
Ανείσπρακτοι λογαριασμοί 
στέλνουν αγρότες στην επαιτεία
Περισσότερα από 20 συσκευαστήρια φρούτων αφήνουν «φέσια» εκατομμυρίων ευρώ 

Συνειρµούς για «παιχνίδια τιµών» 
προκαλούν οι εκτιµήσεις του 
ΣΕΒΙΤΕΛ που ρίχνουν ακόµα 
πιο κάτω, στους 140.000 τόνους, 
τη φετινή παραγωγή. σελ. 22

Πρόσθετο κόστος στην αγορά 
καινούργιων τρακτέρ φέρνει 
η φορολόγηση των παλιών µε 
όρους λιµουζίνας. Οι αγρότες 
ζητούν παρέµβαση. σελ. 4

Οι προφητείες
στο ελαιόλαδο

Παλιά τρακτέρ, 
µεγάλος φόρος

Νέος κύκλος επιδοτήσεων 
σε αγροτικά φωτοβολταϊκά
Σε µία νέα φάση αδειοδοτήσεων 
φωτοβολταϊκών έως 100 kW για 
κατ’ επάγγελµα αγρότες, προσα-
νατολίζεται το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Σύµ-
φωνα µε τα όσα µετέφεραν εκ-
πρόσωποί του στα περιθώρια της 

Agrothessaly, η κίνηση αυτή α-
φορά πώληση όλης της παραγό-
µενης ενέργειας στο δίκτυο µε 
µία σταθερή τιµή ανά κιλοβατώ-
ρα, προνοµιακή σε σχέση µε τις 
ισχύουσες. Βέβαια, πολλά θα α-
κουστούν έως τις εκλογές. σελ. 16

Απίστευτες διαστάσεις έχουν πά-
ρει οι απλήρωτοι λογαριασµοί α-
πό εγχώρια συσκευαστήρια φρού-
των και µεταποιητικές επιχειρή-
σεις σε αγρότες. Τα «κανόνια» ε-
πηρεάζουν ολόκληρο το φάσµα 

των τοπικών οικονοµιών, ενώ 
γεννούν καθηµερινά κοινωνι-
κά δράµατα στην επαρχία. Χαρα-
κτηριστική η περίπτωση παραγω-
γού από τη Στιµάγκα που αρχί-
ζει απεργία πείνας. σελ. 2, 10-11

Παρά τις νέες 
φυτεύσεις λίγοι 
οι αµπελώνες 

σελ. 53

Επιχειρηµατικά 
χορτάτη φέτος 
η Agrothessaly

σελ. 20

Γράφει αύξηση 
30% το αγροτικό 
χρέος στις ΗΠΑ 

σελ. 50
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Ανισότητες, πλούτος 
και ιππότες της µπύρας     
Η απάντηση του Αλέξανδρου Κουρή 
στους «χρησµούς» για πολυεθνικές 
και εγχώριες επιχειρήσεις. σελ. 58 
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Το Cotton Conference 
αλλάζει το βαµβάκι 
Από τον Καραγιώργο οι πρώτες 
προτάσεις για ποιότητα µε τιµή και 
προπωλήσεις προϊόντος. σελ. 18-19

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 01/03

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

234
180

71,74
2,47

07/03

234
180

74,21
2,49

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 
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Η απάντηση του Αλέξανδρου Κουρή 
στους «χρησµούς» για πολυεθνικές 
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13084

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51980

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13647

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85865

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
126,33500

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Συνεχίζονται οι εξαγωγές σκληρού σίτου στην ελληνική αγορά, µε 
νέο πλοίο να ετοιµάζεται να φορτωθεί µε τελικό παραλήπτη την 
Τυνησία, ενώ παράλληλα η νέα χρονιά πλησιάζει µε τα στοκ στα 
χαµηλά. Η ισχυροποίηση του δολαρίου σε συνδυασµό µε την άνοδο 
του χρηµατιστηρίου χαροποιεί τους εκκοκκιστές. Το ελαιόλαδο 
τεστάρεται µετά από ανεπίσηµες εκτιµήσεις για χαµηλότερη του 
αναµενοµένου παραγωγή. 

Εξώασκος ροδακινιάς
Ο εξώασκος, γνωστός και ως 
«καρούλιασµα των φύλλων» προσβάλλει 
κυρίως τα φύλλα τα οποία παρουσιάζουν 
τοπική ή ολική πάχυνση του ελάσµατος, 
κατσάρωµα και τελικώς έντονη 
παραµόρφωση. Τελικά τα φύλλα 
µαραίνονται, ξηραίνονται και πέφτουν 
προκαλώντας πλήρη φυλλόπτωση του 
δέντρου. Στους καρπούς εµφανίζονται 
τοπικές κιτρινοπράσινες διογκώσεις και 
πρόωρη πτώση. Οι νεαροί βλαστοί 
παρουσιάζουν έντονες διογκώσεις, 
χλώρωση και ρόδακες.

Επικίνδυνος ο υγρός 
και βροχερός καιρός

Νωρίς την άνοιξη µε υγρό και βροχερό 
καιρό τα βλαστοσπόρια µεταφέρονται και 
µολύνουν τις τρυφερές επιφάνειες.Το 
παθογόνο διαχειµάζει µε βλαστοσπόρια 
στους οφθαλµούς ή σε πτυχώσεις του 
φλοιού των κλάδων και του κορµού. Η 
καταπολέµηση του εξώασκου βασίζεται 
στην καταστροφή των σπορίων του 
µύκητα κατά τη διαχείµασή του, πριν τη 
µόλυνση της νέας βλάστησης. 
Αντιµετωπίζεται προληπτικά µε ένα 
ψεκασµό κατά το λήθαργο. Σε περίπτωση 
σοβαρής προσβολής συνιστάται ενίσχυσή 
του µε αζωτούχο λίπασµα, µε περιοδικές 
αρδεύσεις και αραίωση των καρπών. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 08-03-2019
Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους 
πιο πυκνές. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα τις πρωινές και 
βραδινές ώρες. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες διευθύνσεις 
ασθενείς και τοπικά στα πελάγη 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε άνοδο. 

Σάββατο 09-03-2019
Θερµοκρασία σε υψηλά για την 
εποχή επίπεδα. Γενικά αίθριος 
καιρός µε αραιές νεφώσεις που 
κατά περιόδους θα γίνουν πιο 
πυκνές, ενώ τοπικά η ορατότητα 
θα είναι περιορισµένη κατά τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. 

Κυριακή 10-03-2019
Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξηµένες 
στα δυτικά µε πιθανότητα τοπικών 
βροχών στα βορειοδυτικά. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς από 
δυτικές διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Καθαρή ∆ευτέρα 
11-03-2019
 Στα δυτικά, τα βόρεια και το 
ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις 
που βαθµιαία θα αυξηθούν και θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές. Στις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

υπόλοιπες περιοχές αρχικά 
αίθριος καιρός, αλλά βαθµιαία θα 
αναπτυχθούν νεφώσεις. Τοπικά 
περιορισµένη  ορατότητα τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. 

Τρίτη 12-03-2019 έως &
Παρασκευή 15-03-2019
Μεταβολή του καιρού από τα 
δυτικά µε νεφώσεις και βροχές, 
αλλά και τοπικές καταιγίδες στα 
θαλάσσια και παραθαλάσσια. 
Χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι 
άνεµοι θα πνέουν στα 
βορειοδυτικά από δυτικές 
διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά 
στο Αιγαίο ισχυροί.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν ασθενείς 3 
µε 5 µποφόρ από 
νότιες διευθύνσεις 
ενώ τοπικά στα 
πελάγη θα φτάσουν 
τα 6 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
υψηλά για την εποχή 
επίπεδα
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Τις παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης 
τις ξέρουµε, όµως δεν είναι δυνατόν, 
πίσω απ’ αυτές τις παθογένειες να 
κρύβονται ακόµα και υποθέση ζωής 
και θανάτου. Ο λόγος για τις χιλιάδες 
υποθέσεις αθέτησης υποσχέσεων και 
ανείσπρακτων λογαριασµών που έ-
χουν µεταφερθεί στις πλάτες των α-
γροτών και δεν ακούγεται άχνα. 

Από µία πρώτη, γρήγορη οµολογουµέ-
νως, έρευνα, η Agrenda έχει στη διά-
θεσή της στοιχεία, σύµφωνα µε τα ο-
ποία, περισσότερες από 20 γνωστές ι-
διωτικές επιχειρήσεις µε ευρεία δρα-
στηριότητα στον κλάδο των φρου-
τολαχανικών, είτε παραµένουν αυ-
τό τον καιρό ανενεργές είτε υπολει-
τουργούν µε πολύ µεγάλες υποχρεώ-
σεις έναντι των παραγωγών από τους 
οποίους προµηθεύονταν προϊόντα. 

Είναι προφανώς δύσκολο για µια εφηµερί-
δα, όπως η Agrenda, να ολοκληρώσει 
µια υπεύθυνη καταγραφή αυτού του 
κύκλου ανείσπρακτων υποχρεώσεων 
που έχει δηµιουργηθεί. Προφανώς, 
οι πρωταγωνιστές αυτών των σκαν-
δάλων µε θύµατα τους παραγωγούς, 
στις περισσότερες των περιπτώσεων, 
έχουν µεγαλύτερη οικονοµική δύνα-
µη, απ’ αυτή που διαθέτει µια συνεπής 
εφηµερίδα, έτσι ώστε να συσκοτίζουν, 
αντί να φωτίζουν την κατάσταση.

 Αντίθετα, διαθέτει ανυπέρβλητη δύναµη η 
επίσηµη Πολιτεία, αν πραγµατικά θέ-
λει να καταγράψει, να διαλευκάνει και 
να διαχειρισθεί αυτές τις υποθέσεις, 
προς όφελος των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής και της ασφυκτι-
ούσας εδώ και χρόνια κοινωνίας. 

Το παράδειγµα του Βαγγέλη ∆αρδάνη από 
τη Στιµάγκα Κορινθίας που δηλώνει α-
ποφασισµένος τις τελευταίες µέρες να 
προχωρήσει σε απεργία πείνας, προ-
κειµένου να εισακουστεί, ας αφυπνί-
σει τουλάχιστον τους αρµόδιους.  

 Agrenda

Ένας μάγκας
στη Στιμάγκα

• Νέος κύκλος αδειοδοτήσεων για 
αγροτικά φωτοβολταϊκά σελ. 16
• Ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών 
προώθησης αγροτικών προϊόντων σελ. 47

• ∆ιοικητικά ανέτοιµη η Ελλάδα για να 
υποδεχτεί τη νέα ΚΑΠ σελ. 52-53
• Η υποτίµηση της αγροτικής γης στις 
ΗΠΑ φέρνει τη νέα κρίση σελ. 50

• Εδραίωση της χρήσης πιστοποιηµένου 
υλικού επιδιώκει πάγια ο ΣΕΠΥ σελ.47
• Η ακριβή φορολόγηση φρενάρει 
την αγορά των τρακτέρ  σελ. 4

• Σε πήλινο αµφορέα κυκλοφορεί 
το αγουρέλαιο της Klea σελ. 42
• Τα ελληνικά συµπύρηνα ροδάκινα 
ταξιδεύουν στη Νότια Κορέα σελ. 40
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Τ0Υ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Εισφορές και φόρους δύο και τρεις 
φορές πάνω από το πραγµατι-
κό τους εισόδηµα, καλούνται να 
πληρώσουν οι αγρότες που αγο-
ράζουν ένα νέο τρακτέρ, πουλώ-
ντας το παλιό τους. Αυτό οφείλε-
ται στο γεγονός πως η αξία στην 
οποία πουλάνε το τρακτέρ τους, 
ουσιαστικά µπαίνει στα έσοδά 
τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουρ-
γείται η εξής κατάσταση:

Για παράδειγµα, ένας αγρότης 
που δηλώνει 20.000 ευρώ φορο-
λογητέο εισόδηµα και πουλάει ένα 
µεταχειρισµένο τρακτέρ 40.000 ευ-
ρώ, τα χρήµατα αυτά που εισπράτ-
τει προσθέτονται πάνω σε αυτό. Ε-
πιπλέον εφόσον ο ίδιος αγοράσει 
ένα νεό, ή και µεταχειρισµένο τρα-
κτέρ 100.000 ευρώ, αυτό θα µπαί-
νει στις αποσβέσεις (έξοδα) κάθε 
χρόνο στο 10% της αξίας του, δη-
λαδή 10.000 ευρώ για µία 10ετία. 

Άρα τώρα δηλώνει ουσιαστι-
κά λόγω αυτής της συναλλαγής 
εισόδηµα 50.000 ευρώ, δηλαδή 
30.000 ευρώ επιπλέον. Οπότε:

 για τα 20.000 ευρώ µέχρι τα 
30.000 ευρώ εισόδηµα πληρώνει 

εφορία 29%, δηλαδή 2.900 ευρώ.
 για τα 30.000 ευρώ έως τα 

50.000 ευρώ πληρώνει φόρο 45%, 
δηλαδή 9.000 ευρώ.

 Εισφορές ΕΦΚΑ πάνω στο φο-
ρολογητέο εισόδηµα 27% και ει-
σφορά αλληλεγύης 7-8%,

 Επιπλέον µεσοσταθµικά θα 
πληρώσει προκαταβολή φόρου 
35% την ερχόµενη χρονιά.

  Οπότε σύνολο εισφορές φό-
ρου και ασφάλισης 22.800 ευρώ 
συν προκαταβολή φόρου για την 
ερχόµενη χρονιά.

Γίνεται φανερό από τα παραπά-
νω πως ακόµα κι αν µετά δηλώσει 
ο αγρότης πάλι 20.000 ευρώ και 

υπάρξουν επιστροφές, µέχρι τότε 
τον έχει «στεγνώσει» η εφορία και 
δεν θα έχει να πληρώσει ούτε για 
το γραµµάτειο του νέου τρακτέρ. 

Σηµειώνεται πως το ζήτηµα αυ-
τό το έχουν θέσει επανειληµµένα 
οι αγρότες και στα αρµόδια υπουρ-
γεία αλλά και στο Μαξίµου µέσω 
και της Πανελλαδικής Μπλόκων 
και είναι γνωστό εδώ και µία 2ε-
τία. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον α-
γρότη Κώστα Ανεστίδη που περι-
έγραψε στην Agrenda τη σχετική 
κατάσταση, το θέµα αυτό φρενάρει 
όλη την αγορά, ενώ το ίδιο ισχύει 
και για τον παρελκόµενο εξοπλι-
σµό (π.χ φρέζες, καλλιεργητές).  

Στις αποσβέσεις η καθαρή αξία 
αντικατάστασης του τρακτέρ

Στο τραπέζι των συζητήσεων 
είχε πέσει η πρόταση, το έσοδο 
από την πώληση του µεταχειρι-
σµένου µηχανήµατος, να θεωρεί-
ται ως αφορολόγητο αποθεµα-
τικό για τον επενδυτή, το οποίο 
θα συµψηφίζεται µε τις µελλο-
ντικές αποσβέσεις του καινούρ-
γιου µηχανήµατος. ∆ηλαδή, για 
παράδειγµα, αν το νέο µηχάνη-
µα κόστιζε 100.000 ευρώ και το 
παλιό 40.000 ευρώ, να µπορού-
σε απλά ο αγρότης να αποσβένει 
κάθε χρόνο µε 10% τη διαφορά 
της αξίας τους, δηλαδή 60.000 
ευρώ (6.000 ευρώ ετησίως). Αυτή 
µάλιστα ήταν µία πρόταση που η 
υφυπουργός Οικονοµικών Κατε-
ρίνα Παπανάτσιου, φαίνεται πως 
την είχε δει µε καλό µάτι πέρυσι, 
ωστόσο δεν προχώρησε.
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Με τόσο φόρο στα παλιά, 
η αγορά τρακτέρ κοστίζει        
Όλη η αξία του εξοπλισμού προς ανταλλαγή, φορολογείται ακριβά    

Οι εγγύσεις μόνο στην ίδια συμμετοχή

Αίτηµα
Το έσοδο από την πώληση του 

µεταχειρισµένου να θεωρείται ως 
αφορολόγητο αποθεµατικό, το 

οποίο θα συµψηφίζεται µε 
τις µελλοντικές αποσβέσεις

Μεγάλο θέµα
οι αποσβέσεις
Εφικτή την αύξηση της ετήσιας 
απόσβεσης των γεωργικών 
µηχανηµάτων από 10% σε 20%, 
είχε χαρακτηρίσει µπροστά σε 
αντιπροσωπεία του ΣΕΑΜ η 
υφυπουργός Οικονοµικών 
Κατερίνα Παπανάτσιου, πριν από 
περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, καµία 
κίνηση τελικά δεν φαίνεται να 
έγινε προς αυτή την κατεύθυνση.
Το θέµα αυτό έχει αποσχολήσει 
έντονα κατά καιρούς αγρότες και 
την αγορά µηχανηµάτων, καθώς 
θεωρείται πως η αύξηση του 
συντελεστή θα φέρει ένα 
επιπλέον κίνητρο για 
αντικατάσταση του στόλου.

