαδικασία πίστωσης των πρώτων επτά συν-
δεδεµένων, που αναµένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά 
µέχρι τη ∆ευτέρα, αφού οι ενισχύσεις είναι κατάτι µειω-
µένες σε σχέση µε πέρυσι. Ο δρόµος άνοιξε µε την έκ-
δοση των αποφάσεων που ορίζουν το ύψος της ενίσχυ-
σης σε σκληρό σιτάρι, όσπρια, πρωτεϊνούχα καρποδοτικά 
ψυχανθή, πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, καρπούς 
µε κέλυφος, µήλα και σπαράγγια. Ωστόσο το µεγάλο εν-
διαφέρον των παραγωγών µετατίθεται αφενός στην ει-
δική ενίσχυση βάµβακος, που αναµένεται περί τα µέσα 
του µήνα και αφετέρου στις πληρωµές που αφορούν υ-
πόλοιπα παλιών εξισωτικών, αλλά και ρέστα ενιαίας ενί-
σχυσης για όσους είχαν θέµατα µε τους δασικούς χάρτες. 

Αρχικά, όσον αφορά το πριµ στους βαµβακοπαραγω-
γούς, αυτό αναµένεται την εβδοµάδα µετά την Καθαρά 
∆ευτέρα, µε την ενίσχυση να υπολογίζεται περί τα 69 ευρώ 
το στρέµµα. Μάλιστα, όπως ήδη έχει γράψει η Agrenda, 
η ολιγοήµερη καθυστέρηση από τις αρχικές δεσµεύσεις 
του ίδιου του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη για πληρω-
µή ως τέλος Φεβρουαρίου, οφείλεται στην έλλειψη τα-
µειακής ρευστότητας, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα 
ποσό κοντά στα 160 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι δεν 
θα γίνει µαζική µείωση του πλαφόν ανά Περιφέρεια, ω-
στόσο δεν θα χαθεί η συνδεδεµένη για όσους καλλιερ-
γητές είχαν ζηµιά η οποία έχει δηλωθεί στον ΕΛΓΑ και ε-
φόσον τα πορίσµατα των γεωπόνων του οργανισµού δεί-
ξουν απώλεια παραγωγής, λόγω καιρικών συνθηκών. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης των λογα-
ριασµών των δικαιούχων µε τις πρώτες συνδεδεµένες, 
και πριν να µπει η ειδική ενίσχυση στους βαµβακοπαρα-
γωγούς, αναµένεται να πάρουν σειρά πληρωµής και οι 
ενισχύσεις  για τα συµπύρηνα ροδάκινα προς χυµοποίη-
ση και τους σπόρους σποράς, των οποίων οι αποφάσεις 
µε το ύψος του πριµ έχουν ήδη πάρει ΦΕΚ.

∆ιορθώσεις λόγω δασικών και επιλεξιµότητας 
αγροτεµαχίων µέχρι το… Πάσχα 

Εν τω µεταξύ, µε σταδιακές πιστώσεις θα κλείνουν οι 
εκκρεµότητες όσων παραγωγών έχουν απλήρωτα υπό-
λοιπα από την ενιαία ενίσχυση της περσινής χρονιάς. Σε 
πρώτη φάση θα µπουν χρήµατα σε αγρότες και κτηνο-
τρόφους που δεν πληρώθηκαν καθόλου ή µερικώς λό-
γω των δασικών χαρτών, αλλά µόνο για όσες διορθώ-
σεις έγιναν µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2018. Ωστόσο, η δι-
αδικασία είναι συνεχής και όσοι φάκελοι διορθώνονται 
θα πληρώνονται οι δικαιούχοι τµηµατικά.

Όσον αφορά τώρα τις µέχρι σήµερα εκκρεµείς ενστά-
σεις της ενιαίας του 2018 σε όσους παραγωγούς είχαν 
προβλήµατα επιλεξιµότητας µε τα χωράφια τους, µε το 
ΑΤΑΚ κ.λπ., αυτές θα τρέξουν µέχρι και το Πάσχα, σύµ-
φωνα µε τον Σταύρο Αραχωβίτη. Όπως απάντησε ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το βήµα της Βουλής 
σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Φθιώτιδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ∆ηµήτριου Βέττα «για τις µέχρι σήµερα εκκρεµείς 

ενστάσεις προγραµµατίζεται η πληρωµή τους το αργό-
τερο πριν από το Πάσχα, ενώ για τα απορριπτέα αγροτε-
µάχια δεν χάνεται το δικαίωµα του επιτόπιου τρόπου».

Ποσά και εκτάσεις για τις 7 πρώτες συνδεδεµένες 
Οι αποφάσεις που καθορίζουν το ύψος των συνδεδε-

µένων για τις επτά πρώτες καλλιέργειες, έχουν ως εξής: 
 Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη 

στήριξη στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού είναι 
156.221,32 εκτάρια και υπολείπεται της έκτασης ανα-

φοράς των 250.000 εκταρίων. Η µοναδιαία τιµή στήρι-
ξης ανέρχεται στα 75,98 ευρώ ανά εκτάριο.

 Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη 
στήριξη στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζο-
νται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι 33.128,39 εκτά-
ρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκτα-
ρίων. Συνεπώς η µοναδιαία τιµή στήριξης υπολογίζεται 
διαιρώντας τον προϋπολογισµό του µέτρου για το έτος 
2018 (4.828.375 ευρώ) µε τα επιλέξιµα εκτάρια και δια-
µορφώνεται στα 145,75 ευρώ ανά εκτάριο.

 Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη στα 
πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή είναι 82.539,44 εκτά-
ρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 40.000 εκτα-
ρίων. Με τον προϋπολογισµό του µέτρου στα 6.759.725 
ευρώ διαµορφώνεται στα 81,90 ευρώ ανά εκτάριο.

 Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη 
στήριξη στον τοµέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυ-
χανθών είναι 193.872,55 εκτάρια και ξεπερνά την έκτα-
ση αναφοράς των 94.558 εκταρίων. Με τον προϋπολο-
γισµό του µέτρου γαι το 2018 στα 25.531.408 ευρώ δια-
µορφώνεται στα 131,69 ευρώ ανά εκτάριο.

 Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµέ-
νη στήριξη στον τοµέα των καρπών µε κέλυφος είναι 
36.984,90 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς 
των 28.799 εκταρίων. Συνεπώς µε τον προϋπολογισµό 
του µέτρου για το έτος 2018 στα 3.956.934 ευρώ διαµορ-
φώνεται στα 107,00 ευρώ ανά εκτάριο.

 Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη 
στην καλλιέργεια των µήλων είναι 8.406,51 εκτάρια και 
ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 8.391 εκταρίων. Συ-
νεπώς µε τον προϋπολογισµό του µέτρου στα 3.956.934 
ευρώ, διαµορφώνεται στα 470,70 ευρώ ανά εκτάριο.

 Η δηλωθείσα έκταση για τη συνδεδεµένη στο σπα-
ράγγι ήταν 1.656,48 εκτάρια και υπολείπεται κατά 243,52 
εκτάρια της έκτασης αναφοράς των 1.900 εκταρίων. Η ε-
νίσχυση διαµορφώνεται στα 567,30  ευρώ ανά εκτάριο.

Παλιά ΠΣΕΑ
Πληρώθηκαν ΠΣΕΑ 

5,3 εκατ. ευρώ 
την 1η Μαρτίου σε 
779 παραγωγούς 

για πυρκαγιές 
2014-2015-2016, 
πληµµύρες 2014-
2015 και ετήσια 

2014-2015

Σπάνιες φυλές 
Από 1η Μαρτίου 

έως και 31 
Μαρτίου κάθε 

έτους, τα αιτήµατα 
τροποποίησης για 

το πρόγραµµα 
των σπάνιων 

φυλών για το έτος 
δεσµεύσεων 2019

Παραστατικά 
για Βιολογική 
Μέχρι 26 Μαρτίου 
καταχώρηση των 

παραστατικών 
ειδικών διατάξεων 

από τους 
ενταγµένους 
παραγωγούς 
στο Μέτρο 11 
«Βιολογικές 

καλλιέργειες»
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Ώρα για τις πρώτες συνδεδεμένες,  
πάνε για το Πάσχα όσοι έμπλεξαν με χάρτες 

 Λίγο πιο κάτω από πέρυσι στα 7,6 ευρώ το στρέμμα τα καρτελάκια στο σκληρό σιτάρι, στα 13,2 ευρώ η μηδική

 Μετά την Καθαρά Δευτέρα κοντά στα 69 ευρώ το στρέμμα η ειδική ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ)

8,20

7,59

8,70

8,19

12,60

10,70 

60,02

56,7313,17

15,40

14,57

16,40

47,07 

47,04 

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

2017

2018

ΜΗ∆ΙΚΗ ΨΥΧΑΝΘΗ ΟΣΠΡΙΑ ΜΗΛΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑΚΑΡΠΟΙ 
ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

Την άλλη βδοµάδα
περί τα 20 εκατ. 
ευρώ από ΕΛΓΑ
Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα, πιθανότατα για 
τις 6 του µήνα, δροµολογούν από τον ΕΛΓΑ την 
επόµενη µεγάλη πληρωµή αποζηµιώσεων, ύψους 
περί τα 20 εκατ. ευρώ, που θα αφορά ζηµιές σε 
καλλιέργειες, οι οποίες έγιναν εντός του 2018 
και µέχρι τον περασµένο Σεπτέµβριο. Ωστόσο 
προς το παρόν δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική 
διαδικασία εκκαθάρισης, που απαιτείται πριν από 
κάθε πληρωµή, αναφέρει ο πρόεδρος του 
Οργανισµού Φάνης Κουρεµπές. Υπενθυµίζεται 
ότι η προηγούµενη µεγάλη πληρωµή από τον 
ΕΛΓΑ αφορούσε αποζηµιώσεις ύψους 
26.008.767,87 ευρώ, οι οποίες και πιστώθηκαν 
στους λογαριασµούς 18.848 παραγωγών την 
1η Φεβρουαρίου και αφορούσαν φυτική 
παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο του έτους 2018.
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Δάνεια με ευνοϊκούς όρους

Ιδρύεται Αγροτικό 
Ταμείο Εγγυήσεων 
για τα Σχέδια Βελτίωσης 

  Πως θα λυθούν τα χέρια των τραπεζών για να αναλάβουν 
δανειοδοτήσεις αγροτών και χρηματοδοτήσεις για την 
υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων

  Το υπουργείο σπρώχνει τη μπάλα προς τις τράπεζες, 
οι οποίες, ωστόσο, είναι δύσκολο να πάρουν όλο το ρίσκο

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στη συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Επενδύσεων που βάζει πλάτη 
για την ίδρυση και στη χώρα µας Α-
γροτικού Ταµείου Εγγυήσεων, στρέ-
φονται τελευταία οι ελπίδες βελτίω-
σης των όρων δανειοδότησης του α-
γροτικού τοµέα. Όπως προέκυψε από 
τη συνάντηση του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη 
µε εκπροσώπους της Ένωσης Ελλη-
νικών Τραπεζών στην πλατεία Βάθη 
την περασµένη Τετάρτη, το Αγροτικό 
Ταµείο δύναται να παίξει καταλυτικό 
ρόλο, ώστε να λυθούν τα χέρια των 
τραπεζών και να αναλάβουν αξιόλο-
γες δανειοδοτήσεις των αγροτών και 
χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίη-
ση των αναπτυξιακών προγραµµά-
των, όπως π.χ. τα Σχέδια Βελτίωσης.

Αξιόπιστες πληροφορίες της Agrenda 
θέλουν τη συνάντηση διάρκειας δύο 
ωρών περίπου να εξαντλείται σε πρώ-
ιµο στάδιο συζητήσεων και σε προε-
τοιµασία κατ’ ουσίαν µιας επόµενης 
συνάντησης µε υψηλόβαθµους εκ-
προσώπους των µεγάλων εµπορικών 
τραπεζών, απ’ όπου θα µπορέσουν 
να βγουν οριστικά συµπεράσµατα. 

Προς το παρόν, η καλή είδηση έρ-
χεται από την προοπτική δηµιουργίας 
του εν λόγω Αγροτικού Ταµείου, το 
οποίο δεν λύνει βέβαια όλα τα προ-
βλήµατα, µε την πλευρά των τραπε-
ζών να παραµένει διστακτική όσον α-
φορά την εµπλοκή της µε όλο το φά-
σµα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
και µε όλο το εύρος των χρηµατοδο-
τήσεων που αφορούν αναπτυξιακά 
προγράµµατα και επενδύσεις αγροτι-
κού χαρακτήρα. Κοµβικό σηµείο πα-
ραµένει ο τρόπος µε τον οποίο οι δι-
καιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης αγρό-
τες, όταν µε το καλό προχωρήσει η 
αξιολόγηση των σχετικών φακέλων, 

Η δηµιουργία του Αγροτικού Τα-
µείου Εγγυήσεων σε συνεργασία 
των διαχειριστικών αρχών και του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, 
είναι το πρώτο εργαλείο που έρχε-
ται να διευκολύνει την κατάσταση 
της χρηµατοδότησης των Σχεδίων 
Βελτίωσης, καθώς θα παρέχει κάλυ-
ψη σε ένα σηµαντικό µέρος των α-
πωλειών σε περίπτωση µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων, ως κίνητρο δι-
ευκόλυνσης παροχής πιστώσεων 
προς τους αγρότες από τις τράπεζες.

Η σχετική συµφωνία για το λεγό-
µενο «Εργαλείο εγγύησης πρώτης 
ζηµίας χαρτοφυλακίου µε ανώτατο 
όριο (First Loss Portfolio Guarantee 
– FLPG)» µεταξύ του υπουργείου και 
του ΕΤΕπ αναµένεται να ολοκληρω-
θεί την ερχόµενη εβδοµάδα. Συγκε-
κριµένα, στο χαρτοφυλάκιο νέων 
δανείων που θα δηµιουργηθεί µε 
το Αγροτικό Ταµείο Εγγυήσεων, το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
θα καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος 

των απωλειών εξαιτίας των µη εξυ-
πηρετούµενων δανείων.

Το γεγονός αυτό θα δώσει τη δυ-
νατότητα στους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς να παρέχουν χρηµα-
τοδότηση µε ευνοϊκούς όρους και 
πιο συγκεκριµένα να µειώσουν τις 
απαιτούµενες εξασφαλίσεις και το 
ύψος του επιτοκίου.

Η κάλυψη (εγγύηση) του Προ-
γράµµατος µπορεί να ανέλθει έως 
το 80% για κάθε µη εξυπηρετούµε-
νο δάνειο.

Στο Ταµείο θα συµµετέχουν ως 
συνεπενδύτριες οι τράπεζες, οι ο-
ποίες θα προχωρούν και στη δανει-
οδότηση, µε τις εγγυήσεις του συ-
γκεκριµένου Ταµείου. Για τη σύστα-
σή του αναµένεται µέσα σε λίγες µέ-
ρες η τροποποίηση των Προγραµµά-
των Αγροτικής Ανάπτυξης όπου θα 
ενταχθεί η σχετική πράξη, και µετά 
θα ακολουθήσει σχετική υπουργι-
κή απόφαση που θα ορίζει τους ό-
ρους λειτουργίας του.

Παροχή κάλυψης στο 80% 
του ποσού του δανείου

θα µπορούν να εισπράττουν το ποσό 
που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση-ε-
πιδότηση αυτών των προγραµµάτων.

Κατά την προηγούµενη προγραµµα-
τική περίοδο, ήταν εφικτή η εκχώρηση 
της ενίσχυσης στον προµηθευτή από 
τον οποίο γινόταν η αγορά µηχανη-
µάτων (π.χ. τρακτέρ) και εξοπλισµού. 
Τώρα αυτό αποκλείεται. Με σκεπτικι-
σµό εκ µέρους των αρχών αντιµετω-
πίζεται και το θέµα της καταβολής της 
ενίσχυσης σε τρίτους (προµηθευτές), 
όταν θα έχει ολοκληρωθεί τυπικά και 
ουσιαστικά η αγοραπωλησία. Απ’ ότι 
φαίνεται, το υπουργείο σπρώχνει τη… 
µπάλα προς την πλευρά των τραπεζών, 
επιµένοντας πως εκείνες θα πρέπει να 
χρηµατοδοτούν τους παραγωγούς και 
για το µέρος της επιδότησης, έχοντας 
από τους δικαιούχους αγρότες εξουσι-
οδότηση για είσπραξη της ενίσχυσης 
µε το πέρας των διαδικασιών. Οι τρά-
πεζες ωστόσο, δεν δείχνουν διατεθει-
µένες να αναλάβουν όλο αυτό το ρί-
σκο. Προτιµούν να παραµείνουν στο 
σκέλος της χρηµατοδότησης ενός µέ-
ρους της ίδιας συµµετοχής. 

Εδώ έρχεται να δώσει µια κάποιο λύ-
ση το Αγροτικό Ταµείο Εγγυήσεων, αν 
και όταν αυτό δηµιουργηθεί, έτσι ώ-
στε να εγγυάται και τουλάχιστον για 
το µέρος της επιδότησης, την οποία 
θα µπορούν µέσα απ’ αυτή τη διαδι-
κασία να χρηµατοδοτούν οι τράπεζες 
µε την εγγύηση του Ταµείου.    

Ίδια συµµετοχή
Οι τράπεζες προτιµούν 

να παραµείνουν στο σκέλος 
της χρηµατοδότησης µέρους 

της ίδιας συµµετοχής

Η δίωρη συνάντηση 
εξαντλήθηκε σε 
προετοιµασία µιας 
επόµενης, 
µε υψηλόβαθµους 
εκπροσώπους των 
µεγάλων εµπορικών 
τραπεζών.

Φορέας
Να υπάρξει διαµεσολάβηση ενός 
φορέα, όπως το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό 
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και 
Ανάπτυξης), µεταξύ των 
δανειοληπτών και των τραπεζών, 
που θα παρέχει ένα 
εξειδικευµένο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο, προσαρµοσµένο στις 
ανάγκες του επενδυτή-αγρότη.

Εγγύηση
Ο υπουργός έθεσε το ερώτηµα 
εάν θα µπορούσε να γίνει 
διευκόλυνση στην αποπληρωµή 
του επενδυτικού σχεδίου από τις 
τράπεζες, µε εγγύηση την 
εγκεκριµένη επιδότηση που 
αναλογεί στους κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους, δηλαδή το 
50% ή το 60% της επένδυσης 
κατά περίπτωση. Η απάντηση των 
εκπροσώπων της Ένωσης ήταν 
ότι θα πρέπει να εξεταστεί το 
ζήτηµα µαζί µε τις διοικήσεις 
των τραπεζών, καθώς και να 
υπολογιστεί στο κόστος ο χρόνος 
αποπληρωµής του κεφαλαίου 
από το ∆ηµόσιο. 

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�





Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 2 & Κυριακή 3 Mαρτίου 2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο πνεύμα
Δεν σηκώνει άλλα 
φάλτσα το μέτρο 
της Βιολογικής 
Έκαψε τη μηδική και κόστισε 40.000 αιτήσεις, 
με τη νέα πρόσκληση να πληρώνει τα «σπασμένα»

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Να καλοπιάσει από τη µία καµιά 40ριά 
χιλιάδες καµένους από το κριτήριο 
Natura της περασµένης προκήρυξης 
και από την άλλη να αβαντάρει αυτούς 
που ήρθαν «τρένο» από την πενταετία 
της προηγούµενης προγραµµατικής, 
φαίνεται να προσπαθεί το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης µε την πρόσκλη-
ση των Βιολογικών που δέχεται αιτή-
σεις από 28 Φεβρουαρίου.

Είναι άλλωστε µία δράση που ζυµώ-
νεται από εποχής Τσιρώνη. Mάλιστα 

λέγεται πως τα Natura τον «έφαγαν» 
όπως και τον διευθυντή της αρµόδιας 
διεύθυνσης του υπουργείου, αλλά θα 
µπορούσε να πει κανείς πως βγαίνει 
την πιο κατάλληλη πολιτικά στιγµή.

Από τη µία βολεύει για µία γενναία 
ρελάνς στα κονδύλια των 120 εκατ. 
ευρώ που µπορούν άνετα να αβγα-
τίσουν προεκλογικά (µέχρι και για 
170 εκατ. ευρώ ακούγεται αρµοδίως) 
και από την άλλη εξασφαλίζεται και 
µία κάποια δικαίωση για τους επαγ-
γελµατίες του κλάδου των κηπευτι-
κών που διαχρονικά έµεναν στην απ’ 
έξω. Το πώς πάντως ένα διαρθρωτι-
κό πρόγραµµα µπορεί να ευνοήσει ή 
να γονατίσει έναν κλάδο φάνηκε α-
πό τη µηδική, που έτρεξαν όλοι να τη 
βάλουν στη Βιολογική, αλλά τώρα µε 
την κατάσταση στην κτηνοτροφία στις 

αποθήκες µένουν απούλητες χιλιάδες 
µπάλες και οι τιµές είναι χειρότερες 
από ποτέ (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 
50-51). Παρεµπίπτοντος η µηδική εί-
ναι ακόµα µέσα στις επιλέξιµες καλ-
λιέργειες, ενώ πυρηνόκαρπα και µή-
λα έµειναν εκτός, κυρίως γιατί θεω-
ρείται ότι ευνοήθηκαν αρκετά και α-
πό το Κοµφούζιο. Άλλωστε, µε τη νέα 
προκήρυξη είναι αδύνατον να εντάξει 
κάποιος τα αγροτεµάχιά του στα Βιο-
λογικά και σε κάποιο άλλο αγροπε-
ριβαλλοντικό µέτρο.

Στα τεχνικά του προγράµµατος τώ-
ρα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα µεί-

νουν ανοιχτές µέχρι 
τις 28 Μαρτίου και οι 
επιλέξιµες καλλιέρ-
γειες, είναι οι εξής:

 Αροτραίες: αρα-
βόσιτος κτηνοτροφι-
κός, αραβόσιτος ε-
δώδιµος, χειµερινά 
σιτηρά, µηδική, τρι-
φύλλι, άλλα κτηνο-
τροφικά ψυχανθή.

 Όπρια.
  Μόνιµες: ελαι-

οκοµία, σταφίδα, ε-
πιτραπέζια σταφύ-
λια και οινοποιή-

σιµα σταφύλια, ακρόδρυα.
 Λαχανικά: φυλλώδη, σταυρανθή, 

βολβώδη, καρότο, πατάτα.
Αίτηση µπορούν να υποβάλουν ό-

λοι οι ενεργοί γεωργοί. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι τα αγροτεµάχια 
για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδι-
αφερόµενος να έχουν δηλωθεί στην 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Ο προϋπολογισµός του Μέτρου α-
νέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ κι αν δεν 
φτάσουν  τα χρήµατα για όλους η επι-
λογή τους θα γίνει µε βάση κριτήρια 
µοριοδότησης. Για τους «νεοεισερχόµε-
νους» τα µισά από τα µόρια εξαρτώνται 
από την ηλικία (έως 30 ετών µέγιστη 
προτεραιότητα). Για τους «παλιούς» τα 
50 από τα 100 συνολικά µόρια λαµβά-
νουν όσοι είναι τουλάχιστον 5 χρόνια 
συµβεβληµένοι µε φορέα πιστοποίησης. 

23, 24, 42

Κερδίζει 
τους Ιταλούς 
το ισπανικό 
ελαιόλαδο 

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Mαρτίου 2019

Α1 |  23

Σ
υνεχίζονται οι φορτώσεις µε σκληρά σι-
τάρια από τη χώρα µας για Τυνησία, ενώ 
ακούγεται ότι αναµένονται ακόµα δύο 
πλοία, µε τιµές περί τα 223 ευρώ ο τό-

νος παραδοτέα στο λιµάνι. Αυτό δεν είναι σίγου-
ρο πως θα σηµάνει περαιτέρω αύξηση τιµών σύ-
ντοµα. Σίγουρα θα µπούµε στη νέα σεζόν µε σα-
φώς χαµηλότερα στοκ από πέρυσι.

  Στην ελληνική αγορά, στην αρχή της εβδο-
µάδας είχαµε αυξηµένη ζήτηση στο βαµβάκι από 
την Κίνα, αλλά κατόπιν ατόνησε το ενδιαφέρον. 
Έγιναν κάποιες δουλειές για εµπορικούς οίκους 
και για τουρκικά κλωστήρια µέχρι τα 78 σεντς α-
νά λίµπρα. Σήµερα η ζήτηση έχει µειωθεί, οι προ-
σφορές είναι δύσκολες και οι εκκοκκιστές δεν 
µπορούν να πιάσουν τα 80 σεντς.   

Φεύγουν καράβια, 
ξεπουλά το σκληρό 

218

216

214

212

210

208

72,16
72,36

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

07/02 14/02 28/0221/0224/01 31/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

237

232

183

225

2,69

60,37

237

232

183

225

2,66

61,87

237

232

183

225

2,62

59,90

237

232

182

225

2,62

58,70

237

232

182

225

2,65

54,95

234

228

180

225

2,49

55,55

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα 13,98

14,40
13,02 14,66 14,56

15,23

73,52
74,36

73,66
69,86

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

Τιμή παραγωγού
(ευρώ ανά κιλό)
Λακωνία   3,60 

Χανιά   3,00 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Φορτώνει 
περισσότερο σκληρό 
σιτάρι η Τυνησία 

 Μικρή η ζήτηση, 
μικρή και η προσφορά 
στο βαμβάκι

Απογοήτευσε ο Μπασµάς 
Μακεδονία και Θράκη
Χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα, τουλάχιστον 
µέχρι στιγµής, παραµένουν οι λεκτικές 
υποσχέσεις των µεταποιητών προς 
τους καπνοπαραγωγούς της χώρας ότι 
θα «βάλουν πλάτη» για να στηριχθεί η 
καλλιέργεια και να αναπληρωθούν οι 
απώλειες εισοδήµατος του 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στο e-λογιστήριο
από το 2020
και οι αγρότες
Στο νέο σύστηµα του «ηλεκτρονικού 
λογιστηρίου» θα πρέπει να ενταχθούν 
(από το 2020) – σύµφωνα µε την 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΑΑ∆Ε) – και οι αγρότες. Σύµφωνα µε 
τον προγραµµατισµό µάλιστα, από το 
δεύτερο εξάµηνο του έτους, πρόκειται 
να λειτουργήσει πιλοτική εφαρµογή 
ενός σχεδίου για υποχρεωτική έκδοση 
ηλεκτρονικών τιµολογίων µε 
ταυτόχρονη κατάργηση των χάρτινων 
και την καθιέρωση του e-λογιστηρίου 
εσόδων -εξόδων. Στόχος του µέτρου 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 
στελέχη του οικονοµικού επιτελείου 
της κυβέρνησης είναι να µπει «φρένο» 
στην ανεξέλεγκτη έκδοση και 
διακίνηση πλαστών και εικονικών 
φορολογικών στοιχείων (τιµολόγια 
κ.λπ) τα οποία αποτελούν «µάστιγα» 
για την αγορά, µιας και διευκολύνουν 
την εξάπλωση της φοροδιαφυγής και 
συνακόλουθα προκαλούν τεράστια 
απώλεια εσόδων για το δηµόσιο, λόγω 
αποφυγής φόρου εισοδήµατος η ΦΠΑ. 

Eίναι αδύνατον να 
εντάξει κάποιος τα 
αγροτεµάχιά του 
στα Βιολογικά και 
σε κάποιο άλλο 
αγροπεριβαλλοντικό. 

Οι ηλε-
κτρονικές 
αιτήσεις 
θα µείνουν 
ανοιχτές 
µέχρι 
τις 28 
Μαρτίου 
για τη 2η 
πρόσκλη-
ση .
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Σε χαµηλά επίπεδα κινήθηκε για άλλη 
µια χρονιά η εγχώρια κατανάλωση λιπα-
σµάτων το 2018, καταγράφοντας µείωση 
περίπου 20.000 τόνων σε σχέση µε πέ-
ρυσι. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, µιας και-
νοτόµου διαδικτυακής εφαρµογής που 
έχει αναπτύξει ο Σύνδεσµος Παραγω-
γών και Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), 
µε την οποία µετρά την κατανάλωση λι-
πασµάτων στην Ελλάδα δυο φορές το 
χρόνο (ανά έτος και ανά καλλιεργητική 
περίοδο),προκύπτουν τα εξής: α) Η αγο-
ρά των λιπασµάτων έχει σταθεροποιη-
θεί χαµηλά, στους 818.962 τόνους, β) Η 
κατανάλωση λιπασµάτων µειώθηκε πε-
ρίπου 20.000  τόνους σε σχέση µε πέρυ-
σι, γ) Σηµαντική πτώση εµφάνισαν και 
οι µονάδες αζώτου, που υποχώρησαν 7% 
σε σχέση µε το 2017 και ανήλθαν για το 
2018 στις 179.000 τόνους. Μάλιστα, ό-
πως αναφέρει ο Σύνδεσµος, η µείωση 
της λίπανσης από τον παραγωγό παρα-
τηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια και 
επιφέρει ένα πλήθος αρνητικών επιπτώ-
σεων τόσο στην απόδοση όσο και στην 
ποιότητα των καλλιεργειών.

Στη διάθεση όλων των εµπλεκό-
µενων βρίσκεται από το πρωί της 
Τρίτης 26 Φεβρουαρίου η διαδι-
κασία διασταυρώσεων της εξό-
φλησης των τιµολογίων νωπών 
και ευαλλοίωτων προϊόντων ε-
ντός 60 ηµερών.

Ωστόσο, οι δυσκολίες που α-
νακύπτουν είναι πολλές και εν-
δεχοµένως, αν δεν υπάρξουν πε-
ραιτέρω διορθώσεις, να καταστή-
σουν την όλη διαδικασία πλήρως 
ανενεργή. 

Το πρώτο και σηµαντικότερο, 
όπως τονίζουν οι έχοντες γνώση 
του θέµατος, είναι ουσιαστική υ-
πονόµευση των συναλλακτικών 
σχέσεων που προκαλεί. Υπάρχει 
πάντα η ανησυχία  ότι η «αστυ-
νόµευση» που επιβάλλεται λει-
τουργεί σε βάρος της εµπιστοσύ-
νης που χρειάζεται να υπάρχει.
Το δεύτερο βέβαια είναι η γρα-
φειοκρατία. Η διαχείριση της ε-
φαρµογής είναι δύσκολη, απαι-
τεί συνεχή τεχνική υποστήριξη α-
πό λογιστή ή γνώστη της πληρο-
φορικής, πράγµα που σηµαίνει 
ότι ανάλογη θα είναι και η οικο-
νοµική επιβάρυνση την οποία α-
µέσως επιφέρει.

Ήδη, ακόµα και οι λογιστές έ-
χουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, το-

νίζοντας ότι έχει µεν οικονοµι-
κό αντικείµενο γι’ αυτούς το ό-
λο θέµα, θα φέρει όµως σε πολύ 
δύσκολη θέση τα µικρά λογιστι-
κά γραφεία που δεν διαθέτουν 
επαρκές προσωπικό για να δι-
αχειριστούν όλα αυτά τα παρα-
στατικά και την διαδικασία που 
απαιτείται. Σύµφωνα µε την α-
πόφαση, ο παραγωγός θα πρέ-
πει διαρκώς να αναρτά στην ψη-
φιακή υπηρεσία: στοιχεία των τι-
µολογίων και οφειλόµενο πο-
σό, µέσα σε προθεσµία 26 έ-
ως 50 ηµερών από την έκδοσή 
τους. ∆ιαφορετικά του επιβάλ-
λεται πρόστιµο ίσο µε το 5% της 
αξίας του τιµολογίου. Κι όλα αυ-
τά γίνονται για την επιβολή ποι-
νής 30% στον αγοραστή που θα 
καθυστερήσει την εξόφληση.  

Ένα άλλο θέµα που θα πρέπει 
να διευκρινισθεί επαρκώς, είναι 
το θέµα των επιταγών. Στην περί-
πτωση των µεταχρονολογηµένων 
επιταγών θα πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι προσµετρείται ο χρό-
νος εξόφλησης και όχι ο χρόνος 
παράδοσης της όποιας επιταγής 
εις χείρας του πωλητή. Σε κάθε 
περίπτωση αυτό µπορεί να απο-
τελέσει επιπλέον σηµείο τριβής 
µεταξύ των συναλλασσοµένων.  

Μείωση 
στην εγχώρια 
κατανάλωση 
λιπασμάτων 

Με παθογένειες η εξόφληση 
των παραγωγών σε 60 ημέρες

Ο ΣΠΕΛ ανέπτυξε διαδικτυακή 
εφαρµογή µε την οποία µετρά 
την κατανάλωση λιπασµάτων. 

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του 
Συνδέσµου κ. Νίκος Κουτσούγερας.

Στο Cotton Trails 
Conference, 
καταξιωµένοι 
εκπρόσωποι του 
βάµβακος, θα 
αναζητήσουν 
λύσεις για να µπει 
το προϊόν σε νέα 
αφετηρία.

Οι δρόµοι του βαµβακιού µε την υπογραφή της Agrenda 

Στην αναζήτηση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων που θα 
βάλει το ελληνικό βαµβάκι σε καλύτερη µοίρα, σε σχέση µε τη θέση στην οποία 
βρέθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, είναι προσανατολισµένο το «Cotton Trails 
Conference» που διοργανώνουν η εφηµερίδα Agrenda και το agronews.gr στο 
πλαίσιο της 12ης Agrothessaly, το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 10:30 π.µ., στο ειδικά 
διαµορφωµένο studio της Agrenda (Τέντα Α - Περίπτερο D05).
Εκεί θα βρεθούν, καταξιωµένοι εκπρόσωποι του κλάδου (επιστήµονες και 
εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού τοµέα) οι οποίοι θα επιχειρήσουν µια 
ολοκληρωµένη παρέµβαση επί του θέµατος, στην κατεύθυνση της αναζήτησης 
λύσεων που θα βάλουν την εγχώρια βαµβακοκαλλιέργεια και το ελληνικό 
βαµβάκι σε νέα αφετηρία. 
Με θέµα «∆ρόµοι του Βαµβακιού» θα εξεταστεί σε βάθος η πορεία της 
βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, το εµπόριο και οι συνθήκες στα 
χρηµατιστήρια βάµβακος, ενώ θα υπάρξουν και προσεγγίσεις που αφορούν τη 
βιοµηχανία µόδας και τις υπεραξίες που µπορεί να δώσει το βαµβάκι στους 
παραγωγούς και την οικονοµία. Την συζήτηση συντονίζει ο εκδότης / διευθυντής 
της Agrenda και του agronews.gr, Γιάννης Πανάγος.

Θέλει λογιστή
Η διαχείριση της εφαρ-
µογής είναι δύσκολη, 

απαιτεί συνεχή τεχνική 
υποστήριξη από λογιστή 

ή γνώστη της πληρο-
φορικής, ενώ χρήζει 

διευκρινήσεων το θέµα 
των µεταχρονολογηµέ-

νων επιταγών
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Από τα 20 στα 50 στρέµµατα ύπαρξης υ-
φιστάµενου αµπελώνα αυξήθηκε το όριο 
λήψης της υψηλότερης βαθµολογίας στο 
κριτήριο «έκτασης» στα πλαίσια των αιτή-
σεων Αδειών Φύτευσης για το έτος 2019, 
που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και 
θα µείνουν ανοιχτές έως 27 Μαρτίου. Το 
όριο αυτό ισχύει στις Περιφέρειες Κεντρι-
κής και ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και ∆υ-
τικής Ελλάδας, ενώ στις υπόλοιπες πέφτει 
στα 30 στρέµµατα, σύµφωνα µε τροπο-
ποιητική απόφαση (ΦΕΚ 613/Β’/2019). 

Επιπλέον, αυτό που αλλάζει είναι πως 
οι Περιφέρειες οµαδοποιούνται σε τρεις 
ζώνες για τη λήψη αδειών, µε τον αντα-
γωνισµό των δικαιούχων βάσει των κρι-
τηρίων να γίνεται εσωτερικά σε αυτές. 

Υπενθυµίζεται ότι τα τελευταία χρόνια 
ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) φω-
νάζει για συρρίκνωση του ελληνικού α-
µπελώνα µε την τακτική του υπουργείου 
να µοιράζει άδειες σε πολύ µικρές εκµε-
ταλλεύσεις 10-20 στρεµµάτων, κάτι που 
δεν φαίνεται να λύνεται µε τα παραπάνω 
«µικροµερεµέτια» της διαδικασίας αδει-
οδότησης. Σηµειωτέον ότι και το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχετική α-
νακοίνωσή του «πανηγυρίζει» για προτε-
ραιότητα σε καλλιεργητές µε µικρό κλήρο. 

Τα κριτήρια κατανοµής για το 2019
Για την κατανοµή των αδειών φύτευ-

σης για το έτος 2019 ορίζονται τρεις πε-
ριφέρειες ως ακολούθως:

 Περιφέρεια Α: Ήπειρος, Βόρειο Αι-

γαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά: 
1.800 στρέµµατα διαθέσιµα.

 Περιφέρεια Β: Ανατολικής Μακεδονί-
ας-Θράκης, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική 
Μακεδονία, Θεσσαλία και ∆υτική Ελλά-
δα: 2.200 στρέµµατα διαθέσιµα.

 Περιφέρεια Γ: Στ. Ελλάδα, Πελοπόννη-
σος, Αττική: 2.300 στρέµµατα διαθέσιµα. 

Πρώτο κριτήριο: Παραγωγοί έως 40 
ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποι-
κιλίες αµπέλου για πρώτη φορά (νεοει-
σερχόµενοι): 3 βαθµοί

∆εύτερο κριτήριο: Όσοι έχουν ήδη ή 
προτίθενται να φυτεύσουν βιολογικό α-
µπελώνα ή που εφαρµόζουν εθνικά συ-
στήµατα πιστοποίησης για ολοκληρωµέ-
νη διαχείριση στην παραγωγή επί πέντε 
τουλάχιστον έτη ή τα συγκεκριµένα α-
γροτεµάχια βρίσκονται σε πλαγιές µε α-
ναβαθµίδες: 1 βαθµός.

Τρίτο κριτήριο: Τα αγροτεµάχια που 
προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται 

είτε σε ορεινές περιοχές είτε σε µικρά νη-
σιά του Αιγαίου Πελάγους: 1 βαθµός (το 
κριτήριο ορεινότητας δεν ισχύει για Στε-
ρεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Αττική).

Τέταρτο κριτήριο: Ο αιτών έχει ελάχι-
στη έκταση γεωργικής εκµετάλλευσης 5 
στρέµµατα και επιπλέον, διαθέτει αµπε-
λουργική εκµετάλλευση µε αµπελοτεµά-
χια µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου 
και µε νόµιµα δικαιώµατα φύτευσης. Α-
νάλογα µε τη συνολική έκτασή τους, κα-
τατάσσεται σε µία από τις κατηγορίες, ό-
πως περιγράφονται στον παρακάτω:

 Περιφέρεια Β: 5 ως 50 στρέµµατα έκτα-
ση υφιστάµενου αµπελώνα: 3,5 βαθµοί, 
από 50,1 και άνω στρέµµατα: 2,45 βαθµοί.

 Στις Περιφέρειες Α και Γ: Από 3 ως 30 
στρέµµατα υφιστάµενου αµπελώνα: 3,5 
βαθµοί και από 30,1 και άνω: 2,45 βαθµοί. 

Πέµπτο κριτήριο: Ο αιτών δεν διαθέ-
τει αµπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια 
ή χωρίς δικαίωµα φύτευσης: 1,5 βαθµοί.

Μέχρι τα 50 στρέμματα αμπελώνα 
για προβάδισμα στις άδειες φύτευσης
Ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις, με το όριο στο κριτήριο προτεραιότητας 
«έκταση» να αυξάνεται από τα 20 στα 50 στρέμματα, ενώ η μοιρασιά θα γίνει σε 3 ζώνες

Με άριστα το 10
Παραγωγοί έως 40 
ετών που φυτεύουν 

οινοποιήσιµες 
ποικιλίες αµπέλου 
για πρώτη φορά 

(νεοεισερχόµενοι) 
λαµβάνουν 3 βαθµούς

Περιφερειακή 
κατανοµή 

Ο διαχωρισµός σε 
τρεις ζώνες έγινε, 
λέει το υπουργείο, 

καθώς µε την κατα-
νοµή των αδειών σε 
εθνικό επίπεδο ως 
τώρα, σε κάποιες 

περιφέρειες χορηγή-
θηκαν άδειες άνω του 
1% της περιφερεια-

κής έκτασης, που τους 
αναλογεί

Το υπουργείο πάντως επιµένει 
να «πανηγυρίζει» για την 
εκ νέου προτεραιότητα 
που δόθηκε σε καλλιεργητές 
µε µικρό κλήρο. 

Χωρίς τον
αποκλεισµό
οι κυρώσεις
Κάτι που επίσης αλλάζει 
η τροποποιητική απόφαση 
για τις αιτήσεις αδειών 
φύτευσης είναι η διαγραφή 
του εδαφίου περί 
αποκλεισµού του δικαιούχου 
από την υποβολή νέας 
αίτησης για άδεια φύτευσης 
και από όλα τα κοινοτικά 
και εθνικά προγράµµατα 
στήριξης της 
αµπελοκαλλιέργειας για 
τα πέντε επόµενα 
ηµερολογιακά έτη, σε 
περιπτώσεις κυρώσεων. 
Συγκεκριµένα η παρ. 2 
του άρθρου 10 της 
609/16822/14-02-2017
υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µετά τη φύτευση 
διαπιστωθεί ότι ο 
παραγωγός χρησιµοποίησε 
τη χορηγούµενη άδεια 
φύτευσης 
καταστρατηγώντας ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια 
προτεραιότητας, για τα 
οποία η αίτησή του είχε 
λάβει βαθµολόγηση, τότε η 
φύτευση χαρακτηρίζεται ως 
µη εγκεκριµένη σύµφωνα µε 
το άρθρο 71 του Καν. (ΕΕ)
1308/2013 και επιβάλλονται 
οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 46 
του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισµού (ΕΕ) 2018/273 
της Επιτροπής».
Οι ποινές εδώ είναι 
χρηµατικές και κυµαίνονται 
από τα 600 έως τα 2.000 
ευρώ το στρέµµα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ�ΘΡΑΚΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ∆. ΕΛΛΑ∆Α

5 - 50 στρέµµατα έκταση υφιστάµενου αµπελώνα 3,50 ΒΑΘMΟΙ

>50 στρέµµατα 2,45 ΒΑΘMΟΙ

3 - 30 στρέµµατα έκταση υφιστάµενου αµπελώνα 3,50 ΒΑΘMΟΙ

>30 στρέµµατα 2,45 ΒΑΘMΟΙ





Έλεγχο στα μάτια 
κατά της ψύλλας
Ψεκασμοί στις αχλαδιές πριν 
το φούσκωμα των οφθαλμών

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ακόµη και χρήση µεγεθυντι-
κού φακού για συνεχή έλεγχο 
των βάσεων των ανθοφόρων ο-
φθαλµών στις καλλιέργειες α-
χλαδιάς για τον εντοπισµό αυ-
γών της ψύλλας, συνιστούν οι 
αρµόδιες φυτοϋγειονοµικές υ-
πηρεσίες, κατά τη σταδιακή ά-
νοδο των θερµοκρασιών τώρα 
στις αρχές της άνοιξης. Συνε-
χόµενες µέρες µε ηλιοφάνεια 
και θερµοκρασίες υψηλότερες 
από 10oC ευνοούν την εµφάνι-
ση και την ωοτοκία των ακµαί-
ων εντόµων της ψύλλας. Γι’ αυ-
τό, όπως τονίζουν οι γεωπόνοι, 

αµέσως µόλις εντοπιστούν τα 
πρώτα αυγά που γεννήθηκαν 
από τα ακµαία έντοµα που δια-
χείµασαν στον οπωρώνα, πρέ-
πει να ξεκινήσουν ψεκασµοί 
στις αχλαδιές τις θερµές ώρες 
της ηµέρας και µε ηλιοφάνεια.