Μονάχα το ποσό που αντιστοιχεί 
στην ίδια συµµετοχή του επενδυ-
τή στα Σχέδια Βελτίωσης, θα µπο-
ρεί να εγγυάται για τις ανάγκες δα-
νεισµού από τις τράπεζες, το Αγρο-
τικό Ταµείο Εγγυήσεων. 

Σύµφωνα µε τον Κώστα Αποστο-
λόπουλο προϊστάµενο της Μονάδας 
Θεσµικής Υποστήριξης και Αξιολό-
γησης της ΕΥ∆ των Προγραµµάτων, 
µε βάση τον κανονισµό, το άθροισµα 
της επιχορήγησης και του χρηµατο-
δοτικού εργαλείου δεν µπορεί να ξε-
περάσει το συνολικό προϋπολογι-

σµό του σχεδίου. Έτσι, το χρηµατο-
δοτικό εργαλείο µπορεί να καλύψει 
µέχρι το ποσό της ιδιωτικής συµµε-
τοχής. Για παράδειγµα, για ένα σχέ-
διο 100.000 ευρώ µε δηµόσια δαπά-
νη στο 50%, το εργαλείο µπορεί να 
καλύψει δάνειο µέχρι 50.000 ευρώ.

Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό, υ-
πενθυµίζεται πως o υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβί-
της, σε συνάντησή του µε εκπροσώ-
πους των τραπεζών προ ολίγων ηµε-
ρών, είχε ρωτήσει εάν θα µπορούσε 
να γίνει διευκόλυνση στην αποπλη-

ρωµή του επενδυτικού σχεδίου (α-
πό τις τράπεζες) µε εγγύηση την ε-
γκεκριµένη επιδότηση που αναλο-
γεί στους κοινοτικούς και εθνικούς 
πόρους, δηλαδή το 50% ή το 60% της 
επένδυσης κατά περίπτωση.

Από την πλευρά του ο υφυπουρ-
γός Βασίλης Κόκκαλης, στα περι-
θώρια της φετινής Agrothessaly 
είπε πως το συγκεκριµένο σχέδιο 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο επε-
ξεργασίας. Όπως και να έχει ό-
µως, κάτι πιο «απτό» δεν υπάρχει 
προς το παρόν. 

ΑΓΡΟΤΗΣ ∆ΗΛΩΝΕΙ:

 20.000
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

100.000
ΕΥΡΩ

40.000
ΕΥΡΩ

10.000

20.000 � 30.000 2.900 29%

45%

27%

30.000 � 50.000 9.000

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΥΡΩ	

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

7�8%

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΦΟΡΙΑ ΕΥΡΩ	

ΕΥΡΩ

ΒΑΘΜΟI

Φορολογητέο 
εισόδηµα

Αγοράζει
τρακτέρ 

Νέο 
φορολογητέο 
εισόδηµα 

50.000
ΕΥΡΩ

Πουλάει 
µεταχειρισµένο 

τρακτέρ

Αποσβέσεις

 35%
22.800

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΑ 
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΦΟΡΟΥ

Αν και θεωρήθηκε εφικτή η αύξηση της ετήσιας απόσβεσης γεωργικών 
µηχανηµάτων από 10% σε 20%, καµία κίνηση δεν φαίνεται να έγινε.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την εβδοµάδα 18 µε 22 Μαρτίου λένε τώρα από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ ότι θα πληρωθούν οι βαµβακοπαραγωγοί την 
ειδική ενίσχυση, µεταθέτοντας τη σχετική πίστωση στην 
ηµεροµηνία που κάθε χρόνο µπαίνουν τα χρήµατα, παρά 
τις δεσµεύσεις Αραχωβίτη για πληρωµή νωρίτερα. Φαί-
νεται πως η έλλειψη ταµειακής ρευστότητας ευθύνεται 
για την ολιγοήµερη καθυστέρηση στις πληρωµές των α-
γροτών, µε την αρχή να γίνεται µε τις 7 πρώτες συνδεδε-
µένες, που τελικά πιστώθηκαν στους λογαριασµούς των 
δικαιούχων την περασµένη ∆ευτέρα 4 Μαρτίου.    

Μετά την ειδική ενίσχυση βάµβακος και πριν το Πά-
σχα αναµένεται να ακολουθήσει µια µεγάλη παρτίδα πι-
στώσεων, που θα αφορά επαναληπτική πληρωµή για υ-
πόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης του 2018, αλλά και εξισωτι-
κές του προηγούµενου έτους. Μετά το Πάσχα και εφό-
σον εξασφαλιστεί το σχετικό κονδύλι, χωρίς να φαίνεται 
στην ΕΕ ότι πρόκειται για εθνική ενίσχυση, γίνεται προ-
σπάθεια να πληρωθούν οι εξισωτικές αποζηµιώσεις του 
2013 και 2014, που έχουν τους δικαιούχους σε οµηρία 
εδώ και τόσα χρόνια λόγω της περιβόητης τεχνικής λύ-
σης. Τέλος, στον προγραµµατισµό των πληρωµών του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, οι συνδεδεµένες ενισχύσεις στα ζωικά φαί-
νεται να δροµολογούνται για τα τέλη Μαΐου µε αρχές Ι-
ουνίου, χωρίς ακόµα να είναι κάτι σίγουρο.  

Περί τα 68,5 ευρώ το πριµ στο βαµβάκι
Πιο συγκεκριµένα τώρα σχετικά µε το πριµ για το βαµ-

βάκι, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ποσό της τά-
ξης των 68,5 ευρώ το στρέµµα, µε την πληρωµή να τοπο-
θετείται στις 20 µε 25 Μαρτίου, σύµφωνα µε δηλώσεις 
του αντιπροέδρου του Οργανισµού Πληρωµών σε πρό-
σφατη ηµερίδα στο πλαίσιο της φετινής Agrothessaly. Υ-
πενθυµίζεται ότι δεν θα γίνει κάποια µαζική µείωση του 
πλαφόν ανά Περιφέρεια, ωστόσο δεν θα χαθεί η συν-
δεδεµένη για όσους καλλιεργητές είχαν ζηµιά η οποία 
έχει δηλωθεί στον ΕΛΓΑ και εφόσον τα πορίσµατα των 
γεωπόνων δείξουν απώλεια παραγωγής, λόγω καιρού.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για το ζήτηµα που έχει ανακύ-
ψει µε το ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά ότι «το ΑΤΑΚ θα ισχύσει µόνο για τα ιδιόκτη-
τα αγροτεµάχια, για τα οποία σηµειωτέον υπάρχει ήδη ο 
σχετικός αριθµός, σε συντριπτικό ποσοστό. Όσον αφορά 
στα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια δεν θα υπάρξει πρόβλη-
µα µε τις επιδοτήσεις», όπως εξήγησε ο ίδιος.

Ακόµα να ξεσκαλώσουν οι παλιές εξισωτικές
Μόνο οι εύκολες περιπτώσεις σχετικά µε τις εξισωτι-

κές αποζηµιώσεις κυρίως των δύο τελευταίων ετών, που 
αφορούν προβλήµατα µε χαρτιά των δικαιούχων παρα-
γωγών και όχι µε βοσκότοπο αναµένεται να πληρωθούν 
το επόµενο διάστηµα, ενηµερώνουν αρµοδίως από τον 
Οργανισµό Πληρωµών. Ωστόσο, το µεγάλο αγκάθι πα-
ραµένουν οι παλαιότερες εξισωτικές αποζηµιώσεις των 

ετών 2013 και 2014, που «κολλάνε» στο θέµα της τεχνι-
κής λύσης και των επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών και η 
όποια διευθέτησή τους απαιτεί πρώτα την έγκριση της 
Κοµισιόν. Επ’ αυτού, οι πληροφορίες θέλουν τους αρµό-
διους της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού να αναζητούν 

τρόπους να καλύψουν τα ποσά που οφείλονται στους 
δικαιούχους, χωρίς ωστόσο να φανεί στην Κοµισιόν ότι 
πρόκειται για εθνική ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση, η ό-
ποια πληρωµή δεν αναµένεται πριν το Πάσχα, αφού εν 
τω µεταξύ υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις που.... τρέχουν.  

Να σηµειωθεί ότι στις 4 Μαρτίου πιστώθηκαν οι συν-
δεδεµένες ενισχύσεις για 7 προϊόντα (όσπρια για ανθρώ-
πινη κατανάλωση, πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή, 
πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, καρποί µε κέλυφος, 
µήλα, σπαράγγια και σκληρό σιτάρι) µαζί µε κάποια υ-
πόλοιπα του τσεκ ύψους 6.153.648 σε 14.100 δικαιού-
χους, µε ποσό που ανήλθε στα 63 εκατ. ευρώ. Και µπο-
ρεί να µην αναφέρθηκαν γκρίνιες από τους αγρότες για 
τις εν λόγω πιστώσεις, αφού το ύψος των ενισχύσεων εί-
χε ήδη ανακοινωθεί και οι δικαιούχοι γνώριζαν ότι ήταν 
µειωµένο από πέρυσι, ωστόσο δεν είδαν χρήµατα για άλ-
λη µία φορά όσοι είχαν θέµατα µε τους δασικούς χάρτες.

Τέλος, µέσα στις επόµενες ηµέρες αναµένεται και µια 
πίστωση για υπόλοιπα νιτρορύπανσης του 2018, καθώς 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ.  

Μέχρι τις 25 Μαρτίου τα de minimis στα τεύτλα 
Τη µεσολάβηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονο-

µίας Στέργιου Πιτσιόρλα στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σταύρο Αραχωβίτη ώστε να ανακοινωθεί το τα-
χύτερο δυνατό το ποσό που θα δοθεί στους τευτλοπαρα-
γωγούς µέσω de minimis ως αντιστάθµισµα για τις απώ-
λειες παραγωγής έως και πάνω από 40% σε σχέση µε το 
µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας που κατέγραψαν το 
2018, ζήτησαν οι ίδιοι οι καλλιεργητές. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως ο κ. Αραχωβίτης έχει δεσµευτεί το ποσό 
που θα αποφασιστεί τελικά, να έχει πιστωθεί στους λο-
γαριασµούς των δικαιούχων 20 και το πολύ 25 Μαρτίου.

Αποζηµιώσεις 
20,35 εκατ. 
Αποζηµιώσεις 

ύψους 20,35 εκατ. 
ευρώ κατέβαλε 
ο ΕΛΓΑ στις 6 
Μαρτίου, σε 

14.587 αγρότες και 
κτηνοτρόφους για 
ζηµιές του 2018

Παραστατικά 
για Βιολογική 
Μέχρι 26 Μαρτίου 
καταχώρηση των 

παραστατικών 
ειδικών διατάξεων 

από τους 
ενταγµένους 
παραγωγούς 
στο Μέτρο 11 
«Βιολογικές 

καλλιέργειες»

Σπάνιες φυλές 
Έως και 31 

Μαρτίου κάθε 
έτους αιτήµατα 

τροποποίησης για 
το πρόγραµµα 
των σπάνιων 

φυλών για το έτος 
δεσµεύσεων 2019
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Κλασικά και εικονογραφημένα, 
πριν την 25η Μαρτίου η ειδική του βάμβακος  

 Οι δασικοί χάρτες άφησαν πάλι εκτός δεκάδες αγρότες, που περιμένουν επαναληπτική πριν το Πάσχα

 Ψάχνουν κονδύλια για εξισωτικές 2013 και 2014, τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου συνδεδεμένες στα ζωικά

Ανέλπιστο δώρο 
η επιστροφή 72 εκατ.
για προγράµµατα
Επιστρέφονται και µπορούν να απορροφηθούν από 
τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας 
µας για την τρέχουσα περίοδο 72 εκατ. ευρώ, µετά 
την απόφαση στις 27 Φεβρουαρίου του ∆ικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, στην Ελλάδα 
θα επιστραφούν 72.105.592,41 ευρώ, τα οποία 
είχαν δεσµευθεί ως δηµοσιονοµική διόρθωση από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης της 
Υπαίθρου της περιόδου 2000-2006. Μετά από 
αίτηση αναίρεσης της νοµικής υπηρεσίας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το Σεπτέµβριο 
του 2017, το ∆ικαστήριο ενέκρινε την ακύρωση της 
αρχικής απόφασης. Για δικαίωση µιλά ο πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου, τονίζοντας ότι 
«πρόκειται για µια απόφαση που δικαίωσε τη 
στρατηγική µας επιλογή να διεκδικούµε συστηµατικά 
και επίµονα τα εθνικά µας συµφέροντα, ακόµη και 
εκεί που φαινόταν να µην υπάρχει προοπτική».

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ  

27.06927.069

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

11,30

26.23026.230

3,50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

66.02766.027

24,04
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 7.176 7.176

3,60
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

13.02313.023

4,57
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

21.86221.862

6,28
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆Ι
ΚΑ

ΙΟ
ΥΧ

ΟΙ

625 

795.463
ΕΥΡΩ

ΚΑΡΠΟΙ 
ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΗΛΑ ΟΣΠΡΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑΜΗ∆ΙΚΗ 

ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

625 

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Όλο και πιο ανοικτά διατυπώνεται στη 
χώρα µας η άποψη ότι οι ενισχύσεις της 
νέας ΚΑΠ θα πρέπει να στραφούν προς 
τους επαγγελµατίες αγρότες και να πά-
ψουν να χρησιµοποιούνται ως επιδόµατα, 
χωρίς παραγωγικό αποτέλεσµα, µόνο για 
να τονώνεται η περιφερειακή σύγκλιση.

Από τη στιγµή µάλιστα, που οι Βρυξέλ-
λες έχουν «κληρώσει» πως εθνικός φάκε-
λος, των κρατών-µελών, θα υποστεί µειώ-
σεις, η προοπτική αυτή δείχνει να εµπε-
δώνεται στις τάξεις των αγροτών προκει-
µένου να ενσωµατωθεί και στις τελικές 
θέσεις της χώρας µας, οι οποίες θα σχη-
µατοποιηθούν µέσα από το Στρατηγικό 
Σχέδιο της ΚΑΠ που θα υποβληθεί ως το 
τέλος του έτους στην Κοµισιόν, εφόσον 
δεν υπάρξουν µεταβολές λόγω ευρωεκλο-
γών και άλλων παραµέτρων που ακούν 
στο όνοµα «µικροπολιτική».

Ευκαιρία, πάντως, για να ακουστούν τέ-
τοιου είδους απόψεις, που επί της ουσίας 
σπάνε τα «ταµπού» για την µέχρι τώρα κα-
τεύθυνση του τσεκ, αποτέλεσε η πρόσφα-
τη Αgrothessaly και η ηµερίδα της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ, στην οποία παρευρέθηκε και 
ο γενικός γραµµατέας Αγροτικής Πολι-
τικής Χαράλαµπος Κασίµης, παραθέτο-
ντας και τις ανησυχίες του για το νέο µο-
ντέλο παράδοσης σχετικά µε: την αυξη-
µένη επικουρικότητα, τους δείκτες αξιο-
λόγησης επιδόσεων, την ενισχυµένη αι-
ρεσιµότητα, τη δυνατότητα κατάργησης 
των δικαιωµάτων, τη µείωση του β’ Πυ-
λώνα κλπ. Κατά τον ίδιο, το βασικό πρό-
βληµα, που πρέπει να αποφευχθεί είναι 

η εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων, 
ενώ πρέπει να βρεθεί συµφωνία για το 
πως θα επιτευχθεί η εσωτερική σύγκλι-
ση, διαφορετικά θα υπάρξει ακόµα πιο 
βίαιη προσαρµογή στη χώρα σε σχέση 
µε τη µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων.