Το έντοµο διαχειµάζει ως 
ακµαίο µέσα στους οπωρώ-
νες και κυρίως πάνω στα δέ-
ντρα. Μόλις διαπιστώνονται 

ωοτοκίες, συνιστάται ψεκα-
σµός µε ένα κατάλληλο και ε-
γκεκριµένο για την καλλιέρ-
γεια ορυκτέλαιο ή πυρεθρο-
ειδές εντοµοκτόνο ή συνδυ-
ασµό τους, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Βόλου. Η αντίστοιχη υ-
πηρεσία του υπουργείου στη 
Θεσσαλονίκη προτείνει να γί-
νουν οι εν λόγω ψεκασµοί τις 
3 πρώτες ηµέρες του Μαρτί-
ου στις πεδινές περιοχές και 
µέσα στην επόµενη εβδοµά-
δα στις ορεινές περιοχές της 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακε-
δονιας, σε οπωρώνες που εί-
χαν προσβληθεί από το έντο-
µο πέρυσι, καθώς ήδη παρα-

τηρήθηκαν κατά τόπους κά-
ποιες πρώτες ωοτοκίες.

Επισηµαίνεται ότι η εφαρµο-
γή των χειµερινών ορυκτελαί-
ων πρέπει να γίνεται µόνο κα-
τά την περίοδο του ληθάργου 
των δέντρων και µέχρι την έ-
ναρξη του φουσκώµατος των 
οφθαλµών. Ο ψεκασµός πρέ-
πει να γίνεται εφόσον οι ελά-
χιστες θερµοκρασίες δεν πέ-
φτουν κάτω από το µηδέν και οι 
µέγιστες για δύο τουλάχιστον 
ηµέρες ξεπερνούν τους 10oC. 

Επίσης, τονίζεται στους καλ-
λιεργητές της αχαδιάς ότι πρέ-
πει να αποφεύγεται η υπερβο-
λική ζωηρότητα και να αφαι-
ρεθούν οι λαίµαργοι βλαστοί 
όταν είναι ακόµα τρυφεροί.

Με στεγνούς κορµούς σώζεται η αµυγδαλιά από τη φυτόφθορα 
Μέτρα διατήρησης χαµηλής υγρασίας στον κορµό του δέντρου και γύρω από 
αυτόν, καθώς και αποφυγή δηµιουργίας πληγών συστήνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας για την προστασία της 
αµυγδαλιάς από τη φυτόφθορα. Η ασθένεια ευνοείται από την υγρασία του 
εδάφους, ιδίως στην περιοχή του λαιµού, ειδικά όταν η άρδευση γίνεται µε 
κατάκλυση. Οι ειδικοί συνιστούν τα νεαρά δενδρύλλια να εγκαθίστανται σε 

εδάφη καλά αποστραγγιζόµενα και το σηµείο ένωσης υποκειµένου εµβολίου να µη 
βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι παραγωγοί πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι δεν βρέχεται ο κορµός κατά την άρδευση, να καταστρέφουν την αυτοφυή βλάστηση 
περί του κορµού και να αποφεύγουν καλλιεργητικές εργασίες κοντά στον κορµό για να 
αποφευχθούν τραυµατισµοί του ξύλου. Αν εντοπιστεί προσβολή, πρέπει να αποµακρυνθεί 
το προσβεβληµένο τµήµα του κορµού και να γίνει επάλειψη µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Εξάπλωση
Η ψύλλα αποτελεί 

πρόβληµα σε όλες τις 
περιοχές καλλιέργειας 

αχλαδιάς

Μονίλια (φαιά σήψη) µηλιάς
Η µονίλια είναι µυκητολογική ασθένεια µεγάλης 
οικονοµικής σηµασίας για τη µηλιά, σηµειώνουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου και τονίζουν ότι το 
παθογόνο προσβάλει τα άνθη και µέσω αυτών 
κλαδίσκους, φύλλα και κλάδους. Επίσης, 
προσβάλει τους καρπούς σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξής τους, προκαλώντας σήψεις, ακόµη 
και µετασυλλεκτικά. Τα µολύσµατα του µύκητα 
(κονίδια) µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις 
και µε βροχερό και υγρό καιρό προκαλούν 
ταχύτατα µολύνσεις. Καθώς οι πληγές που 
δηµιουργούν τα έντοµα στα δέντρα προκαλούν 
µεγάλη εξάπλωση του µύκητα, σε οπωρώνες µε 
ιστορικό προσβολής, συνιστάται εφαρµογή τριών 
ψεκασµών µε κατάλληλο εντοµοκτόνο: 1) όταν 
τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 
εκ., 2) στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής 
και 3) στην πλήρη άνθηση.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Courevalles 50 WP
BAYER: Luna Experience 400SC
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, Champ 
36,3SC
HELLAFARM: Jade 40 WG
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG 
VIORYL: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP.

Ωίδιο ροδακινιάς
Οι µύκητες του ωίδιου προσβάλουν τη ροδακινιά, 
ζηµιώνοντας τρυφερή βλάστηση και καρπούς. Η 
ασθένεια, λένε οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, ευνοείται 
από ξηρό καιρό και µεγάλη ηλιοφάνεια. Είναι 
ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δέντρα και τις 
όψιµες ποικιλίες. Για την προστασία των 
ευαίσθητων στην ασθένεια καλλιεργειών αυτή 
την εποχή, οι ειδικοί συνιστούν έναν ψεκασµό 
κατά την πτώση των πετάλων και έναν δεύτερο 
αργότερα κατά την πτώση του κάλυκα, µε ένα 
κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
µυκητοκτόνο. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι 
ψεκασµοί αυτοί θα µπορούσαν να συνδυαστούν 
µε εκείνο για τη φαιά σήψη (µονίλια).

Σκευάσµατα
ARYSTA: Pencol 10 EC
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint max 
75WG
ELANCO:  Fontelis 20SC, Karamat 2,5EW
FMC: Impact 12,5 SC, Fungiben 12.5 EC
HELLAFARM: Hadron 25 WG, Χελλάθειον 80 
WG 
SIPCAM: Altis 25EC,  Myclobutanil Sharda 
24EC 
SYNGENTA: Topas 100EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τη θεσµοθέτηση προπωλήσεων βάµ-
βακων από τους παραγωγούς στα 
εκκοκκιστήρια, επεξεργάζεται, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε πρω-
τοβουλία του υφυπουργού Βασίλη 
Κόκκαλη. Η σχετική απόφαση έρχε-
ται σαν φυσική εξέλιξη της ανάγκης 
των καιρών, αναµένεται διακαώς από 
τους βαµβακοκαλλιεργητές και αρ-
χίζει να βρίσκει υποστήριξη και στις 
τάξεις των εκκοκκιστών. Η εφαρµο-
γή της βέβαια θα πρέπει να συνδυα-
σθεί µε αυστηρούς κανόνες και αξι-
λογήσεις στην ποιότητα του εισκο-
µιζόµενου βάµβακος και να πιστο-
ποιείται βέβαια και από τις τελικές 
αποδόσεις σε ίνα (εκκοκκισµένο). 
Στις µεγάλες αδυναµίες του ελλη-
νικού βαµβακιού καταγράφεται το 
χρώµα, κάτι που έχει άµεση σχέση 
µε τον τρόπο συγκοµιδής και την υ-
γρασία στο σύσπορο.  

Μετρηµένα στην υγρασία 
«Με δελτίο υγρασίας θα προσδι-

ορίζεται από φέτος η τιµή στο βαµ-
βάκι, καθώς είµαστε σε τελικό στά-
διο συζητήσεων στα πλαίσια της Ο-
µάδος Βάµβακος στο υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης ώστε να ξεκι-
νήσει να παραλαµβάνεται το σύ-
σπορο βαµβάκι τη νέα σεζόν µε α-

ναγραφή της υγρασίας στα έγγρα-
φα παραλαβής κάθε φορτίου βάµ-
βακος και να µπορεί να αµείβεται 
ο παραγωγός που θα µαζέψει στε-
γνό βαµβάκι, ενώ να αφαιρείται η 
υγρασία από τους παραγωγούς που 
το µάζεψαν υγρό. Είµαστε σε στάδιο 
οριστικοποίησης Εθνικής Στρατηγι-
κής Βάµβακος µε 10ετή ορίζοντα και 
δέσµευση όλων των εµπλεκοµένων 
παραγωγικών µερών, αλλά και της 
πολιτείας, ώστε οι προσπάθειες ό-
λων να είναι προς µία  κατεύθυνση 
τη µακροχρόνια και βιώσιµη ανάπτυ-
ξη του τοµέα Βάµβακος στην Ελλά-
δα». Τα παραπάνω ανέφερε ο πρό-
εδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργά-
νωσης Βάµβακος Βασίλης Μάρκου, 
κατά τη διάρκεια της πρώτης εσπε-
ρίδας που πραγµατοποιήθηκε στη 
Λάρισα και της δεύτερης που έλα-
βε χώρα στην Αλίαρτο Βοιωτίας την 
οποία συνδιοργάνωσαν η ∆ΟΒ, ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και το Κέντρο Ταξι-
νόµησης Βάµβακος στην Καρδίτσα.

Την απόψή του µετέφερε στην 
Agrenda ο βαµβακοπαραγωγός και 
πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Α-
λιάρτου Γιώργος Tακµάκης, τονί-
ζοντας ότι «Η προϋπόθεση που βά-
ζουν οι αξιόλογοι οµιλητές των ε-
σπερίδων είναι το βαµβάκι να µα-
ζεύεται στεγνό. Με αυτό συµφωνού-
µε και όλοι οι βαµβακοπαραγωγοί, 
όµως το ερώτηµα είναι πόσο καλύ-
τερη θα είναι η τιµή µε βάση αυτή 
τη συγκεκριµένη ποιότητα; Εµείς οι 

Μεγάλη η συµµετοχή στην εσπερίδα της ∆ΟΒ που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα. Για τις καλλιεργητικές τάσεις µίλησε ο Ευθύµης Ευθυµιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΥ. 

Ο προϊστάµενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος, 
∆ρ Μωχάµεντ Νταράουσε βλέπει µε καλό µάτι τη θεσµοθέτηση των προπωλήσεων.

Θεσμοθετούνται 
οι προπωλήσεις, 
χάνει η υγρασία
Απόφαση Κόκκαλη βάζει σε πλαίσιο τις προπωλήσεις 
βάμβακος από τους παραγωγούς με μέτρα για ποιότητα  

Θεσµικό πλαίσιο
Μέσα στο 2019 

δηµιουργείται θεσµικό 
πλαίσιο για διενέρ-
γεια προπωλήσεων 
συσπόρου βάµβακος

καλλιεργητές ζητάµε όταν το βαµβάκι 
φτάνει στην είσοδο του εκκοκκιστηρί-
ου, εκτός από τη µέτρηση της υγρασί-
ας να µετρούν και την ποιότητα της ί-
νας. Γιατί όταν το βαµβάκι µαζεύεται 
στεγνό και η ποιότητα της ίνας είναι 
σαφέστατα καλύτερη, ποιος θα επω-
µίζεται το παραπάνω κέρδος, οι αγρό-
τες ή οι εκκοκκιστές;», αναρωτιέται ο 
βαµβακοπαραγωγός.   

Ενιαίο σήµα ποιότητας 
  Επιπλέον στην εσπερίδα στη Λάρι-

σα αναφέρθηκε ότι η ∆ιεπαγγελµατι-
κή Βάµβακος προχωρά στη δηµιουρ-
γία ενιαίου, ελληνικού, ευρωπαϊκού 
σήµατος βάµβακος, που να αναδει-
κνύει τα ποιοτικά του χαρακτηριστι-
κά και την ταυτότητα παραγωγής του, 
πράγµατα που θα οδηγήσουν σε αύ-
ξηση της εµπορικής τιµής του εκκοκ-
κισµένου βάµβακος. «Κανένα γεωρ-
γικό προϊόν δεν µπορεί να βρίσκεται 
σε αγορές υψηλής αξίας χωρίς πιστο-

ποίηση, ούτε µπορεί να αναζητά α-
νταµοιβή χωρίς τα εχέγγυα ποιότητας 
που προσφέρει η πιστοποίηση και το 
εµπορικό σήµα», τόνισε από το βήµα 
της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ∆ΟΒ.

 
Πολιτική σε πέντε άξονες

Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής 
Βάµβακος που τίθενται, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο της ∆ΟΒ κινούνται σε πέ-
ντε άξονες, ήτοι:
 Η βελτίωση των οικονοµικών δε-

δοµένων της βαµβακοκαλλιέργειας,
 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

του κλάδου µεταποίησης βάµβακος,
 Η βελτίωση της ποιότητας και η δη-

µιουργία «ταυτότητας» του ελληνικού 
βάµβακος,
 Η ανάδειξη των φιλοπεριβαλλοντι-

κών χαρακτηριστικών του τρόπου πα-
ραγωγής του βάµβακος και
 Η διατήρηση και η διασφάλιση των 

πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής για το βαµβάκι. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Πρόχειρες λύσεις µέσω φοροεισπρακτι-
κών στην ουσία µέτρων για το αρδευτι-
κό – που πέρυσι το καλοκαίρι αποτέλε-
σε το κατεξοχήν θέµα έντασης µεταξύ 
παραγωγών και κυβέρνησης µε τις δια-
κοπές νερού στις ποµόνες– προσπαθεί 
να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος 

και η ∆ΕΗ, λίγο πριν 
την έναρξη της φετι-
νής αρδευτικής περι-
όδου. Μετά τις πρώτες 
αντιδράσεις στη Θεσ-
σαλία για την επιβο-
λή πρόσθετου τέλους 
άρδευσης 11 ευρώ το 
στρέµµα (0,0247 ευ-
ρώ ανά κυβικό), που 
τελικά αποδόθηκε α-
πό τον αρµόδιο υφυ-
πουργό Περιβάλλοντος 

Σωκράτη Φαµελλο σε λάθος ερµηνεία 
της ΚΥΑ από την Αποκεντρωµένη ∆ιοί-
κηση (αν και ακόµα δεν έχει ξεκαθαρι-
στεί τι θα γίνει), ήρθε και η είδηση από 
πλευράς ∆ΕΗ που ούτε λίγο ούτε πο-
λύ αυτό που «συνιστά» στους αγρότες 
µε οφειλές στο αγροτικό ρεύµα είναι: 
να ενταχθούν σε διακανονισµό (δό-

σεις) προκειµένου να µην τους κοπεί 
το ρεύµα άρα και το νερό (θα κληθούν 
να ξαναπληρώσουν το φθινόπωρο). Ω-
στόσο, σε περιπτώσεις που οι αγρότες 
δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα 
να καταβάλουν τις δόσεις ήδη τους ενη-
µερώνουν πως µπορούν να βάλουν… 
υποθήκη την ενιαία ενίσχυση.  

Όσον αφορά το πρώτο θέµα, αυτό 
του περιβαλλοντικού τέλους για τους 
αγρότες που αρδεύουν από τη λεκάνη 
απορροής του Πηνειού µετά τις αντι-
δράσεις που υπήρξαν, πραγµατοποιή-
θηκε συνάντηση στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος µεταξύ του υφυπουργού Σ. 
Φάµελλου, του Περιφερειάρχη Θεσσα-
λίας Κώστα Αγοραστού και εκπροσώ-
πων των ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ και αγροτών. Αν 
και το υπουργείο Περιβάλλοντος άφη-
σε ανοιχτό το ενδεχόµενο για µείωση 
του περιβαλλοντικού τέλους, η κατά-
σταση δεν έχει ξεκαθαρίσει, παρά την 
αισιοδοξία που δείχνει η Περιφέρεια. 

Λάθος ερµηνεία λέει ο Φάµελλος
Ουσιαστικά αυτό που παραδέχθηκε 

ο κ. Φάµελλος ήταν ότι «ο Συντονιστής 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ερµή-
νευσε λανθασµένα την ΚΥΑ, η οποία 
προβλέπει ότι το περιβαλλοντικό τέλος 
αντιστοιχεί στο κόστος πόρου και το 

Παρερμηνεία 
το τέλος άρδευσης 
λέει τώρα ο Φάμελλος
Ο αναπληρωτής υπουργός μετακυλίει στους ΤΟΕΒ 
την ευθύνη για τον καθορισμό της τιμής ανα κυβικό

Συντελεστής
Οι πάροχοι των 

αρδευτικών 
υπηρεσιών πρέπει 
να προτείνουν το 
συντελεστή ανά-

κτησης κόστους και 
τα τελικά τιµολόγια 

άρδευσης

περιβαλλοντικό κόστος, συνεπώς α-
ντιστοιχεί δεν σηµαίνει ισούται». Για 
τον λόγο αυτό ζήτησε από τους ΓΟ-
ΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού έως 
το τέλος Ιουνίου να τεκµηριώσουν 
την οικονοµική συνεισφορά του τε-
λικού χρήστη ανά κυβικό µέτρο κα-
ταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοι-
χεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο 
κόστος πόρου. Σύµφωνα µε όσα επι-
σηµάνθηκαν απο την πλευρά του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος, οι πάρο-
χοι των αρδευτικών υπηρεσιών πρέ-
πει να υπολογίσουν το χρηµατοοικο-
νοµικό κόστος και να προτείνουν το 
συντελεστή ανάκτησης κόστους και 
τα τελικά τιµολόγια άρδευσης. 

«Ξεκαθαρίσαµε ότι από τη µεριά 
µας έχουν ήδη δροµολογηθεί επιλο-
γές για να µην επιβαρύνεται ο αγρό-
της, αλλά να ενισχύεται. Ξεκαθαρίσα-
µε ότι ο προσδιορισµός του περιβαλ-
λοντικού τέλους για το νερό αρδευτι-
κής χρήσης στη Θεσσαλία θα γίνει α-
πό τους καθ’ ύλην αρµόδιους, που εί-
ναι οι ίδιοι οι πάροχοι, στη βάση της 
βιωσιµότητας των αγροτικών χρήσε-
ων, της ισοτιµίας των πολιτών και συ-
νυπολογίζοντας τη βελτίωση της κα-
τάστασης των υδατικών πόρων. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα εργασθούµε ό-
λοι µαζί, όπως κάνουµε τα τελευταία 
χρόνια, προς όφελος του τόπου και 
των πολιτών και φυσικά θα στηρίξου-
µε µε τεχνικά εργαλεία του ΓΟΕΒ και 
ΤΟΕΒ ώστε να ανταποκριθούν σε αυ-
τά τα καθήκοντα», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο Σωκράτης Φάµελλος.

Με ενέχυρο το τσεκ αρδευτικό νερό 

Νερό χωρίς διακοπές, κατά την ερχόµενη 
αρδευτική περίοδο, υπόσχεται η ∆ΕΗ στους 
αγρότες µε οφειλές, αν όµως ενταχθούν σε 
ρύθµιση. Επιπλέον εξετάστηκε ακόµη η εκδοχή, 
οι παραγωγοί να µπορούν να εγγυηθούν την 
πληρωµή των δόσεων µέσα από την ενιαία 
ενίσχυση µε µορφή εκχώρησης ή πάγιας 
εντολής από τον τραπεζικό λογαριασµό τον 
οποίο έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε. Τα παραπάνω 
αναφέρθηκαν σε συνάντηση που 
πραγµατοποίησε ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης µε τον πρόεδρο 
της ∆ΕΗ Εµµανουήλ Παναγιωτάκη. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η 
διάθεση από πλευράς ∆ΕΗ να συνεχιστεί το 
ειδικό καθεστώς έκδοσης λογαριασµών για 
όσους επαγγελµατίες αγρότες επιθυµούν να 
εκµεταλλευτούν τις ωφέλειες της εν λόγω 
ρύθµισης. Συγκεκριµένα, για όσους επιλέγουν 
να συµµετέχουν στη ρύθµιση, η ∆ΕΗ δεν 
εκδίδει λογαριασµούς ρεύµατος την κρίσιµη 
αρδευτική περίοδο, αλλά συγκεντρωτικό 
λογαριασµό από Σεπτέµβριο του ίδιου έτους. 
Έτσι, σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά το 
υπουργείο, κατά την περίοδο άρδευσης δεν θα 
κόβεται το ρεύµα εφόσον δεν θα έχει εκδοθεί 
λογαριασµός, οπότε και ο παραγωγός µπορεί 
απρόσκοπτα να προχωρήσει στις εργασίες του. 
Επισηµαίνεται ότι το µέτρο αφορά και Οµάδες 
Παραγωγών ή/και συνεταιρισµούς. Βέβαια η 
αίτηση συµπληρώνεται µε αυτοπρόσωπη 
παρουσία του ενδιαφεροµένου ή του νοµικού 
του εκπροσώπου σε υποκατάστηµα της ∆ΕΗ.

Εξετάζεται η εκδοχή, οι παραγωγοί να µπορούν να εγγυηθούν την πληρωµή των δόσεων της 
ρύθµισης µέσα από την ενιαία ενίσχυση µε µορφή εκχώρησης ή πάγιας εντολής.

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





∆ιαπιστευµένο πολλαπλασιαστι-
κό υλικό και branding ώστε η 
προώθηση των τελικών προϊό-

ντων να διεξάγεται µε όρους υπεραξίας, 
θα πρέπει να διασφαλίσουν οι εµπλεκό-
µενοι στην καλλιέργεια, την επεξεργα-
σία, την τυποποίηση και την εµπορία α-
ρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών 
αν θέλουν να διεκδικήσουν µε αξιώσεις 
µερίδιο από την παγκόσµια «πίτα» του 
κλάδου, που θα συνεχίσει να µεγαλώ-
νει και στα επόµενα χρόνια.

Η τάση για τη ζήτηση αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών, σε 
όλα τα επίπεδα, από τον απλό 

καταναλωτή και τις εταιρείες φαρµάκων 
και τροφίµων, µέχρι και την κοσµετολο-
γία, είναι ανοδική και τουλάχιστον µέ-
χρι το 2025 προβλέπεται πως θα αυξά-
νει, διεθνώς, περίπου 13%-15% το χρό-
νο, ανέφερε η δρ Ελένη Μαλούπα, διευ-
θύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίω-
σης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, η οποία και εξέφρασε την ά-
ποψη περί της αναγκαιότητας του κλά-
δου να ρίξει το βάρος στην πιστοποίηση 
των σπόρων, αλλά και στη δηµιουργία 
προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία.

Απευθυνόµενη σε πάνω από 100 
παραγωγούς από τη ∆ράµα, οι ο-
ποίοι έσπευσαν να παρακολου-

θήσουν την ειδική ενηµερωτική ηµερί-
δα, που διοργάνωσε το περιφερειακό 
γραφείο ∆ράµας του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
στις 18 Φεβρουαρίου, η έµπειρη τακτι-
κή ερευνήτρια χαρακτήρισε θεµελιώ-
δους σηµασίας, για το µέλλον του κλά-
δου, το να µπει µια τάξη στο άναρχο το-
πίο, που κυριαρχεί σήµερα στο πολλα-
πλασιαστικό υλικό το οποίο κυκλοφο-
ρεί στην εγχώρια αγορά.

Στο σηµείο αυτό η δρ Μαλούπα α-
νέφερε πως έχει ήδη υποβληθεί 
εδώ και περίπου 8 µήνες στο Υ-

πΑΑΤ -χωρίς ωστόσο ακόµη να έχει υ-
πάρξει κάποια ανταπόκριση- πρόταση 
από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, για τη δηµιουργία ενός κέντρου 
διαπίστευσης και διακίνησης πολλαπλα-
σιαστικού υλικού από ελληνικά αρωµα-
τικά και φαρµακευτικά φυτά. Μια άλλη 
σκέψη, σύµφωνα µε την κ. Μαλούπα, 
είναι να αξιοποιηθεί το αγενές πολλα-
πλασιαστικό υλικό από διάφορες ποι-
κιλίες Αρωµατικών και Φαρµακευτικών 
Φυτών, για τους φυτωριούχους, µε στό-

Νέο μητρικό υλικό στα αρωματικά φυτά 
δίνει καινούργιες καλλιεργητικές λύσεις
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Δέκα μόρια κάτω 
η βάση ένταξης
στο 14χίλιαρο    
Μειώνεται η βάση βαθμολογίας ένταξης στο Μέτρο Μικρών 
Εκμεταλλεύσεων από τα 65 στα 55 μόρια τουλάχιστον, ενώ 
στο μέσο όρο εισοδήματος τριετίας θα περιληφθεί το έτος 
2018, με τις αιτήσεις να προγραμματίζονται για τις 4 Μαρτίου

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στον επανακαθορισµό των κριτηρίων έ-
νταξης στο Μέτρο Μικρών Εκµεταλλεύσε-
ων προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, όπως είχε γράψει η εφηµερίδα 
Agrenda, ώστε να αυξηθούν ελαφρώς οι 

εν δυνάµει δικαιούχοι, κα-
θώς προκύπτει θέµα ακό-
µα και µε τη συνολική α-
πορρόφηση του µπάτζετ 
των 70 εκατ. ευρώ. 

Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ της Agrenda, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
είχε συνάντηση στις 26 Φε-
βρουαρίου µε επιτροπή µε-
λετητών από την Πελοπόν-
νησο από την οποία προκύ-

πτει πως εξετάζονται οι παρακάτω αλλαγές:
1. Η βάση στη βαθµολογία θα πέσει α-

πό το 65 στο 55. Υπάρχει και µία πιθανό-
τητα το όριο να φτάσει το 50. 

2. Στο µέσο όρο εισοδήµατος τριετίας που 
υπολογίζεται για το αγροτικό εισόδηµα, 
θα συµπεριλαµβάνεται και το έτος 2018.

Η τελευταία αυτή τροποποίηση που αφο-
ρά το εισόδηµα έχει να κάνει µε περιπτώ-
σεις ΑΦΜ αγροτών που στην τριετία 2015-
2017 φαίνεται να ξεπερνούν κατά ελάχι-
στο το εισοδηµατικό όριο των 3.000 ευρώ, 
οπότε µε την προσθήκη του 2018, µπορεί 
να «στρώσουν» κάπως τη δήλωσή τους. Πά-
ντως οι αιτήσεις µέχρι τη στιγµή που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές, είναι προγραµ-
µατισµένες να ανοίξουν στις 4 Μαρτίου, µε 
µία παράταση πάντως να µην είναι απίθα-
νη, σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων. 

Παρακάτω υπενθυµίζονται τα κύρια χα-
ρακτηριστικά της πρόσκλησης:

 ∆ικαιούχοι της πρώτης προκήρυξης του 
µέτρου είναι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
ως επαγγελµατίες γεωργοί (όχι νεοεισερχό-
µενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος 
της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλω-
ση ΟΣ∆Ε για το έτος 2018.

 Οι υποψήφιοι έχουν µέσο όρο ατοµι-
κών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέ-
σιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 
2015, 2016 και 2017 (αναµένεται να γίνει 
2016-2018), από 0,01 ευρώ έως και 3.000 
ευρώ και µέσο όρο των συνολικών οικο-
γενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων 
φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 
2016 και 2017 (αναµένεται να γίνει 2016-
2018) έως και 15.000 ευρώ.

 Επιπλέον, η γεωργική εκµετάλλευση 
των υποψηφίων πρέπει να έχει µέγεθος πα-
ραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως 
τυπική απόδοση) ίσο µε 5.000 ευρώ έως και 
7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση.

 Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήρι-
ξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτη-
ση στήριξης συντάσσεται µε βάση την Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2018.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν 
τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανά-
πτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. 
Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατι-
κού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από 3 έτη και µεγαλύτερη από 4.

 Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συν-
δέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες, είναι ί-
σο µε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 
καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση 
θα είναι περίπου 10.000 ευρώ.

Παράταση
∆εν είναι απίθανο να 

υπάρξει παράταση 
στην ηµεροµηνία 

έναρξης αιτήσεων

ΑΝ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑ∆Α ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

6.272.000 10.794.000 4.270.000 7.280.000 6.776.000 4.018.000 2.254.000

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ

6.524.000 7.770.000 2.506.000 2.254.000 2.758.000 6.524.000 70.000.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ MΕΤΡΟΥ (ΣΕ ΕΥΡΩ)



χο να γίνει σποροπαραγωγή, που 
είναι πιο άµεσο και πιο φθηνό για 
τον παραγωγό και σίγουρα και πιο 
ασφαλές από το να αγοράζει σπό-
ρους αµφίβολης προέλευσης. «Το 
πρώτο υποψήφιο είναι η ρίγανη, το 
οποίο σχεδόν άµεσα, δεν θέλει πά-
νω από 1-2 έτη, µπορούµε να το κά-
νουµε, ενώ το δεύτερο είναι το τσάι 
του βουνού και κατόπιν το χαµοµή-
λι, το µάραθο και το κρίταµο», είπε 
χαρακτηριστικά, θυµίζοντας πως 
τα συγκεκριµένα αρωµατικά φυτά 
έχουν περιληφθεί και στη λίστα µε 
τα φυτά προτεραιότητας της εθνι-
κής στρατηγικής για την ανάπτυξη 
των αρωµατικών, η οποία, πάντως, 
όπως είπε, παραµένει για την ώρα 
κυρίως στα χαρτιά.

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα 
νέο project, στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Ερευνώ-

Επιχειρώ-Καινοτοµώ, που έχει να 
κάνει µε την εύρεση, τη συλλογή 
και την αναπαραγωγή µικρών δα-
σικών καρπών. «Μαζεύουµε υλικό 
από τη φύση, από εγκαταλειµµέ-
νους αγρούς και από τα όρια των 
δασών, όπως για παράδειγµα σµέ-
ουρα, βατόµουρα, µύρτιλα, κράνα, 
αγριοτριαντάφυλλο και αµελάγχια 
και ήδη έχουµε πραγµατοποιήσει 
τις πρώτες αναπαραγωγές και εί-
ναι να δώσουµε το µητρικό υλικό 

σε δύο συνεργαζόµενους φυτωριού-
χους, στα Βασιλικά της Θεσσαλονί-
κης και στην Αριδαία, µε σκοπό από 
το φθινόπωρο είναι διαθέσιµα σε ό-
ποιον θελήσει να τα καλλιεργήσει», 
είπε η κ. Μαλούπα, συµπληρώνο-
ντας ότι στο πλαίσιο του project γί-
νεται και µοριακός χαρακτηρισµός 
τους, ώστε όλο αυτό το υλικό να δι-
αθέτει και διαπίστευση.

Το επόµενο βήµα, εφόσον δι-
ασφαλιστεί η ύπαρξη του δι-
απιστευµένου πολλαπλασια-

στικού υλικού στα ΑΦΦ, σύµφωνα µε 
την επικεφαλής του Ινστιτούτου Γενε-
τικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, είναι να 
«χτίσουν» τα ελληνικά αρωµατικά 
φυτά το απαραίτητο branding.«Μέσα 
από συνεντεύξεις και ερωτηµατολό-
για µεγάλων εταιρειών αυτό που δι-
απιστώθηκε διεθνώς είναι ότι οι νέ-
οι, ηλικίας από 20 έως και 40 ετών, 
απαιτούν για το προϊόν που θα κα-
ταναλώσουν clear labeling, που ση-
µαίνει µια ετικέτα καθαρή σε σχέση 
µε τα συστατικά η οποία να είναι και 
πιστοποιηµένη, ενώ θέλουν να υ-
πάρχει κι ένα story telling πίσω από 
το προϊόν. Να ξέρουν το Γιώργο, το 
Γιάννη, τη Μαρία ή το συνεταιρισµό 
που παράγει µε συγκεκριµένη διαδι-
κασία αυτό το προϊόν», επεσήµανε.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ως 
παραδείγµατα ορθής προσέγ-
γισης του αντικειµένου την 

προσπάθεια που επιχειρεί το Επιµε-
λητήριο Τρικάλων να ταυτοποιήσει 
µοριακά τη ρίγανη που συλλέχθη-
κε στον Κόζιακα, µε σκοπό να προ-
χωρήσει σε πιστοποίηση των τρικα-
λινών λουκάνικων ως Προϊόν Γεω-
γραφικής Ένδειξης.

Στις ευοίωνες προοπτικές των 
αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών στη χώρα µας, α-

ναφέρθηκε ο Πασχάλης Παπαδάκης, 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού Αρωµα-
τικών Φαρµακευτικών Φυτών και Πο-
λυδύναµων Καλλιεργειών Έβρου – 
Ροδόπης «Θράκης Θησαυρός», ο ο-
ποίος αριθµεί 28 µέλη, που καλλιερ-
γούν γύρω στα 1.600 στρέµµατα µε 
λεβάντα (σ. σ. το 95%), ρίγανη, ελί-
χρυσο και µελισσόχορτο. O οµιλητής 
επισήµανε πως από την παραγωγή 
του 2018, η πλειονότητα των µελών 
του κράτησαν το έλαιο λεβάντας και 
το πούλησαν το Νοέµβριο, πιάνοντας 
την τιµή των 115 ευρώ το κιλό. «Με 
αυτή την τιµή έφυγαν περίπου 600-
700 κιλά, ενώ όσοι πούλησαν το κα-
λοκαίρι, επειδή είτε είχαν µικρές πο-
σότητες είτε χρειαζόταν ρευστό, έπια-
σαν γύρω στα 85 ευρώ», ανέφερε ο 
κ. Παπαδάκης.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Ενίσχυση 
για ελαιώνα
Άμφισσας 

Mέχρι τις 22 Μαρτίου 
µπορούν να κάνουν αιτήσεις 
οι ελαιοπαραγωγοί µε 
αγροτεµάχια στις δηµοτικές 
κοινότητες της Άµφισσας, 
προκειµένου να ενισχυθούν 
στα πλαίσια του Μέτρου 
«Προστασία Παραδοσιακού 
Ελαιώνα Άµφισσας». Ο 
προϋπολογισµός της 
πρόσκλησης είναι 7 εκατ. 
ευρώ και το ύψος ενίσχυσης 
ορίζεται σε 58 ευρώ ανά 
στρέµµα ετησίως, όταν ο 
ελαιώνας έχει αναχώµατα 
(τράφια) και σε 54,7 ευρώ 
ανά στρέµµα ετησίως, όταν 
ο ελαιώνας δεν έχει τράφια. 
Οι δικαιούχοι της δράσης 
αναλαµβάνουν µεταξύ άλλων 
τις παρακάτω δεσµεύσεις:
α. Να διατηρούν τα 
ελαιόδεντρα στην υπάρχουσα 
µορφή τους και να µην 
προβαίνουν σε ενέργειες 
ανανέωσής τους.
β. Να εφαρµόζουν 
χειρονακτική ζιζανιοκτονία 
στα παραδοσιακά αναχώµατα 
(τράφια).
 γ. Να συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς µε 
δολωµατικό ψεκασµό.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Βιολογικά
Μέχρι τις 28 Μαρτίου 
θα παραµείνει ανοιχτή η 
προκήρυξη του Μέτρου της 
Βιολογικής Γεωργίας, µε 
προϋπολογισµό 120 εκατ. 
ευρώ. Οι αιτήσεις 
πραγµατοποιούνται 
ηλεκτρονικά. 
 

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

 
Ιδιωτικά Leader
Εγκρίθηκαν οι πρώτες 
προσκλήσεις, Χαλκιδικής και 
Έβρου, για την υποβολή 
προτάσεων στο πρόγραµµα 
των Leader, ενώ εντός των 
ηµερών αναµένεται η 
έγκριση και άλλων 
προσκλήσεων. Οι αιτήσεις 
στις δύο αυτές Αναπτυξιακές 
ξεκινούν στις 7 Μαρτίου. 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η νέα φίρµα στον κόσµο της αγροτικών µη-
χανηµάτων ακούει στο όνοµα Mancel, και 
έκανε παγκόσµια πρεµιέρα στην παριζιάνι-
κη έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων SIMA, 
η οποία διεξήχθη την περασµένη εβδοµά-
δα. Πρόκειται για µηχανήµατα του κινεζικού 
οµίλου YTO, που συναρµολογούνται όµως 
στην πρώην µονάδα παραγωγής συστηµά-
των µετάδοσης του οµίλου Argo Tractors 

στο Saint-Dizier της Γαλλίας. Η Mancel «αυ-
τοπροωθείται» ως η µόνη αµιγώς γαλλική 
µάρκα τρακτέρ (κινεζικών βέβαια συµφε-
ρόντων), καθώς για όσους τα θυµούνται τα 
Renault έγιναν τµήµα της Claas το 2008. Η 
κίνηση αυτή δικαιολογείται από µία απλή 
υπενθύµιση: Η Γαλλία αποτελεί την πρώτη 
αγορά στην Ευρώπη σε πωλήσεις τρακτέρ.  

Η πρώτη σειρά των τρακτέρ Mancel, εν ο-
νόµατι F5, αποτελείται από τέσσερα µοντέ-
λα µε ισχύ από 110 έως 145 ίππους. Η εται-
ρεία λέει ότι πρόκειται για τέσσερα ισχυρά 

Νέα φίρμα τρακτέρ 
με το όνομα Mancel 
ήρθε στην Ευρώπη    
Ντεμπούτο στη SIMA για το προϊόν του κινεζικού 
ομίλου YTO που κατασκευάζεται όμως στη Γαλλία 

Νέα κορεάτικα
τρακτέρ 100 ίππων 
Έτοιµο να ανταγωνιστεί τα 
µικρά τρακτέρ των 100 
ίππων είναι πλέον το XP 
της κορεάτικης φίρµας LS. 
Πρόκειται για τη 
ναυαρχίδα της φίρµας µε 
ανασχεδιασµένη καµπίνα, 
νέα χειριστήρια και 
στενότερες κολόνες. Ο 
κινητήρας του XP είναι ο 
τετρακύλινδρος 3,4 λίτρων 
FPT Stage IV.

Ένα γκάτζετ για 
παλιούς φορτωτές 
Μείωση χρόνου εργασίας 
και πλήρη εικόνα των 
καθηµερινών φορτίων 
υπόσχεται το Q-companion 
της Quicke, µια µικρή 
συσκευή που συνδέεται µε 
τον µπροστινό φορτωτή του 
τρακτέρ, δίνοντας χρήσιµες 
πληροφορίες, όπως βάρος 
και ώρες φόρτωσης, 
όντας συµβατό και µε 
παλαιότερους φορτωτές 
ετών 2005-2017.

Στη Γενεύη η 
πρεµιέρα του ASX 
Το compact SUV 
Mitsubishi ASX θα 
παρουσιάσει στις 5 µε 
17 Μαρτίου η ιαπωνική 
εταιρεία, στην προσεχή 
έκθεση αυτοκινήτου της 
Γενεύης. Tο νέο µοντέλο 
είναι πλήρως ανανεωµένο 
εξωτερικά, στο πλαίσιο της 
σχεδιαστικής φιλοσοφίας 
«στιβαρό & ευφυές», που 
εκφράζει το δόγµα της 
Mitsubishi Motors.

Οι πιο φιλικοί 
φορτωτές JCB
Τους αναβαθµισµένους 
τηλεσκοπικούς φορτωτές 
512-56 της έκδοσης των 
17 µέτρων µε ανυψωτική 
ικανότητα 5.400 κιλά 
παρουσίασε η JCB στην 
Καλιφόρνια.

Μικρού πλαισίου 
6άρια Deutz-Fahr
∆ύο νέα τρακτέρ της 
Deutz-Fahr έκαναν την 
εµφάνισή τους στην 
τελευταία αµερικανική 
έκθεση στο Κεντάκι, µε 
κωδική ονοµασία 6130 
και 6140. Τα µοντέλα 
διαθέτουν 126 και 136 
ίππους αντίστοιχα, 
ανήκουν στη σειρά 6 
του χαρτοφυλακίου της 
εταιρείας, αλλά έρχονται 
µε µικρότερο πλαίσιο, 
συνεπώς τοποθετούνται 
ανάµεσα στα µεγαλύτερα 
τρακτέρ της σειράς 6 και 
στα µικρότερα της σειράς 
5 (και 5G).

Στη Γενεύη η 

Οι νέοι τηλεσκοπικοί 
φορτωτές είναι 
εξοπλισµένοι µε 
το τελευταίο 
πετρελαιοκινητήρα 
της JCB, EcoMax, η 
τεχνολογία του οποίου 
δεν απαιτεί φίλτρο 
µικροσωµατιδίων ή 
πρόσθετο υγρό AdBlue.
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Μηχανήματα Alpego 
σε προσφορά μέχρι 
31 Μαρτίου
Η ιταλική εταιρεία Alpego έχοντας µόλις κλείσει 30 
χρόνια από την ίδρυση της (1988-2018) έχει ετοιµάσει 
προσφορές-δώρα για διάφορα µοντέλα της. Οι προσφο-
ρές αυτές ισχύουν για κλείσιµατα-παραγγελίες έως και 
31 Μαρτίου 2019 και αφορούν σε σβωλοκόπτες, υπε-
δαφοκαλλιεργητές και στη συνδυαστική σπαρτική µε 
αέρα για δηµητριακά-ψυχανθή (συνδυασµός µε σβω-
λοκόπτη) για τρακτέρ χαµηλής ιπποδύναµης «JET-M».

Τα δώρα αποτελούν 
η επέκταση γραπτής 
εγγύησης - από το 
εργοστάσιο - καλής 
λειτουργίας (στα µη 
αναλώσιµα µέρη) 
καθώς και σε δω-
ρεάν πρώτες αλλα-
γές αναλώσιµων α-
νταλλακτικών (γνή-

σια µαχαίρια, µύτες, 
λάδι για γκρουπ σβωλοκόπτη), καθώς και γνήσια φόρ-
µα εργασίας Alpego.
Σε κάθε περίπτωση η παράδοση των µηχανηµάτων θα 
πρέπει να λάβει χώρα εντός του έτους 2019.
Τέλος, οι προσφορές θα ισχύουν και κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης Agrothessaly (28/02 – 03/03) στην οποία 
η Alpellas Α.Ε. (επίσηµος αντιπρόσωπος Alpego) λαµ-
βάνει µέρος για ακόµη µια φορά.

Το Tritordeum 
παρουσιάζει 
η Alfa Seeds
Φέτος στην Agrothessaly η Αlfa Seeds  παρουσιάζει το 
Tritordeum, το νέο φυσικό δηµητριακό. Το Tritordeum 
ξεκίνησε µε επιτυχία το µακρύ του ταξίδι στην ελληνι-
κή αγορά  στην φετινή ARTOZA, όπου και δοκιµάστη-
κε από τους ειδικούς επαγγελµατίες του κλάδου και 
κέρδισε τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον.
Είναι ένα εντελώς νέο δηµητριακό που ξεχωρίζει για τα 
οργανοληπτικά, θρεπτικά και αγρονοµικά του πλεονε-

κτήµατα. Απόγονος 
της διασταύρωσης 
σκληρού σιταριού 
και κριθαριού, δί-
νει τη δυνατότητα 
στα τελικά προϊό-
ντα για µια σειρά α-
πό πολύτιµα χαρα-
κτηριστικά που συµ-
βάλλουν στην καλή 
υγεία, όπως περισ-

σότερες φυτικές ίνες, λουτεΐνη, και ολεϊκό οξύ συγκρι-
τικά µε το κοινό σιτάρι. Σύµφωνα µε την Alfa Seeds το 
Tritordeum χωνεύεται πολύ πιο εύκολα από τα άλλα 
σιτηρά, αφού ότι περιέχει λιγότερη γλουτένη και απο-
τελεί την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να µειώ-
σουν την πρόσληψή της. Στην Agrothessaly οι επισκέ-
πτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Tritordeum 
στο χώρο της Αlfa Seeds που βρίσκεται στην Τέντα Α’,  
Stand C64, τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης. 

µεσαίου µεγέθους τρακτέρ για µικρές εκµε-
ταλλεύσεις, τα οποία τροφοδοτούνται από 
τετρακύλινδρους κινητήρες των 4,5 λίτρων 
FPT Stage V (µε SCR). 

Ο πίσω άξονας καθώς και το 4 σταδίων κι-
βώτιο powershift προέρχεται από την YTO, 
ενώ ο αναρτηµένος µπροστινός άξονας εί-
ναι της εταιρείας Carraro (υπάρχει διαθέσι-
µη και ανάρτηση καµπίνας από την Carraro). 
Επιπλέον, στον στάνταρντ εξοπλισµό περι-
λαµβάνεται και µια κάµερα στο πίσω µέρος 
των τρακτέρ. Το επίσηµο λανσάρισµα στη 
Γαλλία είναι προγραµµατισµένο για το τέ-
λος του έτους, µε την Αγγλία να ακολου-
θεί ως η δεύτερη χώρα που θα υποδεχτεί τα 
γαλλικά Mancel F5 το 2021.

Από τις υπόλοιπες πρεµιέρες της SIMA, ξε-
χώρισε η νέα σειρά µικρών τρακτέρ Case IH 
Versum CVXDrive, τα οποία είναι εφοδια-
σµένα µε τετρακύλινδρα µοτέρ και αδιαβάθ-
µητο κιβώτιο. Τα νέα µοντέλα έρχονται µε 
ιπποδυνάµεις από 100 έως 130 ίππους (κι-
νητήρας FPT 4,5 λίτρων, Stage V) και διαθέ-
τουν όλα αδιαβάθµητο κιβώτιο ταχυτήτων. 

Και φυσικά, δεν αποτελεί έκπληξη που 
τα νέα µοντέλα Versum CVXDrive είναι πα-
ρόµοια µε τα επίσης καινούργια T5 Auto 
Command, τα οποία παρουσιάστηκαν από 
την New Holland.

Παράλληλα, η Massey Ferguson αποκά-
λυψε το νέο εξακύλινδρο 7719S, το οποίο 
µάλιστα αναδείχτηκε ως Τρακτέρ της Χρο-
νιάς (Machine of the Year 2019) στην Κα-
τηγορία L, που αφορά τα µεσαίας ισχύος 
τρακτέρ. Το 7719S διαθέτει κινητήρα 6,6 
λίτρων AGCO Power, ακολουθεί το πρότυ-
πο Stage V και θα είναι διαθέσιµο µε ισχύ 
από 190 έως 220 ίππων. Πάντως, όπως επι-
σηµαίνουν οι δηµοσιογράφοι που παρευ-
ρέθησαν στην έκθεση, όλοι κρατάνε δυνά-
µεις για την Agritechnica τον επόµενο Νο-
έµβριο, που θα έχει περισσότερες πρεµιέρες.

Agritechnica
Ορισµένοι κατασκευαστές φάνηκε 

πως κρατάνε δυνάµεις για 
τον Νοέµβριο, οπότε θα πραγµατοποι-

ηθεί η Agritechnica στο Αννόβερο
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Η γνώση μένει 
στους αιώνες

 ∆ιαχρονικό: Προτιµήστε τις 
γνώσεις από τον πλούτο, γιατί ο 
πλούτος είναι παροδικός, ενώ η 
γνώση παντοτινή. Σωκράτης  

 Ηλιακές κηλίδες: Το 1893 
ο ∆ανός αστρονόµος Ε. Μόντερ 
παρατήρησε για πρώτη φορά ότι 
οι ηλιακές κηλίδες βρίσκονταν σε 
ύφεση. Έκτοτε άρχισε η τήρηση 
αρχείου ηλιακών κηλίδων σε 
συνάρτηση µε το κλίµα. Σήµερα 

οι επιστήµονες 
πιστεύουν ότι 
οι ηλιακές 
κηλίδες, που 
είναι έντονα 
µαγνητικά 
πεδία, 
καθορίζουν το 
κλίµα της Γης 

και πιο συγκεκριµένα της 
θερµοκρασίας της. [ecozen.gr, 
3/2/2019] 

 Project Baa Baa: Στο πλαίσιο 
της ανακήρυξης της πόλης Galway 
(Ιρλανδία) ως Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Πολιτισµού 2020 
θα πραγµατοποιηθεί Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο που αφορά την 
προβατοτροφία και τις παραδόσεις 
της, 25-31 Μαΐου 2020. Το 
Συνέδριο ονοµάζεται Project Baa 
Baa. Θα πραγµατοποιηθεί έκθεση 
από παραδοσιακά µάλλινα ρούχα 
και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
από περιοχές προβατοτροφίας 
όλης της Ευρώπης, επισκέψεις 
πεδίου, σχολές εκτροφής 
προβάτων. [www.projectbaabaa.
com, ead.gr, 13/2/2019] 

 Νέο νερό: Αστικά λύµατα που 
έχουν υποστεί επεξεργασία θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την άρδευση καλλιεργειών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόµενα 
χρόνια. Με 588 ψήφους υπέρ, 
έναντι 23 κατά και 66 αποχών το 
Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το νέο 
Κανονισµό. Σειρά έχει το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και οι 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 
υπουργών των κρατών-µελών. 
Ο νέος νόµος ορίζει τα ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας για το 
ανακτηµένο νερό. [ellinikigeorgia.
gr, 13/2/2019] 

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Κοινές παραγγελίες για µείωση του κό-
στους εισροών, διαπραγµάτευση σε κε-
ντρικό επίπεδο για την επίτευξη καλύ-
τερων τιµών παραγωγού και δηµιουρ-
γία ενός brand-«οµπρέλα», µε απώτερο 
στόχο, κάποια στιγµή, να εµπορεύονται 
κάτω από αυτή την επωνυµία τα προϊό-
ντα τους, είναι ορισµένοι από τους στό-
χους των παραγωγών-µελών, του Σω-
µατείου Κοινωνία Εκτροφών Αυτόχθο-
νως Χοίρου Ελλάδος «ΚΙΡΚΗ».

Τα παθήµατα του παρελθόντος για 
όσους επιχείρησαν να δραστηριοποι-
ηθούν στον κλάδο µε το βλέµµα κυρί-
ως στις επιδοτήσεις, φαίνεται πως έγι-
ναν µαθήµατα και πλέον στο χώρο της 
εκτροφής του ελληνικού αυτόχθονα 
µαύρου χοίρου έχουν παραµείνει µό-
νο οι πραγµατικά συνειδητοποιηµένοι 
παραγωγοί, όπως τονίζει η πρόεδρος 
του Σωµατείου «ΚΙΡΚΗ», Κυριακή Σα-
ραβά, η οποία σηµειώνει πως υπήρ-
ξαν και διάττοντες αστέρες στο χώρο.

Με σπουδές στο τµήµα ζωικής παρα-
γωγής του ΤΕΙ και της Αµερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και µε 
δική της εκτροφή, που αριθµεί 180 χοι-

ροµητέρες, στα Στεφανινά του ∆ήµου 
Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, η κ. Σαραβά 
µας ανέφερε πως η «ΚΙΡΚΗ» ιδρύθηκε 
το Μάρτιο του 2018 και σε αυτή µετέ-
χουν σήµερα 21 χοιροτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις, κυρίως από τη Βόρεια Ελλά-
δα, µε σκοπό να ενώσουν τις δυνάµεις 
τους και να προωθήσουν αποτελεσµα-
τικότερα το προϊόν τους στην αγορά. 

Ο µαύρος ελληνικός χοίρος δεν εί-
ναι κάτι καινούριο, αλλά ο καταναλω-
τής τώρα το µαθαίνει, αναφέρει η κ. Σα-
ραβά και τονίζει πως µέχρι πρόσφατα 
το µεγάλο πρόβληµα ήταν ότι ο κόσµος 
τον µπέρδευε µε το αγριογούρουνο, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει ζήτηση για το 
προϊόν µόνο την περίοδο των Χριστου-
γέννων. « Έτσι, αποφασίσαµε να το επι-

κοινωνήσουµε και να µπούµε στη λο-
γική της διοχέτευσης του κρέατος καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους», εξηγεί η ί-
δια. Το εγχείρηµα, µάλιστα, µε τη βο-
ήθεια και της ένταξης του αυτόχθωνος 
χοίρου στο πρόγραµµα διάσωσης και 
γενετικής βελτίωσης του, από το οποίο 
επιδοτείται µε 217 ευρώ η κάθε ζωική 
µονάδα (σ.σ. αποτελείται από δύο χοι-
ροµητέρες) δείχνει να φέρνει αποτε-
λέσµατα. Σύµφωνα µε την κ. Σαραβά, 
µέσα από την προώθηση του µαύρου 
χοίρου, η ζήτηση τα Χριστούγεννα του 
2018 ήταν άνευ προηγουµένου, σε ση-
µείο ώστε τα µέλη του Σωµατείου «ΚΙΡ-
ΚΗ» δεν προλάβαιναν να εξυπηρετή-
σουν τις παραγγελίες και µε τιµές στα 
5-6 ευρώ το κιλό για τον παραγωγό. 

Ο αυτόχθονας μαύρος χοίρος 
μαθαίνεται από το κοινό
και «κυνηγάει» να φθάσει 
το προσούτο Το 30%-40% του όγκου της παραγωγής 

των μελών του Σωματείου «ΚΙΡΚΗ» πλέον 
πωλείται ανεξαρτήτως των γιορτών 

Με 15 ευρώ το κιλό πωλείται το κρέας 
του µαύρου χοίρου στο λιανεµπόριο.

Οι 20-30 χοιροµητέρες ένας αριθµός καλός για να αρχίσει 
κανείς σιγά-σιγά να µεγαλώνει την εκτροφή του

Το πιο σηµαντικό, ωστόσο, είναι πως πλέον το 30%-40% του όγκου της 
παραγωγής των µελών του Σωµατείου «ΚΙΡΚΗ», πωλείται στους υπόλοιπους 
µήνες του έτους. «Το ιδανικό θα είναι να το κάνουµε να φεύγει το 80% κατά τη 
διάρκεια του έτους και το υπόλοιπο 20% την περίοδο προ των Χριστουγέννων», 
ανέφερε η πρόεδρος του Κυριακή Σαραβά, η οποία εκτιµά ότι το προϊόν µπορεί 
να αποκτήσει υπεραξία, αλλά ταυτόχρονα να είναι και προσιτό για τον 
καταναλωτή. «Προσπαθούµε να αγγίξουµε το χαµόν ή το προσούτο, µε δειλά 
βέβαια βήµατα. Είµαστε ακόµη µακριά, αλλά το επιχειρούµε µε το καπνιστό µας. 
Έχει προοπτική». Όσο για το κόστος; «Εξαρτάται από το τι ζώα θα ξεκινήσει 
κανείς, αν θα είναι µικρότερα ή στο στάδιο της αναπαραγωγής και από τον 
αριθµό τους. Σε όλους λέµε πως 20-30 χοιροµητέρες είναι ένας αριθµός 
καλός για να αρχίσει κανείς και σιγά σιγά να µεγαλώνει την εκτροφή του».

∆ιάσωση
Βοήθησε στην 
επικοινωνία 
η ένταξη του 
χοίρου στο 
πρόγραµµα 
διάσωσης 

Delicatessen
Η παραγωγή 
διοχετεύεται 

κυρίως 
σε κρεο-

πωλεία, σε 
delicatessen 
και αλυσίδες 
λιανεµπορίου

Ταυτότητα
Η «ΚΙΡΚΗ» 
ιδρύθηκε το 
Μάρτιο του 
2018 και σε 

αυτή µετέχουν 
21 µονάδες

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Με όρους ποιότητας η έρευνα ΙΤΕ 
και Ευθυμιάδη στην αγροδιατροφή 
Η αύξηση του επιπέδου τεχνογνω-
σίας, καινοτοµίας και ποιότητας σε 
κάθε στάδιο της πρωτογενούς πα-
ραγωγής και πρώτης µεταποίησης 
των ελληνικών αγροτικών προϊό-
ντων προκειµένου να ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις των κατα-
ναλωτών αποτελεί κοινό στόχο της 
συνεργασίας που αναπτύσσουν το 
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
µε τις επιχειρήσεις του Οµίλου Α-
γροτεχνολογίας Ευθυµιάδη.

Σε πρόσφατη ηµερίδα στο Ηρά-
κλειο Κρήτης µε θέµα: «Οι προο-
πτικές αξιοποίησης ερευνητικών 
αποτελεσµάτων στον τοµέα της α-
γροδιατροφής µέσα από τη συνερ-
γασία ΙΤΕ-Οµίλου Ευθυµιάδη», πα-
ρουσιάστηκαν οι 9 εργασίες εφαρ-
µοσµένης έρευνας του ΙΤΕ, ενώ α-
πό την πλευρά του Οµίλου Ευθυ-
µιάδη η δοµή, η τεχνολογική ωρι-
µότητα και η στρατηγική ανάπτυ-
ξης καινοτοµίας και εξωστρέφειας 
στους τοµείς της Φυτοπροστασίας-
Θρέψης-Πολλαπλασιαστικού υλι-
κού, Ελέγχου Ποιότητας Τροφίµων 
καθώς και ο σύγχρονος τοµέας της 
Συµβολαιοποιηµένης Γεωργίας. 

Aυτό που αναδείχθηκε από τις 
οµιλίες των συµµετεχόντων είναι 

η αναγκαιότητα να βελτιωθεί και 
να αναπτυχθεί περαιτέρω ένα λει-
τουργικό δίκτυο επιχειρήσεων και 
ερευνητικών φορέων µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην εφαρµοσµένη έρευ-
να και την καινοτοµία για τον α-
γροδιατροφικό τοµέα. 

Να σηµειωθεί ότι οι 9 εργασί-
ες εφαρµοσµένης έρευνας του Ι-
ΤΕ επικεντρώνονται στους τοµείς:

 Εφαρµογές Οπτικής φασµατο-
σκοπίας στην αγροδιατροφή.

  ∆ιαχείριση δεδοµένων για εται-
ρική και πελατειακή πληροφόρηση.

 Τεχνολογίες αλληλούχισης 
DNA νέας γενιάς και εφαρµογές 
στην αγροδιατροφή.

 Βελτίωση ενεργειακών φυτών.
 Νέες προσεγγίσεις για τη βελτί-

ωση ασφάλειας της αγροδιατροφής.
 Ενζυµική Βιοτεχνολογία και 

προεκτάσεις στην αγροδιατροφή.
  Εφαρµογές της µελέτης µορι-

ακών αλληλεπιδράσεων παθογό-
νου ξενιστή στα φυτά.

 Καινοτόµες εφαρµογές για την 
καταπολέµηση εντόµων υγειονο-
µικής σηµασίας γεωπονικού ενδι-
αφέροντος.

 Αξιοποίηση της άµυνας των 
φυτών ενάντια στους ιούς.

Τα χρυσά κρασιά του 
διαγωνισµού Οίνου 
Θεσσαλονίκης στο 
Οινόραµα 2019

Η Ράµνιστα 2013, ΠΟΠ Νάουσα 
από το Κτήµα Κυρ Γιάννη ξεχώρισε 
ως ο καλύτερος οίνος του 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Οίνου και 
Αποσταγµάτων Θεσσαλονίκης την 
προηγούµενη εβδοµάδα, ενώ το 
βραβείο για το καλύτερο 
απόσταγµα του διαγωνισµού 
απονεµήθηκε στο  «Kanenas 
Απόσταγµα» της Ευάγγελος 
Τσάνταλης Α.Ε.. Η απονοµή των 
βραβείων του διαγωνισµού θα 
γίνει το Σάββατο 2 Μαρτίου σε 
ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ στην 
έκθεση Οινόραµα που ανοίγει τις 
πύλες της το ίδιο Σάββατο στο 
Ζάππειο, το κοινό θα έχει την 
δυνατότητα να δοκιµάσει τα χρυσά 
κρασιά στο περίπτερο του 
∆ιαγωνισµού. 

Συνέργειες
Συµφωνήθηκε η 

ανάληψη κοινών πρω-
τοβουλιών από τους 

ερευνητές του ΙΤΕ και 
τον Όµιλο Ευθυµιάδη 
για ανάπτυξη ακόµη 

στενότερης συνεργα-
σίας των δύο πλευρών

Γύρος και κιµάς από… µανιτάρι, µαγιο-
νέζα χωρίς αβγά για vegan καταναλω-
τές, τραχανάς από ντίγκελ, αλεύρι από 
ρεβίθι, τυριά µε διάφορες προσµίξεις 
µπαχαρικών και µυρωδικών, σοκολάτα 
µε λωτό κι αναρίθµητες επιλογές άλλων 
παραδοσιακών και καινοτόµων τροφί-
µων, οίνων και αποσταγµάτων, περιέχει 
το «καλάθι» της φετινής «δίδυµης» κλα-
δικής έκθεσης Detrop-Oenos.

Η διπλή έκθεση, όπως αναφέρθηκε α-
πό τη διοίκηση της Helexpo-∆ΕΘ, σε συ-
νέντευξη Τύπου, διαρκεί από τις 2 µέ-
χρι τις 4 Μαρτίου, στο διεθνές εκθεσια-
κό κέντρο και σε αυτή ο εγχώριος αγρο-
διατροφικός τοµέας, µε πληθώρα νωπά 
και µεταποιηµένα προϊόντα, δίνει «ρα-
ντεβού» µε εµπορικούς επισκέπτες από 
την Ελλάδα και άλλες τουλάχιστον 25 
χώρες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρι-
κή, την Ασία και τις ΗΠΑ. Τα προκαθο-
ρισµένα ραντεβού µε τους 200 hosted 
buyers, που εκπροσωπούν εισαγωγείς 
µε εµπειρία στην προώθηση και πώλη-
ση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερι-
κό, αλλά και διανοµείς που προµηθεύ-
ουν µεγάλες λιανεµπορικές αλυσίδες 
και άλλα καταστήµατα, όπως τονίστη-
κε από τους διοργανωτές, αναµένεται 
να ξεπεράσουν τα 1.500 τον αριθµό.

«Η φετινή Detrop-Oenos είναι η πιο 
ζωντανή έκθεση του κλάδου των τελευ-
ταίων ετών. Συµµετέχουν 700 άµεσοι κι 
έµµεσοι εκθέτες απ’ όλη την Ελλάδα, αλ-
λά και από Ιταλία, Ινδία, Βόρεια Μακεδο-
νία, Τουρκία, Κύπρο, Γερµανία, που θα 
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο ε-
µπορικό κοινό, προσβλέποντας να κλεί-
σουν και δουλειές» ανέφερε η υπεύθυνη 
οργάνωσης Σέβη Καφφά και πρόσθεσε 
πως πολλά από τα εκθέµατα είναι έτοιµα 
για διεθνή καριέρα. Στο κοµµάτι της έκθε-
σης που αφορά το κρασί και τα αποστάγ-
µατα, αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής 
της διοργανώτριας αρχής, Αλέξης Τσαρ-
ξιρλής επισηµαίνοντας πως για πρώτη 

φορά σε Detrop-Oenos θα αξιοποιηθεί 
το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου 
θα βρίσκονται πάνω από 70 οινοποιεία.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Οι δύο εκθέσεις πλαισιώνονται επίσης 

από τις εξής παράλληλες εκδηλώσεις:
 Το Τastes Discovery Zone στα πε-

ρίπτερα 13, 15 και στο «Βελλίδειο», µια 
ολοκληρωµένη γαστρονοµική εµπειρία.

 Το 1ο Συνέδριο Σύνδεσης Πανεπι-
στηµιακής Γνώσης Επιχειρηµατικότη-
τας για τον κλάδο τροφίµων ποτών σε 
συνεργασία µε το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

 Επιδείξεις των Hellenic Artisan Butchers- 
Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών µε δηµι-
ουργίες παρασκευασµάτων και κρεο-
γλυπτικής κι οστεγλυπτικής.

 Ο 11ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Μα-
γειρικής Νοτίου Ευρώπης.

 Ο τηλεοπτικός διαγωνισµός «Αγα-
πηµένο Πιάτο».       ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Έτοιμα για διεθνή καριέρα 
τα καινοτόμα τρόφιμα από 
το καλάθι της Detrop-Oenos

Στη Detrop-Oenos συµµετέχουν 700 
άµεσοι κι έµµεσοι εκθέτες από Ελλάδα 
αλλά και από Ιταλία, Ινδία, Γερµανία, 
Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία.

Ο πρόεδρος του οµίλου 
Redestos Efthymiadis 
Agrotechnology Group, 
Νίκος Ευθυµιάδης.

Από αριστερά: Ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΘ-Helexpo Κυριάκος Ποζρικίδης, 
o πρόεδρος της ∆ΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας και ο Αλέξης Τσαξιρλής γενικός 
διευθυντής της ∆ΕΘ-Helexpo, παρευρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου. 
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Αν η παραγωγή ελαιολάδου της Ελλάδας μεταφερθεί 
σε μακρινούς προορισμούς τότε οι  Έλληνες θα μπουν 

στις αγορές μόνοι τους και όχι υποβασταζόμενοι

    
Πριν από χρόνια σε ένα τεύχος του περιοδικού 
Γεωργική Τεχνολογία και σε ένα θέµα που ανα-
φερόταν στην καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλά-
δα και στην καλλιέργεια σε άλλες χώρες ο τότε 
διευθυντής του Ινστιτούτου Χανίων µε σκεπτικό 
την πιθανή ζηµιά που θα προξενούσε στους Έλ-
ληνες καλλιεργητές και διακινητές του ελληνι-
κού ελαιολάδου η παραγωγή λαδιού σε άλλες 
χώρες ανέφερε χαρακτηριστικά το εξής: «Η πα-
ραγωγή ελαιολάδου σε χώρες όπως η Κίνα δη-
µιουργεί κίνδυνο, έτσι ώστε να διασαλευτεί το 
παγκόσµιο ισοζύγιο ελαιολάδου». Προέτρεπε 
έµµεσα τους Έλληνες να µην προχωρούν εύ-
κολα σε µεταφορά τεχνογνωσίας που αφορά 
εγκαταστάσεις φυτωριακών επιχειρήσεων, αλ-
λά και επίβλεψη καλλιεργειών, για να αποφευ-
χθεί ο κίνδυνος που θα προκύψει όταν κάποτε 
αυτές οι χώρες αποκτήσουν αυτάρκεια η οποία 
θα αποβεί σε βάρος της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Αυτό το σκεπτικό, όπως ακούγεται µόνο του, 
περιέχει µια µορφή αλήθειας, αλλά ας εξετάσου-
µε τι είναι πραγµατικό και τι όχι.

Για αρχή πρέπει να αναφέρω µια συνέντευ-
ξη του Simon Lavi, ο οποίος θεωρούνταν από 
τους περισσότερους ο πατέρας της σύγχρο-
νης ελαιοκοµίας, που δηµοσιεύτηκε σε περι-
οδικό γεωργικού ενδιαφέροντος στην Ελλά-
δα. Η φράση µε την οποία άρχιζε την παρου-
σίασή του ήταν η εξής: «Η ελιά είναι δέντρο 
του Μεσογειακού χώρου». Εννοώντας, όπως 
ανέλυε στη συνέχεια, ότι µόνο στη Μεσόγειο 
το δέντρο της ελιάς µπορεί να αναπτύξει τα 
χαρακτηριστικά του στον υπέρτατο βαθµό πε-
ρισσότερο από οποιοδήποτε σηµείο της γης.

 Tι συµβαίνει λοιπόν στην πραγµατικότητα;
 Πρέπει να φοβόµαστε την πιθανή αυτάρ-

κεια άλλων χωρών;
 Είναι δυνατόν να συµβεί αυτό;
 Ποιες ποικιλίες θα µπορούσαν να αποδώ-

σουν σε διαφορετικά µικροκλίµατα από τα Με-
σογειακά;

 Συµφέρει ή όχι την Ελλάδα να αναπτυχθούν 
προς αυτή την κατεύθυνση αυτές οι χώρες;

 Έχουν οι Έλληνες ίδια συµφέροντα µε τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες αν αναπτυχθεί εκεί η 
ελαιοκαλλιέργεια;

 Τι κάνουν οι άλλες χώρες;
 Μπορεί κάποιος να ανακόψει τη θέληση 

κάποιας χώρας για νέες καλλιέργειες τη στιγ-
µή µάλιστα που διεθνείς οργανισµοί, όπως 
ο FAO και το IOC, στηρίζουν έµπρακτα προς 

Η ελληνική 
εμπειρία από 
τη Μεσόγειο 

στην Ασία

Νέες χώρες, νέες ζώνες

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΣΑΛΗ* 
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αυτή την κατεύθυνση; Αυτά είναι κάποια από 
τα ερωτήµατα που προκύπτουν και τα οποία θα 
µπορούσαν να αναλυθούν ένα προς ένα. Όµως 
για να µπορέσει κάποιος να απαντήσει σε αυτά 
πρέπει να έχει γνώση του τι συµβαίνει σε αυτές 
τις χώρες. Nα µπορέσει να µπει στον τρόπο σκέ-
ψης τους για τις προβλέψεις παραγωγής τους, 
να γνωρίσει τον τρόπο επένδυσης και συµµε-
τοχής του κάθε επιχειρηµατία και τη σχέση που 
έχει µε τη χώρα, αν δηλαδή συµµετέχει η κάθε 
χώρα ενεργά και όχι συµβουλευτικά και µόνο, 
όπως συµβαίνει στην Ελλάδα, στην οικονοµική 
επένδυση έτσι ώστε ο πρωτογενής τοµέας να α-
ποδώσει σε συγκεκριµένο χρόνο, σύµφωνα µε 
ακριβή επενδυτικά σχέδια ή πλάνα. Και ακόµη 
πρέπει να γνωρίζει κάποιος ποιος είναι ο πραγ-
µατικός επενδυτής, αν δηλαδή είναι ντόπιος ή 
µικτές εταιρείες µε ξένους ενδιαφερόµενους.

Τέλος, µένει το ερώτηµα αν όλο αυτό το 
σύστηµα µπορεί να αποδώσει ή κινείται µό-
νο σε υλοποίηση προγραµµάτων µε υποτιθέ-
µενη τελική επιτυχία.

Παραδείγµατα από επενδύσεις
στον πρωτογενή τοµέα

Στη συνέχεια, για να µπορούµε να κατανοήσου-
µε καλύτερα την πραγµατική κατάσταση, παρα-
θέτουµε παραδείγµατα από διάφορες χώρες που 
δείχνουν τον τρόπο σκέψης και πολιτικής στον 
τοµέα των επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα.

Στο Ιράν τα Σχέδια Βελτίωσης ή τα επενδυτι-
κά σχέδια επιδοτούνται σε ποσοστό 100% από το 
κράτος µε µοναδικό σκεπτικό την παραγωγή σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το κράτος πα-
ραχωρεί τη γη και δίνει άδεια χρήσης νερού µε 
βάση το επενδυτικό πλάνο, µε την ακρίβεια που 
ζητείται στο σχέδιο, χωρίς να µπορεί ο επιχειρη-
µατίας να παραβεί τα συµφωνηµένα. Το αποτέ-
λεσµα έρχεται αφού η φυτεία αρχίσει να αποδί-
δει και σε βάθος 10ετίας µπορεί να προσφέρει 
πραγµατικά στην προσπάθεια της χώρας για αυ-
τάρκεια. ∆ιαφορετικά, ο επιχειρηµατίας θα επι-
στρέψει στο κράτος τα χρήµατα της επιδότησης.

Στην Αλγερία η γη είναι δηµόσια. Ο επιχειρη-
µατίας αφού καταθέσει το απαιτούµενο πλάνο 
παίρνει τη γη που προβλέπεται και ξεκινάει τις 
εργασίες. Το δάνειο που θα χρειαστεί το παρέ-
χουν οι τράπεζες µε επιτόκιο 1% και αρχίζει να 
επιστρέφεται µετά από 5 χρόνια όταν η φυτεία 
θα έχει αρχίσει να παράγει.

Στην Κίνα υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγ-
µατα. Περίπου 500 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι 
ο πληθυσµός των πόλεων στην κεντρική και α-
νατολική Κίνα, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για 
την καλλιέργεια της ελιάς, αφού εκεί άλλωστε οι 
κλιµατικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για την 
καλλιέργεια. Εποµένως το ελαιόλαδο που χρειά-
ζονται το εισάγουν. Στην υπόλοιπη χώρα όπου 
κατοικούν 1 δις άνθρωποι η ελιά καλλιεργείται 
σε συγκεκριµένες ζώνες, έχοντας σαν πρόβλη-
µα τους ατελείωτους µουσώνες. ∆ηλαδή βρέχει 
από τον Μάιο ως το Νοέµβριο ασταµάτητα και ο 
χειµώνας είναι ξερικός. Τα προβλήµατα είναι τε-
ράστια σε σηµείο να χάνονται δέντρα κατά χιλιά-
δες όταν φτάνουν σε ηλικία 4-5 ετών. Έτσι λοι-
πόν σε αυτό το κοµµάτι των καλλιεργειών συµ-
βαίνουν δύο πράγµατα. Όπου µπορεί να καλλι-
εργηθεί η ελιά επιτυχηµένα δραστηριοποιούνται 
µεγάλοι επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν και πρό-
σβαση στις κρατικές επιχορηγήσεις. Στο υπόλοι-
πο κοµµάτι που είναι και το µεγαλύτερο το κρά-

τος κάνει υπεράνθρωπο αγώνα να εγκαταστή-
σει ελαιώνες για να αντιµετωπιστεί η φτώχια. 

Στην Αίγυπτο η εκτροπή του Νείλου σε συ-
γκεκριµένη περιοχή δηµιούργησε 5 χωριά και 
έχει ήδη έχει δροµολογηθεί η φύτευση εκα-
τοµµυρίων δέντρων.

Στην Κένυα αναζητείται κατάλληλο κλίµα 
στις πλαγιές του Κιλιµάντζαρο για εγκατάστα-
ση νέων ελαιώνων.

Τα παραδείγµατα αφορούν επέκταση της 
καλλιέργειας της ελιάς σε «νέες» χώρες ή «νέ-
ες ζώνες καλλιέργειας». Κι αυτό έχει σηµασία 
γιατί πολλές φορές δεν λαµβάνεται υπόψιν η 
καλλιέργεια και η αλµατώδης ανάπτυξή της 
σε χώρες εκτός της Μεσογειακής λεκάνης, ό-
πως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και Ν. Αµερική, λες 
και αυτοί µόνο έχουν το δικαίωµα επεκτάσεων. 

Γενικά πάντως όπου υπάρχει έστω και η στοι-
χειώδης περίπτωση επιβίωσης του δέντρου της 
ελιάς δοκιµάζεται η εγκατάσταση ελαιώνων ι-
κανών να προσφέρουν στην οικονοµική ανά-
πτυξη της χώρας.

∆ιαφορές στην κατανάλωση
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να δούµε ποια είναι 

η πραγµατική κατανάλωση ελαιολάδου σε κά-
θε χώρα και πως µπορεί έτσι να αξιολογηθεί το 
προϊόν. Στις «νέες χώρες» που ξεκινούν τώρα ή 
έχουν ξεκινήσει και ειδικά στις πιο ανεπτυγµέ-
νες γεωργικά, πάντα αναφερόµενοι στην ελιά, 
ο µέσος όρος κατανάλωσης ελαιολάδου ανά ά-
τοµο είναι 500-800 γραµµάρια το χρόνο. Τη 
στιγµή που στην Ελλάδα το αντίστοιχο νούµε-
ρο ανέρχεται στα 10-12 κιλά ανά άτοµο το χρό-
νο. Η σχέση αυτή είναι τεράστια. Μπορεί ποτέ έ-
νας καταναλωτής από αυτές τις χώρες να φτά-
σει στα επίπεδα κατανάλωσης των ευρωπαϊκών 
χωρών που παράγουν ελαιόλαδο; Κι αυτό γιατί 
και στη Βόρεια Ευρώπη η κατανάλωση ελαιολά-
δου είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη. 

Η τεράστια αυτή διαφορά δηµιουργεί αυτόµα-
τα και το τεράστιο πρόβληµα. Αυτός που κατανα-
λώνει τόσο µικρή ποσότητα είναι πολύ δύσκο-
λο να αξιολογήσει και να καταλάβει τις διαφο-
ρές που υπάρχουν στις ποικιλίες. Και έτσι η ποι-
ότητα δυστυχώς δεν είναι µέτρο αξιολόγησης ή 
σύγκρισης όταν δεν υπάρχει γνώση. Έτσι οι µό-
νοι κυρίαρχοι στις αγορές αποµένουν αυτοί οι 
οποίοι µετά από πολυετείς αγώνες βήµα-βήµα 

επιβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους στην αγορά.
Στην Κίνα, για παράδειγµα, το 90% της διακί-

νησης ελαιολάδου και βρώσιµης ελιάς το έχει η 
Ισπανία, το 5% η Ιταλία και το υπόλοιπο όλες οι 
άλλες χώρες, µε την Ελλάδα να έχει χάσει έδα-
φος την τελευταία 5ετία σε ποσοστό 5%.

Συνήθισαν στο ισπανικό
ελαιόλαδο οι Κινέζοι

Εδώ πρέπει να αναφερθεί σαν παράδειγµα το 
εξής: Σε µια κινεζική επαρχία του Sichuan στην 
κεντρική Κίνα, οι Ισπανοί έχουν εγκαταστήσει 
έναν ελαιώνα έκτασης 1.000 εκταρίων και καλ-
λιεργούν ισπανικές ποικιλίες ελιάς, µε κυριό-
τερη τη Manzanilla. Παράλληλα εγκαταστάθη-
καν 6 στρέµµατα θερµοκήπια, όπου εκεί ριζώ-
νουν και αναπτύσσουν φυτά τα οποία στη συ-
νέχεια δίνονται σε αγρότες. Η παραγωγή καρ-
πού είναι ανύπαρκτη. Η ισπανό-κινεζική εται-
ρεία, η οποία εκµεταλλεύεται τη φυτεία, έχει έ-
δρα τη Σαγκάη και µε συµβόλαιο 50 ετών έχει 
εγκαταστήσει σύγχρονες τυποποιητήρια και συ-
σκευάζει ελαιόλαδο και ελιές που εισάγονται 
στη χώρα. Έτσι είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Η 
παραγωγή εκεί της συγκεκριµένης ποιότητας 
ελιάς και ελαιολάδου βάζει στο τραπέζι συγκε-
κριµένες γεύσεις, τις οποίες οι συνεχώς αυξα-
νόµενοι καταναλωτές συνηθίζουν. Έτσι κλεί-
νει ο χώρος για κάτι διαφορετικό.

Άλλο παράδειγµα: Παγκόσµιο φεστιβάλ ε-
λιάς στο Chengdu το 2015, όπου από την Ελ-
λάδα έχουν πάει δύο άτοµα. Ο εδαφολόγος Βλ. 
Γεωργόπουλος διευθυντής του ΠΕΓΕΑΛ Ξυλο-
κάστρου και µια ελληνική φυτωριακή επιχείρη-
ση. Θέµα της παρουσίασης η επιλογή ποικιλι-
ών ελιάς από τη Μεσόγειο στην Ασία και η πι-
θανή προσαρµογή τους σε άλλη κλιµατική ζώ-
νη. Από την Ιταλία δύο καθηγητές οι οποίοι µί-
λησαν για τα ελαιόλαδα της Τοσκάνης. Από το 
Ισραήλ µία φυτωριακή επιχείρηση µε εγκατα-
στάσεις σε Αυστραλία, Ν. Αµερική και ΗΠΑ πα-
ρουσιάζοντας τον τρόπο παραγωγής φυτών. 
Και τέλος από την Ισπανία 40 άτοµα. Ποιοι ή-
σαν αυτοί; Το υπουργείο Γεωργίας της Ισπανί-
ας, επιστήµονες, καθηγητές, πανεπιστήµια, επι-
µελητήρια, δήµοι και ενώσεις γεωργικών συνε-
ταιρισµών. Καταλαβαίνετε τη συνέχεια, η οποία 
τελείωσε µε αδελφοποιήσεις δήµων περιοχών 
της Κόρδοβας µε Κινεζικές πόλεις.

Κι εδώ βέβαια γεννιέται το ερώτηµα. Που ήταν 
το Ελληνικό κράτος; Βεβαίως το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης δεν µετέχει σε εµπορικές συµ-
φωνίες, αλλά για να φτάσεις εκεί χρειάζεται στή-
ριξη. Αυτό όµως είναι ίσως µια άλλη κουβέντα.

Χρειάζεται επιθετική παρουσία
Ο µόνος δρόµος λοιπόν είναι ο εξής: Επιθετική 

παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε όλες 
αυτές τις χώρες, προωθώντας ελληνικές ποικι-
λίες έτσι ώστε να έρθει η ώρα κατά την οποία οι 
καταναλωτές αυτών των χωρών θα µπουν στην 
ελληνική λογική ή πραγµατικότητα. ∆εν χρειά-
ζεται εδώ να πούµε πόσο µεγάλος είναι αυτός ο 
δρόµος. Κι αν καλυφθεί κάποτε αυτή η διαφορά 
στην παρουσία των Ισπανών; Όµως η παρουσία 
ελληνικών επιχειρήσεων, µε σκοπό τη φύτευση 
ελληνικών ποικιλιών, είναι το µόνο µέσο το ο-
ποίο θα δώσει λύση και προορισµό στο ελληνι-
κό ελαιόλαδο, στις βρώσιµες ελιές και σε άλλα 
προϊόντα από την πατρίδα µας. Αυτό βέβαια προ-
ϋποθέτει συντεταγµένη εθνική γραµµή.

Μέχρι σήµερα η παρουσία επιστηµόνων ή επι-
στηµονικών οµάδων δεν ακολουθεί κάποιο σχέ-
διο. Κάθε ένας είναι µόνος του και κινείται ανε-
ξάρτητα, παραθέτοντας αδιαµφισβήτητα σηµαντι-
κή προσφορά. Τα αποτελέσµατα δεν αποτελούν 
µέρος εθνικού σχεδιασµού, αλλά προσωπικών 
προσπαθειών. Και η παρουσία είναι απόλυτα ξε-
χωριστή και πολλές φορές καθαρά προσωπική. 

Γενικά παραδεκτό είναι ότι στην Ελλάδα υπάρ-
χουν οι κυριότερες ποικιλίες της γης, λόγω της 
ιδιαιτερότητας και της παραλλακτικότητας του 
κλίµατος και του εδάφους. Αν καταφέρουµε να 
µεταφέρουµε την ελληνική πραγµατικότητα σε 
διάφορους µακρινούς προορισµούς τότε θα έχει 
σίγουρο µέλλον η παραγωγή ελαιολάδου και ε-
λιάς σε σηµείο που θα µπορούν οι Έλληνες να 
µπουν στις αγορές µόνοι τους και όχι υποβαστα-
ζόµενοι, σε µια παγκόσµια αγορά όπου η ζήτη-
ση συνεχώς ανεβαίνει. Έτσι οι ανάγκες για κα-
τανάλωση αυξάνονται µε γρήγορο ρυθµό και οι 
Έλληνες πρέπει να είναι κοντά και µέσα στις ε-
ξελίξεις. ∆ιοχετεύοντας δηλαδή την ποιοτικότε-
ρη παραγωγή ελαιολάδου παγκόσµια σε κατα-
ναλωτές που γνωρίζουν τις διαφορές από άλ-
λα οµοειδή προϊόντα ή ποικιλίες άλλων χωρών.

Τελειώνοντας πρέπει να σηµειώσουµε αυτό 
µε το οποίο ξεκινήσαµε. Η αποµάκρυνση από 
το Μεσογειακό κύκλο, όπου όπως είπαµε είναι 
ο φυσικός χώρος του ελαιόδεντρου, δηµιουργεί 
κινδύνους στην καλλιέργεια που οφείλονται σε 
φαινόµενα όπως: µουσώνες, υπερβολική ζέστη, 
αλατότητες εδαφών, ξηρασίες, έλλειψη νερού, 
παγετό, αδυναµία συµπλήρωσης ωρών ψύχους, 
καλλιέργειες σε συνθήκες ερήµου. Ακόµη πρέπει 
να γνωρίζουµε ότι η ποιότητα που παράγεται α-
πό µια ποικιλία στην Ελλάδα διαφέρει σηµαντικά 
από αυτή της ίδιας ποικιλίας σε αυτές τις χώρες.

Σε εµάς τους ίδιους, λοιπόν, µένει να φέρου-
µε στην επιφάνεια τις πραγµατικές δυνατότητες 
που έχουµε και που είναι κρυµµένες από τους 
φόβους και τις κακές συνήθειες µε τις οποίες 
µεγαλώσαµε. Ο χώρος και ο χρόνος δεν συγχω-
ρούν τους απόντες.