Ο κ. Κασίµης προέκρινε την ανάγκη για 
προσεκτικό σχεδιασµό στο πλαίσιο της 
νέας περιόδου 2021-2027, ώστε οι πεπε-
ρασµένοι πόροι της επικείµενης ΚΑΠ να 
κατευθυνθούν σε παραγωγικά και ανα-
πτυξιακά σχήµατα, προκειµένου να στη-
ρίξουν την υγιή επιχειρηµατικότητα του 
αγροτικού τοµέα, µε βοήθεια και από τα 
νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα τρέ-
ξουν το επόµενο διάστηµα. Επ’ αυτού, υ-
πογράµµισε τις θετικές ενέργειες της δι-
οίκησης για την αύξηση της ρευστότη-
τας της αγροτικής επιχειρηµατικότητας 
µε την έγκριση δύο νέων χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων, αυτό των µικροδανείων 
και εγγύησης χαρτοφυλακίου, αλλά και 

τις εν εξελίξει ενέργειες για τη δυνατότη-
τα διευκόλυνσης της δανειοδότησης γε-
ωργικών και µεταποιητικών επιχειρήσε-
ων που υλοποιούν επενδύσεις µέσα από 
τα αντίστοιχα µέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Μόχλευση 5πλάσια της συνεισφοράς 
βλέπει στο ΠΑΑ ο Κόκκαλης

Στα νέα χρηµατοδοτικά εργαλείας ανα-
φέρθηκε, στο περιθώριο της επίσκεψης 
του στην Agrothessaly και ο υφυπουρ-
γός Βασίλης Κόκκαλης, λέγοντας πως το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα συ-
νεισφέρει έως 80 εκατ. ευρώ, οδηγώντας 
σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνο-
λικό ύψος των οποίων µπορεί να ξεπερά-
σει τα 400 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το προσε-
χές διάστηµα, όπως είπε, αναµένεται και 
η απάντηση της ΕΕ στο αίτηµα για τροπο-
ποίηση του ΠΑΑ προκειµένου να συστα-
θούν τα σχετικά Ταµεία στήριξης της α-
γροτικής επιχειρηµατικότητας. 

Η φτώχεια κονδυλίων της ΚΑΠ 
δίνει τις άμεσες σε κατ’ επάγγελμα
Ο αρμόδιος για τις κοινοτικές ενισχύσεις γ.γ. Χαράλαμπος Κασίμης, συμμερίζεται την 
άποψη ότι θα πρέπει να τονωθεί ο παραγωγικός χαρακτήρας των αγροτικών επιδοτήσεων 

Όχι πελατειακές 
συνδεδεµένες

Οι συνδεδεµένες να 
είναι στοχευµένες και 

όχι να υπακούν σε 
πελατειακές λογικές, 
όπως γίνεται σήµερα, 
είπαν στην ηµερίδα 
της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Εξορθολογισµός
β’ Πυλώνα

Στην ηµερίδα για 
την ΚΑΠ, στην 
Agrothessaly, 

τονίστηκε η ανάγκη 
εξορθολογισµού 

του β’ Πυλώνα στη 
λογική στήριξης 

µικροµεσαίων αγρο-
τών και αγροτικών 
επιχειρήσεων και 

όχι εξωγεωργικών 
ιδιωτών επενδυτών 

Στόχος οι πεπερασµένοι πόροι 
της επικείµενης ΚΑΠ να 
κατευθυνθούν σε παραγωγικά 
και αναπτυξιακά σχήµατα. 

Αναµένεται η απάντηση της ΕΕ στο αίτηµα για τροποποίηση του ΠΑΑ ώστε 
να συσταθούν τα σχετικά Ταµεία στήριξης της αγροτικής επιχειρηµατικότητας. 

Αργούν οι
αποφάσεις
Για τη λήψη σηµαντικών 
πολιτικών αποφάσεων εκ 
µέρους της χώρας µας που θα 
πρέπει να αποτυπωθούν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ 
και έχουν να κάνουν µε τον 
τρόπο που θα κατανεµηθούν 
τα δικαιώµατα τη νέα περίοδο, 
τον τρόπο που θα επιτευχθεί 
η εσωτερική σύγκλιση, κ.λπ., 
αλλά και των µηχανισµών που 
θα τις υλοποιήσουν πιέζει ο 
πρώην υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Βαγγέλης 
Αποστόλου. Με άρθρο του 
στην Αυγή της Κυριακής (3 
Μαρτίου), ο ίδιος αναφέρει ότι 
ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά 
καθώς µέχρι τις 31/12/2019, 
πρέπει να υποβληθούν τα 
στρατηγικά σχέδια, εντούτοις 
διαπιστώνει ότι δεν έχει 
ανοίξει ο δηµόσιος διάλογος 
για την εξειδίκευση της νέας 
ΚΑΠ, ενώ υπήρχε η σχετική 
ετοιµότητα και προετοιµασία, 
αφήνοντας αιχµές για την 
παρούσα διοίκηση, τη στιγµή 
µάλιστα που οι διαβουλεύσεις 
µε την Ε. Επιτροπή βρίσκονται 
ήδη σε προχωρηµένο στάδιο.
«Η καθυστέρηση αυτή 
εγκυµονεί σοβαρότατους 
κινδύνους για την έγκαιρη 
ανταπόκριση της χώρας στις 
υποχρεώσεις της τόσο 
απέναντι στην ΕΕ όσο και 
κυρίως απέναντι στους 
Έλληνες παραγωγούς, 
αναφορικά µε την υποβολή του 
Στρατηγικού Σχεδίου, όσο και 
µε την ετοιµότητα πληρωµών 
τη νέα περίοδο. Είναι κρίµα 
να ακυρωθούν, λόγω 
καθυστέρησης στη λήψη των 
αναγκαίων πολιτικών 
αποφάσεων, οι σηµαντικότατες 
προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί µέχρι σήµερα, όχι 
µόνο για να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη και οµαλή ροή 
πληρωµών των παραγωγών, 
αλλά και για να είναι συνεπής 
και αξιόπιστη η χώρα µας στις 
σχέσεις της µε τους θεσµούς 
και την Ε. Επιτροπή», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας.
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Αποτύπωμα 
Πληγές στις τοπικές 
κοινωνίες αφήνουν 
τα «φέσια» εμπόρων 
Σχεδόν ένα αγροτικό ΑΕΠ χάνεται κάθε χρόνο λόγω 
ζημιάς, που επιφέρουν οι αθετήσεις συμφωνιών 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε πληγή... που αιµορραγεί, νοθεύ-
οντας τους κανόνες της ελεύθερης 
αγοράς και προκαλώντας, κάθε φο-
ρά, νέα θύµατα, εξελίσσεται το θέµα 
των αθετήσεων συµφωνιών σε βάρος 
των αγροτών. «∆ράστες» γνωστές ε-
πιχειρήσεις εµπορίας και µεταποίη-
σης αγροτικών προϊόντων αλλά και 
ευκαιριακοί µεταπράτες, οι οποίοι α-
ξιοποιούν κατά περίπτωση τις συν-
θήκες της αγοράς δια ίδιον όφελος. 
Μια πρώτη έρευνα της Agrenda, µε α-

φορµή τη σχετική έκδοση του Fresher,  
βεβαιώνει ότι µόνο στον κλάδο των 
οπωροκηπευτικών, κατά την τελευ-
ταία τριετία, έχουν αφήσει απλήρω-
τους λογαριασµούς τουλάχιστον 20 
γνωστές, επώνυµες επιχειρήσεις. Είναι 
δύσκολο να υπολογισθεί το ακριβές 
ύψος των οφειλών που µεταφέρουν 
στις πλάτες των παραγωγών, οι τοπι-
κές κοινωνίες γνωρίζουν ωστόσο την 
ανεπανόρθωτη ζηµιά την οποία προ-
καλούν τόσο στην οικονοµία τους όσο 
και ευρύτερα στην κοινωνία.

∆εν είναι, µάλιστα, λίγες οι περι-
πτώσεις που αυτές οι «αθετήσεις» ο-
δηγούν σε τραγικά αποτελέσµατα, µε 
αποδέκτες ολόκληρες οικογένειες 
αγροτών, οι οποίες βιώνουν µε τον 
πιο επώδυνο τρόπο τις συνέπειες 
µιας αγοράς που παραµένει ξέφρα-
γο αµπέλι και µιας πολιτείας που αρ-

νείται να δεί το πρόβληµα καθαρά.
Πολύ µεγάλες, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, είναι και οι παρά-
πλευρες οικονοµικές απώλειες που 
προκύπτουν ως αποτέλεσµα της α-
δυναµίας των «ριγµένων» αγροτών 
να ανταποκριθούν στις δικές τους υ-
ποχρεώσεις. Αναφέρεται για παρά-
δειγµα, το οικονοµικό αδιέξοδο στο 
οποίο έχουν βρεθεί τον τελευταίο και-
ρό µια σειρά από καταστήµατα αγρο-
τικών εφοδίων, τα οποία, ως είθισται 
παρείχαν ανοιχτές πιστώσεις στους 
αγρότες-πελάτες τους, οι οποίοι, ό-
µως, µένοντας απλήρωτοι από τους 

παραλήπτες της σο-
δειάς τους, αδυνα-
τούν µε τη σειρά τους 
να καλύψουν τις δι-
κές τους υποχρεώ-
σεις. Το πρόβληµα 
εµφανίζεται πιο έ-
ντονο σε περιοχές 
µε έντονη δραστη-
ριότητα στην παρα-
γωγή φρούτων και 
λαχανικών, κλάδος 
ο οποίος δείχνει να 
έχει από τη φύση του 
µεγαλύτερα ρίσκα, 

τα οποία, στο τέλος της ηµέρας επω-
µίζονται µόνο οι αγρότες. 

Μπέζας, Κατσιαµάκας, Βαρβέρης, 
Πανταζής, Ζωγράφος, Φραγκόπου-
λος, Βαρελάς, Μητσόπουλος, Χριστο-
δούλου, Λυµπάντζης, Κανελλόπου-
λος, Παναγιωτόπουλος, Ανταλουδά-
κης, Τζελέπης, Σαράντος, Πασχάλης, 
Γκίλας, Στράφας, Φραγκίστας, είναι 
ορισµένα µόνο από τα ονόµατα που 
έχουν ακουσθεί µετ’ επιτάσεως τον 
τελευταίο καιρό σε ό,τι αφορά τη συ-
ναλλακτική τους σχέση µε τους πα-
ραγωγούς. Σηµειωτέον ότι όλες αυ-
τές προέρχονται από τον κλάδο των 
οπωροκηπευτικών, µε τις περισσότε-
ρες εξ αυτών µάλιστα να βρίσκονται 
στα νότια της χώρας και σε µικρή α-
πόσταση από την πρωτεύουσα. Είναι 
και πολλές άλλες από το ρύζι, τα ό-
σπρια, τα δηµητριακά, το γάλα κ.α. 

21-22,44

Δοκιμάζεται 
το ελαιόλαδο 
με νέα παιχνίδια
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∆
εν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα 
σε νέες πωλήσεις καθώς οι εκκοκ-
κιστές ξέρουν ότι λιγοστεύουν τα 
βαµβάκια και βλέποντας την αγορά 

να αντιδρά ανοδικά προτιµούν να περιµένουν, 
µήπως και πιάσουν πάλι περί τα 80 σεντς. Έ-
χουν και το µυαλό τους στα ανοιχτά συµβό-
λαια, που πρέπει να φιξαριστούν για τα οποία 
οι τιµές δεν θεωρούνται ακόµα ελκυστικές. 

  Στην ελληνική αγορά επιβεβαιώθηκε ό-
τι υπάρχει άλλο ένα καράβι µε σκληρό σιτάρι 
προς φόρτωση για Τυνησία, µε τιµή να ακού-
γεται περί τα 223 ευρώ ο τόνος παραδοτέα. Ο 
νέος διαγωνισµός της Αλγερίας έκλεισε στα 
253 ευρώ για περίπου 350.000 τόνους, που 
καλύφθηκαν µε σοδειά του Καναδά.

Τα 80 σεντς περιμένει 
εκ νέου το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208

72,36
74,21

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/02 21/02 07/0328/0231/01 07/02

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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232

183

225

2,66

94,22
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183

225

2,62

92,04

237

232

182

225

2,62

91,16

237
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182

225

2,65

90,94

234

228

180

225

2,49

89,16

234

228

180

225

2,49

87,96

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα 61,87

59,90
58,70

54,95 55,55 57,15

74,36
73,66

69,86
72,16

Εκτιμήσεις 
παραγωγής 
ελαιολάδου (τόνοι) 
ΣΕΒΙΤΕΛ 140.000

Ε∆ΟΕ  180.000-200.000

ΠΗΓΗ: AGRENDA,ΑΠΕ

 Με χαμηλά στοκ
στη νέα σεζόν θα 
μπουν τα σκληρά

 Το ακριβότερο 
δολάριο δίνει εξαγωγική 
ώθηση στο βαμβάκι

Χάνουν έδαφος οι ισχυροί 
της βιοµηχανικής ντοµάτας
Νέες δυναµικές που αναπτύσσονται 
έχουν κλείσει την ψαλίδα, κατά 
την διάρκεια των τελευταίων δέκα 
ετών, ανάµεσα στις ηγέτιδες εθνικές 
βιοµηχανίες επεξεργασίας ντοµάτας και 
τις βιοµηχανίες του υπόλοιπου κόσµου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ο Σαίξπηρ
υπήρξε µέγας
µαυραγορίτης;
Μαυραγορίτης, τοκογλύφος, 
φοροφυγάς – αυτές οι λέξεις, σίγουρα 
δεν είναι οι πρώτες που µας έρχονται 
στο µυαλό όταν σκεφτόµαστε τον 
Ουίλιαµ Σαίξπηρ. Ίσως θα έπρεπε!
Αυτό υποστηρίζει µια οµάδα 
ακαδηµαϊκών, οι οποίοι αποδεικνύουν 
τελευταία ότι ο κορυφαιος θεατρικός 
συγγραφέας ήταν ένας στυγνός 
επιχειρηµατίας, που πλούτισε 
εµπορευόµενος δηµητριακά κατά τη 
διάρκεια µιας περιόδου λιµού.
Από το 2013, ερευνητές από το 
Πανεπιστήµιο του Aberystwyth στην 
Ουαλία υποστήριξαν ότι δεν µπορούµε 
να κατανοήσουµε πλήρως τον Σαίξπηρ, 
εκτός κι αν µελετήσουµε παράλληλα 
τις συχνά άγνωστες επιχειρηµατικές 
του δραστηριότητες. 
«Ο µαυραγορίτης σιταριού Σαίξπηρ 
έπρεπε να αποκρυφτεί από την 
ιστορία έτσι ώστε η δηµιουργική 
ιδιοφυΐα του Σαίξπηρ να µπορεί να 
γεννηθεί», λένε οι ερευνητές σε µια 
µελέτη που παρουσιάστηκε πριν από 
3 χρόνια στο λογοτεχνικό φεστιβάλ 
Hay, στην Ουαλία.

Ο Ουίλιαµ Σαίξπηρ, 
υποστηρίζει µια οµάδα 
µελετητών, ότι πλούτισε 
εµπορευόµενος 
δηµητριακά κατά τη 
διάρκεια ενός λιµού. 

Σκηνές 
από ταινίες  
οικονοµι-
κής απάτης 
εκτυλίσ-
σονται τον 
τελευταίο 
καιρό στη 
διαχείρι-
ση των 
αγροτικών 
προϊόντων. 
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Παραµένει για ακόµα µία τριετία ο Ευθύ-
µης Ευθυµιάδης της Bios Agrosystems 
ABEE πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχει-
ρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Αυ-
τό προέκυψε από την ψηφοφορία που 
πραγµατοποιήθηκε στην ετήσια αρχαι-
ρεσιακή γενική συνέλευση, που έλαβε 
χωρα στο Titania Hotel την 1η Μαρτίου.