Στην Κίνα επιµένουν στο µέγεθος
Παραθέτω, τέλος, ένα απόσπασµα από οµιλία 

στο παγκόσµιο συνέδριο ελαιολάδου to 2016 
στο Gansu στην πολιτεία  Wudu στην Κίνα, για 
να καταλάβετε πως εκµεταλλεύονται και συγκε-
ντρώνουν πληροφορίες για τις καλλιέργειες 
και την οικονοµική τους ανάπτυξη σε µια δια-
φορετική κλιµατική ζώνη οι Κινέζοι, αναπτύσ-
σοντας παράλληλα και το τουριστικό κοµµάτι 
της υπόθεσης. Εκεί όπου έχουν δηµιουργήσει 
το µεγαλύτερο στον κόσµο µουσείο ελιάς, το 
οποίο και επισκέπτονται εκατοµµύρια άνθρω-
ποι από όλο τον κόσµο, εκεί δηλαδή όπου το 
αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µέσω του µεγέθους 
των καλλιεργειών και όχι µέσω πραγµατικών 
αποδόσεων ή αποτελεσµάτων. Όπως ειπώθηκε 
στο συνέδριο από τον κυβερνήτη της περιοχής 
σχετικά µε τον τρόπο σκέψης δράσης και πολι-
τικής που ακολουθείται στη χώρα, ο FAO βοη-
θάει µε όλα τα µέσα που διαθέτει, δίνοντας α-
κόµα και γενετικό υλικό των ελαιοπαραγωγών 
χωρών της Ευρώπης έτσι ώστε, όπως αναφέρε-
ται, µε την προώθηση της εξειδικευµένης γε-
ωργίας να συµβάλλει σηµαντικά στο έργο της 
εξάλειψης της παγκόσµιας φτώχιας.

*ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Επιλογές
Στο Ιράν το κράτος παραχωρεί τη γη 
και δίνει άδεια χρήσης νερού με βάση 
το επενδυτικό πλάνο

Στην Αλγερία η γη είναι δημόσια και 
οι τράπεζες παρέχουν δάνειο στον 
επιχειρηματία με επιτόκιο 1% 

Στην Αίγυπτο η εκτροπή του Νείλου 
δημιούργησε 5 χωριά στα οποία θα 
φυτευτούν εκατομμύρια ελαιόδεντρα



ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεργάτες από την Κεντρική και Βόρεια Ελ-
λάδα υποδέχτηκε η Yara Ελλάς στο υπερσύγ-
χρονο ενσακκιστήριο της στο Βόλο, που ά-
νοιξε τις πόρτες του για τρεις ηµέρες ξενα-
γήσεων, το διάστηµα 25-27 Φεβρουαρίου.

Η Αgrenda βρέθηκε ξανά εκεί -είχε προη-
γηθεί ειδική ξενάγηση δηµοσιογράφων τον 
περασµένο Οκτώβριο- καταγράφοντας την ε-
ντυπωσιακή δυναµική και εξέλιξη της επέν-
δυσης που έδωσε µια νέα πνοή στην Βιοµη-
χανική Περιοχή του Βόλου. Και ο φωτεινός 
πίνακας φυσικά κοντά στην είσοδο της µο-
νάδας, δεν είχε γράψει ούτε ένα ατύχηµα, 
έχοντας φτάσει τις 444 µέρες υπενθυµίζο-
ντας σε όλους την απόδοση της εταιρείας σε 
θέµατα ασφάλειας κάτι που σηµαίνει ότι η 
πολιτική αυτή δίνει άψογα αποτελέσµατα.  

 Για τα υψηλά ποσοστά ασφάλειας που απο-
τελούν την κουλτούρα της Yara Ελλάς µίλησε 
στην Αgrenda κατά την διάρκεια της ξενάγη-
σης µεταξύ άλλων και ο Terminal Manager της 
µονάδας Θεόδωρος Τσούτσας, τονίζοντας ότι:

«Έχουµε φτάσει σε υψηλά επίπεδα ασφά-
λειας και απόδοσης λόγω της καλής δου-
λειάς που γίνεται όλον αυτόν τον καιρό α-
πό την εταιρεία και το προσωπικό της. Οι πε-
λάτες και οι συνεργάτες µας εντυπωσιάζο-
νται από τα υψηλά standards στα θέµατα α-
σφάλειας και οργάνωσης πάνω στα οποία 
δεχόµαστε από οργανισµούς και υπηρεσίες 
όπως η Πυροσβεστική. Ο ρυθµός φόρτωσης 
είναι πολύ υψηλός ανά εβδοµάδα και η λει-
τουργική απόδοση της παραγωγής αγγίζει το 
80 % της θεωρητικής απόδοσης». 

Από το Terminal του Βόλου φεύγουν προϊ-

όντα για όλη την Ελλάδα και οδικά για τις ό-
µορες χώρες. Η πόλη επιλέχτηκε καθώς είχε 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις όπως: 

 Λιµάνι για να έρχονται οι πρώτες ύλες.
 Καλύπτει άµεσα ένα µεγάλο κοµµάτι του 

αγοραστικού κοινού της χώρας.
 Είναι εύκολη η διακίνηση και προς Βο-

ρά και προς Νότο, καθώς βρίσκεται στο κέ-
ντρο της Ελλάδας.

 Τέλος ο Βόλος έχει βιοµηχανική συνεί-
δηση και εξειδικευµένο κόσµο που µπορεί 

να καλύψει τις απαιτήσεις µιας δυναµικής 
επένδυσης.

Και για τέτοια πρόκειται καθώς το εργο-
στάσιο της Yara Ελλάς στον Βόλο πιθανόν 
να είναι και η µοναδική επένδυση της τελευ-
ταίας δεκαετίας, η οποία βοηθά την περιοχή 
άµεσα µε την προσφορά εργασίας και έµµε-
σα µε τις υποστηρικτικές συνεργασίες που 
έχει µε πρακτορεία, φορτηγά, λιµάνια κ.α.

Στην πρώτη µέρα των επισκέψεων, δηλα-
δή τη ∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου, το Terminal 

άνοιξε για τους πελάτες της Yara για να γνω-
ρίσουν πού ενσακκίζονται τα προϊόντα που 
πουλάνε. Στα πλαίσια της ξενάγησης οι άν-
θρωποι της εταιρείας ανέφεραν:

«Η αποστολή της Yara είναι να θρέψουµε 
υπεύθυνα τον παγκόσµιο πληθυσµό, µε ό-
ραµά µας να συµβάλουµε σε µια κοινωνία 
που βασίζεται στη συνεργασία, όπου ύψι-
στος στόχος είναι η εξάλειψη της πείνας και 
η προστασία του πλανήτη. 

 Ο κώδικας ηθικής της Yara συνδέει την 
Αποστολή µας, το Όραµά µας και τις Αξίες 
µας µε την καθηµερινή µας εργασία.

1 Θέτει πρότυπα συµπεριφοράς και προ-
άγει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. 

2 Έχει εφαρµογή στον CEO, τη ∆ιοίκηση, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και όλους τους υ-
παλλήλους καθηµερινά». 

Το εργοστάσιο της Yara Ελλάς στον Βόλο 
πιθανόν να είναι και η µοναδική επένδυση 
της τελευταίας δεκαετίας, η οποία βοηθά 

την περιοχή άµεσα µε την προσφορά 
εργασίας και έµµεσα µε τις υποστηρικτικές 

συνεργασίες που έχει µε πρακτορεία, 
φορτηγά, λιµάνια κ.α.

Φουλάρει τις μηχανές του  
το Terminal της Yara στο Βόλο
Το 80 % της θεωρητικής απόδοσης έχει φτάσει η παραγωγή στις νέες εγκατάστασεις 

Οι οικοδεσπότες των ξεναγήσεων ο 
εµπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς Νίκος 
Κυριακίδης (κέντρο), ο Γιάννης Κλεφτάκης, 
Sales Manager της Yara Ελλάς (αριστέρα) 
και ο Terminal Manager της µονάδας στο 
Βόλο, Θεόδωρος Τσούτσας.
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Στη Λάρισα με
νέες ποικιλίες
σιτηρών η ΑΛΦΑ
Γεωργικά Εφόδια
Οι νέες ποικιλίες χειµερινών σιτηρών, η 
καταξιωµένη ποικιλία βαµβακιού Αύρα, το νέο 
γενετικό υλικό, τα νέα ζιζανιοκτόνα σιτηρών 
Kugar one και Constel, τα νέα υπό ανάπτυξη 
µυκητοκτόνα σιτηρών, η πλήρης ασφαλής και 
έγκαιρη ζιζανιοκτονία βαµβακιού µε Cottonex, 
Pendigan και Efica, τα νέα προϊόντα θρέψης 
Αδάµας και οι Βιοδιεγέρτες της σειράς 
Folimar είναι µερικά από τα θέµατα που 
παρουσιάστηκαν,  σε εκδήλωση της ΑΛΦΑ 
Γεωργικά Εφόδια.
Σκοπός της εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε 
την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο 
Larissa Imperial, ήταν να παρουσιαστούν 
στους συνεργάτες της γεωπόνους της 
Θεσσαλίας οι ολοκληρωµένες λύσεις από την 
ΑΛΦΑ στα χειµερινά σιτηρά και το βαµβάκι 
και οι τοµείς ανάπτυξης της εταιρείας στο 
σπόρο τη θρέψη και τη φυτοπροστασία.
Μάλιστα οι παρευρισκόµενοι είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο πολύ 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους 
προσκεκληµένους οµιλητές, τον Μπακοδήµο 
∆ηµήτρη, Υπεύθυνο Αγορών Σίτου «Μέλισσα 
Κίκιζας», και τον καθηγητή  Ηλία 
Ελευθεροχωρινό , που τίµησαν την εκδήλωση 
µε την παρουσία τους.
Συγκεκριµένα ο Μπακοδήµος ∆ηµήτρης 
παρουσίασε θέµατα που αφορούν στις 
παγκόσµιες εµπορικές εξελίξεις και στην 
ποιότητα του σκληρού σιταριού. Η ποικιλία 
σκληρού σιταριού Dylan που παρουσιάστηκε 
από την ΑΛΦΑ πληροί τα σύγχρονα κριτήρια 
ποιότητας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από 
την κ. Μπακοδήµο.
Από την πλευρά του ο καθηγητής Ηλίας 
Ελευθεροχωρινός αναφέρθηκε σε θέµατα που 
αφορούν στη διαχείριση των Ζιζανίων στα 
χειµερινά σιτηρά και το βαµβάκι. Η ανάπτυξη 
και η διαχείριση ανθεκτικότητας των ζιζανίων 
στις διαθέσιµες χηµικές οµάδες 
ζιζανιοκτόνων, η αποφυγή της 
φυτοτοξικότητας, η σηµασία της έγκαιρης 
επέµβασης για την αποτελεσµατική 
ζιζανιοκτονία ήταν µερικά από τα θέµατα που 
ανέπτυξε ο καθηγητής.

Ξαναμοιράζεται η αγορά σπόρων 
βαμβακιού με το ντιλ της Deltapine
ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 

panagos@agronews.gr

Ξαναµοιράζεται από την αρχή, µέσα σε λίγους µή-
νες, η εγχώρια αγορά των σπόρων βαµβακιού, µετά 
την συµφωνία στην οποία κατέληξαν, ο Τοµέας Ε-
πιστήµης Γεωργίας της Bayer και η εταιρεία Σπύρος 
Ανδριώτης ΑΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη του δυ-
ναµικού των ποικιλιών βαµβακιού της DELTAPINE 
στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τη δεύτερη σοβαρή συµφωνία, 
µετά την γνωστή συµφωνία πώλησης του τοµέα 
σπόρων της Bayer CropScience, εποµένως και 
του χαρτοφυλακίου που αφορούσε το γνωστό 
πακέτο Fibermax, στον διεθνή όµιλο της BASF.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ποικιλιακό δυνα-
µικό της DELTAPINE, θεωρείται ιδιαιτέρως σηµα-
ντικό για την ελληνική αγορά και αναµένεται να 
γνωρίσει περαιτέρω ανάπτυξη, µετά την συµφω-
νία στην οποία κατέληξαν Bayer και Ανδριώτης.   

Η επίσηµη ανακοίνωση
Η εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ και ο Τοµέας 

Επιστήµης Γεωργίας της Bayer, µε στόχο την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του δυναµικού των ποικιλιών 
βαµβακιού της DELTAPINE στην Ελλάδα, ήρθαν 
σε συµφωνία για την επέκταση της διανοµής µέ-
σω του δικτύου πωλήσεων και των δύο εταιρει-
ών, µε την Σπύρος Ανδριώτης να αναλαµβάνει 
την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης.  

Έτσι, το 2019 θα υπάρχει ακόµα καλύτερη πρό-
σβαση του Έλληνα παραγωγού στο εξαιρετικό 
ποικιλιακό δυναµικό της DELTAPINE, έχοντας την 
ευκαιρία να το πλαισιώσει ακόµα περισσότερο 
µε τις κορυφαίες λύσεις στη φυτοπροστασία του 
βαµβακιού που προσφέρει η Bayer στην Ελλάδα.

Σχετικά µε την Bayer
Η Bayer είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός 

που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστη-
µών και συγκεκριµένα στους τοµείς της Υγείας 

και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
της Bayer σχεδιάζονται µε γνώµονα το όφελος 
των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όµιλος στοχεύει 
στη δηµιουργία αξίας µέσω της καινοτοµίας, της 
ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer 
είναι προσηλωµένη στις αρχές της αειφόρου α-
νάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά 
υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονοµι-
κό έτος 2017, ο Όµιλος απασχολούσε περίπου 
99.800 άτοµα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 
35 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλ-
θαν σε 2,4 δις ευρώ ενώ οι  δαπάνες για Έρευ-
να και Ανάπτυξη σε ευρώ 4,5 δις. 

Το προφίλ της Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ
Η εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ άρχισε την 

λειτουργία της το 1999 έχοντας ιδρυτή τον Σπύ-
ρο Ανδριώτη, µε διευθυντική εµπειρία άνω των 
30 ετών στο χώρο της εµπορίας γεωργικών ε-
φοδίων. Η εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ λαµ-
βάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς ό-
πως αυτές διαµορφώνονται από τις αλλαγές 
τόσο των Ελληνικών όσο και των παγκόσµιων 
δεδοµένων στους τοµείς της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας καθώς και τις αλλαγές που η ε-
φαρµογή της νέας ΚΑΠ έφερε στον αγροτικό 
τοµέα, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί και σε 
άλλες καλλιέργειες.

Με µεγάλο χαρτοφυλάκιο ποκιλιών
Εκτός λοιπόν από αποκλειστικός διανοµέας 

των ποικιλιών βάµβακος της DELTAPINE, εισά-
γει στην ελληνική αγορά ποικιλίες µηδικής, σό-
γιας και υβρίδια καλαµποκιού και σόργου σε συ-
νεργασία µε την American genetics Hellas Inc., 
ποικιλίες µαλακού και σκληρού σιταριού της 
Produttori Sementi Bologna, ποικιλίες λειµω-
νίων ενός από τους µεγαλύτερους οίκους στον 
κόσµο, της Barenbrug καθώς και τα νέα υβρίδια 
ηλίανθου ΕS AMIS και ES TERRAMIS της Euralis.
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Ποικιλία 
Dylan

 Η ποικιλία 
σκληρού σιταριού 

Dylan που 
παρουσιάστηκε από 
την ΑΛΦΑ πληροί 

τα σύγχρονα 
κριτήρια ποιότητας

Στο επίκεντρο 
η ζιζανιοκτονία
Σε θέµατα που αφο-
ρούν στη διαχείριση 
των Ζιζανίων στα 
χειµερινά σιτηρά 
και το βαµβάκι, 

επικεντρώθηκε ο κ. 
Ελευθεροχωρινός

Μεγάλο 
το ενδιαφέρον

Περισσότερα 
από 120 άτοµα 

παρακολούθησαν 
την εκδήλωση που 

διοργάνωσε 
η ΑΛΦΑ στο 

Larissa Imperial



Χάνονται 
χωριά 
στις Σέρρες 
καθώς σκάει 
η... φούσκα 
της μηδικής
Τίγκα οι αποθήκες με μπάλες από τριφύλλια 
λόγω της απελπιστικής κατάστασης στην 
οποία έχει περιέλθει η κτηνοτροφία, όταν 
πριν ένα χρόνο παραγέμιζαν τα στρέμματα 
Βιολογική και συνδεδεμένη ενίσχυση

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆υσκολεύει η θέση για χιλιάδες παραγωγούς µη-
δικής στο νοµό Σερρών αλλά και σε άλλες περιο-
χές της χώρας, καθώς βλέπουν τις αποθήκες τους 
να παραµένουν ασφυκτικά γεµάτες και την κτη-
νοτροφία, λόγω της τιµολογιακής πολιτικής που 
ακολουθούν στο γάλα οι γαλακτοβιοµηχανίες, να 
έχει στεγνώσει από ρευστότητα και να µην µπορεί 
να απορροφήσει ακόµα την περυσινή παραγωγή. 

Το αποτέλεσµα είναι ολόκληρα χωριά που εί-
ναι εξαρτηµένα σε µεγάλο βαθµό από την καλλι-
έργεια του τριφυλλιού να αντιµετωπίζουν το φά-
σµα της οικονοµικής καταστροφής. Οι τιµές του 
προϊόντος έχουν πέσει πολύ χαµηλά, γιατί εκτός 
των άλλων, πλησιάζει η ώρα για την έλευση της 
νέας σοδειάς, που δηµιουργεί επιπρόσθετη πίε-
ση στους παραγωγούς να εκποιήσουν τα αποθέ-
µατα της περσινής χρονιάς (2018).

Πάνω από 100.000 µπάλες
στις αποθήκες στο Σκούταρι Σερρών

«Το πρόβληµα είναι σοβαρό. Στις αποθήκες 
των παραγωγών υπάρχουν σήµερα µεγάλες αδι-
άθετες ποσότητες τριφυλλιού. Μόνο στο χωριό 
µας, που έχει παράδοση στην καλλιέργεια µηδι-
κής, υπολογίζουµε πως στις αποθήκες παραµέ-

νουν πάνω από 100.000 µπάλες, το οποίο σηµαί-
νει µια ποσότητα γύρω στα 3,2 µε 3,5 εκατ. κιλά 
τριφυλλιού», τόνισε στην Agrenda ο παραγωγός 
Κώστας Μαναβούδης, από το Σκούταρι Σερρών.

Καλλιεργητής µηδικής και ο ίδιος µε 350 στρέµ-
µατα, διατηρεί αυτή την περίοδο στις αποθήκες 
του περί τις 4.500 µπάλες των 32-35 κιλών. «Το 
ανησυχητικό είναι πως η ροή της ζήτησης δεν δι-
καιολογεί αισιοδοξία έστω για τη συνέχεια, και το 
βλέπουµε και στις τιµές του προϊόντος, οι όποιες 
µέχρι πριν λίγες ηµέρες, για την πρώτη ποιότητα 
µηδικής, ήταν 15-16 λεπτά το κιλό, αλλά πλέον 
υποχωρούν στα 13-14 λεπτά το κιλό», προσθέτει.

Η εσφαλµένη πολιτική 
στον κλάδο της κτηνοτροφίας 
δηµιουργεί το πρόβληµα

Τα αίτια για την κατάσταση ασφυξίας που έχει 
διαµορφωθεί στις τάξεις των τριφυλλοκαλλιερ-
γητών του νοµού, σύµφωνα µε τον κ. Μαναβού-
δη, έλκουν τις ρίζες τους στην εσφαλµένη πολι-
τική που ακολουθήθηκε από τους ιθύνοντες µε 
τις καλλιέργειες για την παραγωγή ζωοτροφών. 

«Αντί να στηρίξουν την τιµή του γάλακτος στην 
κτηνοτροφία, για να µπορεί να αγοράσει ο πα-
ραγωγός, προέτρεψαν τους αγρότες να πάνε να 
καλλιεργήσουν µηδική, µε αποτέλεσµα να πληµ-
µυρίσει η αγορά µε τριφύλλι» ανέφερε χαρακτη-

Η ροή της ζήτησης στη µηδική δεν 
δικαιολογεί αισιοδοξία έστω για τη 

συνέχεια, κάτι που βλέπουν οι παραγωγοί 
και στις τιµές του προϊόντος, οι όποιες 

µέχρι πριν λίγες ηµέρες, για την πρώτη 
ποιότητα µηδικής, ήταν 15-16 λεπτά το 

κιλό, αλλά πλέον υποχωρούν 
στα 13-14 λεπτά το κιλό.
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ριστικά και εξήγησε πως «αναφέροµαι σε εκείνο 
το πρόγραµµα για τη Βιολογική, που ανακοίνω-
σε το υπουργείο και είχε ως αποτέλεσµα να πέσει 
ο κόσµος µε τα µούτρα να σπείρει τριφύλλι για 
την επιδότηση. Μετά βέβαια το απέσυραν, αλλά 
η ζηµιά είχε γίνει. Τα χωράφια σπάρθηκαν τρι-
φύλλια και η σοδειά τους είναι εδώ». 

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η καλλιέργεια της 
µηδικής βρίσκεται και πάλι στις επιλέξιµες προς 
ένταξη καλλιεργητικές οµάδες στην προκήρυξη 
της Βιολογικής Γεωργίας που άνοιξε για αιτησεις 
στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει βρει αντί-
θετους τους Σερραίους βιοκαλλιεργητές, σύµφω-
να µε σχετικές επιστολές που είχαν στείλει προς 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένας ακόµη 
λόγος, που επέτεινε το πρόβληµα, σύµφωνα µε 
τον κ. Μαναβούδη, έχει να κάνει και µε το γεγο-
νός ότι πέρυσι, λόγω των βροχοπτώσεων σε πολ-
λές ορεινές περιοχές όπου συνήθως οι παραγω-
γοί παίρνουν δύο χέρια και αυτά µε το ζόρι, είχαν 
µέχρι και τρία χέρια, αυξάνοντας την προσφορά.

Αποκαρδιωτική εικόνα 
µε τα αποθέµατα και σε άλλα χωριά

Με εξίσου µελανά χρώµατα περιγράφει την ει-
κόνα για το εµπόριο της µηδικής φέτος στις Σέρ-
ρες και ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού 
Συλλόγου, Αδαµάντιος ∆ιαµαντόπουλος, σηµει-

ώνοντας, µάλιστα, πως σε ανάλογα δυσχερή θέ-
ση µε το Σκούταρι, βρίσκονται και άλλα χωριά του 
νοµού, όπως το Κωνσταντινάτο, η Αγία Ελένη και 
η τοπική κοινότητα Πεπονιά του ∆ήµου Σκουτά-
ρεως, που έχουν µακρά παράδοση µε την καλλι-
έργεια της µηδικής.

«Σε αυτά τα χωριά οι αποθήκες παραµένουν 
γεµάτες τριφύλλι και αν µιλάµε για οικογένειες 
που καλλιεργούν αποκλειστικά µηδική, µπορεί-
τε να φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί κινδυ-
νεύουν χωρίς υπερβολή µε οικονοµική καταστρο-
φή», ανέφερε στην Agrenda ο κ. ∆ιαµαντόπου-
λος, ο οποίος καλλιεργεί και ο ίδιος τριφύλλι, έ-
χοντας 400 στρέµµατα και τη στιγµή αυτή περί-
που 4.000 µπάλες τριφυλλιού στις αποθήκες του.

Όσο για τα αίτια και ο πρόεδρος του Πανσερα-
ϊκού Αγροτικού Συλλόγου εντοπίζει τα αίτια του 
προβλήµατος στην υπερ-προσφορά, ωστόσο δί-
νει µεγαλύτερο βάρος στην έλλειψη ρευστότη-
τας των κτηνοτρόφων. «Είναι αλυσιδωτή αντί-
δραση», εξηγεί ο κ. ∆ιαµαντόπουλος, «όταν ο πε-
λάτης σου, γιατί εµείς απευθυνόµαστε στην κτη-
νοτροφία, παίρνει αυτές τις εξευτελιστικές τιµές 
στο γάλα και η γαλακτοβιοµηχανία αντί για ρευ-
στό του δίνει µια επιταγή -φτάσαµε να είναι ακό-
µη και 8 µηνών ή ενός έτους- αντιλαµβάνεστε ό-
τι δεν µπορεί να είµαστε καλά και εµείς που του 
πουλάµε το τριφύλλι», επεσήµανε ο ίδιος.

∆εν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να τα κάψουν, προκειµένου να 
κάνουν χώρο στις αποθήκες τους για τη νέα σοδειά, που έρχεται τον Απρίλιο.

Πολιτική
Αντί να 

στηρίξουν 
την τιµή του 

γάλακτος στην 
κτηνοτροφία, 
για να µπορεί 
να αγοράσει 

ο παραγωγός, 
προέτρεψαν 
τους αγρότες 

να πάνε να 
καλλιεργήσουν 

µηδική

Νοικοκυραίοι
κτηνοτρόφοι
ζορίζονται λόγω
χαµηλών τιµών
στο γάλα
Την ανάγκη να στηριχθεί άµεσα η 
κτηνοτροφία, γιατί αν καταστραφεί 
εκείνη, θα συµπαρασύρει µαζί της και 
πολλούς γεωργούς, επεσήµανε και ο 
παραγωγός Χρήστος Βαρούτης, ο οποίος 
µας ανέφερε πως «οι άνθρωποι δεν είναι 
ότι δεν θέλουν να αγοράσουν τριφύλλια, 
αλλά δεν έχουν. Νοικοκυραίοι τους 
βλέπεις να ζορίζονται να κάνουν αγορές, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται 
να χρωστάνε».
Προβληµατικά εξελίσσεται η χρονιά και 
σε άλλους νοµούς της χώρας σε σχέση 
µε την εµπορία του τριφυλλιού, ωστόσο η 
διαφορά µε τις Σέρρες είναι ότι ο νοµός 
έχει µεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια 
µηδικής και σε σηµαντικό βαθµό 
τροφοδοτεί ανάγκες και στην υπόλοιπη 
επικράτεια, καθώς οι εκτάσεις που 
σπέρνονται είναι πολλές χιλιάδες 
στρέµµατα και τον κατατάσσουν στις 
πρώτες θέσεις στην Ελλάδα. 
«Έρχονται από την Κρήτη, το Αγρίνιο, από 
την Ελασσόνα και γενικά από όπου µπορείτε 
να φανταστείτε και ψωνίζουν, ενώ για 
παράδειγµα στη γειτονική Ξάνθη 
ή τη Ροδόπη, οι εκτάσεις είναι πολύ 
λιγότερες και η παραγωγή σε µεγάλο βαθµό 
ιδιοκαταναλώνεται µέσα στο νοµό», είπε ο κ. 
∆ιαµαντόπουλος και σηµείωσε πως µέσα σε 
όλα αυτά ανακοινώθηκε από το υπουργείο 
και το ύψος της νέας συνδεδεµένης 
ενίσχυσης, που πέφτει στα 13 ευρώ το 
στρέµµα, από 15,7 ευρώ που ήταν έως 
τώρα, επιδεινώνοντας το πρόβληµα για 
όσους ασχολούνται µε την καλλιέργεια 
µηδικής στο νοµό και απαξιώνοντας τις 
επενδύσεις που έχουν κάνει.

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

Σκοτώνουν την περσινή 
σοδειά και θα κάψουν 
τα υποβαθμισμένα
Σε σχέση µε τις σηµερινές τιµές του τριφυλλιού επιβεβαιώνει και ο κ. 
∆ιαµαντόπουλος πως κυµαίνεται για την πρώτη κατηγορία ποιότητας από 13 
έως 15-16 λεπτά το κιλό, µε τάση καθόδου, δεδοµένου ότι «τον Απρίλιο 
περιµένουµε τη νέα σοδειά και επειδή υπάρχει πρόβληµα µε την αποθήκευση, 
κάποιοι σκοτώνουν την παραγωγή όσο – όσο για να µπορέσουν να κάνουν 
χώρο στις αποθήκες τους». Σηµειωτέον ότι στα τριφύλλια δεύτερης 
κατηγορίας, αυτά δηλαδή, που µαζεύτηκαν µε µικρή υγρασία, από τα πρώτα 
χέρια του Απριλίου έως τον Ιούνιο του 2018, όταν οι βροχές περίσσευαν 
πέρυσι στις Σέρρες, το πρόβληµα είναι ακόµη µεγαλύτερο. «Οι τιµές τους 
είναι σήµερα στα 9-10 λεπτά το κιλό και δεν τα παίρνει κανένας», αναφέρει ο 
κ. ∆ιαµαντόπουλος και αν δεν αλλάξει κάτι δραµατικά µέσα στο επόµενο 
διάστηµα «δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να τα κάψουν, 
προκειµένου να κάνουν χώρο στις αποθήκες τους για τη νέα σοδειά που 
έρχεται τον Απρίλιο».

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Mαρτίου 2019 Agrenda 51FARMINGREPORT



Agrenda52 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 2 & Κυριακή 3 Mαρτίου 2019

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Χειροτερεύει το κλίµα στη ζώνη του αι-
γοπρόβειου γάλακτος ο τρόπος µε τον 
οποίο διαχειρίζεται τους σχετικούς ε-
λέγχους ο ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. Την ώρα 
που εκκρεµεί η επιβολή ποινών σε µια 
σειρά από γαλακτοκοµικές επιχειρή-
σεις µε σηµαντικές παραβάσεις στα ι-
σοζύγια γάλακτος, ο ΕΛΓΟ ανακοινώ-
νει την παραποµπή ενός κτηνοτρόφου 
στη δικαιοσύνη για παραδόσεις εικο-
νικών ποσοτήτων γάλακτος.

Προφανώς και αυτό είναι χρήσιµο, 
όπως τονίζουν οι κτηνοτρόφοι, αλλά 
θα πρέπει να γίνει συνδυαστικά µε τις 
συγκλίσεις προς την γαλακτοβιοµηχα-
νία, ενώ επισηµαίνουν µε έµφαση ότι 
δεν θα υπάρξει καµία ανοχή από πλευ-
ράς τους στην περίπτωση όπου διαπι-
στώνεται άνιση αντιµετώπιση µεταξύ 
τυροκόµων και κτηνοτρόφων έναντι 
της νοµοθεσίας.

«Αν πρόκειται να κυνηγήσουν µό-
νο τους “εύκολους” παραβατικούς κτη-
νοτρόφους και να µην έχουν την ίδια 
αντιµετώπιση οι τυροκόµοι και οι γα-
λακτοβιοµηχανίες που από το 2017 
δεν έχουν δηλώσει ούτε ένα κιλό αι-
γοπρόβειο γάλα πραγµατικά θα γίνει 
χαµός», αναφέρει µε θυµό σε επιστο-
λή της στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης, η Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Θεσσα-
λίας. Η Οµοσπονδία ζητά να επιβλη-
θούν αυστηρές κυρώσεις (µέχρι και 
κλείσιµο των τυροκοµείων) στους γα-
λατάδες που νοθεύουν το γάλα αλλά 
και να πληρωθούν οι παραγωγοί άµε-
σα τη συνδεδεµένη ενίσχυση στο αι-
γοπρόβειο γάλα, αλλά και την άµεση 
επέµβαση του υπουργείου για γεγονό-
τα που παραπέµπουν στην ύπαρξη ε-
ναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ τυ-
ροκόµων απέναντι σε κτηνοτρόφους. 

Αναλυτικά στην επιστολή τους προς 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το-
νίζουν: « Έχουν περάσει δύο εβδοµά-
δες από την τελευταία συνάντηση µε-
λών της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων & Κτηνοτρόφων Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας µε τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ και τέσσερις εβδοµάδες από 
την πρώτη συνάντηση στην Ζootechnia 
και ακόµα περιµένουµε τα αποτελέσµατα 
των ελέγχων και τα πρόστιµα που προτί-
θεστε να επιβάλετε. Σε λίγο καιρό θα έ-

χει περάσει το µεγαλύτερο ποσοστό της 
γαλακτικής περιόδου και είµαστε ακό-
µα στο σηµείο µηδέν. Μόνο εξαγγελίες 
και κανένα αποτέλεσµα. Άραγε η πολυ-
διαφηµισµένη τροπολογία για νέα πρό-
στιµα που προβλέπει µέχρι και κλείσι-
µο τυροκοµείων και έχετε εξαγγείλει α-
πό τον Οκτώβριο του 2018 έχει εκδο-
θεί; Τα πρόστιµα στις 24 γαλακτοκοµι-
κές επιχειρήσεις που όλο το 2017 δεν 
δήλωσαν ούτε ένα κιλό γάλα έχουν ε-
πιβληθεί και ποιά είναι; Στη συνάντη-
ση στον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ αναφέρθηκε 
ο κ. Κατής ότι υπάρχουν και κτηνοτρό-
φοι οι οποίοι έχουν ελεγχθεί και βρέθη-
καν να εµφανίζουν ισοζύγιο γάλακτος 
µεγαλύτερο από την ικανότητα του κο-

παδιού τους. Εκεί καταδικάσαµε οποιον-
δήποτε παραβαίνει τον νόµο και ζητή-
σαµε την παραδειγµατική τιµωρία. Αν 
πρόκειται όµως να κυνηγήσει ο ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ µόνο τους «εύκολους» πα-
ραβατικούς κτηνοτρόφους και να µην 
έχουν την ίδια αντιµετώπιση οι τυροκό-
µοι και οι γαλακτοβιοµηχανίες που α-
πό το 2017 δεν έχουν δηλώσει ούτε έ-
να κιλό αιγοπρόβειο γάλα πραγµατικά 
θα γίνει χαµός. Τι φοβάστε και δεν κά-
νετε κάτι; Εδώ και τρία χρόνια ισχυρίζε-
στε ότι κάνετε ελέγχους αλλά δεν έχου-
µε δει κανένα αποτέλεσµα. Επίσης το τε-
λευταίο διάστηµα µας έχει αναφερθεί 
κρούσµα σε κτηνοτρόφο όπου έχει δη-
µοσιοποιήσει τα τιµολόγια πώλησης µε 

τις τιµές και αυτόµατα ο τυροκόµος στα-
µάτησε να του παίρνει το γάλα και κα-
νένας άλλος τυροκόµος δεν του έπαιρ-
νε το γάλα δηµιουργώντας ένα εµπάρ-
γκο. Τέτοιες συµπεριφορές τις καταδι-
κάζουµε απερίφραστα και σας ρωτού-
µε τι προτίθεστε να κάνετε ως Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Αυτές οι συ-
µπεριφορές είναι αποτέλεσµα των «α-
ποτελεσµατικών» ελέγχων που κάνετε 
στον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ.Τέλος θεωρού-
µε ότι λόγω δύσκολων καιρικών συν-
θηκών που έχουµε φέτος τον χειµώνα 
µπορείτε να επισπεύσετε την πληρωµή 
της συνδεδεµένης στο αιγοπρόβειο γά-
λα και αντί για το τέλος Μαΐου αυτή να 
γίνει αρχές Απριλίου.».

Την άκρη του νήµατος που 
ξετυλίγει το κουβάρι της νοθείας 
στον τοµέα του γάλακτος και της 
φέτας δείχνει να βρίσκει ο 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός 
(ΕΛΓΟ ∆ήµητρα), µετά τις 
διαπιστώσεις ότι κτηνοτροφική 
µονάδα παρήγαγε και να 
παρέδωσε προς τυροκόµιση 
δυσανάλογα µεγάλη ποσότητα 
γάλακτος σε σχέση µε το 
δηλωθέν ζωικό της κεφάλαιο.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
ο  Οργανισµός, «το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιό του κατά τη 
συνεδρίαση του στις 21 
Φεβρουαρίου 2019 αποφάσισε 
οµόφωνα την αποστολή στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα για τη 
διερεύνηση τυχόν παραβάσεων 
έκθεσης ελέγχου, που αφορά 
κτηνοτροφική µονάδα, η οποία τη 
γαλακτική περίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2018, φέρεται να 
παρήγαγε και να παρέδωσε προς 
τυροκόµιση δυσανάλογα µεγάλη 
ποσότητα γάλακτος σε σχέση µε 
το δηλωθέν ζωικό της κεφάλαιο».
Παράλληλα, σύµφωνα µε την ίδια 
ανακοίνωση, είναι σε εξέλιξη ο 
έλεγχος για όλες τις 
εµπλεκόµενες στη συγκεκριµένη 
υπόθεση επιχειρήσεις. «Ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα διαβεβαιώνει τους 
κτηνοτρόφους και το 
καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει 
τους συστηµατικούς ελέγχους 
προκειµένου να προστατεύσει τα 
συµφέροντα των παραγωγών και 
να διασφαλίσει την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων από 
ελληνική πρώτη ύλη», καταλήγει.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΓΟ

Η άκρη 
του νήματος 
της νοθείας 
στο γάλα

Eξοργίζει 
κτηνοτρόφους  
ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα 
Οργίλη αντίδραση της Ομοσπονδίας  Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Θεσσαλίας φέρνει ο αντιπερισπασμός στους ελέγχους στο γάλα 

«Καταδικάζουµε  όποιον 
παραβαίνει τον νόµο. Αν όµως 

ο ΕΛΓΟ κυνηγήσει µόνο τους 
«εύκολους» παραβατικούς 
κτηνοτρόφους και να µην 

έχουν την ίδια αντιµετώπιση οι 
γαλακτοβιοµηχανίες θα γίνει 

χαµός», λένε οι Θεσσαλοί.



Agrenda 53ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Mαρτίου 2019

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η σύνταξη πρωτοκόλλου καλλιέρ-
γειας της βιοµηχανικής κάνναβης, 
ώστε να επιτευχθούν οι καλύτερες 
αποδόσεις σε ίνα, βλαστό, φύλλα, 
Κανναβιδιόλη-CBD, σπόρο και λάδι 
κάνναβης αποτέλεσαν τον σκοπό του 
πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε 
την τελευταία διετία στο ΤΕΙ Λάρισας.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν σε 
ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε την 
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στο αµ-
φιθέατρο του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ε-
πιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο Λάρι-
σας και στην οποία συµµετείχαν πλή-
θος επιστηµόνων και φορέων σχετι-
κών µε τη καλλιέργεια, από τις έρευ-
νές προκύπτει ότι: η βιοµηχανική κάν-
ναβη είναι ένα φυτό το οποίο είναι εξ 
ολοκλήρου εκµεταλλεύσιµο και άκρως 
φιλικό προς το περιβάλλον Ειδικότερα:

1. Η βιοµηχανική κάνναβη (ποικι-
λία Fibranova), στις συνθήκες της Θεσ-
σαλίας δίδει υψηλές αποδόσεις σε ί-
να και σπόρο και δεν απαιτεί τη χρή-
ση ζιζανιοκτόνων ή άλλων φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων.

2. Από το σπόρο µε έκθλιψη πήρα-
µε λάδι που περιέχει πρωτεΐνες, Ω3 λι-
παρά οξέα, αµινοξέα, µέταλλα και βι-
ταµίνες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για παραγωγή υπερτροφών.
3. Τα υπολείµµατα της διεργασίας 

του σπόρου αναλύθηκαν και θα χρη-
σιµοποιηθούν για βελτιωτικό εδάφους 
και για ζωοτροφή.

4. Τα φύλλα του βλαστού περιέχουν 
υψηλό ποσοστό ολικών φαινολών και 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη βι-
οµηχανία τροφίµων, για παραγωγή α-
φεψήµατα κ.λ.π..

5. Η ταξιανθία περιέχει CBD σε ικα-
νοποιητικά επίπεδα και µας δίδει τη 

δυνατότητα παραγωγής καινοτόµων 
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης α-
ξίας όπως βιολειτουργικά τρόφιµα/υ-
περτροφές, καλλυντικά, παραφαρµα-
κευτικά προϊόντα. Απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για την επιτυχή και ολοκλη-
ρωµένη καλλιέργεια της βιοµηχανικής 
κάνναβης είναι:1.Καλλιέργεια ποικιλι-
ών πολλαπλών δυνατοτήτων.2. Συνερ-
γασία µε επιστηµονικούς φορείς όπως 
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.3.Η ίδρυ-
ση µεταποιητικών µονάδων. 4.Η διάθε-

ση των προϊόντων µε ιχνηλασιµότητα 
δηλ. Να αναγράφεται η ποικιλία, η η-
µεροµηνία και ο τόπος συλλογής και 
η χηµική ανάλυση του προϊόντος.».

Σηµειώνεται ότι το 2016, εκδόθηκε 
η σχετική ΚΥΑ που επέτρεπε την καλ-
λιέργεια της βιοµηχανικής κάνναβης 
στην Ελλάδα.  Από τότε µέχρι σήµε-
ρα έχουν αλλάξει κάποια πράγµατα 
σε ό,τι αφορά τη βιοµηχανική κάννα-
βη, αφού η σχετική νοµοθεσία έχει ε-
µπλουτιστεί και τροποποιηθεί.

Πρωτόκολλο αποδόσεων στην κάνναβη
Το ΤΕΙ Λάρισας πραγματοποίησε έρευνα για καλύτερες αποδόσεις στην ίνα, το βλαστό, τα φύλλα και τα έλαια

Στην ηµερίδα στο ΤΕΙ 
Λάρισας συµµετείχε πλήθος 
επιστηµόνων και φορέων, 
που ασχολείται µε την 
καλλιέργεια βιοµηχανικής 
κάνναβης.

Ίσως κάποιοι παρασκευαστές γιαουρτιού αλ-
λάξουν τη µέθοδο παραγωγής τους και τον ε-
ξοπλισµό τους ή την ονοµασία του προϊόντος 
τους, καθώς ξεκίνησε η µελέτη για τη σύντα-
ξη του φακέλου κατοχύρωσης  του «Ελλη-
νικού Γιαουρτιού ως προϊόντος Προστατευ-
όµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Η µε-
λέτη έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης τους 
6 µήνες και θα βασίζεται στο τρίπτυχο πρώτη 
ύλη – τεχνολογία – προϊόν και στη φήµη του 
προϊόντος δήλωσε ο αν. καθηγητής Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θ. Μασούρας, 
υπεύθυνος της εκπόνησης της µελέτης, συ-
µπληρώνοντας πως έχει ήδη ξεκινήσει η δι-
αδικασία συλλογής δειγµάτων γιαουρτιού. 
Η µελέτη ξεκίνησε µετά από διαγωνισµό και 
το κόστος διαµορφώθηκε στις 18.000 ευρώ.  

Η υλοποίηση του έργου περιλαµβάνει σει-
ρά ενεργειών, για τον ορισµό όλων των πα-
ραµέτρων που θα χαρακτηρίζουν το ελληνι-
κό γιαούρτι. 