Στο νέο εφταµελές ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο, που συγκροτήθηκε σε σώµα παρέµει-
ναν αντιπρόεδρος ο Νίκος Σταυριδάκης 
(Φύτρο Σπόροι ΑΕ) και γενικός γραµµατέ-
ας ο Βασίλης Ανδριώτης της Σπύρος Αν-
δριώτης ΑΕ. Ταµίας ανέλαβε ο Ιωάννης 
Μπουτσέλης (ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ) και 
µέλη εξελέγησαν ο Κωνσταντίνος Οικο-
νοµίδης (Syngenta Hellas AΕΒΕ), ο Αθα-
νάσιος Τσούτσας (BASF Hellas ΑΒΕΕ) και 
ο Νικόλας Μπρουζιώτης (Προφάρµ ΑΕΒΕ). 
Ακοµα, ως αναπληρωµατικά µέλη εξελέ-
γησαν ο Απόστολος Κλοντζάρης της Bayer 
Ελλάς ΑΒΕΕ, η Μαρία Φωτοπούλου του Α-
γροτικού Οίκου Σπύρου ΑΕΒΕ, ο Βασίλης 
Παϊσιος από την Άλφα Γεωργικά Εφόδια 
ΑΕΒΕ και η Ελένη Ραφτοπούλου από την 
Pioneer HI-BRED HELLAS AE.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 47Κορυφή στο... παγόβουνο ανεί-
σπρακτων λογαριασµών που τα-
λαιπωρούν τους αγρότες, ένας α-
γρότης στη Στιµάγκα Κορινθίας.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του παραγωγού Βαγγέλη ∆αρδάνη
Προς
Την προϊστάµενη της ∆ιεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεω-
ρήσεων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, κ. Ελένη Αποστολάκη
Στιµάγκα Κορινθίας, 5.3.2019

Όπως γνωρίζετε, τη ∆ευτέρα 4 Μάρ-
τη του 2019 επικοινώνησα µαζί σας, 
γιατί έµαθα ότι η ∆ιεύθυνσή σας είναι 
αρµόδια να ελέγχει τους εµπόρους α-
γροτικών προϊόντων, προκειµένου να 
εξοφλούν στους αγρότες τα τιµολόγια 
που εκδίδουν για την αγορά απ’ αυ-
τούς νωπών και ευαλλοίωτων αγροτι-
κών προϊόντων σε διάστηµα 60 ηµε-
ρών από την έκδοση του τιµολογίου. 
Σύµφωνα µε το νόµο 4492/2017, άρ-
θρο 11 παρ. 2, είστε η αρµόδια ∆ιεύ-
θυνση του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, που ελέγχει 
εάν οι έµποροι αγροτικών προϊόντων 
εξοφλούν τα τιµολόγια µέσα σε 60 η-
µέρες από την έκδοσή τους.

Σας ενηµέρωσα, ότι τον Αύγου-
στο του 2018 πούλησα στον Γεώργιο 
Φραγκίστα επιτραπέζια σταφύλια α-
ρίστης ποιότητας στην εξευτελιστική 
τιµή των 0,60 ευρώ το κιλό, συνολι-
κής αξίας -όπως φαίνεται στο τιµολό-
γιο- 23.300 ευρώ. Ακόµη και τώρα 
δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Είπε ότι 
τον Αύγουστο του 2019 θα µου δώσει 
το 20% της αξίας του τιµολογίου και το 
υπόλοιπο 80% µετά από δύο χρόνια.

Σας ενηµέρωσα, ότι δεν είµαι ο µό-

νος παραγωγός που δεν πληρώθηκε 
από τον κύριο αυτό, αλλά χιλιάδες α-
γρότες, στην Αρτα, στην Κόρινθο, στην 
Ηλεία και στην Αργολίδα που του πού-
λησαν επιτραπέζια σταφύλια, πορτοκά-
λια και άλλα αγροτικά προϊόντα. Μάλι-
στα, επιταγές του - µεταχρονολογηµέ-
νες- βρέθηκαν ακάλυπτες.

Μου απαντήσατε, ότι εσείς δεν µπο-
ρείτε να κάνετε κάτι για τις υποθέσεις 
που προηγήθηκαν της 15ης Φλεβά-
ρη του 2019, που εκδόθηκε -14 µή-
νες µετά από τη δηµοσίευση του νό-
µου 4492/2017- η υπουργική από-
φαση των Αραχωβίτη και Τελιγιορί-
δου. Μολονότι σας ενηµέρωσα για τις 
συνθήκες υπό τις οποίες αναγκάζοµαι 
να ζω (π.χ. χωρίς ρεύµα) και για το ότι 
δυσκολεύοµαι να καλλιεργήσω φέτος, 
συνεχίσατε να επαναλαµβάνετε µονό-
τονα ότι δεν µπορείτε να κάνετε κάτι.

Με αυτή τη στάση σας, εµµέσως 
πλην σαφώς, αφήνετε ελεύθερο το πε-
δίο στους µεγαλέµπορους σαν τον Π 
Φραγκίστα να ξεζουµίζουν εµάς τους 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. 
Θα σας στείλω το ανεξόφλητο τιµολό-
γιο, απαιτώντας να πάρετε θέση άµε-
σα, εξαναγκάζοντας τον Γ. Φραγκίστα 
και όλους τους εµπόρους να εξοφλούν 
άµεσα τα τιµολόγια προς τους αγρότες.

Επειδή δεν έχω την οικονοµική δυ-
νατότητα να κάνω αγωγή κατά του 
Γ. Φραγκίστα και επειδή αυτή η δια-
δικασία είναι πολύ χρονοβόρα, έχω 
αποφασίσει να βάλω σε δοκιµασία 
την ίδια µου τη ζωή καταφεύγοντας 
σε απεργία πείνας.

Θα περιµένω µερικές µέρες, για να 
αναγκάσετε τον Γ. Φραγκίστα να εξο-
φλήσει το τιµολόγιό µου. Αν αδιαφο-
ρήσετε, θα προχωρήσω στην απεργία 
πείνας. Ο παραγωγός

Ξανά πρόεδρος 
στον ΣΕΠΥ 
ο Ευθύμης 
Ευθυμιάδης

Σταφυλοπαραγωγός στη Στιμάγκα
δηλώνει έτοιμος για απεργία πείνας 

Στόχος του ΣΕΠΥ, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο, η λειτουργία της εµπορίας 

του πολλαπλασιαστικού υλικού, µε 
τρόπο που σέβεται και υπηρετεί τον 
δηµιουργό, τον παραγωγό σπόρου, 

τον πωλητή, τον Έλληνα παραγωγό, 
τον έµπορο του τελικού προϊόντος, 

τον µεταποιητή και τον καταναλωτή.

Η παραγωγή 
αγελαδινού 
γάλακτος, σε µία 
χώρα µε σηµαντικό 
διατροφικό 
έλλειµµα στα 
γαλακτοκοµικά, 
καθίσταται 
ασύµφορη, λέει 
η ΕΦΧΕ

Υπάρχει µια γαλακτοβιοµηχανία που αναγκάζει 
τους αγελαδοτρόφους να σφάξουν τα ζώα τους 

Κάθε µήνα από τον περασµένο ∆εκέµβριο η τιµή του αγελαδινού γάλακτος 
προς τον παραγωγό βαίνει µειούµενη δηµιουργώντας τεράστια ανασφάλεια 
στους παραγωγούς αλλά κι αδυναµία ορθής λειτουργίας της αγοράς, τονίζει σε 
ανακοίνωσή της η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας. Η τακτική αυτή, που 
ακολουθείται από τον περασµένο ∆εκέµβριο από γνωστή γαλακτοβιοµηχανία, 
δηµιουργεί αβεβαιότητα και αναγκάζει τους παραγωγούς να πουλήσουν ή και 
να σφάξουν τα ζώα τους, προκειµένου να αντέξουν τις σκληρές συνθήκες που 
τους επιβάλλει η αγορά. Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, σε µία χώρα µε 
σηµαντικό διατροφικό έλλειµµα στα γαλακτοκοµικά, καθίσταται ασύµφορη. Η 
Ένωση Φυλής Χολστάιν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «έχει καταθέσει 
εδώ και καιρό τις προτάσεις της στο υπουργείο για την αλλαγή του πλαισίου στο 
αγελαδινό γάλα. Προτάσεις, που βγήκαν µέσα από επιστηµονική τεκµηρίωση για 
τη διατροφική ωφελιµότητά του και τη δυνατότητα των καταναλωτών να 
επιλέξουν, γνωρίζοντας τι ακριβώς αγοράζουν αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας µέσω της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. 
∆ηλώνουµε ότι δεν θα ανεχτούµε να παίζονται παιχνίδια στις πλάτες µας».

Απελπισία 
Θα περιµένω µερικές 
µέρες, για να αναγκά-
σετε τον Γ. Φραγκίστα 
να εξοφλήσει το τιµο-
λόγιό µου. Αν αδιαφο-
ρήσετε, θα προχωρήσω 

στην απεργία πείνας

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Agrenda12 ΕΦΟ∆ΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Το νέο πολυδύναµο µυκητοκτόνο 
της BASF, µε δύο δραστικές ουσίες, 
ήρθε να λύσει τα χέρια των επαγ-
γελµατιών παραγωγών λαχανικών 
και φράουλας, καθώς καταπολεµά 
8 ασθένειες σε 53 καλλιέργειες µε 
υψηλή και αποδεδειγµένη αποτε-
λεσµατικότητα. Προσφέρει µακράς 
διάρκειας δράση ακόµα και µετά α-
πό βροχή και δυνατότητα συγκοµι-
δής µέχρι και την αµέσως επόµενη 
ηµέρα. Λόγω της σύνθεσής του κα-
θίσταται αποτελεσµατικό για πολλές 
εβδοµάδες µετά την εφαρµογή και 
σε νέα φύλλα που αναπτύσσονται 
γρήγορα, ενώ είναι και εύκολο στη 
χρήση λόγω της υγρής του µορφής. 

Οι δυνατότητες του νέου µυκητο-
κτόνου και οι παράγοντες που συµ-
βάλλουν στην αποτελεσµατικότητά 
του παρουσιάστηκαν, την περασµένη 
Παρασκευή 1η Μαρτίου στο Κέντρο 
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρ-
χος, σε εκδήλωση της BASF  Ελλάς.

Το Dagonis καταπολεµά ωίδια, αλ-
τερνάρια, µυκοσφαιρέλλα, διδυµέλ-
λα, σκληρωτίνια, στεµφύλιο, σκωρί-
αση και ασκοχύτωση. Έχει εγκριθεί 
για χρήση σε 38 διαφορετικές καλ-
λιέργειες, οι 15 από αυτές όµως και 
υπαιθρίως και σε θερµοκήπιο, όπως 
σηµείωσε η Μαρία Αϊβάζογλου, Crop 
Manager, φτάνοντας τα 53 είδη καλ-

λιέργειας στα οποία δίνει λύση. Στις 
καλλιέργειες αυτές περιλαµβάνονται 
σολανώδη, κολοκυνθοειδή, ριζωµα-
τώδη, φράουλες, φυλλώδη λαχανι-
κά και πολλά άλλα.

Πιο γρήγορα η συγκοµιδή 
µετά τον ψεκασµό

Όσον αφορά τη σύνθεσή του, κά-
νει χρήση δύο δραστικών ουσιών που 
αλληλεπιδρούν και ο συνδυασµός 
τους φέρει εντυπωσιακά αποτελέσµα-
τα. Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Σέρ-
βη, Technical Market Development 
Manager, η ικανότητα της µίας εκ των 
δύο δραστικών να αλλάζει το σχή-
µα του µορίου της, προσδίδει µεγά-
λη ευκολία στην κίνηση µέσα στο 
φυτό, καθώς διαπερνά όλους τους 
τύπους εµποδίων και φέρνει γρή-
γορα και θεαµατικά αποτελέσµατα.

Ακόµα, η εύκολη κίνηση στο φυ-
τό επιτρέπει τη χρήση πολύ µικρής 
ποσότητας δραστικής ουσίας για να 
φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλε-
σµα, κάτι που µικραίνει πολύ το χρο-
νικό διάστηµα που πρέπει να περά-
σει από τον ψεκασµό µέχρι τη συ-
γκοµιδή. Ο χρόνος αυτός κυµαίνε-
ται από 1 ηµέρα στη φράουλα έως 
14 ηµέρες σε φυλλώδη και κράµβες.

Εργαλείο ανθεκτικότητας
Επιπλέον, η ευκολία στην κίνηση 

µέσα στα κύτταρα του φυτού, του ε-
πιτρέπει να περνά από την πάνω 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων 

και να µετακινείται προς την άκρη 
της βλάστησης, προστατεύοντας και 
τα νέα φύλλα που αναπτύσσονται µε-
τά τον ψεκασµό. Η κίνηση µέσα στο 
φυτό, δίνει τη δυνατότητα να έχου-
µε αποτελεσµατική προστασία ακό-
µη κι αν βρέξει µετά την εφαρµογή, 
λύνοντας έτσι τα χέρια των παραγω-
γών όπως ανέφερε ο Μιχάλης Καλο-
µοίρης, Crop Manager EMEA, BASF 
SE. Ακόµη, η δράση του Dagonis το 
καθιστά εργαλείο για τη διαχείριση 
της ανθεκτικότητας, κάνοντας προ-
ληπτική εφαρµογή και αν χρειαστεί 
εναλλάσσοντάς το µε σκευάσµατα 
άλλου τρόπου δράσης.

Οι συνδυασµοί χρήσης του µυκη-
τοκτόνου για προστασία κατά πολ-
λών διαφορετικών ασθενειών σε δι-
αφορετικές καλλιέργειες είναι τόσοι 
πολλοί, ώστε η BASF συστήνει την ε-
πικοινωνία των παραγωγών µε την 
εταιρεία, προκειµένου να καταλή-
ξουν στο βέλτιστο σχέδιο εφαρµογής.

Σηµειωτέον ότι το Dagonis είναι 
συµβατό µε τα ωφέλιµα έντοµα που 
χρησιµοποιούνται ως βιολογική κα-
ταπολέµηση, αλλά και τους επικονι-
αστές (µέλισσα, βοµβίνος) καθιστώ-
ντας το κατάλληλο για χρήση στον 
αγρό αλλά και σε θερµοκήπια, ό-
πως επισηµάνθηκε από τον Στέρ-
γιο Μπιτιβάνο, Technical Market 
Development. Η υπολειµµατικότη-
τά του εξαρτάται από την καλλιέρ-
γεια, ενώ το ph του νερού που χρη-
σιµοποιείται δεν επηρεάζει την απο-
τελεσµατικότητά του.

Τέλος, έγινε αναφορά από τον γε-
νικό διευθυντή BASF Ελλάς Βασίλη  
Γούναρη σε κάποια από τα σχέδια 
της BASF για το µέλλον, όπως την 
επέκταση της συνεργασίας της µε 
τη Bosch για εισαγωγή της τεχνολο-
γίας στην παραγωγή, την αντικατά-
σταση υπαρχόντων σκευασµάτων µε 
νέα και την ενασχόληση του οµίλου 
µε άλλες καλλιέργειες όπως η ελιά.

Αριστερά: Ο Μιχάλης Καλοµοίρης, Crop Manager EMEA, BASF SE. Η Μαριάννα Βρεττού-Schultes, διευθύντρια Marketing BASF ΕΛΛΑΣ µιλά για την αξία που δίνει η εταιρεία στον παραγωγό.

Στο κέντρο ο γενικός διευθυντής της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Βασίλης 
Γούναρης αναλύει τη µέριµνα της εταιρείας για τη βελτίωση του 
αγροτικού τοµέα της Ελλάδος.