Αρχικά, θα συγκεντρωθούν ιστορικά στοι-
χεία που να αποδεικνύουν τη διαχρονική σύν-
δεση του γιαουρτιού µε την  περιοχή   παρα-
γωγής του. Έπειτα θα αποτυπωθούν τα χα-
ρακτηριστικά της  ποιότητας του ελληνικού 
γάλακτος, µε στοιχεία που  προσδίδουν  ιδι-
αιτερότητα και επηρεάζουν τόσο την  τεχνο-
λογία παραγωγής, όσο και την ποιότητα του  
τελικού προϊόντος και θα µετρηθεί η επίδρα-
ση της διατροφής των ζώων στο γάλα για για-
ούρτι. Ακόµη, θα καταγραφεί η ακολουθού-
µενη παραγωγική διαδικασία, των τριών τύ-
πων  ελληνικού γιαουρτιού (παραδοσιακό, 
στραγγιστό, συνεκτικής δοµής), προκειµένου 
να µελετηθούν  κάτω από ένα σταθερό και 
ελεγχόµενο πρωτόκολλο παρασκευής που 
τους διακρίνουν και τους διαφοροποιούν 
από αποµιµήσεις. Τέλος, θα γίνει συλλογή 
στοιχείων µέσω φυσικοχηµικών, µικροβιο-
λογικών, ρεολογικών και οργανοληπτικών 

αναλύσεων. Όσον αφορά του τύπους ελλη-
νικού γιαουρτιού, υπάρχουν συγκεκριµένες 
διαδικασίες παραγωγής, που πολλές φορές 
δεν ακολουθούνται ακόµη και από ελληνικά 
γαλακτοκοµεία. Το στραγγιστό γιαούρτι για 
παράδειγµα, δεν αρκεί να µοιάζει µε στραγ-
γιστό, φαινοµενικά και χηµικά, «Πρέπει να 
έχει παραχθεί µε την παραδοσιακή µέθοδο 
για να µπορεί να χαρακτηριστεί στραγγιστό 
γιαούρτι, άρα ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ», κάτι 
που ισχύει ήδη, αλλά δεν έχουν όλοι κίνη-
τρο να το εφαρµόσουν, κίνητρο που θα δώσει 
ο χαρακτηρισµός ΠΓΕ, εξηγεί ο καθηγητής. 

Αυτό ενδεχοµένως να προκαλέσει ανατα-
ραχή σε κάποιους παρασκευαστές, καθώς θα 
θελήσουν να αλλάξουν τη µέθοδο παραγω-
γής τους και τον εξοπλισµό τους. Σύµφωνα 
µε τον ∆ρ Μασούρα, τελικά θα ωφεληθούν 
όλοι οι φορείς που εµπλέκονται στην αλυ-
σίδα παραγωγής και εµπορίας και ειδικά οι 
κτηνοτρόφοι, αφού έχει συµφωνηθεί πως 
µέσα στις προδιαγραφές του ελληνικού για-
ουρτιού ΠΓΕ θα είναι η χρήση αποκλειστικά 
ελληνικού γάλακτος για την παρασκευή του.

To ΠΓΕ γιαούρτι αλλάζει τα δεδομένα

Ο καθηγητής Θεοφύλατος Μασούρας 
βρίσκεται πίσω από την κατοχύρωση 
σχεδόν όλων των ΠΟΠ  τυριών.
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Βραβεύσεις 
προέδρων 
ΓΕΩΤΕΕ 
Κεντρικής 
Ελλάδας
«Τους βραβεύουµε γιατί «έβαλαν 
πλάτες» σε δύσκολες εποχές για να έχει 
το Επιµελητήριο πάντα τη θέση που του 
άξιζε στη κοινωνία» είπε χαρακτηριστικά 
ο πρόεδροςτου Παραρτήµατος 
Κεντρικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου ∆ηµήτριος Ντογκούλης, ο 
οποίος µαζί µε τα παρευρισκόµενα µέλη 
της ∆ιοικούσας Επιτροπής κ.κ. 
Αποστολίδη, Γρουσόπουλο, Κυριάκη και 
Παναγούλη, καλωσόρισαν τους δεκάδες 
συναδέλφους, συνεργάτες, 
εκπροσώπους του θρησκευτικού, του 
πολιτικού και του πολιτιστικού κόσµου 
στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας 
του Παραρτήµατος το βράδυ της 
Πέµπτης 21 Φεβρουαρίου σε χώρο 
εστίασης της Νέας Πολιτείας στη 
Λάρισα, που πραγµατοποίησε την 
βράβευση παλαιότερων προέδρων 
του Επιµελητηρίου. 
Συγκεκριµένα βραβεύτηκαν οι:
 Βασίλειος Χατζόπουλος, γεωπόνος
 Γεώργιος Παλιούρας, γεωλόγος
 Κων/νος Τζανακούλης,γεωπόνος
 Κων/νος Γκούµας,γεωπόνος
 Κων/νος Α. Καλόγηρος, γεωπόνος 
 Φώτιος Γραβάνης, γεωπόνος 
 Κων/νος Σκορδάς, γεωλόγος
 Ιωάννης Γεωργιάδης, γεωπόνος
 Κων/νος Η. Καλόγηρος, γεωπόνος

Εν τω µεταξύ σε θερµό εορταστικό κλίµα 
ευχήθηκαν σε όλους «Καλή και 
δηµιουργική χρονιά» και ο πρόεδρος 
έκανε µια σύντοµη αναδροµή του έργου 
του ΓΕΩΤΕΕ, ενώ αναφέρθηκε και στους 
στόχους για τη νέα χρονιά. Την 
εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους 
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπαδόπουλος και 
πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού 
κόσµου. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ισχυρή θέληση, αργά βήματα, 
στο νόμο των συνεταιρισμών 
Ο Σταύρος Αραχωβίτης κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία ως υπουργός de minimis 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με ισχυρή πολιτική βούληση αλλά µε αργά 
και όχι τόσο συντονισµένα βήµατα δείχνει 
να κινείται η διαδικασία αναπροσαρµογής 
του θεσµικού πλαισίου για τους συνεταιρι-
σµούς. Ο ∆εκέµβριος του 2018 για τον ο-
ποίο είχε µιλήσει µε την ανάληψη της ευθύ-
νης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο 
Σταύρος Αραχωβίτης, έχει παρέλθει προ πολ-
λού και παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουρ-
γού -και προς την Agrenda- για επίσπευση, 
o χρόνος προώθησης αυτών των αλλαγών 
δεν φαίνεται να πλησιάζει. 

Ρωτήσαµε τον κ. Αραχωβίτη αν πραγµατικά 
προτίθεται να επαναπροσδιορίσει το θεσµικό 
πλαίσιο, όσον αφορά τους συνεταιρισµούς, α-
ποκαθιστώντας κατά κάποιο τρόπο και την έκ-
φρασή τους σε τριτοβάθµιο επίπεδο ή µήπως, 
κάποια... φωνή του σιγοψιθυρίζει «άστο γι’ αρ-
γότερα»! «Το αντίθετο...» µας απάντησε, παρέ-
χοντας για µια ακόµα φορά τη διαβεβαίωση 
ότι η κατεύθυνση είναι να προχωρήσει στον 
ταχύτερο δυνατό χρόνο, αποκαθιστώντας κα-
τά κάποιο τρόπο την τάξη στη συνεταιριστική 
λειτουργία. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν υπάρ-
χει ένας ιθύνων νους που να έχει τη συνολι-
κή ευθύνη για τη σύνταξη του νέου νοµοθετι-
κού πλαισίου και το συντακτικό έργο έχει δια-
µοιρασθεί κατά περίπτωση σε νοµικούς συµ-
βούλους, τεχνοκράτες και γραφειοκράτες, εί-

ναι κάτι που προβληµατίζει. Άλλωστε, το προ-
εκλογικό κλίµα στο οποίο έχει εισέλθει η χώ-
ρα δεν αφήνει πολλές ελπίδες για την ολο-
κλήρωση ενός κρίσιµου θεσµικού πλαισίου, 
όπως είναι αυτό των συνεταιρισµών, το οποίο, 
για να είναι αποτελεσµατικό απαιτεί ευρύτε-
ρες συναινέσεις.  

Την ίδια στιγµή, ίσως κάποιοι στην κυβέρ-
νηση να µπερδεύουν το νόµο για τους συνε-
ταιρισµούς µε τη ρύθµιση που συζητείται και 
αφορά τη µείωση του συντελεστή φορολογίας 
όσων αγροτών συµµετέχουν ενεργά και διακι-
νούν την παραγωγή τους µέσα από συνεταιρι-
στικές οργανώσεις. Παίζει ως γνωστόν ο συντε-
λεστής 13% και για τα φυσικά πρόσωπα-µέλη 
των συνεταιρισµών. Επ’ αυτού οι πληροφορί-
ες θέλουν την κυβέρνηση να το έχει προαπο-
φασίσει και µένει µόνο το timing, που συνδέ-
εται τόσο µε τον ακριβή χρόνο των εκλογών, 

όσο και µε τις διαβουλεύσεις των µέτρων µε 
τους λεγόµενους πιστωτές. Πρόκειται πάντως 
για δύο διαφορετικά πράγµατα, τα οποία, αν 
και έχουν µεγάλη σηµασία για τη συσπείρω-
ση των αγροτών γύρω από τους συνεταιρι-
σµούς και τις οργάνωσεις παραγωγών, συν-
δέονται µε διαφορετικά νοµοθετικά κέντρα 
(Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης). Μ’ 
αυτά και µ’ αυτά, πάντως, ο υπουργός Σταύ-
ρος Αραχωβίτης κινδυνεύει να µείνει στην ι-
στορία ως ο υπουργός των de minimis. Είχε 
να διαχειρισθεί, καθώς φαίνεται, περισσότε-
ρα από 110 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή είναι το 
περιθώριο που δινει για εθνικές ενισχύσεις, 
η ΕΕ, για µια ολόκληρη τριετία. ∆εν υπάρχει 
αµφιβολία ότι ο τρόπος µε τον οποίο κατανέ-
µονται, αυτό τον καιρό, αυτές οι ενισχύσεις, 
είναι κατά βάση ψηφοθηρικός.   

Μένει µόνο ο χρόνος για να αποδειχθεί κα-
τά πόσο πιάνουν τόπο, όχι προφανώς στην α-
νάπτυξη, όσο στην αγωνιώδη προσπάθεια της 
κυβέρνησης να παραµείνει στην εξουσία. Τό-
σο στο Μαξίµου όσο και στην πλατεία Βάθη 
γνωρίζουν καλά ότι ο αγροτικός χώρος δεν α-
ποτελεί προνοµιακό πεδίο στους εκλογικούς 
σχεδιασµούς του κυβερνώντος κόµµατος. Χώ-
ρος συντηριτικός κατά βάση, χτυπήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια, τόσο από τον διεθνή ανταγω-
νισµό, όσο και από την οικονοµική πολιτική 
της σηµερινής κυβέρνησης. Θα ήταν πολύ δύ-
σκολο, υπ’ αυτές τις συνθήκες, να υπάρξει α-
ντιστροφή µόνο και µόνο µε τα de minimis.

Ψηφοθηρικός
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι 

ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµο-
νται, αυτόν τον καιρό, οι εθνικές 

ενισχύσεις, είναι κατά βάση 
ψηφοθηρικός

Στους βραβευθέντες γεωπόνους ο 
Κωνσταντίνος Η. Καλόγηρος.
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Οι Ευρωβουλευτές µεταθέτουν την ψήφιση 
των µεταρρυθµίσεων για τη νέα Κοινή 
Αγροτική Πολιτική µετά τις ευρωεκλογές. 
Μετά από δυόµιση χρόνια παζαρέµατος, κράτη-
µέλη και Ευρωβουλή, ετοιµάζονται για σκληρές 
διαπραγµατεύσεις, ευελπιστώντας πως θα 
υπάρξει µια συµφωνία µέσα στο φθινόπωρο 
του 2019. Καθοριστική θα είναι η βούληση 
Γερµανών και Γάλλων, εκ των καλοπληρωτών 
της ΚΑΠ, που εξασφαλίζουν το 19% και 17% 

του συνολικού προϋπολογισµού αντίστοιχα. 
Το Παρίσι για παράδειγµα θέλει µέρος του 
προϋπολογισµού να διατεθεί αποκλειστικά 
εντός της ευρωζώνης. Επίσης, µε το κατά 
παράδοση ισχυρό αγροτικό της λόµπι, είναι 
σχεδόν βέβαιο πως θα µπορέσει να αποτρέψει 
ως ένα βαθµό την πίεση από τις προτεινόµενες 
περικοπές. Από την άλλη, υπάρχει και η 
συµµαχία των πλούσιων βόρειων χωρών 
που πιέζουν για µικρότερο προϋπολογισµό.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Η πρόκληση µας δεν είναι να ε-
ξανεµίσουµε την κληρονοµιά µας 
στον αγροτικό τοµέα, αλλά να επα-
νεφεύρουµε την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική. Είναι ζήτηµα επισιτιστι-
κής και περιβαλλοντικής κυριαρ-
χίας». Με τα λόγια αυτά ο Γάλλος 
πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν, πριν 
από λίγες ηµέρες, έδωσε το στίγµα 
των προθέσεων του για την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, απευθυνόµε-
νος σε ένα ακροατήριο 500 νέων 
κυρίως αγροτών από πολλές ευ-
ρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι βρέθη-
καν στη ∆ιεθνή Έκθεση για τη Γε-
ωργία στις Βερσαλλίες.

«Η γεωργία µας απειλείται εξω-
τερικά από µια διεθνή τάξη που θε-
ωρεί τα τρόφιµα ως εµπόρευµα και 
έχει χάσει την ψυχή της, γι’ αυτό 
καλώ σε ενότητα και διάλογο. Να 
πάψουµε εµείς οι Ευρωπαίοι να 
λειτουργούµε ανταγωνιστικά, αλ-
λά να κάνουµε µπλοκ προχωρώ-
ντας ενωµένοι για την αντιµετώπι-
ση δυνάµεων όπως των ΗΠΑ, της 
Κίνας ή της Ρωσίας, που έχουν α-
ναγάγει τη γεωργία σε στρατηγική 
επιλογή για την επιβολή των δικών 
τους στάνταρ και κανόνων», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. 

Τρεις είναι οι υποσχέσεις που 
σύµφωνα µε τον Γάλλο πρόεδρο 
θα πρέπει να τηρηθούν στη νέα 
Κοινή Αγροτική Πολιτική: 

 Η προστασία των αγροτών και 
των καταναλωτών, µε στόχο ικα-
νοποιητικά εισοδήµατα για τους 
µεν και εξασφάλιση της ποιότητας 
των τροφίµων για τους δεύτερους. 

 Ο επαναπροσανατολισµός της 
νέας ΚΑΠ προς οικολογικές επιλο-
γές για ποιότητα, καθώς και προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

  Η πρόβλεψη για ανανέωση 
του γεωργικού πληθυσµού που 
συρρικνώνεται.

«Εάν δεν γίνει τίποτα τα επόµενα 
πέντε χρόνια τότε η Ευρώπη θα έχει 
χάσει το 1/3 των αγροτών της», εί-
πε ο Γάλλος πρόεδρος, κρούοντας 
τον κώδωνα του κινδύνου.

Στην ετήσια ∆ιεθνή Έκθεση για 
τη Γεωργία στις Βερσαλλίες (Σάβ-
βατο 23 Φεβρουαρίου) ο «πύρι-
νος» λόγος του Μακρόν έτυχε θε-
τικής ανταπόκρισης, όπως µετέδω-
σε το Reuters, σε αντίθεση µε ένα 
χρόνο πριν όταν γιουχαΐστηκε α-
πό θυµωµένους αγρότες εξαιτίας 
των χαµηλών τιµών στις οποίες α-
γοράζονται τα προϊόντα τους. «Η 
ευρωπαϊκή γεωργία θεωρούνταν 
πάντα δεδοµένη, αλλά σήµερα δι-
ατρέχει κίνδυνο» παρατήρησε ο 

Μακρόν, υπογραµµίζοντας την ε-
ξάρτηση της ΕΕ από εισαγόµενες 
πρωτεΐνες σόγιας για ζωοτροφή 
και την άνοδο της Ρωσίας ως εξα-
γωγέα µεγάλων ποσοτήτων δηµη-
τριακών. «Κανένας αγρότης ή κα-
ταναλωτής δεν θέλει να υπόκειται 
σε όσα προστάζουν µη ευρωπαϊκές 
χώρες» πρόσθεσε ο ίδιος.

Η γεωργία αποτελεί πεδίο διέ-
νεξης στις εµπορικές  διαπραγµα-
τεύσεις, ιδιαίτερα σε θέµατα όπως 
τα στάνταρντ διατροφικής ασφά-
λειας και η γενετική τροποποίη-
ση, µε τον Γάλλο πρόεδρο να ξα-
ναχαράζει την κόκκινη γραµµή για 
τη Γαλλία, δηλαδή τα αγροκτηνο-
τροφικά προϊόντα να εξαιρεθούν 
από τις συζητήσεις µε τις ΗΠΑ για 
το εµπόριο. Και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή τάσσεται υπέρ του να παρα-

µείνει εκτός η γεωργία από το πε-
ριεχόµενο των συνοµιλιών, εν α-
ντιθέσει µε την Ουάσινγκτον που 
απειλεί µε τιµωρητικούς δασµούς 
στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτο-
κινήτων σε µια τέτοια περίπτωση.

Ο Εµανουέλ Μακρόν µετέφερε 
εκ µέρους της Γαλλίας την πρό-
θεση να πιέσει η ΕΕ για αλλαγές 
στους κανόνες που διέπουν τη 
γεωργία στον Παγκόσµιο Οργα-
νισµό Εµπορίου και στα δεδοµέ-
να που ορίζει για τα τρόφιµα ο 
Κώδικας των Ηνωµένων Εθνών. 
Προέτρεψε, ακόµη, την Ευρώπη 
να κατοχυρώσει τη θέση της σαν 
παραγωγός υψηλής ποιότητας 
προϊόντων, και τον µεγάλο κλά-
δο των σιτηρών της χώρας του να 
προσφέρει µεγαλύτερη ποικιλία 
για εξαγωγές.

Tρεις υποσχετικές 
Μακρόν για να σωθεί η 
αγροτική ψυχή της ΕΕ

Μπλόκο σε όσους 
θέλουν τη γεωργία 

εμπόρευμα 
προτείνει ο 

Γάλλος πρόεδρος, 
διαφορετικά 

προειδοποιεί 
ότι εάν δεν γίνει 

τίποτα τα επόμενα 
πέντε χρόνια τότε 
η Ευρώπη θα έχει 

χάσει το 1/3 των 
αγροτών της

Στη νέα Ευρωβουλή 
ο λόγος για τις αποφάσεις 

της ΚΑΠ µετά το 2020

Μπλοκ
Ευρωπαϊκό µπλοκ για την 
αντιµετώπιση δυνάµεων 
όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία που 
έχουν αναγάγει τη γεωργία 
σε στρατηγική επιλογή για 
την επιβολή των δικών τους 
στάνταρ και κανόνων, 
προτείνει ο Εµανουέλ 
Μακρόν

Περικοπή
Με την έξοδο της Βρετανίας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η Κοµισιόν έχει προτείνει 
περικοπή της τάξης του 5% 
στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισµό για τη 
γεωργία το 2021- 2027 
στα 365 δις ευρώ

Αποδέκτης
Η Γαλλία είναι η χώρα µε 
τη µεγαλύτερη παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων στην 
Ευρώπη και κύριος αποδέκτης 
των επιδοτήσεων µέσω ΚΑΠ 
και σύµφωνα µε τον Μακρόν, 
η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει 
ένα φιλόδοξο προϋπολογισµό 
για τη γεωργία «χωρίς ούτε 
ένα ευρώ λιγότερο» 
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LADY GAGA
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ
«Αυτό που έχουν κάνει στην 
ποπ κουλτούρα είναι 
αβυσσαλέο [...].Οι άνθρωποι 
είδαν αγάπη… και αυτό 
θέλαµε να δείξουµε και 
εµείς (σ.σ για σχέση µε 
Μπράντλεϊ Κούπερ) Αυτό 
είναι ένα τραγούδι αγάπης. 
Είµαι καλλιτέχνις και 
κάναµε καλή δουλειά και 
σας ξεγελάσαµε!».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΚ. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
«Όχι, οι Χανιώτες δεν έχουν 
ανάγκη από φάρµακα, 
ρούχα, γάλατα και ξηρά 
τροφή. Τι µανία και αυτή [...] 
Να εκδοθεί ΠΝΠ για άµεσες 
αποζηµιώσεις, πάγωµα 
πληρωµής φορολογικών, 
ασφαλιστικών οφειλών, 
αναστολή κατασχέσεων κλπ. 
Γλακάτε, κύριοι της 
κυβέρνησης!».

ΠΙΕΡ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
«Οι συµφωνίες είναι για να 
τηρούνται [...]. Ο καθένας 
παρουσιάζει το όραµά του 
για το παρελθόν ή το 
µέλλον. Ήµουν µέσα στην 
ιστορία, είδα να γίνονται 
σφάλµατα, συνεργάστηκα 
µε τις ελληνικές 
κυβερνήσεις, βρεθήκατε 
στο χείλος του γκρεµού 
το 2012 και το 2015».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
 ΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΚΙΑ, ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΚΑΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙ ΑΛΛΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Του ‘ρθαν τα γίδια
Ο ΕΛΓΑ είναι πλεονασµατικός 
από τους κτηνοτρόφους και 
ελλειµµατικός από την 
αγροτική παραγωγή, λέει ο 
πρώην αναπληρωτής 
οικολόγος υπουργός της 
πλατείας, που αφότου έφυγε 
συνειδητοποίησε ότι δεν 
υπάρχει δεύτερη φορά για 
κτηνοτροφία στην Ελλάδα. 
Είναι, που λέµε, τώρα του 
ήρθαν τα γίδια...

 

Πτήση για Χαράρε
Ετοιµάζουν βαλίτσες για το 
Χαράρε της Ζιµπάµπουε ο 
Σταύρος και ο Τέρενς, µετά την 
επίσκεψη στο υπουργείο της 
πλατείας του Βαγγέλη, του 
ελληνικής καταγωγής 
υφυπουργού Γεωργίας στην εν 
λόγω χώρα της Νοτιοανατολικής 
Αφρικής. Το ταξιδάκι ή αλλιώς 
η επιχειρηµατική αποστολή θα 
φέρει, λέει, συνέργειες µεταξύ 
των δύο αυτών χωρών.

 

Star Wars
Εκεί στον ΕΦΕΤ, από τότε που 
πήγε ο Χρόνης, βάλθηκε να 
αποδείξει στον Βαγγέλη (πρώην 
υπουργό της πλατείας) ότι δεν 
είναι άσχετος µε το αντικείµενο 
όπως τον είχε κατηγορήσει. 
«Πυροβολεί» κάθε βδοµάδα 
µε δελτία για ελέγχους σε 
επιχειρήσεις τροφίµων, 
πρόστιµα και ανακλήσεις από 
πιάτα µε παραστάσεις Frozen 
και Star Wars.

Ριχάρδος στο τσεκ για ρεύµα στους αγρότες 

Με στοργή και προδέρµ η ∆ΕΗ στους αγρότες, που τους λέει δεν 
θα σας κόψω το ρεύµα στα καλοκαιρινά ποτίσµατα (εφόσον δεν 
έχει εκδοθεί λογαριασµός), αρκεί να µπείτε σε ρύθµιση µε αίτη-
ση, µε τη συγκεντρωτική σούµα προς πληρωµή να έρχεται λίγο 
αργότερα, το Σεπτέµβριο. Η άλλη καλοσύνη Παναγιωτάκη, που 
σηµειωτέον εξετάζεται από τους αρµόδιους, είναι να δίνεται ως 
εγγύηση (ενέχυρο) εκ µέρους των παραγωγών αν δεν πληρώ-
σουν για µερικούς µήνες, το τσεκ, µε µορφή εκχώρησης ή πά-
γιας εντολής από τον τραπεζικό λογαριασµό τον οποίο έχουν 
δηλώσει στο ΟΣ∆Ε και µετά; ...ήρθαν οι εκλογές!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ετοιµάζεται πυρετωδώς 
η µελέτη για το φάκελο 
που θα πάει Βρυξέλλες 
για το ΠΟΠ ελληνικό 
γιαούρτι, η οποία θα 
αλλάξει τα έως τώρα 
παραγωγικά δεδοµένα 
των βιοµηχανιών για 
να ανταποκρίνεται στο 
100%, ο όρος που πάει 
να κατοχυρωθεί.

Το θέµα είναι όµως 
να µην την πάθει το 
ελληνικό γιαούρτι, 
όπως η Φέτα, που 
παρότι ΠΟΠ, ουκ ολίγες 
παρτίδες, παράγονται 
µε εγχώριο προϊόν 
ήτοι αιγοπρόβειο γάλα, 
ενώ δεν λείπουν οι 
προσµίξεις µε σκόνες 
και µάλιστα από 
αγελαδινό.

Υβρίδια
 Στις Σέρρες οι παραγωγοί 

µηδικής είναι ένα βήµα πριν να 
βάλλουν φωτιά στις αποθήκες 
τους που είναι ασφυκτικά 
γεµάτες από την απούλητη 
σοδειά τους, προκειµένου να 
κάνουν χώρο για τη νέα που 
έρχεται τον Απρίλιο.

 Τα αίτια για την κατάσταση 
ασφυξίας στις τάξεις των 
τριφυλλοκαλλιεργητών του 
νοµού, όπως λένε παραγωγοί 
στην Agrenda, έλκουν τις ρίζες 
τους στην εσφαλµένη πολιτική 
που ακολουθήθηκε από τους 
ιθύνοντες µε τις καλλιέργειες 
για την παραγωγή ζωοτροφών.

 H κατάρρευση της 
κτηνοτροφίας, λόγω της 
τιµολογιακής πολιτικής στο 
γάλα από τις βιοµηχανίες και οι 
συστάσεις τους για µειωµένες 
παραδόσεις, έχει στεγνώσει 
τους κτηνοτρόφους. Κι έτσι, η 
αντίδραση είναι αλυσιδωτή!

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΝΙΣΤΑΣ
«Το επιθετικό παιχνίδι µου 
είναι ισχυρό αυτή τη 
στιγµή. Νιώθω πολύ άνετα 
όταν ανεβαίνω στο φιλέ, 
είµαι επιθετικός στο γήπεδο 
και νοµίζω πως αυτό έχει 
βοηθήσει πολύ στο να 
χτιστεί η αυτοπεποίθησή 
µου, µε όλους τους αγώνες 
που έπαιξα την 
προηγούµενη εβδοµάδα».

Με άλλα λόγια, 
τώρα µε σένα 
Τέρενς κάνουµε 
και εξαγωγές 
υπουργών στη 
Ζιµπάµπουε! 

Με ενέχυρο το τσεκ θα ποτίσουν φέτος οι 
αγρότες. Αυτό έκανε γνωστό η Βάθη και 
µάλιστα το προέκρινε ως κάτι θετικό. Τελικά 
αυτό το τσεκ στο τέλος δεν θα ξέρει ποιος θα το 
πρωτοπάρει; Οι τράπεζες; Ο ΕΛΓΑ; Η ∆ΕΗ; 
Πάντως οι αγρότες σίγουρα όχι. Συγκεκριµένα, 
όπως µάθαµε, η ∆ΕΗ ούτε λίγο ούτε πολύ λέει 
στους αγρότες µε οφειλή να ενταχθούν σε 
διακανονισµό προκειµένου να µην τους κοπεί το 
ρεύµα άρα και το νερό και σε περιπτώσεις που 
αδυνατούν να καταβάλουν τις δόσεις µπορούν 
να βάλουν… υποθήκη την ενιαία ενίσχυση.

Την ίδια στιγµή, πολλοί δικαιούχοι της 
εξισωτικής αποζηµίωσης τηλεφωνούν στα 
γραφεία της Agrenda και του Agronews για 
να ρωτήσουν εκτός από το πότε θα 
πληρωθούν τα υπόλοιπα, γιατί σε πολλούς δεν 
έχουν γίνει ακόµα οι έλεγχοι των φακέλων 
τους; Μπορεί λοιπόν το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης να διαδίδει ότι τα υπόλοιπα θα 
πιστωθούν τις επόµενες ηµέρες, αποκρύπτει 
όµως ότι δεν θα είναι όλα τα υπόλοιπα, αφού 
οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάει 
µακριά, µε λίγα λόγια, η βαλίτσα…

Αναβροχιές έχουν πέσει το τελευταίο 
διάστηµα στον ΕΛΓΑ που πέρα από κάτι 
αποζηµιώσεις για ΠΣΕΑ έχει να κάνει 
«κανονικές» και… µεγάλες πληρωµές από τον 
Γενάρη (τότε κατέβαλε 26 εκατ. ευρώ). 
Πληροφορίες µας πάντως αναφέρουν ότι µε 
τον ερχοµό της άνοιξης και συγκεκριµένα 
στις αρχές Μαρτίου, οι αγρότες θα δουν 
κάποιες πιστώσεις για ζηµιές που έγιναν το 
2018. Κάλιο αργά παρά ποτέ… Πάντως εκεί 
που είχε αρχίσει να ρολάρει τα πράγµα µε τις 
αποζηµιώσεις, φαίνεται να ξανακόλλησε... 

Κάπως έτσι κόλλησε και η πολυδιαφηµισµένη 
πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης στο βαµβάκι. 
Από τέλος Φεβρουαρίου, η Βάθη ενηµέρωσε 
ότι θα πληρωθεί περί τα µέσα Μαρτίου αλλά 
κάποιες πληροφορίες – τα τελευταία 24ωρα 
– αναφέρουν ότι αν γίνει µέχρι τις 20 του 
µήνα, οι αγρότες θα είναι και τυχεροί. Ας 
ελπίσουµε να διαψευσθούν… 

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε την 
προηγούµενη εβδοµάδα η είδηση ότι το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Γρεβενών άναψε το 
«πράσινο φως» για το δηµόσιο αναγκαστικό 
πλειστηριασµό 200 προβάτων, επειδή ο 
κτηνοτρόφος – κάτοχός τους - χρωστάει σε 
ιδιώτη 3.848 ευρώ. Σύµφωνα µε δικηγόρους, 
πάντως, για να αποτραπεί το παραπάνω 
ενδεχόµενο και σε άλλους παραγωγούς µε το 
ίδιο πρόβληµα θα πρέπει να υπάρξει 
«προσυµφωνία» ότι τα ζώα θα δηµευτούν, 
µεταξύ του κτηνοτρόφου και του ιδιώτη που 
έχει το χρέος του. Με απλά λόγια 
προσέχουµε για να έχουµε.

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

O
µελέτα… χωρίς να σπάσουν αυγά, 
προσπαθούν να κάνουν εδώ και και-
ρό οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

µε τη συνδροµή, βεβαίως, του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 
Ο λόγος για τους ελέγχους στη διακίνηση και 
τα γνωστά ισοζύγια στο αιγοπρόβειο γάλα, ό-
που, αντί να πιάσουν το κριάρι από τα κέρατα 
το κρατάνε από την ουρά. ∆ιακρίνω µεγαλύτε-
ρη αγωνία να πείσουν την κοινωνία ότι γίνο-
νται έλεγχοι παρά συγκροτηµένη προσπάθεια 
να περιορίσουν τις λαθροχειρίες, έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η τάξη και η ισορροπία στη συ-
γκεκριµένη αγορά για να δουν κάποια στιγµή 
και οι κτηνοτρόφοι άσπρη µέρα. 

  Χάθηκε το κουβάρι
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ στο δράµα, η ανακοίνωση 
που εξέδωσε στα µέσα της εβδοµάδας ο ΕΛΓΟ, 
µε την οποία γίνεται γνωστή η απο-
στολή στον αρµόδιο εισαγγελέα 
της έκθεσης ελέγχου σε κτη-

νοτροφική µονάδα η οποία κατά τη γαλακτική 
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, φέρεται 
να παρήγαγε και να παρέδωσε προς τυροκόµι-
ση δυσανάλογα µεγάλη ποσότητα γάλακτος σε 
σχέση µε το δηλωθέν ζωικό της κεφάλαιο. Μέ-
χρι εδώ όλα καλά. Ωστόσο, η εν λόγω διαπί-
στωση δεν συνιστά το τέλος στη διαδροµή του 
γάλακτος παρά µόνο την αρχή. Θα είχε ενδια-
φέρον να ξέρουµε µε ποια τυροκοµική επιχεί-
ρηση έκανε τη δουλειά, η συγκεκριµένη κτη-
νοτροφική µονάδα, τι αποκόµιζε γι’ αυτό και 
τι κέρδιζε ο έτερος των συναλλασσόµενων. Η 
άκρη του νήµατος είναι χρειαζούµενη, αν θες 
να φθάσεις… στο κουβάρι!  

  Σε 60 μέρες και 40 χρόνια
ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ πολλά «σαπάκια» αυτές τις 
µέρες. Ένα εξ αυτών αφορά την όλη διαχείρι-
ση του θέµατος µε τα νωπά και ευαλλοίωτα α-

γροτικά προϊόντα και τους πανηγυρισµούς για 
το θεσµικό πλαίσιο και την ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα που θα κάνει την αγορά να πληρώνει 
τους αγρότες σε 60 ηµέρες. Τολµώ να πω ό-
τι στην πραγµατική αγορά, ενδεχοµένως όχι 
στους διαδρόµους των υπουργικών γραφείων 
και της Βουλής όπου κυκλοφορούν πολλοί α-
νίδεοι και αφελείς, γελάει και το παρδαλό κα-
τσίκι. Υπάρχουν τόσο τεχνικοί όσο και ουσια-
στικοί λόγοι που κάνουν όλο αυτό το πλαίσιο 
να µοιάζει γράµµα κενό!

  Κάντε κύκλο ρε παιδιά
ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΣ τον έµπορο, τον µεταποιη-
τή ή το σούπερ µάρκετ να πάρει τη σοδειά σου, 
αυτός είναι που βάζει τους όρους κι εσύ απλώς 
συµφωνείς ή διαφωνείς. Μάλλον δεν είναι κο-
ρόιδα οι Γερµανοί που εξ αρχής είχαν αντιρ-
ρήσεις µε τα «αστυνοµικά µέτρα» των Βρυξελ-

λών για την επίσπευση της εξόφλη-
σης. Το θέµα είναι η βελτίωση 

της διαπραγµατευτικής θέσης 
των παραγωγών, η αστυνό-

µευση επ’ αυτού της αγο-
ράς. Αλλά ας πάµε παρα-
κάτω. Ποιες 60 µέρες; Μή-
πως κόβεται το τιµολόγιο 
µε την παράδοση του προ-
ϊόντος; Με τις µεταχρονο-
λογηµένες επιταγές τι θα 
γίνεται; ∆εν βρήκα να λέει 
κάτι καθαρά η ΚΥΑ για το 
extrait που επικαλείται ο 
Αραχωβίτης. Ποιος θα κά-
νει την αντιστοίχιση, του-

τέστιν, ποιο τιµολόγιο µε ποια πληρωµή; Και 
ποιος θα παίρνει την παραγωγή σου όταν ξέ-
ρει ότι τον… κάρφωσες;

  Χάνεις στην υπογραφή
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να απαριθµήσω άλλους 3.000 
λόγους για τους οποίους το πράγµα δεν πρό-
κειται να δουλέψει. Απλώς δουλευόµαστε! Για-
τί, όλη αυτή η γραφειοκρατία, που εντείνει την 
καχυποψία και προσθέτει κόστος, γίνεται για 
µια ποινή της τάξεως του 30% επί της συναλ-
λαγής, η επιβολή της οποίας προϋποθέτει την 
έκδοση πράξεων καταλογισµού που θα υπο-
γράφει ο υπουργός!!! Λες και δεν ξέρουµε τι 
γίνεται µε όλες τις άλλες ποινές που περνούν 
απ’ αυτή τη διαδικασία, λες και δεν έχουµε δει 
πως δούλεψαν µέχρι τώρα τα πρόστιµα του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα για τις πιστοποιήσεις και τους ε-
λέγχους στο γάλα.  

Χασκογελάνε
 Στην πραγµατική αγορά γελάει και το 

παρδαλό κατσίκι µε τους πανηγυρισµούς 
για το θεσµικό πλαίσιο και την 

ηλεκτρονική πλατφόρµα για την πληρωµή 
των αγροτών στις 60 ηµέρες

O
ι έξι εκατοµµύρια άνθρωποι που 
συνδέονται µε την καλλιέργεια κα-
κάου στην Ακτή Ελεφαντοστού δι-
οχετεύουν στην παγκόσµια αγορά 

σοκολάτας το 30% των κόκκων κακάου, αλλά ο 
µέσος όρος κέρδους την ηµέρα για έναν αγρό-
τη είναι 74 λεπτά, λίγο παραπάνω από την τι-
µή µιας KitKat. Ταξίδεψα στην Ακτή Ελεφαντο-
στού µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της πρω-
τοβουλίας για ∆ίκαιο Εµπόριο Ηνωµένου Βα-
σιλείου Michael Gidney και µε την Anne-Marie 
Yao που είναι υπεύθυνη για να πιστοποιούνται 
συνεταιρισµοί της ∆υτικής Αφρικής µε το σή-
µα του ∆ίκαιου Εµπορίου και µίλησα µε παρα-
γωγούς. Τη δεκαετία του 1970, όταν η τιµή του 
κακάου ήταν υψηλή, οι κόκκοι ισοδυναµούσαν 
σχεδόν µε το µισό της αξίας µιας µπάρας σοκο-
λάτας. Σήµερα, οι παραγωγοί λαµβάνουν µόνο 
περί το 6% από την τιµή του τελικού προϊόντος. 
Το υπόλοιπο πηγαίνει σε επώνυµες βιοµηχα-
νίες που απολαµβάνουν το 44% από αυτή και 
στις αλυσίδες σούπερ µάρκετ πηγαίνει το 35%. 

Όταν η κρίση στην αξία που δηµιουργείται 
για τους µικρούς παραγωγούς έγινε εµφανής, 
οδήγησε στην ιδέα να αναπτυχθεί µια νέα σχέση 
ανάµεσα στον καταναλωτή και τον παραγωγό 
κακάου που θα προωθούσε τη διαφάνεια στην 

αλυσίδα. H Green & 
Black’s Maya Gold 
ήταν το πρώτο προϊ-
όν µε logo Fairtrade 
τον Μάρτιο του 1994. 
Σήµερα τα προϊόντα 
σοκολάτας ∆ίκαιου 
Εµπορίου στα βρετα-
νικά ράφια φτάνουν 
το 13% της αγοράς. 

Σήµερα, η κατώτατη εγγυηµένη τιµή για το 
κακάο ∆ίκαιου Εµπορίου ανεβαίνει στα 2.400 
δολάρια ο τόνος, στα οποία προστίθεται ένα 
premium 240 δολαρίων, διαθέσιµο για επεν-
δύσεις σε κοινωνικο-οικονοµικά προγράµµατα. 

Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
οι συνεταιρισµοί είναι ότι η αγορά απορροφά 
µόνο ένα µέρος της παραγωγής τους µε όρους 
∆ίκαιου Εµπορίου, µε αγρότες να µεταφέρουν 
ότι ντόπιοι έµποροι (pisteurs) συχνά παραβαί-
νουν τους όρους λειτουργίας των συνεταιρι-
σµών και πληρώνουν σε µετρητά. 

Αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Ακτή Ελε-
φαντοστού µπορούν σήµερα να εµπορεύο-
νται χωρίς δασµούς µε ευρωπαϊκές χώρες, 
όπου καταναλώνεται το 40% της σοκολά-
τας. Με την Cadbury να χτίζει αποθέµατα, τη 
Ferrero Rocher να δείχνει προς αύξηση κό-
στους στη βάση (cost base) κατά 20% και φή-
µες ότι οι µπάρες της Mars µπορεί να µικρύ-
νουν, το πώς θα επηρεάσει η αβεβαιότητα ε-
νός Brexit χωρίς συµφωνία το εµπόριο µπο-
ρεί κανείς µόνο να το φαντάζεται.  

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ OBSERVER 

«Άδικο και 
Δίκαιο Εμπόριο» 

ΤOY TΙΜ ΑΝΤΑΜΣ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σαν καλλιεργητής, ο Γιώργος Κα-
ραΐσκος, θεωρείται άπιαστος. Προ-
χθές που του τηλεφώνησα, έριχνε 
λιπάσµατα στα σιτάρια. ∆εν είχε 
πάει στην Agrothessaly, γιατί είχε 
διαβάσει τις µετεωρολογικές προ-
βλέψεις που έδιναν βροχές για το 
Σάββατο, εποµένως είχε προτεραι-
ότητα το λίπασµα. «Γιατί Γιώργο ε-
σύ στο τιµόνι...», ενώ ξέρω ότι έχει 
τρεις γιούς που ασχολούνται µε τα 
κτήµατα, ήταν η επόµενη ερώτηση.
«Γιατί, πρέπει να βλέπω όλο το 
χωράφι. Το λίπασµα είναι εύκολη 
δουλειά και παράλληλα µια ευκαι-
ρία να περιηγούµαι στην καλλιέρ-
γεια. Να βλέπω τις αδυναµίες και 
να συζητάω µε τα παιδιά, κατά βά-
ση µε τον έναν που είναι γεωπό-
νος, τι ακριβώς πρέπει να κάνουµε». 

Η αλήθεια είναι ότι δεν αφήνει 
τίποτα στην τύχη. Με τον τρόπο 
που λειτουργεί, θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι ανακάλυψε τη γεωρ-
γία ακριβείας, πολύ πριν την ψηφι-
οποίηση και πριν γίνει... της µόδας. 
Καλλιεργεί στην περιοχή της Φαλά-
νης, στο νοµό Λάρισας, περισσότε-
ρα από 2.200 στρέµµατα. Μόνο για 
βαµβάκια έχει κρατήσει φέτος πε-
ρί τα 1.600 στρέµµατα. Θα µπορού-
σε να πει κανείς ότι το βαµβάκι εί-
ναι η αδυναµία του. Το περασµένο 
φθινόπωρο έκανε δοκιµή στα κτή-
µατά του την πρώτη εξάσειρη John 
Deere βαµβακοσυλλεκτική που ήρ-
θε στην Ελλάδα. Το πιθανότερο εί-
ναι από φέτος να πιάσει δουλειά. 