Το Dagonis τα βάζει 
με 8 ασθένειες 
σε 53 καλλιέργειες
Ένα πολυδύναμο μυκητοκτόνο της BASF με δύο 
δραστικές, που διασφαλίζει τη σοδειά του παραγωγού

Από 1 έως 14 µέρες
 Ο χρόνος από τον ψεκα-
σµό µέχρι τη συγκοµιδή, 
µε τη χρήση του Dagonis 
µειώνεται και κυµαίνεται 
από 1 ηµέρα στη φράουλα 

έως 14 ηµέρες σε φυλ-
λώδη και κράµβες
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Θρίπες το Μάρτη 
στις δαμασκηνιές
Ψεκασμός μετά την ολοκλήρωση 
της πτώσης των πετάλων

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ζηµιά µε τη µορφή επιδερµι-
κών αλλοιώσεων (εσχαρώσε-
ων) και παραµορφώσεων σε νε-
κταρίνια και δαµάσκηνα προ-
καλούν οι θρίπες του είδους 
Frankliniella occidentalis και των 
γενών Taeniothrips και Thrips. 
Να σηµειωθεί ότι τα νεκταρίνια 
είναι πιο ευαίσθητα από τα δα-
µάσκηνα, όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Θεσ-
σαλονίκης. 

Τα ενήλικα έντοµα τρέφονται 
στα άνθη, αλλά δεν επιφέρουν 
σηµαντική ζηµιά. Η ζηµιά προ-

καλείται σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από την τροφική δραστηριότη-
τα των προνυµφών στην πτώ-
ση των πετάλων (στάδιο G). Στις 
πρώιµες περιοχές, κατά τη δρα-
στηριότητα των προνυµφών οι 
περισσότερες ποικιλίες βρίσκο-
νται στην άνθηση (στάδιο F), ενώ 
αντίστοιχα στα ορεινά βρίσκο-
νται στο στάδιο E, λένε οι ειδικοί. 

Καίριας σηµασίας είναι η απο-
φυγή της καλλιέργειας και της 

καταστροφής των άγριων χόρ-
των του οπωρώνα την περίοδο 
της άνθησης, καθώς οι θρίπες 
διαχειµάζουν εκεί κι αν αυτά κα-
ταστραφούν, οι θρίπες θα µετα-
κινηθούν σε ανθισµένα δέντρα. 

Σε κάθε περίπτωση, σε οπω-
ρώνες νεκταρινιάς και δαµασκη-
νιάς, στους οποίους κατά την πε-
ρίοδο της άνθησης τον Μάρτιο 
διαπιστωθεί δραστηριότητα θρι-
πών στα άνθη, συνιστάται ψεκα-
σµός µε κατάλληλο εντοµοκτό-
νο, αµέσως µετά την ολοκλήρω-
ση της πτώσης των πετάλων και 
µέχρι την πτώση του κάλυκα. Η 
καταστροφή των ζιζανίων, κυρί-
ως αυτών που είναι ανθισµένα, 
µέσα και γύρω από τις καλλιέρ-
γειες, αποτελεί σηµαντικό µέ-

τρο περιορισµού των προσβο-
λών των ανθέων των καλλιερ-
γειών από τους θρίπες.

Ειδικότερα, όπως λένε οι γεω-
πόνοι, για να αποφασιστεί επέµ-
βαση, γίνεται δειγµατοληπτικός 
έλεγχος στο τέλος της άνθησης 
(στάδιο F προς G) σε πέντε ση-
µεία του οπωρώνα επιλέγοντας 
10 τυχαία δέντρα και µία ταξιαν-
θία σε κάθε δέντρο. Προκειµέ-
νου να εξεταστούν οι ταξιανθίες 
για παρουσία νυµφών, τινάζο-
νται πάνω από ένα ανοιχτόχρω-
µο χαρτόνι και καταµετρούνται 
τα τέλεια. Εάν καταµετρηθούν 2 
τέλεια ή διαπιστωθεί παρουσία 
νεαρών νυµφών πρέπει να γίνει 
επέµβαση µε εγκεκριµένα σκευ-
άσµατα στο τέλος της άνθησης.

Προσοχή, να µην καταστρέφεται η ξινήθρα στους ελαιώνες
Κατά την καταστροφή των ζιζανίων στους ελαιώνες δεν πρέπει να 
καταστρέφεται η ξινήθρα (Oxalis sp), σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Ηρακλείου. ∆εν είναι επιζήµιο ζιζάνιο, περιορίζει την εµφάνιση άλλων 
ανταγωνιστικών ζιζανίων και δεν ανταγωνίζεται δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι 
ειδικοί συστήνουν στους καλλιεργητές να αποφεύγουν την καταστροφή των 

ζιζανίων πριν από τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στις περιοχές που ενδηµεί η καλόκορη. Η 
διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης µέσα στον ελαιώνα καθυστερεί τη µετακίνηση του 
εντόµου προς τις ανθοταξίες της ελιάς και περιορίζοντας τις αρνητικές συνέπειες. 
Σηµειωτέον ότι η µηχανική κατεργασία του εδάφους δεν πρέπει να ξεπερνά σε βάθος τα 
25 εκ. για να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί των ριζών. Στα επικλινή εδάφη υπάρχει 
κίνδυνος διάβρωσης, γι’ αυτό πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο η εδαφική καλλιέργεια.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

 Το σούρουπο 
Η επέµβαση πρέπει να 
γίνει µετά τη δύση του 

ήλιου, µε προσοχή στους 
φυσικούς εχθρούς

Μονίλια της βερικοκιάς
Υγρός και βροχερός καιρός όταν ανθίσουν τα 
δέντρα µπορεί να προκαλέσει µόλυνση των 
ανθέων της βερικοκιάς από τη µονίλια µέσα 
σε λίγες ώρες. Απαραίτητος θωρείται ο 
άµεσος ψεκασµός µε κατάλληλο εγκεκριµένο 
σκεύασµα, εφόσον τα δέντρα έχουν φτάσει 
στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Σηµειώνεται πως εάν 
παραταθεί χρονικά η άνθηση µπορεί να 
χρειαστεί επανάληψη της επέµβασης λίγες 
µέρες αργότερα. H αποµάκρυνση των 
βλαστών που φέρουν προσβεβληµένα άνθη ή 
έλκη όσο το δυνατόν νωρίτερα βοηθά στη 
µείωση της εξάπλωσης και αυτής τη 
µυκητολογικής ασθένειας. Η αντιµετώπιση της 
µονίλιας µπορεί να συνδυαστεί µε αυτήν του 
κορύνεου, ενώ πρέπει παράλληλα να δοθεί 
µεγάλη προσοχή στην αποφυγή της 
µελισσοτοξικότητας.

Σκευάσµατα
BASF: Signum 26,7/WG, Pasta Caffaro 
38,25 SC
BAYER: Luna Experience 400SC,  Flint max 
75WG
SYNGENTA: Score 25 EC, Chorus 50 WG
VIORYL: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP

Πολυστίγµωση της αµυγδαλιάς
Υγρός και βροχερός καιρός είναι 
απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των 
µολύνσεων και τα φύλλα της αµυγδαλιάς 
είναι ευπαθή στις µολύνσεις καθ’ όλη τη 
βλαστική περίοδο. Οι προσβολές από τον 
µύκητα είναι σοβαρές όταν η βροχή και η 
υγρασία διαρκούν περισσότερο από 2-3 
ηµέρες. Οι µολύνσεις αρχίζουν µε την 
εµφάνιση των πρώτων φύλλων και 
συνεχίζονται µέχρι τα µέσα Ιουνίου. Ο 
µύκητας προσβάλλει τα φύλλα της 
αµυγδαλιάς στα οποία δηµιουργεί µεγάλες 
κηλίδες χρώµατος κιτρινοπορτοκαλί αρχικά 
και κοκκινοσταχτί τελικά. Προκαλεί 
καταστροφή των φύλλων και πρώιµη 
φυλλόπτωση. Η ασθένεια αντιµετωπίζεται µε 
προληπτικούς ψεκασµούς από την έκπτυξη 
των πρώτων φύλλων µέχρι τέλος Μαΐου. 
Εφόσον επικρατεί βροχερός καιρός, οι 
ψεκασµοί πρέπει να επαναληφθούν.

Σκευάσµατα
BASF: Pasta Caffaro 38,25 SC
BAYER: Copperfield 20WG
VIORYL: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Σταθερή και αυξημένη η ταρίφα  

Νέος κύκλος αδειοδοτήσεων
για αγροτικά φωτοβολταϊκά

 Εξετάζει το θέμα λέει το υπουργείο Ενέργειας    Διορθώσεις και στο new deal

Με ΕΣΠΑ 25 εκατ. ευρώ 
οι Ενεργειακές Κοινότητες 
Την προκήρυξη του πρώτου έρ-
γου από το ΕΣΠΑ για τις ενερ-
γειακές κοινότητες προανήγ-
γειλε παράλληλα ο υπουργός Ε-
νέργειας Γιώργος Σταθάκης. Ό-
πως ανέφερε, σύµφωνα µε σχε-
τικό δελτίο τύπου, καθώς, δε, το 
ενδιαφέρον που καταγράφεται 
για τη δηµιουργία Ενεργειακών 
Κοινοτήτων είναι µεγάλο, το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, σε συνεργασία µε το 
υπουργείο Οικονοµίας, σχεδί-
ασαν ειδική δράση ΕΣΠΑ προϋ-
πολογισµού 25 εκατ. ευρώ (και 
όχι 15 εκατ. ευρώ που ήταν τα 
αρχικά σχέδια) για τη στήριξη 
της δηµιουργίας αυτών. Η πρό-
σκληση, που θα δηµοσιευτεί το 
προσεχές δίµηνο, θα αφορά ε-
νισχύσεις επενδυτικών σχεδίων 
κατά 50%-60%, µε µέγιστο όριο 
1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο υπουργός Ερ-
γασίας ανακοίνωσε ότι οι τι-
µές που θα λαµβάνουν οι φω-
τοβολταϊκοί σταθµοί που ανή-
κουν σε Ενεργειακές Κοινότη-
τες µε ισχύ έως 1MW, θα είναι 
προσαυξηµένη έως 5% σε σχέ-

ση µε τη µέση τιµή που προκύ-
πτει από τις ανταγωνιστικές δια-
δικασίες. Κλείνοντας, υπογράµ-
µισε ότι οι Ενεργειακές Κοινό-
τητες είναι ένας θεσµός «µε ση-
µαντικό οικονοµικό και περι-
βαλλοντικό όφελος, που διευ-
κολύνει ώστε η κοινωνία να εί-
ναι παρούσα στον µεγάλο µε-
τασχηµατισµό της ενέργειας».   

Τέλος, ο υπουργός υπενθύ-
µισε ότι ο κλάδος της ενέργειας 
εισέρχεται σε µια περίοδο ριζι-
κού µετασχηµατισµού, οδηγός 
για τον οποίο φιλοδοξεί να γίνει 
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-
γεια και το Κλίµα. Η ανάπτυξη 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας, η εξοικονόµηση ενέργει-
ας και η διάδοση της ηλεκτρο-
κίνησης στις µεταφορές, είναι 
κάποιοι από τους βασικούς άξο-
νες του Σχεδίου και σε όλα αυτά 
τα πεδία µπορούν να δραστηρι-
οποιηθούν οι Ενεργειακές Κοι-
νότητες. Πρόκειται, λοιπόν, για 
«ένα πολύτιµο εργαλείο που α-
ποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 
του ενεργειακού σχεδιασµού», 
υποστήριξε ο κ. Σταθάκης.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε έναν νέο κύκλο αδειοδοτήσε-
ων φωτοβολταϊκών έως 100 kW 
για κατ’ επάγγελµα αγρότες µε αυ-
ξηµένες ταρίφες ανά κιλοβατώρα 
σε σχέση µε τις σηµερινές, προ-
σανατολίζεται το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, σύµ-
φωνα µε τα όσα µετέφεραν εκ-
πρόσωποί του στα περιθώρια της 
Agrothessaly. Η κίνηση αυτή α-
φορά πώληση όλης της παραγό-
µενης ενέργειας στο δίκτυο και ό-
χι αυτοπαραγωγή µε ενεργειακό 
συµψηφισµό (net-metering), ενώ 
προγραµµατίζεται να µπει και µία 
σταθερή τιµή ανά κιλοβατώρα, την 
ώρα που µέχρι σήµερα οι αγρότες 
αλλά και άλλα φυσικά πρόσωπα 
λάµβαναν για αποδόσεις έως 100 
kW τιµή 7,3 ευρώ την κιλοβατώρα. 
Ενώ, για αποδόσεις έως 500 kW η 
τιµή είναι στα 6,6 ευρώ. 

Υπενθυµίζεται ότι στα φωτοβολ-
ταϊκά αν οι αγρότες έµπαιναν στο 
ειδικό καθεστώς που προβλέπεται 
για αυτούς η τιµή δεν είναι σταθε-
ρή και ορίζεται µε βάση τη χρονο-

λογία στην οποία έκαναν την επέν-
δυση. Αυτό που συζητείται είναι η 
σταθερή τιµή της κιλοβατώρα να 
µπει κοντά στα 10-12 ευρώ, ωστό-
σο είναι κάτι ακόµα πολύ πρόωρο 
για να βγουν ασφαλή συµπερά-
σµατα, την ώρα που µάλιστα δια-
νύουµε και προεκλογική περίοδο. 

∆ιορθώσεις στο new deal
Εν τω µεταξύ, ο υπουργός Γιώρ-

γος Σταθάκης από το βήµα της Βου-
λής προανήγγειλε πως θα υπάρ-
ξουν «διορθώσεις» στην οριζό-
ντια (µη παραµετροποιηµένη) µεί-
ωση τιµών σε βάρος των αγροτών, 
που κατασκεύασαν τα φωτοβολτα-
ϊκά τους πάρκα το 2011 και 2012.

Όπως είπε, «τώρα που έχουν δη-
µιουργηθεί προϋποθέσεις -έχου-
µε ένα πλεονασµατικό ΕΛΑΠΕ, έ-
χουµε καταργήσει τη χρέωση του  
προµηθευτή και το τέλος λιγνίτη 
και µας δίνεται η δυνατότητα να 
διορθώσουµε µικροαδικίες που υ-
πήρχαν στο new deal- είµαστε α-
νοιχτοί σε συζήτηση. Και ελπίζου-
µε ότι σύντοµα θα µπορέσουµε να 
βρούµε µια λύση στα προβλήµα-
τα που παρήγαγε το new deal».

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. 
 

 
Μικρές 
εκµεταλλεύσεις
Η περίοδος ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήσεων 
στήριξης- φακέλων 
υποψηφιότητας ορίζεται η 
περίοδος από 22 Μαρτίου 
2019  έως και 4 Ιουνίου 
2019 για το Μέτρο 6.3 για 
τις Μικρές Εκµεταλλεύσεις 
µετά από σχετική παράταση.

 
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. 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ �ΒΑΣΕΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ

< 25 KW 2.800 ευρώ / kW

25� 500 KW 2.200 ευρώ / kW

> 500 KW 1.900 ευρώ / kW

ΜΕ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ 
�TRACKERS

< 25 KW 3.100 ευρώ / kW

25� 500 KW 2.500 ευρώ / kW
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Το Cotton Trail Conference 

που διοργάνωσε η Agrenda στο 
πλαίσιο της φετινής έκθεσης 

Agrothessaly και οι ευρύτερες 
συζητήσεις που έγιναν κατά 

τη διάρκεια του τριηµέρου στη 
Λάρισα  φαίνεται πως επέδρασαν 

καταλυτικά στη βελτίωση της 
διαπραγµατευτικής ικανότητας των 

βαµβακοπαραγωγών.

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τα τηλέφωνα άρχισαν να χτυπούν 
τις τελευταίες ηµέρες σε µια σηµα-
ντική µερίδα βαµβακοπαραγωγών 
της Θεσσαλίας, µε τον εκκοκκιστή 
Νίκο Καραγιώργο να δηλώνει έ-
τοιµος να συµφωνήσει σε παραλα-
βή βαµβακιού µε τιµή για την ποι-
ότητα σηµαντικά διαφοροποιηµέ-
νη. Προϋπόθεση, σύµφωνα µε έ-
να εκ των µεγάλων παικτών της α-
γοράς βάµβακος, και οι παραγω-
γοί να δεχτούν να καλλιεργήσουν 
συγκεκριµένες ποικιλίες, τις οποίες 
και θα συµφωνήσουν οι δύο πλευ-
ρές από κοινού. Αφορµή για τις ε-
ξελίξεις αυτές αφενός το Cotton 
Trail Conference που διοργάνω-
σε η Agrenda στο πλαίσιο της φε-
τινής έκθεσης Agrothessaly και α-
φετέρου οι ευρύτερες συζητήσεις 
που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
τριηµέρου στη Λάρισα, που φαί-
νεται πως επέδρασαν καταλυτικά 
στη βελτίωση της διαπραγµατευτι-
κής ικανότητας των παραγωγών. 