Γενικά θεωρείται... µοναχικός λύ-
κος. Από την άλλη, θέλει και να συµ-
µετέχει. Συµµετείχε ανέκαθεν στα 
συνεταιριστικά δρώµενα, παλιότε-
ρα στην Ένωση Λάρισας και τώρα 
στον νεοσύστατο πρωτοβάθµιο Συ-
νεταιρισµό Λαρισαίων «Η Ένωση». 
Λέγεται, βέβαια, ότι έχει συστήσει 
και οικογενειακή Οµάδα Παραγω-
γών, απ’ όπου διαχειρίζεται το µε-
γαλύτερο µέρος της παραγωγής  
του, αφήνοντας κάτι λίγο για τον 
συνεταιρισµό. Όλα τα προηγού-
µενα χρόνια, µε εξαίρεση ίσως τη 
φετινή χρονιά, έδινε το παρών και 
στα µπλόκα. Στο χωριό του, µάλι-
στα, στη Φαλάνη, γίνονταν παλιό-
τερα οι περισσότερες από τις «νυ-
χτερινές συναντήσεις» των µπλο-
κατζήδων. Οι καταβολές του είναι 
αριστερές, µπορεί να φθάνουν µέ-
χρι τη δογµατική αριστερά, ωστό-
σο, οι παρέες του ήταν συνήθως... 
φιλελεύθερες. Είναι ίσως αυτό που 
δίνει το δικαίωµα σε ορισµένους ά-
σπονδους φίλους του να λένε πως 
είναι... αριστερός µε δεξιά τσέπη! 

Πέρα όµως από τα πειράγµατα, η 
περίπτωση του Γιώργου Καραΐσκου 
έρχεται να αποδείξει ότι η προσήλω-
ση στο αγροτικό επάγγελµα δικαι-
ώνει τους ανθρώπους που επενδύ-
ουν σ’ αυτό. Ο Γιώργος δεν είχε να 
διαχειρισθεί καµιά τεράστια οικο-
γενειακή περιουσία. Αυτά που τον 
έκαναν να ξεχωρίσει ήταν η προσή-
λωση, η µεθοδικότητα και η επανε-
πένδυση των χρηµάτων του. ∆εν έ-
παψε ποτέ να επενδύει σε µηχανή-
µατα, σε εξοπλισµό και σε αγροτι-
κή γη. Πίστεψε βαθιά στο αγροτι-
κό επάγγελµα κι αυτό τον αποζη-
µιώνει και µε το παραπάνω!  

Μάτι... γεωργού ακριβείας
Με 2.200 στρέμματα καλλιέργειες στη Φαλάνη δεν έχει χρόνο να κοιτάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά 

Ο Γιώργος Καραΐσκος είναι 
αγρότης κατά κύριο και 
αποκλειστικό επάγγελµα και 
γεννήθηκε στη Φαλάνη Λάρισας 
το 1959. Είναι παντρεµένος και 
έχει τρεις γιούς. Τα παιδιά του 
συνδράµουν ενεργά στην 
οικογενειακή αγροτική 
εκµετάλλευση που υπερβαίνει
τα 2.200 στρέµµατα εκτατικών, 
κατά βάση, καλλιεργειών. 
Συµµετέχει στα συνεταιριστικά 
δρώµενα της περιοχής του και για 
πολλά χρόνια έδινε το παρών στα 
«χειµερινά µπλόκα». Ενδιαφέρεται 
για τα κοινά, συµµετέχει σε όλες 
τις ενηµερωτικές συναντήσεις των 
αγροτών, θεωρείται, ωστόσο, για 
πολλούς... µοναχικός λύκος.  

Η περίπτωση του Γιώργου Καραΐσκου αποδεικνύει ότι η προσήλωση 
στο αγροτικό επάγγελµα δικαιώνει τους ανθρώπους που επενδύουν 
σ’ αυτό. ∆εν είχε να διαχειρισθεί καµιά τεράστια οικογενειακή 
περιουσία. Αυτά που τον έκαναν να ξεχωρίσει ήταν η επιµονή, η 
µεθοδικότητα και η επανεπένδυση των χρηµάτων του. ∆εν έπαψε 
ποτέ να επενδύει σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και αγροτική γη.

Γιώργος Καραΐσκος

∆ραστήριος
Λέγεται ότι έχει συστή-

σει και οικογενειακή 
Οµάδα Παραγωγών, απ’ 

όπου διαχειρίζεται το 
µεγαλύτερο µέρος της 

παραγωγής του, αφήνο-
ντας κάτι λίγο για τον 

συνεταιρισµό

Τους µπερδεύει
 Οι καταβολές του είναι 

αριστερές, αλλά οι 
παρέες του ήταν συνή-
θως... φιλελεύθερες. 

Ίσως γι’ αυτό ορισµένοι 
άσπονδοι φίλοι του λένε 
πως είναι... αριστερός µε 

δεξιά τσέπη! 

Ενεργός στα µπλόκα
Όλα τα προηγούµενα 
χρόνια, µε εξαίρεση 

ίσως τη φετινή χρονιά, 
έδινε το παρών και στα 
µπλόκα. Στο χωριό του, 
στη Φαλάνη, γίνονταν 

παλιότερα οι περισσότε-
ρες από τις «νυχτερινές 

συναντήσεις» των 
µπλοκατζήδων

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Οι επαγγελµατίες 
δίνουν ραντεβού 
στη Detrop-Oenos 

Το πιο εξωστρεφές pairing 
τόπων, ανθρώπων, ιστοριών, 
εταιρειών, προϊόντων και 
γεύσεων έρχεται στις δίδυµες 
εκθέσεις Detrop και Oenos από 
τις 2 έως τις 4 Μαρτίου, στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Το τµήµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης επιµελείται 
το πρώτο University-Business 
Conference (UBC). Στα πλαίσια 
της διοργάνωσης θα διεξαχθεί 
ο 11ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
Μαγειρικής Νότιας Ευρώπης. 
Με δύο workshops µε τίτλο: 
«Φτιάξτε χαβιάρι στη γεύση 
που θέλετε» και «Η οξύτητα 
στη ζωή µας: µύθοι και 
αλήθειες» και µια εκδήλωση µε 
θέµα «Creative Couples: 
Ιστορίες παραγωγών και 
δηµιουργών στον 
αγροδιατροφικό κλάδο» θα 
συµµετέχουν η Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή και το Perrotis 
College. 

 Αιτήσεις µέχρι τις 14 
Μαρτίου στον ΕΛΓΑ για ζηµιές 
από πυρκαγιές το 2017 µέσα 
από το Πρόγραµµα Κρατικών 
Οικονοµικών Ενισχύσεων.
 Έως 22 Μαρτίου οι αιτήσεις 

των ελαιοπαραγωγών 
Άµφισσας ώστε να ενισχυθούν 
στα πλαίσια του Μέτρου 
«Προστασία Παραδοσιακού 
Ελαιώνα».
 Υποβολή αιτηµάτων για 

νέες Άδειες Φύτευσης 
Αµπέλου έως 27 Μαρτίου.
 Έως τις 28 Μαρτίου θα 

είναι σε λειτουργία το 
ηλεκτρονικό σύστηµα για την 
υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια 
του Μέτρου της Βιολογικής 
Γεωργίας.
 Μέχρι τις 29 Μαρτίου 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

∆ρόµοι του βάµβακος 
µε υπογραφή Agrenda
Το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 10:30πµ η 12η 
Agrothessaly φιλοξενεί στο ειδικά διαµορφωµένο 
στούντιο (Τέντα Α’ – Περίπτερο D05) το Συνέδριο 
«∆ρόµοι Βάµβακος» που διοργανώνει η Agrenda. 
Θα συµµετέχουν: ο ∆ρ. Μωχάµεντ Νταράουσε, 
προϊστάµενος Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, 
Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος, ο 
Βασίλης Ανδριώτης από την Σπύρος Ανδριώτης 
ΑΕ-DELTAPINE, ο Σάββας Μπαχαντίρογλου, 
βαµβακοκαλλιεργητής, µέλος της οµάδας Cotton 
Farsala, ο Σίµος Κόκκινος της INA SA Cotton, ο 
Γιώργος Καραΐσκος, βαµβακοκαλλιεργητής 
Θεσσαλίας. Θα παρέµβει ο Φώτης Παπαδόπουλος 
από τον Συνεταιρισµό Λαρισαίων Αγροτών «Η 
Ένωση». Το agronews.gr θα µεταδίδει ζωντανά. 

Προστατεύοντας
την αµυγδαλιά 
Ο ∆ήµος Ελασσόνας και η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν ενηµερωτική 
ηµερίδα για την αµυγδαλιά την Τετάρτη 6 

Μαρτίου, ώρα 
10:00πµ στο πρώην 
∆ηµαρχείο 
Σαρανταπόρου-
Χάνι Χατζηγώγου. 
στην εκδήλωση ο 
∆ρ. ∆ηµήτριος 
Σταυρίδης, 
προϊστάµενος του 
τµήµατος 
Προστασίας Φυτών, 
Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού 
Ελέγχου, ∆ΑΟ θα 

αναφερθεί στους σηµαντικότερους εχθρούς της 
αµυγδαλιάς, ο ∆ρ. Ευάγγελος Βέλλιος, 
Καθηγητής Φυτοπαθολογίας θα εστιάσει στο 
έλκος των κλαδίσκων της αµυγδαλιάς, ο 
Γεώργιος Κανάκης, γεωπόνος (MSc) θα µιλήσει 
για την Xylella fastidiosa και η Κατερίνα 
Καρατάσου θα αναζητήσει τρόπους συνύπαρξης 
αµυγδαλοπαραγωγών και µελισσοκόµων. 

Ο οινικός χάρτης 
σε µία έκθεση 
Συµπληρώνοντας φέτος 25 
χρόνια, η έκθεση Οινόραµα, 
θα γίνει 2 µε 4 Μαρτίου στο 
Ζάππειο Μέγαρο. Μέσω της 
Οινοτεχνίας, το Οινόραµα 
ανοίγει τις πόρτες του σε 
εταιρείες αµπελοοινικού 
εξοπλισµού για να 
παρουσιάσουν την πιο 
σύγχρονη και καινοτόµο 
τεχνολογία. Θα λειτουργεί 
Πλατεία Γευσιγνωσίας, ενώ 
πρωτοεµφανιζόµενα και πολύ 
µικρά οινοποιεία θα 
βρίσκονται στην Αίθουσα 
Οινικών Αποκαλύψεων. 

ΛΑΡΙΣΑ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Νέα προβλήµατα ζητούν 
λύση στη νέα ΚΑΠ 

Η Ελληνική Γεωργική Ακαδηµία µέσω 
του Προέδρου της Γιώργου Ζέρβα 
προσκαλεί στην οµιλία του επικεφαλής 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας και 

Ανάπτυξης 
Υπαίθρου της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
Τάσου 
Χανιώτη, την 
Τρίτη 5 
Μαρτίου µε 

θέµα «Αλλαγές στην κατανάλωση, το 
περιβάλλον και το κλίµα: Πώς η ΚΑΠ 
αναζητά απαντήσεις στις νέες 
προκλήσεις του σήµερα», ώρα 
12:00πµ στο Συνεδριακό 
Αµφιθέατρο του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Θα 
αναπτυχθούν θέµατα διασύνδεσης 
υγείας, διατροφής και γεωργικής 
πολιτικής (χρήση αντιβιοτικών), νέων 
τεχνολογιών µε το ζήτηµα της 
κλιµατικής αλλαγής και θα εξεταστεί 
ο συσχετισµός όλων αυτών µε τις 
προκλήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης.

ΑΘΗΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 αρνιά) 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής  και τα 40 θα γεν-
νήσουν µέχρι τέλη Μαρτίου. Περιοχή Σκύδρα 
Πέλλας. Τηλ.6948/485615. 

Πωλούνται 2 ζυγούρια 10 µηνών Αβάσι υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής και αρνιά αρσενικά και 
θηλυκά Ασάφ και Αβάσι. Περιοχή Ευρυτανία. 
Τηλ.6980/651358.

Πωλούνται 35 θηλυκά αρνιά Ασάφ και Λακόν,  
5-6 µηνών. Τιµή 150€ έκαστο. Περιοχή Γιαννι-
τσά. Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται καθαρόαιµες ζυγούρες Ασάφ. Πε-
ριοχή Ναύπακτος. Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται 25 χοιροµητέρες µαύρες Ελλη-
νικής φυλής πιστοποιηµένες ή ανταλλάσσο-
νται µε άλλα ζώα. Επίσης πωλούνται 100 κα-
τσίκες  µαζί µε τα µικρά τους. Περιοχή Πιερία. 
Τηλ.2351/081203, 6985/564487.

Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφορα χρώµα-
τα, αρνάδες Ασσάφ, κατσίκια αρσενικά και θη-
λυκά ∆αµασκού από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής. Τηλ.2102/481897, 6972/807389.

Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιοχή ∆ρά-
µα. Τηλ.6974/056174.

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής  µε τα κατσίκια. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6943/812013.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται ρεβίθια µεγαλόσπερµα Μακαρέ-
να και µεσόσπερµα Θήβα. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6945/906615.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υπάτης. 
Τηλ.6948/370853.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφύλλι σε τετράγωνη µπά-
λα προς 0,18€ το κιλό και καλαµπόκι σε σα-
κιά 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.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

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.

Πωλείται τριφυλλόσπορος άριστης ποιότητας, 
περασµένος από µαγνήτη. Μεγάλες αποδόσεις, 
πλούσιο φύλλωµα, πολλές κοπές και γρήγορη 
αναβλάστηση, αντοχή σε ξηρασία και κρύο. 
Τηλ.6977/983331.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα προς 0,10€ το κι-
λό. Τηλ.6972/018965.

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 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 µα-
νοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν καινούρ-
για. Τηλ.6971/675531.

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

Πωλούνται καινούργια ανταλλακτικά Ιτα-
λικής κατασκευής γεωργικών-χωµατουργι-
κών, Fiat 1965-1980, µε εξοπλισµό συνεργεί-
ου 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 φρέζα Πάτης µοντέλο 2002, σπαπτι-
κό 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. Τιµή 
3.500€. Τηλ.6937/226036.

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 καλλιεργητή, λιπα-
σµατοδιανοµέα και ραντιστικό καινούργιο 700 
κιλών. Τηλ.6943/457861. 

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

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

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

Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για θάλα-
µο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

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, δι-
σκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρί-
περ, λιπασµατοδιανοµέας και ένα ραντιστικό 
600άρι. Τηλ.2310715037.

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

Πωλείται ψυκτικόςθάλαµος διαστάσεων 
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από 
πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα σελοφάν 
του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασικό στοιχείο µε 
ανεµιστήρες, ανοιγόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ 
(πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

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.

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

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούρ-
γιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκη-
πίων µε διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 
4 ύψος. Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα και µια 
πόρτα, κατασκευασµένο όλο από σωλήνα 2 
ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 σειρές τεγί-
δες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυτών. Τιµή 
9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλή-
να γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χι-
αστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σω-
λήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 
3 µέτρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κο-
ρυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί 
να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, 
χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ 
ή το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Clas 98 
maxi σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Φθιώτιδα. 
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, µοντέλο 
1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντιστικό 650 λί-
τρων, λιπασµατοδιανοµέας 300 λίτρων, πνευ-
µατική µηχανή 4σειρη Pnevmasen, σκαλιστήρι 
5σειρο Γκασπάρδο και αντίβαρα για τρακτέρ 
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 ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης 
περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) 
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.200€. Περι-
οχή 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 ενσιρώµατα καλαµποκιού 
µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

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

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

Στα δάση της περιοχής των Μετεώ-
ρων ειδικά εκπαιδευµένα σκυλιά θα 
αναζητήσουν τα µοναδικά υπόγεια 
και πανάκριβα µανιτάρια, τις τρού-
φες. Το κυνήγι αυτό διοργανώνουν 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Με-
τώρων και το Μουσείο Μανιταριών 
στην Καλαµπάκα, το πρώτο δεκαπεν-
θήµερο του Μαρτίου. Αφού εντοπί-
σουν τις τρούφες, αυτές παραδίδο-
νται σε σεφ που τις χρησιµοποιούν 
για την παρασκευή τρουφοµακαρο-
νάδας σε µαγειρικό σκεύος για 60 
µερίδες, την οποία απολαµβάνουν 
οι συµµετέχοντες στη φύση.

Οι επισκέπτες, στη συνέχεια επι-
στρέφουν για ξενάγηση στο Ζωο-
λογικό Τµήµα µε τα περίπου 300 
είδη ζώων και το Μουσείο Μανιτα-
ριών µε τα 250 είδη µανιταριών. Για 
τα µανιτάρια έχει σχεδιαστεί τρόπος 
παρουσίασης που περιλαµβάνει τις 
τρεις φάσεις ανάπτυξης τους σε κά-
θε επιµέρους οικοσύστηµα. Ανά-
µεσα τους η Λευκή Τρούφα (Tuber 
magnatum), η πιο δυσεύρετη του κό-
σµου που καρποφορεί από τον Σε-
πτέµβριο έως τον ∆εκέµβριο και φύ-
εται σε δάση φυλλοβόλων δέντρων, 
βελανιδιάς και φουντουκιάς. Στην 
Ελλάδα έχει καταγραφεί στην περι-

οχή της ∆υτικής Μακεδονίας.
Αξίζει να σηµειωθεί πως στην ευ-

ρύτερη περιοχή των Μετεώρων και 
της Καλαµπάκας υπάρχουν σε πολ-
λά σηµεία άγριες τρούφες. Το είδος 
των δασών, η ποιότητα των εδαφών, 
το υψόµετρο και οι γενικότερες κλι-
µατολογικές συνθήκες, φαίνεται ό-
τι ευνοούν την καρποφορία του µο-
ναδικού αυτού υπόγειου µύκητα. Ή-
δη έχουν εντοπιστεί σε αξιοσηµεί-
ωτες ποσότητες η Tuber aestivum, 
η Tuber uncinatum, και σε µικρό-

τερες η Tuber brumale, η borchii κ.α
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται 

ακόµη γευσιγνωσία 4-5 ειδών µα-
νιταριών και γλυκού από µανιτά-
ρι, η οποία συνοδεύεται από ένα 
ποτήρι τοπικού κρασιού, ενώ όσοι 
θέλουν µπορούν να προµηθευτούν 
σχετικά προϊόντα όπως πούδρα γα-
νοδέρµατος και γκριφίσκης, ελαι-
όλαδο µε άρωµα λευκής και µαύ-
ρης τρούφας, µαύρη τρούφα φέτες 
σε ελαιόλαδο ή βαλσάµικο ξύδι µε 
άρωµα λευκής τρούφας.

Λευκή τρούφα
Είναι η πιο δυσεύρετη του 

κόσµου και καρποφορεί από 
τον Σεπτέµβριο έως τον 

∆εκέµβριο

Ιδιωτικό-∆ηµόσιο στις
συλλογές έργων τέχνης 
Στα πλαίσια έκθεσης «Η Συλλογή της 
Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 
1960 έως σήµερα», η οποία θα 
φιλοξενείται από τον Μητροπολιτικό 
Οργανισµό Μουσείων Εικαστικών 
Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus)-
Πειραµατικό Κέντρο Τεχνών έως τις 
10 Μαρτίου 2019, διοργανώνεται 
ηµερίδα µε θέµα «Συλλογές έργων 
τέχνης: Από το ιδιωτικό στο δηµόσιο» 
στο MOMus (Αποθήκη Β1, λιµάνι 
Θεσσαλονίκης) το Σάββατο 2 
Μαρτίου, ώρα 11:00πµ-15:00µµ.

Αίτηση για ΠΟΠ-ΠΓΕ από 
«Το Φάβα της Αµοργού»
Aίτηση καταχώρισης της ονοµασίας 
«Το Φάβα της Αµοργού» στο 
Ενωσιακό µητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως 
Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη, υπέβαλε ο Μελισσοκοµικός 
Συνεταιρισµός Αµοργού. Κατά της 
αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωµα 
να υποβάλουν ένσταση µέχρι και 18 
Απριλίου φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
µε έννοµο συµφέρον, εγκατεστηµένα 
στην ελληνική επικράτεια και 
επιτρέπεται η πρόσβασή τους στα 
στοιχεία του φακέλου µε αίτηση.

Eκπαίδευση αγροτών 
για προστασία της Κάρλας 
∆εύτερος κύκλος σεµιναρίων στα 
πλαίσια του «KarlaSchool» στο κτίριο 
του Μουσείου Λιµναίου Πολιτισµού 
λίµνης Κάρλας, στα Κανάλια 
Μαγνησίας. Με τους γεωργούς το 
Σάββατο 2 Μαρτίου (ώρα 10:00πµ 
-15:00µµ) θα καλυφθεί η χρήση 
φυτοπροστατευτικών-λιπασµάτων, τα 
Σχέδια Βελτίωσης, η Νιτρορύπανση 
και µε κτηνοτρόφους την Κυριακή 3 
Μαρτίου (ώρα 10:00πµ-15:00µµ) 
ζητήµατα βιολογικής κτηνοτροφίας, 
πολλαπλής συµµόρφωσης. 

Θαλάσσιες περιοχές 
µε λιβάδια Ποσειδωνίας
Την υπουργική απόφαση µε θέµα 
«Καθορισµός θαλάσσιων περιοχών, 
µε βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία 
(Posidonia oceanica)», στις οποίες 
απαγορεύεται η αλιεία µε εργαλεία, 
πέραν αυτών που έχουν καθοριστεί 
µε την αριθµ. 167378/4-6-2007 
Απόφαση υπέγραψε ο υπουργός 
Σταύρος Αραχωβίτης. Στόχος η 
επικαιροποίηση των θαλάσσιων 
περιοχών που καλύπτονται από 
λιβάδια Ποσειδωνίας και η ενίσχυση 
της προστασίας τους.

Στην ευρύτερη περιοχή Μετεώρων και Καλαµπάκας έχουν εντοπιστεί σε αξιοσηµείωτες ποσότητες η Tuber 
aestivum, η Tuber uncinatum, και σε µικρότερες η Tuber brumale, η borchii κ.α.  

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ξεκινά το κυνήγι 
τρούφας στα Μετέωρα
Από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και ως τον Οκτώβριο ειδικά 
εκπαιδευμένα σκυλιά αναζητούν μοναδικά και πανάκριβα μανιτάρια

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-ψύ-
ξη για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 
1.000 και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα πα-
στερίωσης 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 λί-
τρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται φρέζα Gemka επισκευασµένη σε κα-
λή κατάσταση µε διάµετρο 2,20. Περιοχή Καρ-
δίτσα. Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται ψυγείο 17 κυβικών 3,5Χ2, µο-
τέρ 2 ίππων τριφασικό, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Περιοχή Κασσάνδρα Χαλκιδικής. 
Τηλ.6939/791950. 

Πωλείται άροτρο 4υνο Pietro Moro ανοι-
γοκλειόµενο, ζώτου, µε δυνατότητα 5υνο. 
Τηλ.6977/524520. 

Πωλείται µηχάνηµα που απλώνει νάιλον για 
σπαράγγια και καρπούζια. Τιµή 500€. Περιοχή 
Σερρών. Τηλ.6906/407758.

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

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό µάρκας Lely αγορα-
σµένο καινούριο το 2015, πλάτος κοπής 280. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6973/697961. 

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κο-
πριάς για αγελάδες τύπου scraper και 20 στρώ-
µατα µε θέσεις αγελάδων. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται φυτευτική µηχανή καπνού τριών σει-
ρών Fedel σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή 
Φθιώτιδα. Τηλ.6976/896021. 

Πωλείται ποτιστική µηχανή Rugerrini 18 ίπ-
πων σε άριστη λειτουργία. Περιοχή Φθιώτιδα. 
Τηλ.6976/896021.

Πωλείται ξηραντήριο καπνού 96 κασετών 
Miler Γαλλίας σε πολύ καλή κατάσταση, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για καρύδια και φιστίκια. Πε-
ριοχή Φθιώτιδα. Τηλ.6976/896021. 

Πωλείται φυτευτική µηχανή πατάτας δύο σει-
ρών Γερµανική σε άριστη λειτουργία. Περιοχή 
Σερρών. Τιµή 500€. Τηλ.6906/407758. 

Πωλούνται πατατοφυτευτής δύο σειρών ηµι-
αυτόµατος, πατατοεξαγωγέας µιας σειράς, δι-
σκάροτρο δύο σειρών για αµπέλια, τουρµπί-
να 400 λίτρα αναρτώµενη µε 70αρα φτερω-
τή. Τιµή κάτω του κόστους. Περιοχή Μεσσηνί-
ας. Τηλ.6937/312260.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες 
για στάβλο ή κτηνοτροφικά µηχανήµατα. 
Τηλ.6974/567958.
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Υπομονή Ράμος,   
τέλος τα Κλάσικο
Αλώνει το Μπερναμπέου η παρέα του Μέσι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε «εξοχικό» έχει µετατρέψει το 
Μπερναµπέου η Μπαρτσελόνα και 
µετά το 0-3 επί της Ρεάλ την περα-
σµένη εβδοµάδα, έρχεται πάλι να 
µπει στο αγαπηµένο της γήπεδο 
αυτή την Κυριακή, όχι για το Κύ-
πελλο όπως πριν, αλλά για το πρω-
τάθληµα. Περιττό να ειπωθεί πως 
αν η οµάδα του Βαλβέρδε πάρει κι 
αυτό το µατς τότε πάει ολοταχώς 
για το νταµπλ, σχεδόν ανενόχλη-
τη. Αυτό που νοιάζει πάντως τη Ρε-
άλ Μαδρίτης είναι την ερχόµενη ε-
βδοµάδα να φανεί σοβαρή και να 
πάρει την πρόκριση στους «8» του 
Τσάµπιονς Λιγκ απέναντι στον Ά-

γιαξ, κάτι που δεν µοιάζει δύσκο-
λο µετά το 1-2 στην Ολλανδία. Πα-
ράλληλα, στις 5 Μαρτίου θα διε-
ξαχθεί και η ρεβάνς µεταξύ Τότε-
ναµ και Ντόρτµουντ (3-0 το πρώ-
το µατς µε θριαµβευτές τους Πε-
τεινούς), ενώ η Ρόµα στις 6 Μαρ-
τίου καλείται στην Πορτογαλία να 
υπερασπιστεί το ισχνό της προβά-
δισµα απέναντι στην Πόρτο. 

Τέλος η Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ 
θα ψάξει να γυρίσει το κατά της 
0-2 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερ-
µεν, κοµµάτι δύσκολο ακόµα και 
µε τον γουρλή Σόλσκιερ στον πά-
γκο. Την ερχόµενη εβδοµάδα στις 
7 Μαρτίου διεξάγονται παράλληλα 
και τα πρώτα µατς της φάσης των 
«16» του Γιουρόπα Λιγκ.

H Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης 
γνωστοποίησε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα 
αγωνιστεί για πρώτη φορά στην εθνική ανδρών στους 
αγώνες της 3ης κατηγορίας του Ντέιβις Καπ 
(Παγκόσµιο Κύπελλο ανδρών). Μάλιστα, τη 
διοργάνωση του Σεπτεµβρίου είναι πολύ πιθανό να 
τη διοργανώσει η Ελλάδα στο Τατόι Κλαµπ.

Το Ντέιβις Καπ
έρχεται Ελλάδα  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 2 Μαρτίου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ - Άρσεναλ 14.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Στίβος (Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα)

Γλασκώβη 19.45 Eurosport 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 21.45 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ - ΑΕΛ 15.00 Novasports 1

Ατρόµητος – Πανιώνιος 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Λίβερπουλ 18.15 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Στίβος (Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα)

Γλασκώβη 19.45 Eurosport 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ - Άρσεναλ 14.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Στίβος (Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα)

Γλασκώβη 19.45 Eurosport 2

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 21.45 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ - ΑΕΛ 15.00 Novasports 1

Ατρόµητος – Πανιώνιος 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Λίβερπουλ 18.15 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Στίβος (Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα)

Γλασκώβη 19.45 Eurosport 2

Κυριακή 3 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το υπό εξέταση  
θεσμικό πλαίσιο για 
τις προπωλήσεις 
βαμβακιού  

Πώς βλέπουν    
οι τραπεζίτες 
τις λύσεις Αραχωβίτη   
για τα χρηματοδοτικά

Όσα δεν είδε 
η σκεπαστή, στα 
σχόλια της Τρύπιας 
Βάρκας που έρχεται 

∆ύο για Φαλκάο
Προσφορές από τη Λάτσιο και τη 
Μίλαν έλαβε ο επιθετικός της 
Μονακό, Ρανταµέλ Φαλκάο, όπως 
αναφέρει η «Corriere dello Sport».  
Η οµάδα του, εξαιτίας της κακής 
φετινής πορείας, βρίσκεται µακριά 
από τις θέσεις που οδηγούν στην 
Ευρώπη την επόµενη σεζόν και 
φαίνεται πως ο διεθνής άσος έχει 
µπει σε σκέψεις για να συνεχίσει 
την καριέρα του στη Σέριε Α το 
ερχόµενο καλοκαίρι.

Αλόνσο ο πρέσβης
Τέλος έλαβαν τα δοκιµαστικά της 
Formula 1 στη Βαρκελώνη την 
περασµένη εβδοµάδα, µε οδηγούς 
και µονοθέσια να... ζεσταίνονται 
ενόψει του πρώτου γκραν πριν της 
σεζόν στην Αυστραλία, στις 15 
Μαρτίου. Εν τω µεταξύ, η 
επιστροφή του Φερνάντο Αλόνσο 
στη Formula 1 είναι γεγονός, 
καθώς ο Ισπανός θα αναλάβει το 
πόστο του δοκιµαστή των McLaren.

.
Σε περιπέτειες η ΑΕΛ
Στο +2 από τη θέση των µπαράζ 
βρίσκεται πλέον η ΑΕΛ, που την 
Κυριακή 3 Μαρτίου αγωνίζεται 
ενάντια στον ΟΦΗ, ο οποίος 
παλεύει για την παραµονή του 
στη µεγάλη κατηγορία. Να 
σηµειωθεί εδώ ότι τις τρεις 
τελευταίες αγωνιστικές η οµάδα 
του θεσσαλικού κάµπου έχει κατά 
σειρά να αντιµετωπίσει ΠΑΟΚ, 
ΑΕΚ και Ολυµπιακό, οπότε 
χρειάζεται πλέον και τύχη 
εκτός από ικανότητα στο τέλος.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ Aποκλειστικά µε την Agrenda



Η Formula 1 
στη δίαιτα
Η προσπάθεια 
εξοικονόµησης βάρους µέσω της 
βαφής των µονοθεσίων δεν είναι 
κάτι καινούριο. Συγκεκριµένα, 
στον αγώνα Eifelrennen του 1934 
έδωσε εντολή ο διευθυντής της 
οµάδας της Mercedes, Άλφρεντ 
Νόιµπαουερ, να ξύσουν όλη τη 
νύχτα το χρώµα του λευκού 
µονοθεσίου W25, ώστε να 
µην υπερβαίνει το µέγιστο 
επιτρεπόµενο βάρος. Έτσι, 
εµφανίστηκε την επόµενη ηµέρα 
το αυτοκίνητο στον αγώνα µε 
γυµνή λαµαρίνα και γεννήθηκαν 
τα «Ασηµί Βέλη». Η Ferrari 
φέτος, λοιπόν, αφήνει πίσω της 
τις αστραφτερές, µεταλλικές 
βαφές που αυξάνουν αισθητά το 
βάρος των µονοθεσίων, καθώς 
σε ορισµένες περιπτώσεις 
ζυγίζουν έως και 7 υπερπολύτιµα 
κιλά, και στράφηκε στους µατ 
χρωµατισµούς. Ετσι εξοικονοµεί 
τρία κιλά σε σύγκριση µε ένα 
αντίστοιχο µεταλλικό χρώµα. 
Μιλάµε για επιστήµη...

  

Ρονάλντο κατά 
της φαλάκρας 
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εκτός από 
κορυφαίος ποδοσφαιριστής µε 
γιγαντιαία συµβόλαια να τον 
συνοδεύουν, είναι καλός και στις 
επιχειρήσεις. Ο Πορτογάλος 
σούπερ σταρ έχει ήδη κάνει 
µεγάλα επενδυτικά ανοίγµατα 
στην εστίαση, σε ξενοδοχεία και 
στην τεχνολογία. Ωστόσο, δεν του 
φτάνουν αυτά και όπως έγινε 
γνωστό θ’ ανοίξει τον Μάρτιο 
κλινική για εµφύτευση µαλλιών 
στη Μαδρίτη. Όσο για την τιµή; 
Για να βάλει κάποιος µαλλιά 
πρέπει να δώσει 4.000 ευρώ. 

   Θα γίνει πραγµατικά χα-
µός λέει η Οµοσπονδία Κτηνοτροφι-
κών Συλλόγων & Κτηνοτρόφων Περι-

φέρειας Θεσσαλίας, αν ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα πάει 
να κυνηγήσει µόνο τους «εύκολους» παραβα-
τικούς κτηνοτρόφους, αφήνοντας στην... ησυ-
χία τυροκόµους και γαλακτοβιοµηχανίες που 
από το 2017 δεν έχουν δηλώσει ούτε ένα κιλό 
αιγοπρόβειο γάλα. «Τι φοβάστε και δεν κάνε-
τε κάτι; Εδώ και τρία χρόνια ισχυρίζεστε ότι κά-
νετε ελέγχους αλλά δεν έχουµε δει κανένα α-
ποτέλεσµα», ρωτάνε.    Η αλήθεια εί-
ναι ότι η ανακοίνωση της Νιρβάνα περί α-
ποστολής στον εισαγγελέα προς διερεύνη-
ση των στοιχείων που δείχνουν ότι κτηνο-
τροφική µονάδα παρήγαγε και παρέδωσε 
προς τυροκόµιση δυσανάλογα µεγάλη πο-
σότητα γάλακτος σε σχέση µε το δηλωθέν 
ζωικό της κεφάλαιο, δηµιουργεί ερωτηµα-
τικά αλλά και... εντυπώσεις, παρότι δείχνει 
ότι πάει να πιάσει την άκρη του νήµατος 
της νοθείας στο γάλα.     Χάσαµε την 
Αγροτική Τράπεζα είπε ο υπουργός της πλατεί-
ας στη συνάντηση που είχε µε εκπροσώπους 
των τραπεζιτών, ζητώντας όλοι µαζί να βάλουν 
πλάτη για χρηµατοδοτικές λύσεις προς διευ-
κόλυνση των Σχεδίων Βελτίωσης, για επενδύ-
σεις ΑΠΕ κλπ.    Στο ερώτηµα του υ-
πουργού, αν θα µπορούσε να γίνει διευκό-

λυνση στην αποπληρωµή του επενδυτικού 
σχεδίου (από τις τράπεζες) µε εγγύηση την 
εγκεκριµένη επιδότηση που αναλογεί στους 
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, δηλαδή 
το 50% ή το 60% της επένδυσης κατά περί-
πτωση, η απάντηση θα δοθεί από τις διοι-
κήσεις των τραπεζών. Τουτέστιν, να υπολο-
γιστεί στο κόστος ο χρόνος αποπληρωµής 
του κεφαλαίου από το ∆ηµόσιο....    
Ο Τζελέπης πάντως αναφορικά µε τα Σχέδια 
Βελτίωσης, βλέπει αγροτικό Βατερλό µε αφορ-
µή την καθυστερηµένη έναρξη της αξιολόγη-
σης αλλά και το ότι δύο στα τρία Σχέδια που 
υποβλήθηκαν θα µείνουν εκτός επιδότησης.

   Ο πρώην αναπληρωτής οικολόγος 
υπουργός της πλατείας έκανε τις προάλλες 
µια πολύ ενδιαφέρουσα οµιλία για τη συνύ-
παρξη του ανθρώπου µε τα µεγάλα σαρκο-
φάγα ζώα. Ανάµεσα στα πολλά που ανέφε-
ρε είναι ότι όλοι εµείς οι αστοί κρυβόµαστε 
πίσω από στατιστικές και νούµερα και δεν 
καταλαβαίνουµε τι πρόβληµα έχουν οι πα-
ραδασόβιοι πληθυσµοί και ότι χωρίς εκτα-
τική κτηνοτροφία, δεν υπάρχει δάσος.  

   «∆άσος χωρίς κτηνοτροφία, για εµένα, 
είναι δάσος απειλή. Άρα, για µένα είναι κοµ-
µάτι του οικοσυστήµατος το αιγοπρόβατο και 
δεν µπορούµε να λέµε ότι µόνο ο λύκος είναι 
κοµµάτι του οικοσυστήµατος.», είπε. O ΓΥΛΟΣ

Το Ελ Κλάσικο επιστρέφει αυτή την Κυριακή στο Μπερναµπέου σελ. 62 • Ρεβάνς για τους «16» του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 64

Μεγάλη μπάλα
Η AGCO ολοκλήρωσε στα τέλη του 2017 
την εξαγορά του τµήµατος χορτονοµής-
χορτοδεσίας της Lely, οπότε τώρα µε τα 
χρώµατα της Fendt, κυκλοφόρησαν ήδη, 
και στην Ελλάδα, οι χορτοδετικές πρέσσες 
σταθερού θαλάµου Rotana 130FXtra για 
τρακτέρ από 80 ίππους. Στο Profi Μαρτίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τη µέρα στη σκεπαστή,
το βράδυ για ξεσκέπαστη 

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

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΤΗΣ HUBERTINE HEIJERMANS
Αµπελώνες και ελαιώνες απεικονίζει στη δηµιουργία της η Ολλανδή ζωγράφος, µαγεµένη από τις οµορφιές της Τοσκάνης. Ο αγροτουρισµός 
είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στην ιταλική ύπαιθρο και αποτελεί συχνά πηγή έµπνευσης για κάθε είδους καλλιτέχνη που την επισκέπτεται.
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Σ
υνεχίζονται οι φορτώσεις µε σκληρά σι-
τάρια από τη χώρα µας για Τυνησία, ενώ 
ακούγεται ότι αναµένονται ακόµα δύο 
πλοία, µε τιµές περί τα 223 ευρώ ο τό-

νος παραδοτέα στο λιµάνι. Αυτό δεν είναι σίγου-
ρο πως θα σηµάνει περαιτέρω αύξηση τιµών σύ-
ντοµα. Σίγουρα θα µπούµε στη νέα σεζόν µε σα-
φώς χαµηλότερα στοκ από πέρυσι.

  Στην ελληνική αγορά, στην αρχή της εβδο-
µάδας είχαµε αυξηµένη ζήτηση στο βαµβάκι από 
την Κίνα, αλλά κατόπιν ατόνησε το ενδιαφέρον. 
Έγιναν κάποιες δουλειές για εµπορικούς οίκους 
και για τουρκικά κλωστήρια µέχρι τα 78 σεντς α-
νά λίµπρα. Σήµερα η ζήτηση έχει µειωθεί, οι προ-
σφορές είναι δύσκολες και οι εκκοκκιστές δεν 
µπορούν να πιάσουν τα 80 σεντς.   

Φεύγουν καράβια, 
ξεπουλά το σκληρό 
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Μειωµένη ζήτηση αλλά και περιορισµένη προσφορά στο βαµβάκι
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ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ

Οι χρηµατιστηριακές τιµές 
Μαΐου φαίνεται να έχουν χτίσει 
ισχυρό σηµείο αντίστασης 
στα 72 σεντς ανά λίµπρα.

Στα σκληρά στάρια, υπήρξε µια 
αποκλιµάκωση τιµών στην νέα λίστα 
της Φότζια, ωστόσο σε Γαλλία και 
Σικάγο οι τιµές διορθώνονται.

Νέα υποχώρηση σηµείωσε την 
προηγούµενη εβδοµάδα στη Φότζια 
το καλαµπόκι, ακολουθώντας την 
πτωτική πορεία του σκληρού.

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

Οι µέσες τιµές έξτρα παρθένων 
ελαιολάδων στην Ισπανία σηµείωσαν 
περαιτέρω υποχώρηση την 
προηγούµενη εβδοµάδα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η εγχώρια βιοµηχανία είναι αυτή 
που συντηρεί λίγο έως πολύ την υ-
ποτονική κινητικότητα στην αγορά 
ελαιολάδου αλλά και τις τιµές, δεδο-
µένου ότι το τελευταίο διάστηµα η Ι-
σπανία έχει ρίξει πολύ τις τιµές της, 
στις µέτριες ποιότητες ακόµα και κά-
τω από τα 2,50 ευρώ το κιλό. Σε ένα 
τέτοιο διεθνές περιβάλλον, οι γνώ-
στες της αγοράς είναι διστακτικοί 
στο να προβούν σε κάποια εκτίµηση.

Βέβαια δεδοµένου ότι µέσα στον 
Απρίλιο η Ιταλία αναµένεται να εξα-
ντλήσει τα αποθέµατά της, σύµφω-
να µε εκτιµήσεις του συνεταιρισµού 
Coldiretti, ενδέχεται µέσα στην ά-
νοιξη οι Ιταλοί µεσάζοντες να ανα-
λογιστούν ξανά την Ελλάδα. Αυτό ό-
µως δεν είναι βέβαιο, αφού ήδη α-
πό τις αρχές της περιόδου, το πρό-
βληµα µε τις ποσότητες και τις ποι-
ότητες της γειτονικής χώρας ήταν 
γνωστό, και µέχρι σήµερα οι Ιταλοί 

δεν είναι διατεθειµένοι να µπουν 
δυναµικά στην ελληνική αγορά, α-
φού καλύπτουν τις ανάγκες τους 
στην Ισπανία, καθώς και στο σαφώς 
φθηνότερο τυνησιακό.

Έτσι, οι τιµές στη Λακωνία εξακο-
λουθούν να διατηρούνται στα επίπε-
δα των προηγούµενων εβδοµάδων, 
µε ταβάνι στα 3,60 ευρώ το κιλό, ενώ 
µπορεί να φτάσουν τα 2,40 µε 2,50 
ευρώ το κιλό στις 8 γραµµές, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο της ΕΑΣ Λα-
κωνίας Νίκο Προκοβάκη. Ο ίδιος ε-
ξήγησε πως η κινητικότητα στην α-
γορά είναι ελαφρώς µειωµένη συ-
γκριτικά µε το προηγούµενο διάστη-
µα. «Πάνω από 20 µέρες έχει να γί-
νει πώληση» δήλωσε στην εφηµε-
ρίδα Agrenda ο διευθυντής του Α.Σ 
Μολάων Πακίων, Παναγιώτης Ντα-
νάκας, ο οποίος αναµένει τις κινή-
σεις της ιταλικής βιοµηχανίας ελαιο-
λάδου. Στα Χανιά, οι τιµές διατηρού-
νται στο επίπεδο των 3 ευρώ το κιλό. 