Σε αυτή τη λογική, οι πληροφο-
ρίες θέλουν τον Νίκο Καραγιώρ-
γο να συζητά και την υιοθέτηση 
της διαδικασίας των προπωλήσε-
ων µε ή χωρίς θεσµικό πλαίσιο α-
πό την πλευρά της κυβέρνησης επ’ 

αυτού, θέµα το οποίο ανέδειξε µε 
πρωτοσέλιδο τίτλο της η Agrenda 
στις 2 Μαρτίου. Στόχος είναι οι ε-
µπλεκόµενοι αγρότες και εκκοκ-
κιστές να συµφωνήσουν σε ένα 
πλαίσιο συµβάσεων για τιµές και 
παραδόσεις που θα διασφαλίζει 
τους συναλλασσόµενους και θα 
ενισχύσει τις προσπάθειες πα-
ραγωγής και διάθεσης ποιοτι-
κού βαµβακιού.   

Τη σύνδεση τιµής 
και ποιότητας προωθεί
και η Βάθη

Μάλιστα, τη σύνδεση τιµής-ποι-
ότητας φαίνεται να προωθεί και το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µε τον υφυπουργό Βασίλη Κόκ-
καλη να καταγράφει στο Cotton 
Trail Conference της Agrenda τη 
δέσµευση των εκκοκκιστών µέσα 
στο Μάρτιο να καταθέσουν σχετι-
κή πρόταση, µε διαφορετικές τι-
µές ανάλογα µε την ποιότητα. Βέ-
βαια ο ίδιος τόνισε ότι «το ποιες 
θα είναι οι τιµές και που µπορούν 

να φτάσουν, δεν το ξέρει το υπουρ-
γείο, ούτε θα µπορούσε. Το ξέρουν 
οι επιστήµονες, οι αγρότες και οι εκ-
κοκκιστές. Οι παραγωγοί και οι εκ-
κοκκιστές πρέπει να παίξουν ξεκά-
θαρα για να µπει τέλος στην τροχο-
πέδη της καχυποψίας». 

Επιπλέον το υπουργείο, σύµφωνα 
µε τον Βασίλη Κόκκαλη, δίνει από 
1η Μαρτίου στους αγρότες τη δυνα-
τότητα προπώλησης µέρους της πα-
ραγωγής τους, ενώ αναµένεται να 
δοθεί σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, 
ρήτρες σε περίπτωση ζηµιάς και α-
σφαλιστικές δικλίδες, από τα οποία 
οι ίδιοι οι βαµβακοκαλλιεργητές θα 
µπορούν να κρίνουν αν θέλουν και 
σε ποια τιµή να προπωλήσουν. Ση-
µειωτέον ότι δεν θα επιτρέπεται να 
προπωλείται ολόκληρη η ποσότητα.

Πρέπει να βρεθούν 
νέες αγορές

Ως γνωστό η αγορά στην οποία 
πωλείται κυρίως το συνολικά όχι τό-
σο ποιοτικό ελληνικό βαµβάκι είναι 
η Τουρκία. Μια χώρα που εκτός από 
την αστάθειά που τη χαρακτηρίζει τα 
τελευταία χρόνια, έχει εισάγει πρό-
γραµµα για αυτάρκεια σε βαµβάκι, 
µε διπλασιασµό των εκτάσεών της 
στις οποίες καλλιεργείται το προϊ-
όν. Αναγκαστικά λοιπόν, σύµφω-
να µε τον ∆ρ Νταράουσε, το ελλη-
νικό βαµβάκι πρέπει να αναζητήσει 
πρόσβαση σε νέες αγορές, καθώς η 
Τουρκία θα ζητά ολοένα και µικρό-
τερες ποσότητες. Η χώρα µας πρέπει 
να απευθυνθεί στις αγορές της Ασί-
ας και γενικότερα του εξωτερικού, α-
γορές όµως που µόνο ποιοτικό βαµ-

βάκι και σε µεγάλες ποσότητες µπο-
ρεί να πουληθεί.

Αναγκαία για την πρόσβαση σε νέ-
ες αγορές είναι η βελτίωση της ποιό-
τητας και η οργάνωση σε Οµάδες Πα-
ραγωγών που θα παράγουν ποιοτικό 
βαµβάκι σε αρκετά µεγάλες και οµοι-
όµορφες ποσότητες, τουλάχιστον 400 
µε 500 δεµάτια. Τα παραπάνω ανέ-
φερε από πλευράς του ο καθηγητής 
∆ρ Μωχάµεντ Νταράουσε, ο οποίος 
κατέθεσε τις προτάσεις του, που αφο-
ρούν εκτός των άλλων, δύο απλά µέ-
τρα στην καλλιέργεια εµπορικού βαµ-
βακιού που θα µπορούσαν να αυξή-
σουν την τιµή του µέχρι και 5 λεπτά. 

Ο καθηγητής παρατηρεί πως η δι-
αφορά στην ποιότητα του βαµβακιού 
σποροπαραγωγής προκύπτει κατά έ-
να µεγάλο ποσοστό από την εφαρµο-
γή δύο µέτρων, της αποφύλλωσης 
της καλλιέργειας και της συγκοµι-
δής όταν έχουµε το επιθυµητό ποσο-
στό υγρασίας. Προτείνει λοιπόν, να 
εφαρµόσουν αυτά τα µέτρα οι παρα-
γωγοί εµπορικού βαµβακιού, για να 
ανεβάσουν την τιµή που θα πουλή-
σουν, µπορεί όχι στην τιµή που πω-
λείται το βαµβάκι σποροπαραγωγής, 
(+8 λεπτά από τη σηµερινή τιµή του 
εµπορικού) αλλά σηµαντικά υψηλό-
τερα από τώρα (+5 λεπτά), µετά από 
συνεννόηση µε τους εκκοκκιστές.

Έτοιμος ο Καραγιώργος 
να πληρώσει την ποιότητα

Από 1η Μαρτίου δυνατότητα και προπωλήσεων βάμβακος, μένει το θεσμικό πλαίσιο 
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∆Ρ. ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΝΤΑΡΑΟΥΣΕ  

Χρειάζεται μεγάλη και 
ομοιόμορφη ποσότητα 

Νέες κεφαλές συλλογής και 
μειωμένο κόστος λίπανσης

Μπορεί να υπάρχουν τρόποι ή ακόµη και να είναι εύκολο να αυξηθεί η 
ποιότητα του βαµβακιού που καλλιεργείται, αυτό όµως δεν µπορεί από 
µόνο του να καταστήσει ακµάζουσα τη βαµβακοκαλλιέργεια στην 
Ελλάδα. Προκύπτει ένα µεγάλο ζήτηµα που εµποδίζει και το ποιοτικό 
βαµβάκι να ανέβει σε ακόµη µεγαλύτερες τιµές και αυτό είναι η 
οµοιοµορφία της ποιότητος. Σύµφωνα µε τον καθηγητή ∆ρ. Μωχάµεντ 
Νταράουσε, λόγω του µικρού κλήρου άρα και της µικρής ποσότητας 
παραγωγής ανά καλλιέργεια, ακόµη και να καταφέρουν κάποιοι 
παραγωγοί να πιάσουν υψηλά ποιοτικά στάνταρντς, δε θα είναι τα ίδια 
σε όλους. Το εκκοκκιστήριο λοιπόν θα καταλήξει µε µείγµα ποιοτήτων 
καλών και κακών και θα πουλήσει σε χαµηλή τιµή, για το ποιοτικό και µη 
βαµβάκι. Αυτό συµβαίνει γιατί ένα κλωστήριο στο οποίο πουλάει το 
εκκοκκιστήριο έχει ανάγκες τροφοδοσίας 400 µε 500 δεµάτια βαµβάκι 
ίδιας ποιότητος. Κάτι που προκύπτει από 8.000 µε 9.000 στρέµµατα 
παραγωγής ίδιου ποιοτικώς βαµβακιού. Μέχρι να µπορέσουµε να 
έχουµε οµάδες παραγωγών που να µπορούν να παράγουν τέτοιες 
ποσότητες ποιοτικού βαµβακιού και να τροφοδοτούν αποκλειστικά ένα 
κλωστήριο, θα υπάρχουν φραγµοί στην τιµή. ∆εν θα είναι δυνατό να 
βρεθούν αγορές, κλωστήρια για να πουληθεί το προϊόν σε καλύτερη 
τιµή από σήµερα και να απολαµβάνουν οι παραγωγοί ποιοτικού 
βαµβακιού  την υπεραξία του προϊόντος. Αυτός που έχει ανάγκη την 
ποιότητα θα την πληρώσει, είπε χαρακτηριστικά ο ∆ρ Νταράουσε, 
εννοώντας πως µια βιοµηχανία που θέλει συγκεκριµένη ποιότητα, θα 
απευθυνθεί σε εκκοκκιστήρια που µπορούν να καλύψουν όλη την 
ποσότητα που χρειάζεται σε προϊόν και θα αγοράσει σε καλή τιµή. 

Η τεχνολογία µε τη χρήση νέων µηχανηµάτων 
και τη γεωργία ακριβείας µπορεί να µειώσει κα-
τά πολύ το κόστος σε σπορά, λίπανση, ζιζανι-
οκτονία κ.α. σηµείωσε κατά τη διάρκεια του α-
φενός το Cotton Trail Conference που διοργά-
νωσε η Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος της 
Agrotech SA Χριστόδουλος Μποζατζίδης. Ο ίδιος 
επεσήµανε ότι οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις εί-
ναι ρευµατοβόρες και πρότεινε πως λύση µπορεί 
να δοθεί µε αγροτικές ενεργειακές κοινότητες. 

Ήδη τα νέα µηχανήµατα έχουν δώσει τις δυνα-
τότητες συγκοµιδής σε µπάλες, παρέχοντας τη 
δυνατότητα πιο οµαλής µεταχείρισης του προϊ-
όντος, προσδιορισµού της προέλευσης της κά-
θε µπάλας και συντήρησης για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µέχρι την αξιοποίηση του προϊόντος. 
Τέλος, αναφέρθηκε στις νέες µηχανές συλλο-
γής µε νέου τύπου κεφαλές που προσφέρουν 
έως και πενταπλάσια απόδοση από τον τωρινό 
στόλο των παραγωγών που έχει µέσο όρο ηλι-
κίας τα 25 µε 30 έτη. 

Το αυξηµένο κόστος παραγωγής είναι µύ-
θος, παρατήρησε από την πλευρά του ο διευθύ-
νων σύµβουλος και αντιπρόεδρος της Eurochem 
Agro Hellas SA Γιάννης Βεβελάκης. Μάλιστα ση-
µείωσε πως µπορεί να ανεβαίνουν οι τιµές των 

λιπασµάτων σε τιµή ανά τόνο λιπάσµατος, µει-
ώνεται όµως το κόστος για λίπανση ανά µονά-
δα παραγόµενου προϊόντος λόγω αποτελεσµα-
τικότητας. Οι παρεµποδιστές νιτροποίησης για 
του οποίους γίνεται πολύς λόγος, έχουν εκτο-
ξεύσει την εκµετάλλευση του λιπάσµατος από 
τα φυτά στο 80-85% από το προηγούµενο 50%, 
κάτι που έχει και περιβαλλοντικά οφέλη σύµ-
φωνα µε την ΕΕ. Το µεγάλο κόστος παραγωγής 
δεν προκύπτει από την τιµή των εφοδίων, αλλά 
από το µικρό κλήρο, αφού ένας αγρότης αγορά-
ζει ένα τρακτέρ για 50 στρέµµατα, συµπλήρωσε 
ο ∆ρ Νταράουσε. 

Ο Σίµος Κόκκινος διευθύνων σύµβουλος της 
ΙΝΑ ΑΕ µίλησε για τη σηµασία των προπωλήσεων 
αναφέροντας πως χρηµατιστηριακά οι καλύτερες 
τιµές στο βαµβάκι παρατηρούνται το διάστηµα α-
πό τον Απρίλιο µέχρι τον Ιούλιο και υπερασπί-
στηκε την ποιότητα του ελληνικού βαµβακιού.

Σε παρατήρηση του καθηγητή Νταράουσε για 
τις διαφορές στο βαµβάκι λόγω των πολλών δια-
φορετικών ποικιλιών που εµποδίζουν την τυπο-
ποίηση, ο Βασίλης Ανδριώτης της εταιρείας Σπύ-
ρος Ανδριώτης ΑΕ σηµείωσε πως µπορεί να επι-
τρέπονται πάρα πολλές, στην πράξη όµως χρησι-
µοποιούνται 10 µε 15 ποικιλίες, αρκετές από τις 
οποίες έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά. «Πρέπει 
να εµπιστευόµαστε τις εξελιγµένες ποικιλίες κα-
θώς η απόδοση είναι κυρίως γενετικό χαρακτη-
ριστικό», συµπλήρωσε ο κ.Ανδριώτης.

Στο χώρο του Cotton Trails Conference βρι-
σκόταν και εκπρόσωπος της Interamerican 
που ενηµέρωσε για τις δυνατότητες ασφάλι-
σης της παραγωγής και των αγροτικών εγκα-
ταστάσεων. Τέλος να σηµειωθεί ότι η ερώτη-
ση του Γιάννη Πανάγου για το αν θα ανοίξουν 
στη χώρα µας κλωστήρια που θα παίρνουν ελ-
ληνικό βαµβάκι, από τα οποία θα αγοράζει η 
βιοµηχανία µόδας έµεινε αναπάντητη, δείχνο-
ντας όµως ένα πιθανό δρόµο που χρήζει σχε-
διασµού και ίσως οδηγήσει σε λαµπρό µέλ-
λον το βαµβάκι στην Ελλάδα.

Συνωστισµός αγροτών µέσα και έξω από το studio της Agrenda στην Agrothessaly, την ώρα της Cotton 
Conference που έδινε το σφιγµό των εξελίξεων στη διεθνή αγορά βάµβακος ενόψει της νέας σεζόν.   
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το σήµα για να αποτελέσει η Agrothessaly 
µια διεθνούς βεληνεκούς διοργάνωση µέ-
σα στο ευρωπαϊκό καλεντάρι έδωσαν οι εκ-
θέτες στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρι-
σας, που βρέθηκαν εκεί από τις 28 Φεβρου-
αρίου µέχρι τις 3 Μαρτίου για να παρουσιά-
σουν «δια ζώσης» ό,τι πιο σύγχρονο έχει να 
αναδείξει η διεθνής σκηνή αγροτικών µηχα-
νηµάτων των µεγάλων οίκων.

Έχοντας µια πιο στοχευµένη στρατηγική 
αυτή φορά, οι αντιπρόσωποι παρουσίασαν 
µηχανήµατα «προσγειωµένα» στις πραγµατι-
κές απαιτήσεις των Ελλήνων παραγωγών, οι 
οποίοι αναζητούν το λειτουργικό αλλά «απο-
ζητούν» και τα µειωµένα λειτουργικά κόστη.

Οι λάτρεις των Fendt είδαν από κοντά τις 
νέες χορτοδετικές πρέσες που φέρνει στην 
Ελλάδα η εταιρεία Κουιµτζής, οι οποίες απο-
τελούν προϊόν εξαγοράς της εταιρείας Fella.

Η Agrotech S.A., δίπλα στα τρακτέρ είχε 
παρκαρισµένο τον τηλεσκοπικό φορτωτή 

Με ευρωπαϊκό αέρα και 
προσγειωμένη λογική 
φέτος η Agrothessaly  
Μοντέλα που δεν έχουν οργώσει ακόμα ελληνικό χώμα 
έφτασαν στη Νεάπολη, όπου ξεχώρισαν τα «100άρια»   

Επάνω: Τα τρακτέρ της 
New Holland από την 
Παύλος Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ παρουσιάστηκαν 
στο κοινό στον 
εσωτερικό χώρο αλλά 
και στον υπαίθριο.
Αριστερά: Ο Γενικός 
∆ιευθυντής της 
Στασινός Α.Ε., 
Στέργιος Στασινός, στο 
περίπτερο της Lemken 
µε τον Γερµανό 
Μάνατζερ Εξαγωγών 
Ralf Bornemann.

Επάνω: Οι σπαρτικές Gaspardo τις οποίες εκπροσωπεί η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ. 
Κάτω: Το περίπτερο του εισαγωγέα της John Deere, Agrotech S.A.
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Στην Agrothessaly
τα ιαπωνικά Kubota
Με εκπρόσωπο στην Ελλάδα την εταιρεία Πέτρος Πε-
τρόπουλος ΑΕΒΕ, τα αµιγώς ιαπωνικά τρακτέρ Kubota, 
τα McCormick και τα Landini εκτέθηκαν στο κοινό της 
έκθεσης Agrothessaly 2019. 

Η Πετρόπουλος παρουσίασε την ανανεωµένη γκάµα των 
δενδροκοµικών τρακτέρ της, αφήνοντας το κοινό να περι-
εργαστεί τα µηχανήµατα και να πληροφορηθεί για τις νέες 
τεχνολογίες που φέρουν επάνω τους εξωχώραφα και δεν-
δροκοµικά τρακτέρ. ∆ίπλα σε αυτά όµως, βρέθηκαν και τα 
δονητικά µηχανήµατα της Agromelca που είναι προσανα-
τολισµένα στα ακρόδρυα, τα δένδρα και τις ελιές. 

Το κοινό της Agrothessaly ήταν και αρκετά τυχερό, α-
φού είδε για πρώτη φορά από κοντά τo νεοαφιχθέν µηχά-
νηµα καταστροφής ζιζανίων και αποσυµπίεσης του εδά-
φους σε αµπελοκαλλιέργεια και δενδροκοµία της ισπανι-
κής εταιρείας ID David εν ονόµατι ID Chassis.

Τα κόκκινα σασί 
ξανά στη Σκεπαστή
Massey Ferguson εξακύλινδρα και τετρακύλινδρα, µε 
µηχανικά και αυτόµατα σασµάν, για αµπελουργούς, 
φρουτοπαραγωγούς και αγρότες δυσπρόσιτων περι-
οχών είχε το σταντ του οµίλου επιχειρήσεων Σαρακά-
κη στην έκθεση Agrothessaly. 

Η εταιρεία, ως επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας 
της Massey Ferguson στην Ελλάδα, παρουσίασε γεωρ-
γικούς ελκυστήρες από τις σειρές S και GS καθώς επί-
σης και τα δενδροκοµικά-αµπελουργικά τρακτέρ της 
σειράς MF3700, η οποία αποτελεί, όπως λέει η Σαρακά-
κης, ιδανική λύση για επαγγελµατίες αµπελουργούς. 

Να σηµειώσουµε ότι ο όµιλος επιχειρήσεων Σαρα-
κάκη έδωσε την ευκαιρία στους επισκέπτες να επωφε-
ληθούν από τα πακέτα ειδικών τιµών που προσφέρο-
νται για τα ετοιµοπαράδοτα τρακτέρ διαφόρων σειρών.

Merlo των 115 ίππων. Ως αποκλειστικός ει-
σαγωγέας των John Deere όµως και εκπρό-
σωπος των εταιρειών Pellenc, Hardi, Maschio, 
Pottinger και άλλων, εξέθεσε σχεδόν όλo το 
χαρtοφυλάκιό της. Από το σταντ της εταιρεί-
ας ξεχώρισε ακόµη η θεριζοαλωνιστική µη-
χανή της σειράς W και οι νεφελοψεκαστή-
ρες της Bargam & Hardi. Από την Kuhn εί-
δαµε µεταξύ άλλων την πνευµατική σπαρ-
τική Maxima 2 τεσσάρων σειρών µε το νέο 
κοµπιούτερ KMS 548.

∆υναµική συµµετοχή στην έκθεση είχε 
και η εταιρεία Γ.Χίγκας ΑΒΕΕ µε τα γερµα-
νικά τρακτέρ Claas, τις σπαρτικές µηχανές 
Gaspardo, τα µηχανήµατα της Maschio και 
τα ψεκαστικά ηλεκτροστατικού ψεκασµού 
της Martignani.

Ακόµη, στον υπαίθριο χώρο της έκθεσης 
βρέθηκε η εταιρεία Στασινός Α.Ε µε στόχο 
να παρουσιάσει την πλήρη γκάµα των επι-
τυχηµένων στη χώρα µας παρελκόµενων 
της Lemken αλλά και των άλλων εταιρει-
ών που εκπροσωπεί.

Τα φώτα έπεσαν και σε σύγχρονα τρακτέρ 
που την ίδια στιγµή «καίνε» λίγα και ένα πα-
ράδειγµα από αυτά είναι τα ειδικά δενδροκο-
µικά των σειρών T3F, T4F Basotto και T4FB 
της New Holland, τα οποία φέρνει στην Ελ-
λάδα η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

Στο χώρο της Terra Α.Ε έµφαση δόθηκε 
στη γεωργία ακριβείας αλλά και στη νέα 
άφιξη στην Ελλάδα του αναρτώµενου καλ-
λιεργητή CLC Pro Classic 3 σειρών. Αντι-
προσωπευτικό δείγµα για το τι µας επιφυ-
λάσσει το µέλλον στη γεωργία είναι και το 
νέο τερµατικό Isomatch Tellus Pro καθώς 
και ο λιπασµατοδιανοµέας Kverneland CL-
1550LT Geospread.

Την πρώτη του εµφάνιση έκανε στην 12η  
Agrothessaly και το δενδροκοµικό τρακτέρ 
Zetor Hortus, το οποίο στεκόταν δίπλα στο 
ολοκαίνουργιο δενδροκοµικό Spire S VRT, 
αµφότερα εκπροσωπούµενα από την εται-
ρεία «Η ∆ήµητρα» Α.Ε.

H Agritechnica της Ελλάδας
Η φετινή Agrothessaly κατέγραψε 
πάνω από 60% αύξηση στην προσέ-
λευση εµπορικών επισκεπτών από 

Ελλάδα και Βουλγαρία, Κύπρο, Γερµα-
νία, Ιταλία, Τουρκία και Ολλανδία
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Αδιάβαστος 
σε κάθε δοκιμασία 

 ∆ιαχρονικό: Η εµπειρία είναι ο 
πιο δύσκολος τύπος δασκάλου. 
Πρώτα σου βάζει το τεστ και µετά 
µαθαίνεις το µάθηµα. Oscar Wilde

 Άνθρωποι-φυτά: Η αντίδραση 
των φυτών στον κίνδυνο είναι 
παρόµοια µε των ανθρώπων. Όταν 
ένα φυτό τραυµατίζεται, ηλεκτρικά 
σήµατα κυκλοφορούν σε όλο το 
φυτό. Όταν µια κάµπια δάγκωσε ένα 
φύλλο φυτού, σε λιγότερο από δύο 
λεπτά, το σήµα κινδύνου έφτασε σε 
όλα τα σηµεία του φυτού και µετά 
απελευθερώθηκαν χηµικές ουσίες 
για τη διαδικασία επισκευής της 
βλάβης. Wisconsin-Madison 
University, rewired.gr, 25/12/2018 

 Τελευταίοι: 29.700 ευρώ 
χρωστά κάθε Έλληνας, σχεδόν 

διπλάσιο από τα 
µέσο ετήσιο 
εισόδηµα. Η 
Ελλάδα είναι η 
τελευταία 
ανάµεσα στις 35 
χώρες του 
ΟΟΣΑ, σε ό,τι 
αφορά τη 

µελλοντική ευηµερία των χωρών, µε 
βάση 34 δείκτες που µετρούν τις 
επενδύσεις σε οικονοµικό, φυσικό, 
κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Η Ελλάδα κατατάσσεται 35η στο 
οικονοµικό κεφάλαιο και τελευταία 
για τη µελλοντική ευηµερία. ΟΟΣΑ, 
ΣΕΒ, presspublica.gr, 21/2/2019

 ∆ασοεγχειρίδιο: Σε µία 
πρωτότυπη έκδοση εγχειριδίου 
αντιµετώπισης δασικών παραβάσεων 
προχώρησε η Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο του 
LIFE Natura 2000 Value Crete: «Οι 
οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά 
οφέλη και η οικονοµική αξία των 
υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων στις 
περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» 
peegep.gr, 23/2/2019 

 Πράσινο: Εκείνοι που είχαν 
πολλούς πράσινους χώρους γύρω 
τους ως παιδιά, µέχρι την ηλικία των 
10 ετών, όπως πάρκα και λιβάδια, 
είναι λιγότερο πιθανό (µείον 55%) 
να γίνουν ψυχικά άρρωστοι 
αργότερα. Η µελέτη έγινε σε 
1.000.000 ∆ανούς. [Κριστίν 
Έγκµαν, Πανεπιστήµιο του Aarhus, 
περιοδικό PNAS, peegep.gr. 
28/2/2019          *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ένας ακύρηχτος πόλεµος υποφώ-
σκει αυτό τον καιρό στη Σαντορίνη, 
µε αφορµή τις ενστάσεις που διατυ-
πώνονται τελευταία γύρω από τη λει-
τουργία της αµπελουργικής ζώνης 
οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη και την πρό-
ταση αναθεώρησης που έχει κατατε-
θεί από... αυτόκλητους θεµατοφύ-
λακες αυτής της υπόθεσης. 

Οι πληροφορίες θέλουν τους βα-
σικούς συντελεστές της συγκεκριµέ-
νης αγοράς να έχουν βγάλει ήδη τα 
µαχαίρια στην τελευταία συνεδρία-
ση που έγινε στο νησί επί του θέ-
µατος, ενώ η συνέχεια εικάζεται ό-
τι µπορεί να δοθεί και στις δικαστι-
κές αίθουσες, καθώς τα πρώτα εξώ-
δικα έχουν ήδη αποσταλεί. 

Το όλο ζήτηµα παίρνει αφορµή α-
πό την πρωτοβουλία για περαιτέρω 
θωράκιση του ΠΟΠ Σαντορίνης, µιας 
πρότασης της οποίας το υπόβαθρο 
αµφισβητείται από τη στιγµή που το 
νησί έχει πεπερασµένες αµπελουργι-
κές δυνατότητες και ήδη από κάποιες 
πλευρές αµφισβητείται η πραγµατι-
κή παραγωγή οίνων ΠΟΠ, που δια-
τίθενται σήµερα στην αγορά.

Τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτή-
ρι, πάντως, αποτέλεσε η πρόταση για 
αποκλεισµό από το σήµα (οίνοι ΠΟΠ  
Σαντορίνη) όσων κρασιών παράγονται 

και εµφιαλώνονται εκτός του νησιού. 
Το θέµα αφορά δύο οινοποιητικές µο-
νάδες, οι οποίες εργάζονται συστηµα-
τικά µε οινοσταάφυλα της Σαντορίνης, 
παράγουν οίνους ΠΟΠ, έχουν ωστόσο 
τις εγκαταστάσεις τους έξω από το νησί. 
Πρόκειται για τις οινοποιητικές µονά-
δες της Gaia και του Τσέλεπου, οι ο-
ποίες, όπως φαίνεται αντιδρούν δυ-
ναµικά στην πρωτοβουλία των «ντό-
πιων» που υποστηρίζεται κατά βάση 
από την Ένωση Συνεταιρισµών Σα-
ντορίνης (Santo Wines). 

Την ίδια στιγµή, µάλιστα, οι θιγό-
µενοι περνούν στην αντεπίθεση, α-
φήνοντας σαφή υπονοούµενα σε ό-

τι αφορά τη διαχείριση που γίνεται 
µέχρι σήµερα από τους «ντόπιους», 
καθώς, όπως λένε, η πραγµατική πα-
ραγωγή των αµπελώνων του νησιού 
δεν είναι σε θέση να καλύψει τις πο-
σότητες οίνων ΠΟΠ που διατίθενται 
στην αγορά. Αυτό έφερε και το πρώτο 
εξώδικο µε υπαινιγµούς για δυσφή-
µιση, το οποίο αφορούσε τον καθη-
γητή οινολογίας, Γιάννη Παρασκευ-
όπουλο, εκ των συνιδιοκτητών της 
Gaia Οινοποιητική.     

Να σηµειωθεί ότι ο έµπειρος οινο-
λόγος από την πλευρά του δεν πρό-
κειται να µείνει µε σταυρωµένα χέρια 
και ήδη ετοιµάζεται να απαντήσει. 

Πόλεμος στη Σαντορίνη 
Casus belli χαρακτηρίζουν 
οι θιγόμενοι την αναδιάταξη 
του ΠΟΠ Καύτη συνεδρίαση των συντελεστών 

της μέχρι σήμερα επιτυχούς προσπάθειας 
και ανταλλαγή εξωδίκων σαν προοίμιο   

Επειδή το νησί έχει πεπερασµένες αµπελουργικές δυνατότητες η 
πρωτοβουλία για περαιτέρω θωράκιση του ΠΟΠ Σαντορίνης αµφισβητείται.

Η οινοποιητική µονάδα Τσέλεπου αντιδρά 
στην πρωτοβουλία των ντόπιων.

Η αµπελουργική ζώνη των οίνων ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) 
Σαντορίνη (PDO Santorini) θεσµοθετήθηκε το 1971

Ο αµπελώνας της Σαντορίνης είναι αυτόριζος, έχει πολλά φυτά µεγάλης ηλικίας 
και αναπτύσσεται µε καταβολάδες. Στη σύσταση του αµπελώνα της Σαντορίνης 
κυριαρχούν οι λευκές ποικιλίες, µε κυριότερη το ασύρτικο (7.000 στρέµµατα 
περίπου). Όπως όλες οι Κυκλάδες, η Σαντορίνη είναι η «κιβωτός» του 
ελληνικού αµπελώνα, µε δεκάδες τοπικές ποικιλίες που υπάρχουν σποραδικά 
στο νησί. Το χαρακτηριστικό των αµπελιών της Σαντορίνης είναι η διαµόρφωση 
των πρέµνων. Ο κορµός είναι πολύ χαµηλός και επιλεγµένες κληµατίδες 
µεγαλώνουν πολύ και πλέκονται σε σχήµα καλαθιού (αµπελιά, κουλούρα). Όλα 
τα οινοποιεία του νησιού παράγουν ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Σαντορίνη και τα 
περισσότερα αξιοποιούν και τις 3 ενδείξεις (Σαντορίνη, Νυκτέρι, Vinsanto).  
Παράγονται 58 ξηροί οίνοι ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Σαντορίνη (9 είναι Νυκτέρι) από 21 
οινοπαραγωγούς και 22 γλυκείς οίνοι (Vinsanto) από 15 οινοπαραγωγούς.

Παραγωγή
Αµφισβητείται 
η πραγµατική 

παραγωγή 
οίνων ΠΟΠ που 

διατίθενται 
στην αγορά

Πρόταση 
Αποκλεισµός 
από το σήµα 

όσων κρασιών 
παράγονται και 
εµφιαλώνονται 

εκτός νησιού

Αντεπίθεση
Εξώδικο µε 
υπαινιγµούς 

για δυσφήµιση 
έφερε η αντε-

πίθεση των 
θιγόµενων
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Μια αναµενόµενη µελέτη του ΙΟΒΕ 
για την συµµετοχή των εισροών στο 
κόστος παραγωγής, διεκδίκηση µεί-
ωσης του ανταποδοτικού τέλους κα-
θώς και την ανάδειξη της χρησιµότη-
τας και της αξίας της χρήσης πιστοποι-
ηµ.ενου πολλαπλασιαστικού υλικού 
σε όλες τις εκφάνσεις του, βρέθηκαν 
υψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων για 
το 2019 του Συνδέσµου Επιχειρήσεων 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ). 