Πάντως, τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
του IOC επιβεβαιώνουν τη στασιµό-

τητα στις τιµές παραγωγού κατά τις 
τελευταίες εβδοµάδες του Ιανουα-
ρίου σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. 
Συγκεκριµένα, η µέση τιµή στην Ελ-
λάδα δεν ξεπέρασε τα 2,83 ευρώ µέ-
χρι και την τρίτη εβδοµάδα του Ια-
νουαρίου, σηµειώνοντας συγκριτι-
κά µε τον Ιανουάριο του 2018, µια 
πτώση 16%. Παρόµοια και στην Ι-
σπανία, όπου η τιµή σταθεροποιή-
θηκε στα 2,65 ευρώ τοά κιλό, πτώ-
ση από έτος σε έτος κατά 27%. Αντί-
θετα στην Ιταλία η τιµή παραγωγού 
διατηρεί µια ανοδική τάση, και στα 
6,08 ευρώ το κιλό, έχει ήδη σηµει-
ώσει αύξηση της τιµής κατά 44%.

Υποτονική η αγορά µε σταθερές τιµές ελαιολάδου
 Στερεύει από αποθέµατα η Ιταλία µέσα στην άνοιξη, ωστόσο προτιµά το ισπανικό προϊόν
 Τη στασιµότητα των τιµών από τον Ιανουάριο αποτυπώνει και το τελευταίο δελτίο του IOC

Συνεχίζονται οι φορτώσεις 
πλοίων µε σκληρό σιτάρι 
παλαιότερων συµβολαίων και  
προορισµό την Τυνησία από τη 
χώρα µας. Αναµένεται σύντοµα 
ένα νέο πλοίο και ακούγεται 
στη Θεσσαλία πως θα 
ακολουθήσει κι άλλο ένα τον 
Μάρτιο. Αυτό σηµαίνει ότι το 
τελευταίο διάστηµα θα έχουν 
φορτωθεί περίπου 80.000 
τόνοι σκληρού καλών 
ποιοτήτων. Οι πιο πρόσφατες 
τιµές που ακούγονται για 
εξαγωγή κυµαίνονται στα 223 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα στο 
λιµάνι. Φυσικά κατόπιν των 
φορτώσεων η διαθεσιµότητα 
περιορίζεται, χωρίς όµως 
ακόµα να φαίνονται σηµάδια 
έλλειψης καλών ποιοτήτων. 
Στη νέα λίστα της Φότζια, στα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, η τιµή 
αποθήκης παραγωγού είναι στα 
239-244 ευρώ. Στη Γαλλία οι 
τιµές διόρθωσαν κατά 2 ευρώ, 
στα 215 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα, λόγω της έλλειψης 
νέων πωλήσεων/εξαγωγών. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 
ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ

Οι χρηµατιστηριακές τιµές Μαΐου φαίνεται να έχουν 
χτίσει ισχυρό σηµείο αντίστασης στα 72 σεντς, χωρίς 
να µπορούν να δοκιµάσουν µε ευκολία υψηλότερα 
επίπεδα. Από πλευράς τεχνικής ανάλυσης υπάρχει ο 
φόβος της πτώσης, ενώ από τα θεµελιώδη στοιχεία 
λαµβάνουµε αισιόδοξα µηνύµατα λόγω βελτιωµένων 
εξαγωγών αµερικανικής σοδειάς. Μάλλον την τελική 
απόφαση θα πάρει το «πολιτικό ρεπορτάζ», δηλαδή η 
έκβαση του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-Κίνας. Οι 
αναλυτές διακρίνουν θετικά στοιχεία στις τελευταίες 
συνοµιλίες των ηγετών και είναι πιθανό να έχουµε 
αίσιο τέλος, το οποίο θα ενισχύσει το χρηµατιστήριο. 

ΝEA ΥOΡKH
Στην αρχή της εβδοµάδας, λόγω νέων ζητήσεων από 
την Κίνα, εµφανίστηκαν αρκετοί αγοραστές για τα 
βαµβάκια µας, εντούτοις κλείστηκαν λίγες δουλειές, 
καθώς οι τιµές µας ήταν σαφώς υψηλότερες από τον 
ανταγωνισµό (βραζιλιάνικη σοδειά). Τα τουρκικά 
κλωστήρια, αν και δεν είναι το ίδιο δυναµικά το 
τελευταίο δεκαήµερο, συνεχίζουν να απορροφούν 
ποσότητες στα επίπεδα των 77-78 σεντς. Παράλληλα, 
οι χαµηλές χρωµατικά ποιότητες κυµαίνονται στα 74 
σεντς ανά λίµπρα. Πλέον οι προσφορές έχουν γίνει 
δυσκολότερες, καθώς τα αποθέµατα µειώνονται, ενώ 
δεν πιάνονται τα πολυπόθητα 80 σεντς ανά λίµπρα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Πάνω από 20 µέρες έχει να γίνει 
κάποια πώληση στη νότια Λακωνία.

ΙΤΑΛΙΑ
Αν και λιγοστεύουν τα αποθέµατά 

της, η ιταλική βιοµηχανία δεν είναι 

διατεθειµένη ακόµη να πληρώσει 

τη διαφορά ανάµεσα στα ελληνικά 

και τα ισπανικά ελαιόλαδα 

Συνεδρίαση 27/02/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '19 72,36 +0,34

Ιούλιος '19 73,58 +0,30

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Πέµπτη
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Τετάρτη
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Παρασκευή
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Τρίτη
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02/21/2019 74.07
02/22/2019 73.01
02/25/2019 73.1
02/26/2019 72.02
02/27/2019 72.36
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Από τα ζυγίσµατα που έχουν γίνει µέχρι τώρα, σε περίπου 2 εκατ. κιλά «Μπασµά», η µέση τιµή παραγωγού είναι στα 4,30 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι το αντίστοιχο 
ποσό ήταν στα 5,17 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, στην «Κατερίνη» η µέση τιµή παραγωγού είναι στα 4,56 ευρώ το κιλό, αυξηµένη κατά 16 λεπτά σε σχέση µε πέρυσι.

H δυσκολία εύρεσης εργατικού δυναµικού αποτελεί σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του ΠΕΣΚΟ Κονταριώτισσας, Ηλία 
Ρίζο έναν από τους λόγους που οδηγεί σε µείωση των κα-
πνοκαλλιεργούµενων εκτάσεων. «∆εν υπάρχουν διαθέ-
σιµα εργατικά χέρια, ούτε οι αλλοδαποί έρχονται να δου-
λέψουν στα καπνά, µε συνέπεια η καλλιέργεια να παίρ-
νει µια πιο οικογενειακή µορφή. Βάζουν τόσα στρέµµα-
τα, όσα µπορούν να τα φέρουν βόλτα ως οικογένεια και 
κάποιοι µεγαλοπαραγωγοί σπρώχνονται προς την έξοδο 
από το αντικείµενο» ανέφερε ο συνοµιλητής µας, ο οποί-
ος προέβλεψε ότι νοµοτελειακά θα ανέβει και η τιµή του 

καπνού, διότι οι µεταποίηση θα προσπαθήσει να δελεά-
σει τους παραγωγούς να µείνουν στο χώρο. 

Συνεχίζεται, εν τω µεταξύ, ο «Γολγοθάς» για περίπου 
1.100 οικογένειες καπνοπαραγωγών, οι οποίοι είχαν πα-
ραδώσει, πριν δύο έτη, τη σοδειά τους στην πτωχευµένη 
πλέον Καπνική Μιχαηλιδη. Μολονότι, το προϊόν τους, µε-
τά από πολύµηνες δικαστικές µάχες, πουλήθηκε στη ΣΕ-
ΚΕ και στη Μισιριάν, τα χρήµατα που τους αναλογούν, έ-
να ποσό της τάξης των περίπου 5 εκατ. ευρώ, είναι µπλο-
καρισµένα (σ. σ. µόνο ό,τι αντιστοιχούσε στο ΦΠΑ δόθη-
κε στους δικαιούχους παραγωγούς) στο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, καθώς η ΠΑΕΓΑ προσέφυγε στο Εφετείο, κα-
τά των προηγούµενων αποφάσεων που δεν την είχαν δι-
καιώσει. Και µέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση -κάτι που 
ίσως χρειαστεί να κριθεί στον Άρειο Πάγο- θα παραµένουν 
σε αυτή την ιδιότυπη «οµηρεία».    ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ αντίκρισµα παρα-
µένουν οι λεκτικές υποσχέσεις των 
µεταποιητών προς τους καπνοπαρα-
γωγούς της χώρας ότι θα «βάλουν 
πλάτη» για να στηριχθεί η καλλιέρ-
γεια και να αναπληρωθούν οι απώ-
λειες εισοδήµατος του 2018. Η δυσα-
ρέσκεια καταγράφεται σε όλα τα πα-
ραγωγικά κέντρα, ωστόσο στην πε-

ριοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, όπου είναι ο βασικός πυ-
ρήνας καλλιέργειας του «Μπασµά», 
η κατάσταση είναι δυσκολότερη, κα-
θώς οι τιµές, που έχει πληρώσει το 
εµπόριο για το προϊόν, απέχουν ση-
µαντικά από τα επίπεδα που ήλπιζαν 
οι παραγωγοί µετά τις συναντήσεις 
τους µε τους µεταποιητές.

«ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ πως ποιοτικά 
το προϊόν δεν είναι στα καλύτε-
ρά του, όµως αν δεν στηριχθεί ο 
παραγωγός δεν θα µπορέσει να 
ξανακαλλιεργήσει. Ήδη 800 άτο-
µα τα παράτησαν κι έφυγαν µετα-
νάστες, ενώ τα µαγαζιά στην Κο-
µοτηνή κλείνουν κι αυτά γιατί ο 

κόσµος δεν έχει χρήµατα να ξο-
δέψει», ανέφερε ο Εσάτ Χουσεΐν, 
εκφράζοντας την ελπίδα πως στα 
επόµενα ζυγίσµατα, των περίπου 
1,5 εκατ. κιλών, που αποµένουν 
σε αποθήκες παραγωγών, η τιµή 
θα φτάσει τουλάχιστον στα 4,70 
έως 4,80 ευρώ το κιλό.

∆ΥΣΚΟΛΗ χρονιά ήταν η περσινή 
και για τους καλλιεργητές της Πι-
ερίας, όπου οι καιρικές συνθήκες 
προκάλεσαν σοβαρές καταστρο-
φές στις καλλιέργειες της ποικι-
λίας «Κατερίνη». Όπως τόνισε 
στην Agrenda ο πρόεδρος της 

Ένωσης Καπνοπαραγωγών Πι-
ερίας-«ΣΑΜΣΟΥΣ Α.Σ.» Πασχά-
λης Κατσάρας «η µέση απώλεια 
παραγωγής ανήλθε στα 88 κιλά 
το στρέµµα ή 36,6% σε σχέση µε 
τις συνήθεις επιδόσεις των κα-
πνοπαραγωγών της περιοχής».

«ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ µας είχαν πει 
πως θα βοηθήσουν αφού η ζηµιά 
στη Ροδόπη ήταν στο 60%-70%. 
Μέχρι στιγµής, όµως, δεν αντα-
ποκρίθηκαν», ανέφερε µε απο-
γοήτευση στην Agrenda ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Καπνο-
παραγωγών Ροδόπης Εσάτ Χου-
σεΐν, θυµίζοντας πως η παραγω-

γή του 2018 µετά βίας φτάνει τα 
3,5 εκατ. κιλά, από 8 εκατ. κιλά 
το 2017. Όπως τονίζει, από τα 
ζυγίσµατα που έχουν γίνει µέ-
χρι τώρα, σε περίπου 2 εκατ. κι-
λά «Μπασµά», η µέση τιµή παρα-
γωγού είναι στα 4,30 ευρώ το κι-
λό, όταν πέρυσι το αντίστοιχο πο-
σό ήταν στα 5,17 ευρώ το κιλό. 

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ τα Χριστούγεννα οι πα-
ραγωγοί στη Ροδόπη έλαβαν α-
πό 100 ευρώ το στρέµµα ενίσχυ-
ση µέσω των έκτακτων εθνικών 
ενισχύσεων de minimis, αλλά ό-
πως επισηµαίνει ο Εσάτ Χουσεΐν 
το ένα είναι ανεξάρτητο από το 
άλλο. Προσθέτει δε πως «µας γέ-

λασαν από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, διότι είχαν πει 
ότι θα µας δώσουν 25 εκατ. ευ-
ρώ, αναγνωρίζοντας πως η ζη-
µιά στην παραγωγή ήταν πάνω 
από 70%, αλλά τελικά το ποσό 
που µοιράστηκε δεν ήταν ούτε 
12 εκατ. ευρώ».

ΥΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ αυτές και µε 
τη συνολική παραγωγή του νο-
µού να πέφτει το 2018 κάτω α-
πό τον πήχη των 5 εκατ. κιλών, 
στα 4,8 εκατ. κιλά, η διαµόρφω-
ση της µέσης τιµής παραγωγού 
στα 4,56 ευρώ το κιλό, -που µε-

ταφράζεται σε αύξηση 16 λεπτών 
συγκριτικά µε τα 4,40 ευρώ το κι-
λό της µέσης τιµής του 2017- ό-
πως λέει ο πρόεδρος του ΣΑΜ-
ΣΟΥΣ Α.Σ. δεν µπορεί να αντι-
σταθµίσει την απώλεια από τη 
µείωση της παραγωγής.
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Κάτω των προσδοκιών οι τιµές µεταποίησης στον Μπασµά 



Ο Φεβρουάριος ξύπνησε  
το ΧΑ από τον λήθαργο
Ένας εντυπωσιακός µήνας ο Φεβρουάριος για το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τον Γενικό ∆είκτη να 
κλείνει µε κέρδη 11,48%. Μάλιστα, µε αυτήν την 
απόδοση το ΧΑ σηµειώνει κέρδη 15,36% από τις 
αρχές του έτους, παρά τις σηµαντικές απώλειες 
στις αρχές του έτους. Πάντως σε µεγάλη εικόνα, 
ο τραπεζικός δείκτης έχει καλύψει µόλις το 23% 
της πτώσης που σηµείωσε από τότε που ξεκίνησε 
το µεγάλο selloff, τον Μάιο του 2018, όταν και 
από τις 1042 µονάδες έφτασε στις 360 µονάδες.

ΒASF: Πτώση κατέγραψαν τα 
κέρδη της BASF στο δ’ τρίµηνο, 
εν µέρει λόγω υψηλού κόστους 

των υλικών και των προβληµάτων 
logistics, που συνδέονται µε τα χαµηλά 
επίπεδα νερού του ποταµού Ρήνου. Η 
γερµανική εταιρεία τόνισε πως τα 
καθαρά κέρδη την περίοδο Οκτωβρίου-
∆εκεµβρίου µειώθηκαν στα 348 εκατ. 
ευρώ από τα 1,54 δισ. ευρώ. Ωστόσο οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν στα 15,59 δισ. 
ευρώ από τα 15,23 δισ. ευρώ.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Η Παπαστράτος 
προσφέρει µετοχές αξίας 1 εκατ. 
ευρώ, της µητρικής εταιρείας Philip 
Morris International σε εργαζοµένους 
της. Έτσι επιβραβεύονται η εξαιρετική 
απόδοση και τα θετικά αποτελέσµατα 
του 2018 στον εµπορικό τοµέα, αλλά 
και ο επιτυχηµένος µετασχηµατισµός 
του εργοστασίου σε αποκλειστικό 
κέντρο παραγωγής ράβδων 
θερµαινόµενου καπνού για το IQOS.

BAYER: Επιβάρυνση κατέγραψαν τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της Bayer 
AG το δ’ τρίµηνο, λόγω αποµειώσεων 
(3,3 δισ. ευρώ) στα τµήµατα προϊόντων 
υγείας καταναλωτή και φαρµακευτικών 
καθώς και από έκτακτα στοιχεία λόγω 
εξαγοράς της Monsanto. Ο γερµανικός 
κολοσσός ανακοίνωσε ζηµιές µετά 
φόρων ύψους 3,92 δισ. ευρώ, ενώ οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν στα 11,06 δισ. 
ευρώ από 8,60 δισ. ένα χρόνο πριν.

ΕΛΟΠΥ: Στα 2,5 εκατ. ευρώ θα 
φθάσουν φέτος οι επενδύσεις (από 
ιδίους πόρους) για την προώθηση 
προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ σε 
επίπεδο τετραετίας (2020-2023) θα 
διατεθούν συνολικά 12-13 εκατ. ευρώ, 
όπως ειπώθηκε στη γενική συνέλευση 
της Ελληνικής Οργάνωσης 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Τη δεκαετία του ’70 ο κρατικός παρεµ-
βατισµός ήταν συνώνυµος της βιοµηχα-
νικής παρακµής και ουσιαστικά ταµπού 
για µια γενιά Ευρωπαίων πολιτικών εκτός 
Γαλλίας. Ξαφνικά κάνει θραύση, όµως υ-
πάρχει κίνδυνος η επάνοδος αυτή της ι-
σχυρής κρατικής παρέµβασης να οδηγή-
σει σε συγκρούσεις µεταξύ κυβερνήσεων 
και της Επιτροπής Ανταγωνισµού της ΕΕ».

Αυτό αναφέρει άρθρο του Bloomberg µε 
αφορµή τα όσα διηµείφθησαν σε εκδήλω-
ση στο Βερολίνο, όπου η Μέρκελ περιέγρα-
ψε τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρώπη µπο-
ρεί να αντιπαρατεθεί στην οικονοµική ισχύ 
της Κίνας, ενισχύοντας τολµηρότερα τις ε-
πιχειρήσεις της. Στα του οίκου µας, και στο 
ερώτηµα «τι έρχεται στην επόµενη δεκα-
ετία» που έθεσε κατά την παρέµβασή του 
στο 4ο Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών 

ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, Γιώργος Προβόπουλος, η απάντη-
ση ήταν ότι αυτό που ακολουθεί προσδιο-
ρίζεται από τις µεγάλες πληγές που αφή-
νει η τρέχουσα δεκαετία. ∆ηλαδή, το δη-
µόσιο χρέος που ξεπερνά το 180% του Α-
ΕΠ, τους αδύναµους ισολογισµούς τραπε-
ζών και επιχειρήσεων και µια διαδικασία 
απόκλισης του βιοτικού επιπέδου της Ελ-
λάδας σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε άλλο άρθρο του το Bloomberg ανα-
φέρει πως η Ελλάδα «σέρνεται» ως προς 
κάποιες βασικές οικονοµικές µεταρρυθµί-
σεις, καθώς η κυβέρνηση, αντιµετωπίζει 
γενικές εκλογές. Τρόµο προκαλεί στους 
πιστωτές η επιβράδυνση των συµφωνηθέ-
ντων, καθώς λαµβάνονται κάποιες πολιτι-
κές αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο το 
πλάνο ελάφρυνσης του χρέους.

ΔΕΛΤΑ
Η καµπάνια του Φρέσκου Γάλακτος 
∆ΕΛΤΑ απέσπασε χρυσό βραβείο στα 
Retail Business Awards 2019 στην 
κατηγορία Supplier’s Brand Campaign, 
για την επικοινωνία του προϊόντος, µε 
κεντρικό µήνυµα «ένα ποτήρι γεµάτο 
αγάπη». Η καµπάνια αυτή είχε στόχο 
να αναδείξει τον κρυφό πρωταγωνιστή 
της προσπάθειας, αλλά και επιτυχίας 
κάθε παιδιού, τη µητέρα του. 

Ποιότητα
Με το µεγάλο βραβείο του «Προµηθευτή 
της χρονιάς» στην κατηγορία Τροφίµων 
και Ποτών τιµήθηκε η Μπάρµπα Στάθης, 
στα Retail Business Awards 2019. Η 
διάκριση, που προκύπτει από την έρευνα 
που κάνει το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, αφορά αξιολόγηση των σχέσεων 
των retailers στο σύνολο των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, που διέπει όλο το εύρος 
συνεργασίας πελάτη-προµηθευτή.

Ο παρεμβατισμός 
κάνει θραύση στην ΕΕ

 Φόβοι διενέξεων με Επιτροπή Ανταγωνισμού 
 Με πληγές η 10ετία η πρόβλεψη από Δελφούς

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
707,51

 

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 28/02

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
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,2570 + 25,70%

ATTICA BANK ΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤ. 0,1430 +13,49%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1,6000 +9,97%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0614 +7,34%

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0,6550 +6,76%

SATO ΑE ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0240 - 20,00% 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡ. ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 0,3500 - 19,72%

ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. 0,0390 - 18,75%

FORTHNET Α.Ε. 0,1360 - 17,07%

BIOKARPET S.A. 0,5400 - 10,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.951,05 - 0,13%
 NASDAQ Comp 7.524,78 + 0,39 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.292,14 + 0,29%
Λονδίνο FTSE 100 7.079,44 - 0,39%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.483,03 - 0,037%
Παρίσι CAC-40 5.232,23 + 0,13%
Ζυρίχη SMI 9.385,06 - 0,29 %
Τόκιο NIKKEI-225 21.385,16 - 0,79%
 
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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Η εξόφληση εντός 60 ημερών για τα νωπά 
και ευαλλοίωτα οδηγείται στην αποτυχία 

Θ
έλω να ευχαριστήσω τον εκδότη-διευθυντή 
της Agrenda Γιάννη Πανάγο, γιατί το άρθρο 
του µου έδωσε το έναυσµα να φτιάξω το δι-
κό µου σηµερινό άρθρο. Στη στήλη «Γνώ-

µες» ξεκινά λέγοντας: «Παρατηρείται εδώ και καιρό το 
φαινόµενο  εν ονόµατι των αγροτών 
να οµιλούν οι πάντες πλην των ίδιων 
των αγροτών. Λογιστές, σύµβουλοι, 
πολιτικοί, µεταποιητές, διακινητές α-
γροτικών προϊόντων, τραπεζίτες και 
πολλοί άλλοι, διατυπώνουν απόψεις 
και συχνά επιβάλλουν θέσεις για τα 
θέµατα που συνδέονται µε την αγρο-
τική παραγωγή, εν απουσία των πα-
ραγωγών….». Κι ακόµη: «…Οι λεγό-
µενοι εκπρόσωποι της Συντονιστικής 
Μπλόκων που παραβρέθηκαν πριν 
από λίγες µέρες στην ολονύκτια συ-
νάντηση µε την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου στη Βάθη, αποτελούν α-
ποµεινάρια µιας άλλης εποχής και 
δύσκολα θα µπορούσαν να εκφρά-
σουν τις ανάγκες των γνήσιων επαγ-
γελµατιών του αγροτικού χώρου…».

ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΠΑΝΤΟΥ
Ο σοφός λαός λέει «ο λύκος στην 

αναµπουµπούλα χαίρεται» και η α-
ναµπουµπούλα στο χώρο των αγροτών υπάρχει διάχυ-
τη παντού. Μέχρι το 2013 τα αγροτικά εισοδήµατα φο-
ρολογούνταν µε τεκµαρτό τρόπο. Υπήρχε δηλαδή έ-
νας προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος/στρέµµα x 
τα στρέµµατα που δηλώνονταν στο ΟΣ∆Ε. Έφερναν τη 
δήλωση καλλιέργειας, πολλαπλασιάζαµε τα στρέµµατα 
επί το ποσό και εµφανίζονταν το καθαρό φορολογη-
τέο εισόδηµα του αγρότη. Πόσο ήταν αυτό; Το απόλυ-
το µηδέν. Το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα που προ-

έκυπτε δεν έφτανε ούτε για τσιγά-
ρα, όχι να σπουδάσεις και παιδιά.

Από το 2014 άλλαξε ο τρόπος φο-
ρολόγησης και βρισκόµαστε να υ-

πολογίζουµε έσοδα-έξοδα σε όλους τους αγρότες µε βι-
βλία ή χωρίς. Σε κάθε περίπτωση έχουν εκφραστεί από-
ψεις -όπως αναφέρει ο κ. Πανάγος- από κάθε σχετικό ή 
άσχετο (συνήθως το δεύτερο). Γιατί; Γιατί πολύ απλά, το 
διαίρει και βασίλευε βολεύει απίστευτα όλο τον κόσµο.

Κάθε χρόνο βρισκόµαστε στο ίδιο έργο θεατές: µό-
λις πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ετοιµάζονται τα τρα-
κτέρ για το κλείσιµο των δρόµων. Πόσες φορές αυτό έ-
χει αποφέρει κάτι σηµαντικό; Πιθανολογώ σχεδόν όλες 
γιατί χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτε. Όµως ποτέ µου 
δεν µπόρεσα να µάθω ποια ήταν τελικά τα κέρδη από 
την κάθε κινητοποίηση. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε ολοκλη-
ρωµένη ενηµέρωση από τις επαφές µε τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες. Και όλες οι ενηµερώσεις επισκιάζο-
νταν από αντίστοιχες ανακοινώσεις που τις χρωµάτιζαν 
πολιτικά. Βλέποντας όλα αυτά, οι αγρότες απλά µέλη 
και όχι συνδικαλιστές- απλά αηδίαζαν και κάθε φορά 
όλο και φθίνει ο αριθµός των συµµετοχών στα µπλόκα.

Κανείς δεν µπορεί να καταλογίσει αδιαφορία σε ό-

λους τους αγρότες που κατά καιρούς ασχολήθηκαν και 
συνεχίζουν να ασχολούνται συνδικαλιστικά µε τα προ-
βλήµατα του πρωτογενούς τοµέα. Χάνουν χρόνο, εργα-
τοώρες, ενώ είναι βέβαιο ότι τους κοστίζει και οικονο-
µικά αφού δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά, δυνατότητα 
κάλυψης των εξόδων των ∆ιοικήσεων. Ενώ στις λίγες 
περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα αυτή, οι ∆ιοι-
κήσεις αποφεύγουν να πληρωθούν τα έξοδα κίνησης 
φοβούµενοι µην κατηγορηθούν ότι «τρώνε λεφτά».

ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ;
∆ΙΑΘΕΣΗ: Πνιγµένοι από το συνεταιριστικό κίνηµα του 

‘80, που στα πρωτοβάθµια όργανα έγινε το έλα να δεις, 
οι σηµερινές προσπάθειες έως τώρα αποτυγχάνουν εν 
τη γενέσει τους, όντας οι αγρότες απογοητευµένοι και 
διστακτικοί να συµµετάσχουν σε µία νέα προσπάθεια.

ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΧΟΙ: Είµαι από την Καρδίτσα, µία περιοχή 
καθαρά αγροτική µε ανθρώπους µε καθαρή µατιά. Έχω 
την τύχη να γνωρίζω τους περισσότερους συνδικαλι-
στές, πρωταγωνιστές των τελευταίων ετών στα µπλόκα 
και στους αγώνες υπέρ των αγροτών. Κάθε χρόνο τους 
βλέπω κουρασµένους όλο και περισσότερο, σαν να µην 
πιστεύουν ούτε και οι ίδιοι ότι  η κινητοποίηση την ξε-
κινάνε, θα τους αποφέρει κάτι; Μήπως θα πρέπει να 
αλλάξουν τον τρόπο και το πλαίσιο των διεκδικήσεων;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ: 
Ο υπουργός Αραχωβίτης σε συνέντευξή του πριν λίγες 
ηµέρες, ανέφερε χαρακτηριστικά: «…Πλέον, οι ενισχύ-
σεις θα δίνονται µόνο στις συλλογικότητες».  Για ποιες 
συλλογικότητες όµως να µιλήσουµε αφού, τις Οµάδες 
Παραγωγών απ’ όπου και να τις πιάσεις εµφανίζεται 
κι ένας Κατρούγκαλος από πίσω; Πρέπει οι συνδικαλι-
στές, οι διοικήσεις των φορέων των αγροτών, να δουν 
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τα υφιστάµε-
να νοµοθετικά πλαίσια, τα οποία ό,τι και να κάνει κά-
ποιος, δεν τους αποφέρει τίποτε παρά µόνο προβλήµατα.

Απογοήτευση
Οι αγρότες τα τελευταία 
χρόνια είναι απογοητευ-
µένοι και διστάζουν να 

συµµετάσχουν σε µπλόκα

Φορολόγηση
Από το 2014 υπολογί-
ζονται έσοδα-έξοδα σε 
όλους τους αγρότες µε 

βιβλία ή χωρίς

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)

Tα προβλήµατα που έρχονται
Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: η εξόφληση 

εντός 60 ηµερών οδηγείται στην αποτυχία. 
Γνώρισα κάποιους από αυτούς που 

ασχολήθηκαν µε την πλατφόρµα και είµαι 
σίγουρος ότι έχουν τη διάθεση να 

καταλάβουν τους λόγους για τους οποίους 
δεν πρόκειται να περπατήσει η προσπάθεια, 

που ξεκίνησε µε σκοπό τη δηµιουργία 
ρευστότητας των αγροτών, αλλά θα φέρει 

µάλλον ακόµα 
µεγαλύτερο στέγνωµα µετρητών.

Οµάδες: αποτυχηµένο παράδειγµα

Ζωντανό αποτυχηµένο παράδειγµα οι Οµάδες 
Παραγωγών: εδώ και δύο χρόνια, ακούς από 
παντού, να µιλάνε για τις Οµάδες. Το µόνο που 
έχουν καταφέρει είναι να γίνουν Οµάδες για να 
αντικατασταθούν µηχανήµατα. Εντάξει, έγιναν 
και 500 οµάδες (άρα 500 x 5 άτοµα/οµάδα = 
2.500 αγρότες). Με 250.000 επαγγελµατίες 
αγρότες και άλλους 600.000-700.000 
µικροκαλλιεργητές, δεν θεωρείται επιτυχία. 
Λύσεις υπάρχουν, αναζητείστε τις. 





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σαν να ξεφυλλίζεις το πιο ενηµερωµέ-
νο διεθνές αγροτικό περιοδικό η φετι-
νή AgroThessaly, στη Σκεπαστή Αγορά 
της Λάρισας. Όλες οι εταιρείες leaders 
στα αγροτικά µηχανήµατα και τους ε-
ξοπλισµούς για την κτηνοτροφία και 
γεωργία αλλά και από τον χώρο των α-
γροτικών εφοδίων, είναι εκεί από την 
Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου µέχρι και την 
Κυριακή 3 Μαρτίου για να δείξουν στους 

ανθρώπους του πρωτογενούς τοµέα ό-
λες τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις 
του κλάδου στη διεθνή σκηνή. Το πα-
ρών δίνει και η Agrenda, που το Σάββα-
το 2 Μαρτίου (10:30 π.µ.), στο «Cotton 
Trails Conference» που διοργανώνει 
στο ειδικά διαµορφωµένο studio της 
(Τέντα Α - Περίπτερο D05), καταξιωµέ-
νοι εκπρόσωποι του κλάδου, θα επιχει-
ρήσουν µια ολοκληρωµένη παρέµβα-
ση, στην κατεύθυνση της αναζήτησης 
λύσεων που θα βάλουν την εγχώρια 
βαµβακοκαλλιέργεια σε νέες ράγες.

Μπορεί, η πρώτη µέρα, των εγκαινί-
ων της έκθεσης (από τους υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Κόκ-
καλη, τον δήµαρχο Λαρισαίων Απόστο-
λο Καλογιάννη και τον πρόεδρο ∆ΕΘ 
κ. Αναστ. Τζήκα), Τσικνοπέµπτη γαρ, 
να χαρακτηρίστηκε υποτονική, καθώς 
όπως έλεγαν όσοι βρέθηκαν εκεί «όλη 
η Λάρισα ψήνει», εντούτοις ο απολο-
γισµός θα γίνει στο τέλος και σίγου-
ρα θα έχει θετικό ισοζύγιο. 

Φυσικά πέρα από τα πολλά και εντυ-
πωσιακά αγροτικά µηχανήµατα που 

βρίσκονται στην έκθεση, και τραβούν 
την προσοχή των επισκεπτών, αυτό 
που ακούει κανείς από τους αγρότες, 
και µεταφέρεται και από τους ανθρώ-
πους της αγοράς στην Agrenda, είναι 

αν υπάρχουν νεότερα για τα Σχέδια 
Βελτίωσης.

Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο της δι-
οργάνωσης Βασίλη Σπύρου η 12η 
Agrothessaly αποτελεί µια πλήρη έκ-
θεση, καθώς υπάρχει αύξηση σε ορι-
σµένους κλάδους προϊόντων που δεν 
είχαν τόσο µεγάλη εκπροσώπηση τα 
προηγούµενα χρόνια, όπως για παρά-
δειγµα τα λιπάσµατα, ενώ συµµετέχουν 
σε αυτή όλες οι µεγάλες εταιρείες α-
γροτικών προϊόντων. Σηµειωτέον, µε 
την ολοκλήρωση της έκθεσης ο ∆ή-

Γεμίζει το μάτι από 
μηχανήματα φέτος 
στην AgroThessaly 
Παρόντες οι leaders ελκυστήρων, εξοπλισμού, αγροεφοδίων

Ευρωπαϊκό καλεντάρι
∆ήµος Λαρισαίων & HELEXPO 

θα καταθέσουν φάκελο για 
να µπει Agrothessaly στο 

ευρωπαϊκό καλεντάρι

Όλες οι εταιρείες leaders στα αγροτικά µηχανήµατα και τους εξοπλισµούς 
για την κτηνοτροφία και γεωργία αλλά και από τον χώρο των αγροτικών 
εφοδίων βρίσκονται στη Σκεπαστή της Νεάπολης.

Η εταιρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. συµµετέχει ενεργά και φέτος στην 
AgroThessaly, παρουσιάζοντας µια πληθώρα µοντέλων τρακτέρ 
Lamborghini και Zetor, παρελκόµενων και ελαστικών. 

Η φετινή 
διοργάνωση 
ξεπέρασε 
κάθε 
προσδοκία, 
µε 780 
εκθεσιακές 
συµµετοχές 
(άµεσες και 
έµµεσες), 
έναντι 
498 της  
διοργάνωσης 
του 2017
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µος Λαρισαίων και η HELEXPO θα κα-
ταθέσουν φάκελο για την πιστοποίη-
ση της Agrothessaly από τον αρµόδιο 
Παγκόσµιο Οργανισµό µε στόχο η έκ-
θεση να µπει στο ευρωπαϊκό καλεντά-
ρι των εκθέσεων. 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η φε-
τινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία, συγκεντρώνοντας 780 εκθεσια-
κές συµµετοχές (άµεσες και έµµεσες), 
έναντι 498 της διοργάνωσης του 2017. 
Ο δε εκθεσιακός χώρος που καλύφθηκε 
ανέρχεται σε 26.000 τ.µ έναντι 20.000 

τ.µ. της προηγούµενης έκθεσης, ενώ 
οι ξένοι εκθέτες (άµεσοι, έµµεσοι) προ-
έρχονται από 38 χώρες, ενώ αναµένο-
νται και ξένοι εµπορικοί επισκέπτες µε 
οµαδικές συµµετοχές από τα Βαλκάνια.

Το αγροτικό επιχειρείν πεδίο 
δράσης για πιστωτικά ιδρύματα
Τραπεζικές λύσεις που δεν στέκονται μόνο στη ρευστότητα

Κανένα νέο;
Τα νεότερα για τα Σχέδια 
Βελτίωσης αναζητούν από 
τους συµµετέχοντες στην 

έκθεση οι αγρότες

Ο πρωτογενής τοµέας και γενικότε-
ρα η αγροδιατροφή έχουν µπει στο 
επίκεντρο ανάπτυξης του τραπεζικού 
τοµέα, ο οποίος έχει δει από καιρό ό-
τι το αγροτικό επιχειρείν µπορεί να 
βοηθήσει στην ανάταση της εθνικής 
οικονοµίας. Η στρατηγική αυτή επι-
λογή αποτυπώνεται και µε την ζω-
ηρή παρουσία τραπεζών όπως της 
Πειραιώς και της Εurobank, που βρί-
σκονται από την Πέµπτη 28 Φεβρου-
αρίου µέχρι την Κυριακή 3 Μαρτίου, 
µε δικό τους περίπτερο στην φετινή 
ΑgroThessaly, στη Λάρισα.

Βιώσιµη η αγροτική προσέγγιση 
της Τράπεζας Πειραιώς

Ενεργά δίπλα στους αγρότες και 
τις αγροτικές επιχειρήσεις στέκεται η 
Τράπεζα Πειραιώς, µε ολοκληρωµέ-
νες λύσεις για την εξασφάλιση ρευ-
στότητας, µέσω χρηµατοδοτήσεων, 
που δεν αποτελούν απλά ροή κεφα-
λαίων, αλλά συνεισφέρουν στην α-
ντιµετώπιση των βασικών διαρθρω-
τικών προβληµάτων του εγχώριου α-
γροδιατροφικού τοµέα. Στον εκθεσια-
κό χώρο της Πειραιώς (Τέντα Α, Stand 
C16) στην ΑgroThessaly εξειδικευµέ-
να στελέχη, παρέχουν πληροφορίες 
στους επισκέπτες για τις υπηρεσίες και 
τα προϊόντα του Οµίλου που απευθύ-
νονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους, 
επιχειρήσεις του κλάδου, οµάδες πα-
ραγωγών, συνεταιρισµούς αλλά και σε 
συνδεδεµένες µε τον τοµέα επιχειρή-
σεις. Η Τράπεζα Πειραιώς µέσω µιας 
ολοκληρωµένης και βιώσιµης προ-

σέγγισης και πέραν του Προγράµµα-
τος Συµβολαιακής Τραπεζικής που 
υποστηρίζει χρηµατοδοτικά όλη την 
αλυσίδα αγροδιατροφής, προσφέρει 
και µια σειρά εξειδικευµένων προϊό-
ντων ειδικά για τους παραγωγούς, ό-
πως:  «Κάρτα Συµβολαιακής Γεωρ-
γίας & Κτηνοτροφίας, «Κάρτα του Α-
γρότη»,  «Μικρο-χρηµατοδότηση Α-
γροτών»  «∆άνειο Αγορά Γης» , «∆ά-
νειο Αγοράς Εξοπλισµού», «∆άνειο Υ-
ποστήριξης Νέων-Νεοεισερχόµενων Α-
γροτών»,  «Πρόγραµµα Χρηµατοδο-
τικής Μίσθωσης Εξοπλισµού & Επαγ-
γελµατικών Οχηµάτων»  Μέσω σύγ-
χρονων επενδυτικών δανείων στηρί-
ζει τα αναπτυξιακά σχέδια των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων και προσφέ-
ρει µια ευρεία χρηµατοδοτική επιλο-
γή για την αξιοποίηση των µέτρων 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Mε λύσεις για τον πρωτογενή 
τοµέα και η Εurobank 

Σε στρατηγικό πυλώνα δράσης της 
Eurobank αναδεικνύεται ο αγροτικός το-
µέας, η οποία αναγνωρίζει τη δυναµική 
και τη σηµασία του κλάδου για την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Κατά 
τη διάρκεια της AgroThessaly, κλιµά-
κιο ανώτατων στελεχών της Eurobank, 
στο οποίο συµµετέχουν οι επικεφαλής 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Small Business 
Segment κ. ∆. Οικονόµου και του Το-
µέα Στρατηγικής & Ανάλυσης, Small 
Business Segment κ. Π. Θεοδώρου, θα 
έχουν σειρά επαφών µε εκπροσώπους 
των νευραλγικών κλάδων του αγροτο-
κτηνοτροφικού τοµέα. Οι  επισκέπτες 
της έκθεσης, που θα βρεθούν στο περί-
πτερο της Eurobank, θα ενηµερωθούν 
για το πρόγραµµα «Business Banking 
Αγροτικός Τοµέας» που αποτελεί µια 
ολοκληρωµένη, πέραν των χρηµατο-
δοτικών εργαλείων, αγροτική πρότα-
ση, που εµπλουτίζεται µε προϊόντα και  
υπηρεσίες ειδικά σχεδιασµένες για τις 
ανάγκες κάθε αγρότη, όπως:  Τη χρη-
µατοδότηση για εγκατάσταση νέων α-
γροτών  Την παροχή ρευστότητας σε 
όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασί-
ας  Τον εκσυγχρονισµό και ανάπτυ-
ξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων  Την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας.  Τον Λογαριασµό Α-
γροτικών Ενισχύσεων, την Κάρτα του 
Αγρότη,  το Πρόγραµµα Χρηµατοδό-
τησης Σχεδίων Βελτίωσης, τη χρηµα-
τοδότηση Αγροτικού Εξοπλισµού και 
Κεφαλαίου Κίνησης & Επενδύσεων. 

∆υναµική συµµετοχή στην έκθεση έχει η εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, µε 
στόχο την παρουσίαση όλων των τελευταίων µοντέλων µηχανηµάτων, 
των εργοστασίων που αντιπροσωπεύει. Φυσικά σε πρώτο πλάνο τα Claas.

Στο χώρο της Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ βρίσκονται µεταξύ άλλων 
τα τρακτέρ της Case IH µε µοντέλα από τις σειρές Farmall C, Luxxum, 
Maxxum και Puma.
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Προβληματίζει το τριπλό 
σχήμα στις ιχθυοκαλλιέργειες

 Αναδιάταξη φέρνει η εξαγορά Nηρέα & Σελόντα από Amerra-Mubadala
 Ανησυχίες για τη δημιουργία μίας μόνο εταιρείας και μονοπωλείου

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αναταράξεις αλλά και αναδιάταξη στον εγχώριο 
κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δηµιουργεί η απόφαση 
της Επιτροπής Ανταγωνισµού της ΕΕ µε την υπό ό-
ρους έγκριση της εξαγοράς των Nηρεύς και Σελόντα 
από την κοινοπραξία Amerra Capital – Mubadala. 

Με δεδοµένο ότι οι τρεις όµιλοι Nηρεύς - Σελό-
ντα - Ανδροµέδα ελέγχουν, αθροιστικά, σχεδόν 
το 50% της παραγωγής µεσογειακών ψαριών (λα-
βράκι, τσιπούρα) στην ΕΕ και ο δεύτερος σε µε-
ρίδιο «παίκτης» απέχει µακράν, η Επιτροπή φαί-
νεται να επιδιώκει να δηµιουργήσει εν δυνάµει 
ισχυρούς ανταγωνιστές του οµίλου, που θα δη-
µιουργηθεί από το τριπλό σχήµα.

Βέβαια όλα αυτά µέσα σε ένα περιβάλλον που 
ταλανίζεται εδώ και καιρό από την πτώση των τι-
µών σε τσιπούρα-λαβράκι, ενώ ακόµη και επιχει-
ρήσεις µε υγιή βάση φαίνεται να  δυσκολεύονται 
να παρακολουθήσουν τα τεκταινόµενα και υπο-
χρεώνονται να επαναπροσδιορίσουν την παρου-

σία τους στο χώρο. Παράγοντες του χώρου, δι-
ατυπώνουν τον προβληµατισµό για δηµιουργία 
µίας µόνο εταιρείας και το ενδεχόµενο µονοπω-
λιακών φαινοµένων. Το πιθανότερο, πάντως εί-
ναι οι «µνηστήρες» να προέρχονται από τον κλά-
δο της ιχθυοκαλλιέργειας, είτε αυτόνοµα, είτε σε 
σύµπραξη µε επενδυτικά κεφάλαια.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση, 
Nηρεύς και Σελόντα οδηγούνται στην εκποίηση 
σχεδόν του 1/6 της παραγωγικής τους δυναµικό-
τητας σε έναν ή το πολύ δύο ενδιαφερόµενους, ή-
τοι εκκολαπτήρια και ιχθυοτροφία δυναµικότητας 
50 εκατ. τεµαχίων γόνου και 10.000 τόνων ιχθύων 
αντίστοιχα, µαζί µε απαραίτητα συσκευαστήρια.

Μετά την παραπάνω απόφαση, τα επιτελεία Νη-
ρέα και Σελόντα, σε συνεργασία µε τους συµβού-
λους και τις τράπεζες-βασικούς µετόχους τους, 
καταρτίζουν εκ νέου το προς εκποίηση χαρτοφυ-
λάκιο προκειµένου να ακολουθήσει ανοικτός δι-
αγωνισµός για την πώλησή του. Ακολούθως, οι 
νέοι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο έξι µηνών 
για να ολοκληρώσουν την εκποίηση. 

Στα χέρια της ιταλικής πολυεθνικής Euricom, εκ 
των κυριότερων εταιρειών ρυζιού στον κόσµο, 
περνά ο έλεγχος του ευρωπαϊκού τµήµατος ξη-
ρού ρυζιού του γαλλικού οµίλου Marbour. Με 
την εν λόγω συναλλαγή, η Euricom  εξελίσσεται 
σε έναν πανευρωπαϊκό όµιλο, καθώς αποκτά το 
100% του κεφαλαίου τριών εταιρειών στην Ευρώπη 
στον τοµέα του ρυζιού, οι οποίες έχουν συνολική 
παραγωγική ικανότητα 200.000 τόνων περίπου. 

Συγκεκριµένα αποκτά: την Van Sillevoldt Rijst 
στην πόλη Papendrecht της Ολλανδίας, η οποία δι-
αθέτει µια σύγχρονη µονάδα µεταποίησης και συ-
σκευασίας, την Przedsiebiorstwo Rol-Ryz στην πό-
λη Gdynia της Πολωνίας, µε ηγετική θέση στην αγο-

ρά ρυζιού στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ε-
φοδιαστικό κόµβο για τη Σκανδιναβία και τις χώρες 
της Βαλτικής και την Gariboldi, στη Valle Lomellina 
(Παβία) της Ιταλίας, µιας καταξιωµένης επιχείρησης 
που καλύπτει το σύνολο της βιοµηχανικής µεταποί-
ησης του ρυζιού και θα συµπληρώσει την παρακεί-
µενη µονάδα Curti (του Οµίλου Euricom), χάρη στη 
µονάδα παραγωγής ρυζιού «parboiled». 

Ο όµιλος Euricom θα σηµειώσει έσοδα της τάξε-
ως των 630 εκατ. ευρώ και θα απασχολεί περίπου 
1.000 εργαζοµένους. Η εν λόγω εξαγορά, δηλώ-
νει ο πρόεδρος της Euricom Bruno Sempio, «θα 
βελτιώσει την ικανότητα του οµίλου να εξυπηρε-
τεί τους πελάτες του σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Σε πανευρωπαϊκό όμιλο ρυζιού εξελίσσεται η Εuricom 
μετά την εξαγορά βραχίονα της γαλλικής Marbour  

Καινοτόµες ιδέες βραβεύει 
η FrieslandCampina Hellas 

Η FrieslandCampina Hellas βράβευσε 
τους νικητές του 1ου ∆ιαγωνισµού 

«NOYNOY Idea Challenge», που στοχεύει να 
συµβάλει στην καινοτοµία της ελληνικής 
γαλακτοβιοµηχανίας, αλλά και να σηµατοδοτήσει 
την αξία της συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανίας και 
ακαδηµαϊκής – επιστηµονικής κοινότητας, καθώς 
γίνεται σε σύµπραξη µε το Εργαστήριο 
Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας (ΕΒΕΟ) 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Θεσµός επιχειρηµατικότητας το 
Digital Marketing Practitioner
Για 15η συνεχόµενη φορά, υλοποιείται στο Κέντρο 
Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα Digital Marketing 
Practitioner που απευθύνεται σε επιχειρηµατίες, 
στελέχη, επαγγελµατίες  που ασχολούνται µε το 
σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη µέτρηση 
στρατηγικών digital marketing. 

Στην εγχωρία αγορά κάνναβης 
η Urban Select Capital Corp.
Στην εγχώρια αγορά κάνναβης εισέρχεται η 
αµερικανική Urban Select Capital Corporation, 
µέσω της απόκτησης του ελέγχου της ελληνικής 
εταιρείας Techno Agrofarm ΙΚΕ, που είναι µία 
από τις διεκδικήτριες για την εξασφάλιση άδειας 
παραγωγής φαρµακευτικής κάνναβης, έχοντας 
καταθέσει αίτηµα στο υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης, όπως αναφέρει το marketwach.com 
επικαλούµενο ανακοίνωση της εταιρείας. 

Ο Craig Tashjian
Craig είναι 
συν-ιδρυτής 
και διευθύνων 
σύµβουλος 
της Amerra.

Η Euricom, ένας 
οικογενειακός όµιλος, 

εκ των κορυφαίων 
εταιρειών ρυζιού στον 
κόσµο, λειτουργεί ως 

βασική αρτηρία στις 
κυριότερες περιοχές 

εφοδιασµού. Ο όµιλος 
κατέχει 12 εταιρείες 
παγκοσµίως και έχει 

παρουσία σε 40 χώρες. 

ΝΕΑ
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Τη δική της Αλληγορία 
παραθέτει η Βλαδίκας

 Η Σερραϊκή οινοποιητική «τρέχει» τρεις νέες ετικέτες κρασιών, 
ένα τσίπουρο παλαίωσης και ένα «φρέσκο» με αιθέρια έλαια

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε µια νέα «τριλογία» κρασιών και δύο 
τσίπουρα, ένα παλαίωσης κι ένα φρέ-
σκο, ρίχνει το βάρος του εµπορικά το 
οινοποιείο Ν. Βλαδίκας ΑΒΕΕ, προκει-
µένου να διευρύνει τη γκάµα των οί-
νων και αποσταγµάτων, που εµπορεύ-
εται στην εγχώρια αγορά και επιλεγ-
µένες χώρες στο εξωτερικό.

Το πιο ώριµο από τα project, που υ-
λοποιεί η οικογενειακή οινοποιητική 
και αποσταγµοποιητική επιχείρηση, 
από την περιφερειακή ενότητα των 
Σερρών, αφορά το «λανσάρισµα» τρι-
ών νέων ετικετών οίνου, τα οποία θα 
κυκλοφορήσουν υπό την εµπορική ε-
πωνυµία «Αλληγορία».

«Πρόκειται για τρία χαρµάνια από 
ελληνικές και ξενικές ποικιλίες. Έ-
να λευκό κρασί από µείγµα Ασύρτικο 
και Μαλαγουζιά, ένα ροζέ από Syrah 
και Ξινόµαυρο και ένα ερυθρό ξηρό α-
πό Merlot και Ληµνιό», ανέφερε στην 
Agrenda ο γενικός διευθυντής της «Ν. 
Βλαδίκας ΑΒΕΕ», Μιλτιάδης Φεγγοµυ-
τίδης, προσθέτοντας πως η νέα σειρά 
οίνων του οινοποιείου βγήκε σε περί-
που 25.000 φιάλες και θα είναι εµπο-
ρικά διαθέσιµη στους καταναλωτές α-
πό το τέλος Μαρτίου.

Ο βασικός προσανατολισµός της ε-
πιχείρησης, ωστόσο, δεν είναι τόσο το 
κρασί, όσο τα αποστάγµατα και δη το 
τσίπουρο, τόσο ως «φρέσκο», όσο και 
ως προϊόν παλαίωσης. Μάλιστα ένα α-
πό τα τσίπουρά της, το «Lord Amber», 
που µεταφράζεται ως «Ο Άρχοντας του 
Κεχριµπαριού», πέρυσι στις Βρυξέλλες, 
απέσπασε δύο αστέρια στο ITQI, έναν 
από τους πιο έγκυρους διαγωνισµούς 
του κλάδου στην Ευρώπη και έχει εκτι-

µηθεί δεόντως από 
το καταναλωτικό κοι-
νό στην Ελλάδα, αλλά 
και σε χώρες όπως η Γερ-
µανία, η Κύπρος και η Αλ-
βανία όπου γίνονται εξαγωγές.

«Είναι ένα τσίπουρο που παλαιώ-
νει επί 2,5 χρόνια σε τρία διαφορετι-
κά δρύινα βαρέλια, από τη Φλώρινα, 
τη Γαλλία και την Αµερική» εξήγησε 
ο κ. Φεγγοµυτίδης, συµπληρώνοντας 
ότι η πρώτη παρτίδα, που έχει ήδη ε-
ξαντληθεί, αποτελούνταν από 12 βα-
ρέλια τσίπουρου, των 220 λίτρων, συ-
µπυκνωµένο σε 71 vol, το οποίο στη 
συνέχεια αραιώθηκε στα 41 vol, σε φι-
άλες των 250 και 500 ml, µε νερό από 
την πατενταρισµένη µονάδα κατεργα-
σίας του ιδιόκτητου οινοποιείου, το ο-
ποίο χτίστηκε το 2008, µε δυναµικότη-
τα 1,5 εκατ. κιλά και εξοπλισµένο µε 
σύγχρονα µηχανήµατα, µεταξύ των 
οποίων και δύο άµβυκες ανακαθορι-
σµού της αλκοόλης.

Το επόµενο βήµα στο χώρο του τσί-
πουρου αφορά ένα προϊόν µε ακόµη µε-
γαλύτερη παλαίωση, αλλά και µια και-
νοτόµα εκδοχή στο επίπεδο του «φρέ-
σκου» τσίπουρου. «Ετοιµάζουµε και το 
Lord Dark (σ. σ. ο Άρχοντας του Σκό-
τους), ένα τσίπουρο παλαίωσης τουλά-
χιστον 4,5 ετών, το οποίο προγραµµα-
τίζεται να κυκλοφορήσει στην αγορά 
στις αρχές του 2020 σε φιάλη των 500 
ml», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της 
«Ν. Βλαδίκας ΑΒΕΕ» και αποκάλυψε ότι 
προγραµµατίζεται επίσης να λανσαρι-
στεί κι ένα «φρέσκο» τσίπουρο εµπλου-
τισµένο µε κάποιο αιθέριο έλαιο (σ.σ. 
η επιχείρηση διαθέτει και δικό της α-
ποστακτήριο για αρωµατικά φυτά), το 
οποίο θα απευθύνεται κυρίως στο γυ-
ναικείο καταναλωτικό κοινό.

Μικρός, νεαρός 
και ιδιόκτητος
αµπελώνας
Για την κάλυψη των αναγκών της σε πρώτη ύλη 
η Ν. Βλαδίκας ΑΒΕΕ έχει έναν νεαρής ηλικίας 
ιδιόκτητο αµπελώνα 110 στρεµµάτων στην περιοχή 
του Σιδηροκάστρου, όπου καλλιεργεί ελληνικές και 
ξένες ποικιλίες οινοποιήσιµων σταφυλιών. «Έχουµε 
φυτέψει Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ληµνιό, Μοσχάτο 
Τυρνάβου, Αλεξανδρείας και Αµβούργου, Κόνιαρο, 
Syrah και Merlot», εξήγησε ο συνοµιλητής µας, 
τονίζοντας ότι κάποιες ποσότητες σταφυλιού 
αγοράζονται και από άλλους παραγωγούς. «Με τις 
συνεργασίες που συζητάµε, µεταξύ των οποίων και 
µια µε αλυσίδα σούπερ µάρκετ για ένα πιο 
αρωµατικό φρέσκο τσίπουρο, το καλοκαίρι θα 
χρειαστούµε, πέραν της δικής µας παραγωγής, 
άλλους περίπου 600 τόνους σταφυλιών, για να 
ανταποκριθούµε στη ζήτηση», είπε ο ίδιος.

«Ολοκληρώνουµε τους 
πειραµατισµούς, έχουµε καταλήξει 
στην ετικέτα, στο σχήµα της 
φιάλης και στο αιθέριο έλαιο, µε 
το οποίο θα αρωµατιστεί το 
φρέσκο τσίπουρο για να αρχίσει 
η εµφιάλωση µέσα στο 2019», 
λέει ο κ. Φεγγοµυτίδης.

Η νέα σειρά οίνων του 
οινοποιείου βγήκε σε περίπου 
25.000 φιάλες και θα είναι 
εµπορικά διαθέσιµη από 
το τέλος Μαρτίου.

Φρέσκο 
τσίπουρο

Τέλος Μαρτίου

Tο Lord Dark ένα τσίπουρο 
παλαίωσης τουλάχιστον 4,5 
ετών προγραµµατίζεται να 
κυκλοφορήσει στις αρχές του 
2020, σε φιάλη των 500 m.

Lord Dark
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Νέες επιλογές στους Ευρωπαίους αγρότες 
προσφέρει ένα καινούριο και δυνητικά ευ-
νοϊκό περιβάλλον για την καλλιέργεια φυ-
τικών πρωτεϊνών. Η παγκόσµια ζήτηση αυ-
ξάνεται, όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει 
επί του παρόντος σχετικά µικρό όγκο φυτι-
κών πρωτεϊνών, που ως επί το πλείστον προ-
ορίζονται για χρήση στις ζωοτροφές. Αυτό 
µέχρι σήµερα οφείλεται κυρίως στη συγκρι-
τική ανταγωνιστικότητα της σόγιας στις ευ-

ρωπαϊκές αγορές, καθώς και στην έλλειψη 
ευνοϊκών κλιµαατολογικών συνθηκών για 
την εν λόγω καλλιέργεια εντός της ΕΕ. Ω-
στόσο, οι µεταβαλλόµενες καταναλωτικές 
συνήθειες υπαγορεύουν και εστιάζουν σε 
προϊόντα που ταιριάζουν συγκυριακά στο 
ευρωπαϊκό προφίλ γεωργίας, όπως είναι 
οι ζωοτροφές χωρίς γενετικά τροποποιη-
µένους οργανισµούς.  

Τα παραπάνω αναδεικνύονται από έρευ-
να που δηµοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, την οποία έχει επιµεληθεί η 
Ευρωπαϊκή Οµάδα Οικονοµικών Συµφε-
ρόντων Agrosynergie. Η έρευνα εξετάζει 
τις χρήσεις πλούσιων σε πρωτεϊνες καλλι-
εργειών, καθώς και των οικονοµικών πα-
ραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή 

τόσο στον τοµέα των ζωοτροφών, όσο και 
στη βιοµηχανία τροφίµων. Συγκεκριµένα, 
στον τοµέα των ζωοτροφών, γίνεται µια δι-
άκριση της αγοράς ανάµεσα σε συµβατικές 
φυτικές πρωτεϊνες, µη γενετικά τροποποι-
ηµένες καλλιέργειες και βιολογικές. Στον 
τοµέα των τροφίµων η διάκριση αφορά τα 
όσπρια, επεξεργασµένα πρωτεϊνούχα τρό-
φιµα καθώς και λειτουργικά πρωτεϊνού-
χα συστατικά για τη βιοµηχανία, όπως εί-
ναι για παράδειγµα το αλεύρι από ρεβίθια. 

Τέλος η έρευνα εστιάζει στους τρόπους 
µε τους οποίους η ΚΑΠ επηρέασε την παρα-
γωγή σ’ αυτή την κατηγορία, καταλήγοντας 
πως οι όποιες θετικές επιδράσεις δεν µπο-
ρούν να συγκριθούν µε τον αντίκτυπο που 
έχουν οι δυνάµεις των παγκόσµιων αγορών. 

Tabula rasa η παραγωγή     
φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ
Νέες δυνατότητες στην αξιοποίηση της παραγωγής οσπρίων φέρνει ο βεγκανισμός

Ευρωπαϊκό προφίλ
Οι καταναλωτικές 

προτιµήσεις εστιάζουν 
σε προϊόντα που 

ταιριάζουν περισσότερο 
στο ευρωπαϊκό προφίλ 

πρωτογενούς παραγωγής

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Φακές και ρεβίθια φαίνεται πως τα ε-
πόµενα χρόνια θα µονοπωλήσουν τα 
τραπέζια όσων ακολουθούν δίαιτες 
στα πρότυπα του βεγκανισµού. Πα-
ράλληλα, οι ερευνητές που υπογρά-
φουν  την έκθεση υποστηρίζουν ότι 
οι δίαιτες αυτές θα γίνονται όλο και 
πιο δηµοφιλείς όσο περνούν τα χρό-
νια, ατσαλώνοντας τη ζήτηση για α-
ποξηραµένα όσπρια. 

Με όρους τονάζ, η παραγωγή ο-
σπρίων δεν ξεπερνά το 6% της συνο-
λικής διάθεσης των φυτικών πρω-
τεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω-
στόσο επειδή ως επί το πλείστον η 
παραγωγή απευθύνεται σε περισσό-
τερο εξειδικευµένες αγορές, η προ-
στιθέµενη αξία των προϊόντων αυ-
τών δεν µπορεί να συγκριθεί µε την 
αξία όσων απευθύνονται στην αγο-
ρά των ζωοτροφών. Το 75% της κα-
τανάλωσης των προϊόντων αυτών, 
σύµφωνα µε την έκθεση, αποτελεί-
ται από ξηρά όσπρια, ενώ την τελευ-
ταία δεκαετία έχει αυξηθεί κατακόρυ-
φα η χρήση φυτικών πρωτεϊνών και 
στη βιοµηχανία τροφίµων, ως εναλ-
λακτικά παρασκευάσµατα κρέατος. 

Ο βεγκανισµός είναι τάση
που ορίζει τη ζήτηση

Στο κοµµάτι της αγοράς τώρα, ο 
βασικός παράγοντας που τη δια-
µορφώνει, είναι η ζήτηση από την 
πλευρά του τελικού καταναλωτή. Η 
κουλτούρα του βεγκανισµού λοιπόν 
είναι µια τάση που θα ορίσει τη  ζή-
τηση τα επόµενα χρόνια σε όσπρια 
σε συνδυασµό µε την έµφαση που 
δίνουν οι νεότερες γενιές σε έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής. Να σηµειωθεί 
ότι η Ευρώπη είναι η περιοχή του 
πλανήτη η οποία εµφανίζει τα χα-
µηλότερα ποσοστά ανθρώπων που 
ακολουθούν τέτοιες διατροφικές συ-
νήθειες, µε µόλις το 5% του πληθυ-
σµού της ηπείρου να αποφεύγει την 
κατανάλωση κρέατος, όταν στην Α-
σία το ποσοστό αυτό αγγίζει το 19%, 
το 16% στην Αφρική, το 8% στη Λατι-
νική Αµερική και το 6% στη Βόρεια. 

Μειώνεται η κατανάλωση
κόκκινου κρέατος

Οι λεγόµενες «flexitarian» διατρο-
φές ωστόσο είναι αυτές που αναµέ-
νεται να καθιερωθούν και αφορούν 
ανθρώπους που καταναλώνουν αρ-
κετά σπάνια κρέας. Ενδεικτικά, στην 
Ολλανδία το ποσοστό αυτό αγγίζει το 
55% του συνολικού πληθυσµού, ενώ 
αυτή τη στιγµή πάνω από το 30% του 

ευρωπαϊκού πληθυσµού µειώνει την 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Πα-
ράλληλα, για αρκετούς καταναλωτές 
καθοριστικό κριτήριο στις επιλογές 
τους γίνεται η περιβαλλοντική τους 
ευαισθησία, δίνοντας ένα προβάδι-
σµα στα όσπρια έναντι του κρέατος.  

Επιπλέον, τα νοικοκυριά της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης δαπανούν λιγό-
τερο χρόνο για το µαγείρεµα, γεγο-
νός που µπορεί να αυξήσει τη ζήτηση 
για µεταποιηµένα φυτικά πρωτεϊνι-
κά προϊόντα και κονσερβοποιηµένα 
ή κατεψυγµένα όσπρια. Σηµειωτέον 
ότι µια ευκαιρία για τον τοµέα είναι 
η καινοτοµία. Πολλά από τα φυτικά 
προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ 
δεν υπήρχαν στα καταστήµατα λια-
νικής πώλησης πριν από 10 χρόνια 
που δείχνουν τη δυνατότητα για α-
νάπτυξη αυτού του τοµέα τροφίµων.

Αυτή τη στιγµή πάνω από το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσµού µειώνει 
την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ενώ δαπανούν λιγότερο χρόνο για 
µαγείρεµα, γεγονός που µπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για µεταποιηµένα 
φυτικά πρωτεϊνικά προϊόντα και κονσερβοποιηµένα ή κατεψυγµένα όσπρια. 

Ο ευρωπαϊκός νότος παραδοσιακά καταναλώνει περισσότερα όσπρια, 
όµως σταδιακά εµφανίζεται µια αντίστοιχη τάση και στις βόρειες χώρες. 

Να δουν το αφήγημα 
γύρω από τους vegan   
καλούνται παραγωγοί 
και βιομηχανία οσπρίων  
Μικρό τονάζ με προστιθέμενη αξία το 6% της συνολικής προσφoράς 
φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα όσπρια στο 75%

Μικρά ποσοστά
Μόνο το 5% του πληθυσµού 

της Ευρώπης αποφεύγει 
την κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος
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Περισσότερα από 3.500 νέα προϊόντα κυ-
κλοφόρησαν µέσα σε µόλις τέσσερα χρό-
νια στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα στη δεκα-
ετία του 2010, όταν ξεκίνησε η µεταποίηση 
οσπρίων για την παρασκευή υποκατάστα-
των του κρέατος τροφίµων. Πρόκειται για 
καινοτόµα προϊόντα, τα οποία προσφέρουν 
στους καταναλωτές εναλλακτικούς τρόπους 
για την κατανάλωση οσπρίων, επιχειρώντας 
να ξεπεράσουν έναν βασικό αποθαρρυντι-
κό παράγοντα στην κατανάλωση αποξηρα-
µένων οσπρίων, που είναι ο χρόνος µαγει-
ρέµατος. Τέτοια προϊόντα µπορεί να είναι α-
κόµα και µακαρόνια που φτιάχνονται από 
ένα µείγµα οσπρίων και σκληρού αλευριού 
ή σνακ βασισµένα σε φυτικές πρωτεΐνες. Ο 
κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών ξε-
πέρασε τα 780 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το 
2008 ήταν στα 464 εκατ. ευρώ.    

Σε όρους αξίας, από το 2017 η Ευρώπη συ-
νιστά τη µεγαλύτερη αγορά υποκατάστατων 
τροφίµων κρέατος παγκοσµίως. Η συγκεκρι-
µένη αγορά χαρακτηρίζεται από την παρου-
σία µεγάλων παρασκευαστών τέτοιων προϊό-
ντων που ως πρώτη ύλη χρησιµοποιούν φα-
σόλι σόγιας και όσπρια. Εδώ κυριαρχούν συ-
γκεκριµένα κράτη-µέλη όπως είναι η Γερµα-
νία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολ-
λανδία, που µαζί µε το Ηνωµένο Βασίλειο ε-
λέγχουν το  69% της ευρωπαϊκής αγοράς. Σε 
όρους αξίας, τα προϊόντα που σκοράρουν πε-
ρισσότερο, είναι αυτά που ως πρώτη ύλη α-
ξιοποιούν τη σόγια, σε ποσοστό 62%, ωστό-
σο αυτό αλλάζει, προς το συµφέρον άλλω-
στε των Ευρωπαίων παραγωγών, οι οποίοι 
δεν µπορούν να ανταγωνιστούν τις εισαγω-
γές σόγιας. Έτσι τα τελευταία χρόνια µερίδιο 
στην αγορά κερδίζουν τα όσπρια. 

Η ευρωπαϊκή παραγωγή οσπρίων
στο 7,3% της παγκόσµιας 

Το 2016, οι καλλιέργειες µε όσπρια κά-

λυπταν το 4% των καλλιεργούµενων εκτά-
σεων παγκοσµίως, ενώ στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 
2%. Η συνολική παραγωγή οσπρίων της 
Ευρώπης αντιστοιχεί στο 7,3% της παγκό-
σµιας παραγωγής, µε τον αρακά να απο-
τελεί τη βασική καλλιέργεια, καλύπτοντας 
το 16% της παγκόσµιας παραγωγής, ενώ 
ακολουθούν τα φασολάκια. Η παραγωγή 
όµως ρεβιθιών και φακών είναι εξαιρετι-
κά περιορισµένη, συγκριτικά µε την πα-
γκόσµια παραγωγή. Οι βασικοί παραγω-
γοί που εφοδιάζουν την ελλειµµατική ΕΕ, 
είναι ο Καναδάς, η Αργεντινή και η Κίνα 
στα φασόλια, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ στις 
φακές, και το Μεξικό, η Αργεντινή, οι Η-
ΠΑ και ο Καναδάς προµηθεύουν τις ευρω-
παϊκές αγορές µε ρεβίθια.

∆ιαθεσιµότητα πρώτης ύλης 
στις βιοµηχανίες

Σε αυτή τη νέα κατηγορία προϊόντων το 35% 
της πρώτης ύλης αποτελείται από ρεβίθια, το 
34% αρακά, το 25% φασόλια και το 14% φακές. 
Η ποσότητα που απαιτούν οι βιοµηχανίες ωστό-
σο είναι αυτή που καθορίζει και την προέλευ-
ση της πρώτης ύλης. Έτσι, οι µεγάλες βιοµη-
χανίες προτιµούν να εισάγουν όσπρια από τον 
Καναδά και την Τουρκία, προκειµένου να εξα-
σφαλίσουν τις ποσότητες που χρειάζονται µε 
την ποσότητα που χρειάζονται, αλλά και τη συ-
νέπεια στην ποιότητα, ενώ παράλληλα οι τιµές 
των χωρών αυτών είναι περισσότερο ανταγωνι-
στικές. Άλλες εταιρείες ωστόσο στηρίζονται κυ-
ρίως στην εγχώρια παραγωγή και µερικώς στις 
εξαγωγές, όποτε αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε 
τις ποσότητες και τις ποιότητες. Και εδώ η δια-

θεσιµότητα και η σταθερότητα της πρώτης ύλης 
είναι καθοριστική για τις επιλογές των βιοµη-
χανιών, ενώ σύµφωνα µε την έκθεση, η απο-
θήκευση της παραγωγής έχει και αυτή µεγάλη 
σηµασία, αφού αφενός εξασφαλίζει την ποιό-
τητα της, αφετέρου την αποφυγή προσβολής 
της συγκοµιδής από αλλεργιογόνα.   

Για τον λόγο αυτό, πολλές από τις εταιρεί-
ες αναπτύσσουν προγράµµατα συµβολαια-
κής γεωργίας, αποφεύγοντας ωστόσο τις 
συµφωνίες αυτές µε γεωργούς, και επιδιώ-
κοντας συνεργασίες µε συνεταιρισµούς και 
οµάδες παραγωγών, µε βασικά σηµεία στις 
συµφωνίες να αποτελούν η ποιότητα των ο-
σπρίων µε βάση σταθερά στάνταρτς, όπως εί-
ναι η πιστοποίηση µη χρήσης ΓΤΟ, ειδικές 
ποικιλίες, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλ-
λά και τον όγκο της παραγωγής.   

Βασική πρώτη ύλη στο χαρμάνι εναλλακτικών 
τροφίμων τα ρεβίθια, χάνει έδαφος η σόγια

Υποκατάστατα
Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, 
Ιταλία και Ολλανδία, µαζί 
µε το Ηνωµένο Βασίλειο, 

ελέγχουν το 69% της 
ευρωπαϊκής αγοράς 

υποκατάσταστων τροφίµων 
κρέατος, µε πολλούς από 
τους παρασκευαστές να 

χρησιµοποιούν ως πρώτη 
ύλη φασόλι σόγιας 

και όσπρια
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Ρεβίθια

Φακές

Άλλα αποξηραµένα όσπρια

Αρακάς

Σόγια

Κουκιά

Γλυκά λούπινα

Ενσιρώµατα

Ηλίανθος και ελαιοκράµβη

ΡΕΒΙΘΙΑ
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ΚΟΥΚΙΑ
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ΑΡΑΚΑΣ
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ΦΑΣΟΛΙΑ
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ΟΣΠΡΙΑ

236.000

ΣΟΓΙΑ 
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ΦΑΚΕΣ

ΠΗΓΗ DG�AGRI USDA 293.000

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ
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ΣΟΓΙΑ ΚΑΙ  ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟI)
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ΑΓΟΡΑΟΣΠΡΙΩΝ

Την ελλειµµατική ΕΕ εφοδιάζουν µε φασόλια ο Καναδάς, η Αργεντινή και η Κίνα, µε φακές 
ο Καναδάς και οι ΗΠΑ και µε ρεβίθια το Μεξικό, η Αργεντινή, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.
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Τα επόµενα χρόνια, η χρήση µη γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων στις ζωοτροφές, µια τάση 
που ξεκίνησε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, θα γίνει περισσότερο έντονη. Κατά συνέπεια 
αυτό θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στις εισαγωγές και κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει κίνητρα στην 
ΕΕ ώστε να αυξήσει τη δική της παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, αλλά και να αναπτύξει 
τεχνολογίες για εµπλουτισµό οσπρίων. Με ταχείς ρυθµούς αναπτύσσεται και η ζήτηση για 
βιολογικά ζωικά προϊόντα, που έχει ως αποτέλεσµα η ζήτηση βιολογικών ζωοτροφών να 
προσπερνά τις δυνατότητες παραγωγής βιολογικών πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Αναπόφευκτα, 
όπως τονίζεται στην έκθεση, θα προκύψει η ανάγκη στις βιοµηχανίες παραγωγής ζωοτροφών να 
προχωρήσουν σε προγράµµατα συµβολαιακής γεωργίας µε παραγωγούς βιολογικών οσπρίων και 
αγρότες πρωτεϊνούχων καλλιεργειών εν γένει. Φυσικά εδώ οι ερευνητές υπογραµµίζουν ότι µαζί 
µε αυτά θα αυξηθεί και το κόστος αποθήκευσης και µεταφοράς της πρώτης ύλης στις ζωοτροφές. 
Ωστόσο, µια τέτοια προσέγγιση αναµένεται να ενισχύσει αφενός το ευρωπαϊκό branding και 
αφετέρου να συµβάλει σε µια άνοδο της τιµής των γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Αν και είναι δύσκολο να προβλεφθούν 
οι εξελίξεις στην παραγωγή πρωτεϊνού-
χων καλλιεργειών µετά το 2020, δεδο-
µένου ότι θα πραγµατοποιηθούν µέσα 
σε ένα νέο και προς το παρόν αναποφά-
σιστο ρυθµιστικό περιβάλλον, η έκθεση 
που δηµοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και έχει επιµεληθεί η Ευ-
ρωπαϊκή Οµάδα Οικονοµικών Συµφερό-
ντων Agrosynergie, υπογραµµίζει πως ή-
δη καταγράφονται ενδείξεις για στήριξη 
της καλλιέργειας καθώς και για αύξηση 
της ζήτησης, αφού αλλάζουν και τα µο-
ντέλα κτηνοτροφίας στην Γηραιά Ήπειρο.  

Υπενθυµίζεται άλλωστε πως οι προτει-

νόµενες µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ µετά το 
2020, ήδη έχουν αναδείξει την ανάγκη να 
δοθεί έµφαση στις εν λόγω καλλιέργειες. 
Παράλληλα µε αυτό, νέες πρακτικές που 
καθίστανται δυνατές λόγω της τεχνολογι-
κής προόδου, όπως το φρυγάνισµα, η α-
ποσκλήρυνση και η πρωτεϊνική εκχύλιση, 
µπορούν να αυξήσουν την  περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνη των οσπρίων αλλά και να τα 
κάνουν πιο φιλικά για τη χώνεψή της από 
τα ζώα, βελτιώνοντας έτσι την αξία των προ-
ϊόντων οσπρίων στην αγορά ζωοτροφών. 

Σε ό,τι αφορά τώρα την κτηνοτροφία, 
υπενθυµίζεται πως οι εκτιµήσεις τόσο της 
Κοµισιόν, όσο και άλλων οργανισµών, κά-

νουν λόγο για αύξηση της παραγωγής γα-
λακτοκοµικών προϊόντων, που θα στηρι-
χθεί από µια αύξηση της ζήτησης αυτών. 

Παράλληλα µε αυτό, στις αγορές κρέα-
τος, φαίνεται πως τα κράτη-µέλη της βόρει-
ας Ευρώπης θα εστιάσουν σε µικρότερους 
όγκους αλλά µεγαλύτερη προστιθέµενη α-
ξία, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη θα αυξηθούν οι όγκοι, κυρίως για να 
µπορέσει να συντηρηθεί η αυξηµένη ζήτη-
ση πουλερικών. Τα παραπάνω θα οδηγή-
σουν συνεπώς, αν φυσικά δεν προκύψει 
κάποια ριζοσπαστική ανατροπή στις µεθό-
δους ταΐσµατος, σε µια αύξηση του όγκου 
των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών.

Μεγαλύτερη ζήτηση για πρωτεϊνούχες 
ζωοτροφές στο προσεχές μέλλον 

Ξοδεύουν 61 ευρώ 
το έτος για βιολογικά 
οι Ευρωπαίοι  
Κατά µέσο όρο, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
ξοδεύουν 61 ευρώ το χρόνο για βιολογικά 
προϊόντα, ποσό διπλάσιο από αυτό της 
προηγούµενης δεκαετίας, ενώ η αγορά αυτή 
παραµένει εξειδικευµένη, γεγονός που 
αφήνει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης της 
αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την 
έκθεση, η αγορά βιολογικών επεκτείνεται µε 
εξόφθαλµους ρυθµούς, διαµορφώνοντας µια 
αγορά που αυτή τη στιγµή ξεπερνά τα 30 δις 
ευρώ, ήτοι τη δεύτερη µεγαλύτερη µετά από 
αυτή των ΗΠΑ. ∆υο τάσεις µπορεί να 
διακρίνει κανείς στις σελίδες της έκθεσης 
σχετικά µε αυτό: υπάρχουν κράτη-µέλη στα 
οποία η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων 
σχηµατίζει αγορές αρκετών δις ευρώ, όπως 
για παράδειγµα η Γερµανία µε 9,5 δις, η 
Γαλλία µε 6,7 δις, η Ιταλία µε 2,6 δις ή το 
Ηνωµένο Βασίλειο µε τα 2,5 δις, ενώ 
υπάρχουν και κράτη-µέλη µε µεγαλύτερη 
κατά κεφαλήν κατανάλωση, όπως είναι η 
∆ανία µε 227 ευρώ ανά άτοµο, η Σουηδία 
των 187 ευρώ ανά άτοµο ή η Αυστρία των 
177 ευρώ ανά άτοµο. 

Συµβολαιακή καλλιέργεια 
για παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

9,5

6,7

2,6

2,5

ΑΓΟΡΑΟΣΠΡΙΩΝ
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Σε γενικές γραµµές τα µέτρα πρα-
σινίσµατος και άλλες πολιτικές της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εµφα-
νίζουν µικρό ή και καθόλου αντίκτυ-
πο στην αγορά φυτικών πρωτεϊνών, 
υποστηρίζει η έκθεση. Οι επιδράσεις 
των πολιτικών της ΕΕ λοιπόν είναι πε-
ριορισµένες συγκριτικά µε άλλους 
παράγοντες, όπως είναι για παρά-
δειγµα η ανταγωνιστικότητα της α-
µερικανικής και της βραζιλιάνικης 
σόγιας έναντι άλλων πρωτεϊνούχων 
για χρήση σε ζωοτροφές ή τη ζήτη-
ση ελαιοκράµβης για παραγωγή βι-
οκαυσίµων, τη ζήτηση για βέγκαν 
τρόφιµα και ούτω καθ’ εξής. Προκει-
µένου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
να καταφέρει να ενισχύσει την πα-
ραγωγή της στον τοµέα αυτό, η έκ-
θεση προτείνει µε βάση τα ευρήµα-
τα της έρευνας, κάποιες γενικότερες 
ρυθµίσεις στην αξία της αλυσίδας ε-
φοδιασµού, στην κατανάλωση, στην 
έρευνα και τη µεταφορά γνώσης κα-
θώς και στη συλλογή  πληροφοριών 
και τη διαφάνεια της αγοράς.

Έµφαση σε premium προϊόντα 
µε υψηλή προστιθέµενη αξία

Ειδικότερα, προτείνεται να δοθεί 
περισσότερη έµφαση στην παραγω-
γή premium προϊόντων µε προστιθέ-
µενη αξία τόσο στο κοµµάτι των ζω-
οτροφών, όσο και των τροφίµων, τα 
οποία θα µπορέσουν να αυξήσουν 
την ανταγωνιστικότητα της πρώτης 
ύλης που παράγεται στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Παράλληλα µε αυτό θα 
µπορούσαν να προωθηθούν περαι-
τέρω τέτοιες αγορές. Οι επενδύσεις 
στο κοµµάτι της έρευνας αλλά και 
στην αποθήκευση είναι επίσης ζω-
τικής σηµασίας για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των τοπικά 

παραγόµενων φυτικών πρωτεϊνών. 
Απαραίτητες είναι και φιλόδοξες ε-
ρευνητικές προσπάθειες που θα α-
ναδείξουν νέες τεχνολογίες. Σε ό,τι 
αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, 
προτείνεται η προώθηση της διαφο-
ροποίησης στις αλυσίδες αξίας και 
όχι η υιοθέτηση λύσεων one-size.

Στο κοµµάτι της κατανάλωσης τέ-

λος, η προώθηση των διατροφικών 
και περιβαλλοντικών προτερηµάτων 
των τροφίµων αυτών στις εθνικές 
αλυσίδες τροφίµων µπορούν να έ-
χουν έναν θετικό αντίκτυπο. Μπο-
ρούν επίσης να ενσωµατωθούν σε 
γεύµατα σχολείων, προκειµένου να 
επηρεάσουν τις διατροφικές συνή-
θειες των καταναλωτών.  

Καλή η ΚΑΠ όμως οι παγκόσμιες αγορές 
επιφέρουν μεγαλύτερο αντίκτυπο 
Έμφαση σε premium προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής

Ανταγωνισµός
Επενδύσεις στην 
έρευνα και την 

αποθήκευση 
µπορούν να 

ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα 

των τοπικά 
παραγόµενων 

φυτικών πρωτεϊνών

∆ιαφοροποίηση 
και όχι one-size

Στην έρευνα 
προτείνεται η 
προώθηση της 

διαφοροποίησης 
στις αλυσίδες αξίας 
και όχι η υιοθέτηση 

λύσεων one-size
Η ανάπτυξη ποικιλιών µε µεγαλύτερες αποδόσεις και µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
σε ζιζάνια και ασθένειες µπορούν να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα στα 
ψυχανθή και τις κυρίαρχες εκτατικές καλλιέργειες, λένε οι ερευνητές.

Την παρουσία βιώσιµων και επικερδών αγορών να αναζητούν οι αγρότες

Τρεις είναι οι οικονοµικοί παράγοντες που θα έπρεπε να απασχολούν κατά βάση τους αγρότες οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
επενδύσουν στην καλλιέργεια φυτικών πρωτεϊνών. Το αναµενόµενο µεικτό περιθώριο κέρδους συγκριτικά πάντα µε τις άλλες 
καλλιέργειες, την ύπαρξη ή µη ενισχύσεων σχετικών µε µια συγκεκριµένη καλλλιέργεια, καθώς και την ύπαρξη προσβάσιµων, 
βιώσιµων και επικερδών αγορών, στις οποίες θα µπορούσαν να πουλήσουν την σοδειά τους. Κατά κανόνα, υποστηρίζει η έκθεση, 
οι ελαιούχοι σπόροι και ειδικά η ελαιοκράµβη, έχουν µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους συγκριτικά µε τα δηµητριακά. Το 
περιθώριο κέρδους της σόγιας συνεχώς βελτιώνεται, συγκριτικά µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες, ενώ ο αρακάς, τα 
φασόλια και το αλφαλφα έχουν το χαµηλότερο κέρδος, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν ειδικές αγορές ΠΟΠ/ΠΓΕ και 
γαλακτοκοµικά προϊόντα. Ακόµα ωστόσο αξίζει να λάβει κανείς υπ όψιν του ότι οι ποικιλίες που χρησιµοποιούνται, ειδικά στα 
όσπρια, δεν έχουν δεχθεί επενδύσεις ως προς την έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ επικρατεί ένα ευρύ φάσµα 
περιπτώσεων, όπως χαµηλής ποιότητας προϊόντα εξαιτίας ασθενειών τα οποία δεν µπορούν να πουληθούν παρά µόνο σε 
χαµηλές τιµές, µέχρι και όσπρια σε καθεστώς ΠΟΠ/ΠΓΕ τα οποία πουλιούνται µε ευκολία και έχουν εγγυηµένο κέρδος. 

Με ιστορίες 
επιτυχίας και έρευνα

Προσπάθειες στη γενετική 
βελτίωση και στην ανάπτυξη 
ποικιλιών µε µεγαλύτερες 
αποδόσεις και µεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα σε ζιζάνια και 
ασθένειες µπορούν να 
γεφυρώσουν το χάσµα 
ανάµεσα στα ψυχανθή και 
τις κυρίαρχες εκτατικές 
καλλιέργειες. Παράλληλα µε 
αυτό, ιστορίες επιτυχίας 
ανάµεσα στην αλυσίδα 
εφοδιασµού, επιµελής 
καταγραφή των αποτυχιών και 
ρυθµίσεις που αναδεικνύουν τις 
συγκεκριµένες καλλιέργειες 
µέσω της διαµόρφωσης µιας 
πλατφόρµας γνώσης, µπορούν 
να βοηθήσουν, συνιστούν οι 
ερευνητές. Τέλος, σκόπιµη 
θεωρείται και η βελτίωση της 
διαδικασίας συλλογής 
δεδοµένων για τις τιµές, τη ροή 
του εµπορίου, την παραγωγή 
και την κατανάλωση, τακτικές 
οι οποίες µπορούν να 
συµβάλουν στις διαδικασίες 
εφαρµογής πολιτικών και 
δηµιουργίας πολιτικών. 
Μάλιστα, όπως υπογραµµίζεται 
στην έκθεση, η έλλειψη 
στοιχείων είναι ιδιαίτερα 
έντονη στις αγορές των 
βιολογικών και premium 
προϊόντων. 

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΞΗΡΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΠΟΠ
ΠΓΕ

11

29 7

26 4

18 7

28 6

11 26

23 1

11

37

11