Στο πλαίσιο της Γενικής του Συνέλευ-
σης που έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενο-
δοχείο της Αθήνας την Παρασκευή 1η 
Μαρτίου, ο ΣΕΠΥ κατέστησε σαφές πως 
η διεκδίκηση µείωσης του ανταποδοτι-
κού τέλους, το οποίο «αποτελεί ίσως το 
µοναδικό µελανό σηµείο στις σχέσεις 
µας µε το ΥπΑΑΤ», όπως υποστήριξε 
ο Ευθύµης Ευθυµιάδης, πρόεδρος του 
ΣΕΠΥ. Το ποσό έχει φτάσει πάνω από 
25 εκατ. ευρώ εκτιµά ο Σύνδεσµος, α-
φού όπως υποστήριξε ο κ. Ευθυµιάδης 
στην Agrenda, µόλις το 1/3 του συνο-
λικού ποσού αρκεί για να καλύψει τις 
διαδικασίες πιστοποίησης του υλικού 
στις κρατικές υπηρεσίες. «Θα µπορού-
σαν να µας µειώσουν το τέλος και ε-
µείς αντίστοιχα να έχουµε πιο ανταγω-
νιστικές τιµές για τον παραγωγό. Να 
µειωθεί η τιµή του σπόρου που θα που-
λήσουµε στον παραγωγό» συνέχισε.

Κατά τον ίδιο, παρά τη συνεχιζόµενη 
δήλωση «καλών προθέσεων» και υπο-
σχέσεων εκ µέρους της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου και κατά την Γενι-
κή Συνέλευση του 2018, δεν έχει ακό-
µα επιλυθεί προς την κατεύθυνση που 
να ικανοποιεί τις επιχειρήσεις που ου-
σιαστικά τροφοδοτούν το συγκεκριµένο 
λογαριασµό. Ωστόσο σε παρέµβασή του 
για το θέµα εκπρόσωπος του υπουργεί-
ου που παρευρέθηκε στην ΓΣ του ΣΕΠΥ, 
διαβεβαίωσε πως το προσεχές διάστηµα 
εξετάζεται λύση από την πολιτική ηγε-
σία προς την κατεύθυνση της µείωσης 

των τιµών αναφοράς µε παράλληλη µεί-
ωση του συνολικού ποσοστού του αντα-
ποδοτικού τέλους. Σχετικά µε την έκθε-
ση του ΙΟΒΕ, ο νέος γενικός διευθυντής 
του ΣΕΠΥ, Αλέξανδρος ∆ιαµαντίδης, υ-
ποστήριξε: «Ο σπόρος δεν είναι αυτός 
που κάνει το κόστος παραγωγής πολύ 
ακριβό, αλλά το ενοίκιο και η ενέργεια. 
Αυτό θα το αποδείξουµε τώρα και µε συ-
γκεκριµένη µαθηµατική αποτύπωση».

Νέο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Την ίδια µέρα, συγκροτήθηκε σε σώ-

µα το νέο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πολ-
λαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ), το ο-
ποίο προέκυψε κατόπιν ψηφοφορίας 
που πραγµατοποιήθηκε στην ετήσια τα-
κτική αρχαιρεσιακή γενική συνέλευση, 
µε τον Ευθύµιο Ευθυµιάδη να παραµέ-
νει για ακόµα µια θητεία στη θέση του 
προέδρου.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

Εδραίωση της χρήσης
πιστοποιημένου υλικού
επιδιώκει πάγια ο ΣΕΠΥ

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών 
προώθησης αγροτικών προϊόντων
Ένα ολοκληρωµένο πακέτο υπη-
ρεσιών, που θα επιτρέψει στα ποι-
οτικά ελληνικά αγροδιατροφικά 
προϊόντα να φτάσουν στο ράφι 
του διεθνούς λιανεµπορίου µέσα 
από σωστές τεχνικές marketing και 
branding για να µπορέσουν να ε-
ξασφαλίσουν υπεραξία, προωθεί 
το AgroDesign Cluster. 

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία 
της οµάδας «Creativity Platform», 
µιας αστικής µη κερδοσκοπικής 
οργάνωσης που ιδρύθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 2013, µέσω της 
οποίας επιδιώκεται να στηθεί έ-
να σηµείο αναφοράς για όλα τα 
δηµιουργικά εργαλεία που προ-
σφέρουν λύσεις στο κοµµάτι της 
προώθησης του προϊόντος, µε ε-
πώνυµο τρόπο, από το χωράφι έ-
ως το τραπέζι του καταναλωτή.

«Στοχεύουµε να δηµιουργήσουµε 
έναν κύκλο ενεργειών µέσα στον 
οποίο να φέρουµε την αγροδιατρο-
φική κοινότητα. Να κατανοήσουν 
οι παραγωγοί τί πρέπει να κάνουν 
και κατόπιν να αξιοποιήσουν το δί-
κτυό µας, να βρουν υπηρεσίες, τα 
εργαλεία και τις εφαρµογές που θα 
τους χρειαστούν για να φέρουν το 
αποτέλεσµα που θέλουν», εξήγησε 

στην Agrenda ο συντονιστής της ο-
µάδας, Πάνος Ρεµούνδος.

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενη-
µέρωσης των ενδιαφερόµενων, στα 
πλάνα του AgroDesign Cluster εί-
ναι να κάνουν και ένα road show 
σε χωριά της υπαίθρου, που έχουν 
σηµαντική αγροτική δραστηριό-
τητα, µε σκοπό να τους ενηµερώ-
σουν µέσα από ειδικές ηµερίδες, 
αλλά και µε το να παρουσιάσουν 
τις ενέργειες που έγιναν βήµα-βή-
µα σε πετυχηµένα παραδείγµατα. 

«Σίγουρα θα ξεκινήσουµε από 
νοµούς της Κεντρικής Μακεδονί-
ας και µε επίκεντρο προϊόντα ό-
πως ελαιόλαδο, κρασί, αρωµατικά 
φυτά και φρούτα, καθώς έχουν το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον και στον 
πρωτογενή τοµέα, αλλά και στη 
µεταποίηση», είπε ο κ. Ρεµούνδος, 
σηµειώνοντας πως ήδη µέσω της 
πρωτοβουλίας είναι σε εξέλιξη έ-
να project στη λίµνη Κερκίνη µια 
περίπτωση µε αρωµατικά φυτά και 
ένα δεύτερο µε ένα ποιοτικό κρασί 
στη Ραψάνη, τα οποία αναζητούν 
λύσεις µέσω του branding για να 
αποκτήσουν πρόσβαση στις διε-
θνείς αγορές µε όρους υπεραξίας.  

             ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Έξι διακρίσεις 
για Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία στα 
BeerBartender 
Awards
Έξι διακρίσεις 
απέσπασε η Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία στα φετινά 
BeerBartender 
Awards. Ειδικότερα, 
στα Greek Beer 
Awards, ξεχώρισαν: 
FIX Hellas & Mythos 
(1η και 3η θέση) στην 
κατηγορία Pale Lager, 
FIX Dark (1η θέση) 
στην κατηγορία Dark 
Lager και Kaiser (2η 
θέση) στην κατηγορία 
Pils. Στα βραβεία των 
Καταναλωτών, ο 
ανθρακούχος µηλίτης 
Somersby πήρε τη 2η 
θέση στην κατηγορία 
Cider, ενώ η εταιρεία 
αναδείχθηκε στη 2η 
θέση, στην κατηγορία 
«Εισαγωγική Εταιρεία» 
για τα premium brands 
που εισάγει στην 
ελληνική αγορά.

Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΥ, 
Αλέξανδρος ∆ιαµαντίδης.

Ο Ευθύµιος Ευθυµιάδης παραµένει για ακόµα µια θητεία στην θέση του 
προέδρου του ΣΕΠΥ µετά τις πρόσφατες εκλογικές αρχαιρεσίες.

Πάνος Ρεµούνδος
Με ελαιόλαδο, κρασί, 

αρωµατικά και φρούτα 
θα ξεκινήσει το 

project, λέει ο ο συντο-
νιστής της οµάδας 

Creativity Platform
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

«Το Οινόραµα είναι ο τόπος για να 
φτάσουµε στο σηµείο που βρισκόµα-
στε σήµερα. Έγινε ο τόπος όπου οι οι-
νοποιοί της χώρας γνωρίστηκαν µε-
ταξύ τους». Για τον πρόεδρο του ΣΕΟ, 
Γιώργο Σκούρα, το Οινόραµα, η µεγα-
λύτερη έκθεση ελληνικού οίνου στον 
κόσµο που διοργανώνεται εδώ και 25 
χρόνια από την εταιρεία Vinetum, α-
ποτελεί τη δηµόσια σφαίρα του ελλη-

νικού οινικού κόσµου, όπου τριγυρ-
νώντας έχεις την ευκαιρία να δοκι-
µάσεις τα γεννήµατα του ελληνικού 
αµπελώνα, να ψηλαφίσεις το σφυγ-
µό της ελληνικής οινικής παραγω-
γής και να αφουγκραστείς τα ζητή-
µατα που απασχολούν τους ανθρώ-
πους του ελληνικού οίνου.

Μεταξύ άλλων, στα ζητήµατα που 
συζητήθηκαν στη φετινή διοργάνωση 
το τριήµερο 2-4 Μαρτίου µε τη συµ-
µετοχή 250 και πλέον οινοποιείων 
ήταν η καθυστέρηση των προγραµ-

µάτων προβολής των ελληνικών οί-
νων σε τρίτες χώρες και ο κίνδυνος 
να χαθούν τα κονδύλια που προορί-
ζονται γι’ αυτόν τον σκοπό, η  τροπο-
ποίηση του άρθρου 91 και η πρότα-
ση Χόγκαν να επιτραπεί ξανά η καλ-
λιέργεια της ποικιλίας Vitis Labrusca 
στην ευρωπαϊκή επικράτεια, το ζήτη-
µα των ζωνών και των υποζωνών στις 
ΠΟΠ, η πτώση της κατανάλωσης οί-
νου στην Ελλάδα και φυσικά οι νέ-
ες τάσεις που κυριαρχούν στην ελ-
ληνική αγορά.Ίσως µία από τις πιο 

χαρακτηριστικές στιγµές, ενδεικτική 
της «ζύµωσης» που λαµβάνει χώρα 
στους διαδρόµους του Οινοράµατος 
ήταν όταν ο Γιάννης Τσέλεπος περ-
νώντας από το stand του οινοποιεί-
ου της οικογένειας Ιερόπουλου, ρώ-

τησε µε χιούµορ τον οινοποιό Χρόνη 
Ιερόπουλο πότε θα γράψει «Νεµέα» 
στις ετικέτες του. Ο κ. Τσέλεπος ση-
µείωσε ότι πρόκειται όντως για µία 
έλλειψη η οποία θεωρεί ότι θα κα-
λυφθεί: «Όταν πήγα και µίλησα στη 
Νεµέα για ζώνες µε πήραν µε τις πέ-
τρες. Τώρα κάθονται και συζητούν 
µαζί µου. Σιγά-σιγά καταλαβαίνει ό-
λος ο κόσµος ότι είναι η φυσική εξέ-
λιξη. Αν θέλουν να πάει µπροστά η 
Νεµέα πρέπει να γίνουν οι υποζώνες. 
Με τον καιρό θα ωριµάσει».

Το ετήσιο αντάμωμα 
στο Οινόραμα είναι 
κάτι σαν μυσταγωγία 
 Τόπος προβληματισμού και απόλαυσης το κορυφαίο οινικό γεγονός  

Υπό έγκριση η ΚΟΑ 
Ο Γ. Στεργιούλης, εκτελεστι-
κός πρόεδρος της Enterprise 
Greece, ανέφερε στο ΣΕΟ ότι 
η νέα ΚΟΑ είναι υπό έγκριση

Η Αθηνά Λαφαζάνη από το Οινοποιείο Λαφαζάνη και Οινοποιείο Νέστωρ, 
βρέθηκε στο Οινόραµα 2019 και συζήτησε µε την Agrenda για τις νέες 
τάσεις στον κόσµο του κρασιού και της οινοποιίας.

∆εν ήταν λίγοι οι επισκέπτες του Ζαππείου το Σάββατο 2 Μαρτίου, που 
στάθηκαν µπροστά από το περίπτερο του Κτήµατος Σεµέλη προκειµένου 
να δοκιµάσουν τις καινούριες ετικέτες του.

Το Κτήµα Κυρ-
Γιάννη έφερε 
όλη τη γκάµα 
των κρασιών 
του. Επίσης, 
το κοινό είχε 
την ευκαιρία 
να δοκιµάσει 
το ερυθρό και 
λευκό Μπλε 
Τρακτέρ, τη 
νέα ετικέτα 
του Κτήµατος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τάση µε όρια τα «φυσικά» κρασιά
Συζητώντας µε τον κ. Νασιάκο 

για τις τάσεις στο ελληνικό κρασί 
ο ίδιος ξεχώρισε τα λεγόµενα φυ-
σικά κρασιά. «Κατ’ εµέ είναι ένας 
λάθος όρος. Γιατί είναι σαν να θε-
ωρούµε ότι τα άλλα είναι τεχνη-
τά. Θα µπορούσε να υπάρχει ο ό-
ρος κρασιά χωρίς πολλές παρεµ-
βάσεις. Οµοίως, και αυτή η τάση 
δεν έχει µεγάλους όγκους γιατί 
το κοινό δεν είναι τόσο ευρύ. Αυ-
τό συµβαίνει γιατί το φυσικό κρα-

σί, όπως παραδέχονται και οι πα-
ραγωγοί του έχει και ελαττώµατα, 
τα οποία ο ψαγµένος καταναλω-
τής τα περιµένει, αλλά η πλειοψη-
φία των καταναλωτών δεν µπορεί 
να τα δεχτεί».

Μάρκετινγκ με τεχνογνωσία 
από Βουργουνδία φέρνει ο ΣΕΟ
Σημαντική η συνεργασία με τη σχολή Wine & Spirit Business 

Σε επαγρύπνηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

προσπαθήσει να φέρει πάλι το 
θέµα άρσης της απαγόρευσης 
για φύτευση Vitis Labrusca

Το θέµα της πτώσης στην κατανάλω-
ση οίνου που καταγράφεται στη χώ-
ρα µας και η οποία για τα τελευταία 
δυο έτη άγγιξε το 11%, σύµφωνα µε 
το ισοζύγιο οίνου που απέστειλε το 
τµήµα Αµπέλου Οίνου και Αλκοολού-
χων Ποτών προς την Κοµισιόν, απα-
σχόλησε και αυτό τις συζητήσεις που 
έγιναν στο Οινόραµα 2019.

Για τον Λεωνίδα Νασιάκο, γενικό 
διευθυντή του Οινοποιείου Semeli, 
η µείωση αυτή είναι πλασµατική και 
οφείλεται στα προβλήµατα που δηµι-
ούργησε στην αγορά η επιβολή του 
ΕΦΚ. «Κατά την προσωπική µου άπο-
ψη δεν υπάρχει πτώση στην κατανά-
λωση. Υπάρχει άνοδος αλλά δεν κα-
ταγράφεται γιατί τα τελευταία 3 χρό-
νια µε την επιβολή του ΕΦΚ πολλοί 
οινοποιοί, ιδιαίτερα οι µικροί που 
δεν άντεχαν αυτό το δυσβάσταχτο 
βάρος, οδηγήθηκαν στο να πωλούν 
το κρασί τους χωρίς παραστατικά. Η 
µαύρη αγορά στο τέλος της ηµέρας 
θα δείξει µείωση στην κατανάλω-
ση», σηµείωσε ο ίδιος.

Συνεργασία ΣΕΟ µε Burgundy 
School of Wine & Spirits 
Business

Η έρευνα των καταναλωτικών συ-
µπεριφορών διεθνών ως προς το ελ-
ληνικό κρασί και η παροχή συµβου-
λών εξειδικευµένου µάρκετινγκ και 
στρατηγικής, αποτελούν τους δυο 
πυλώνες του σχεδίου συνεργασίας 
ανάµεσα στον Σύνδεσµο Ελληνικού 
Οίνου (ΣΕΟ) και του Burgundy School 

of Wine & Spirits Business. Σκοπός 
της συνεργασίας αυτής είναι µέσω 
της υλοποίησης των δυο πυλώνων 
του σχεδίου, αφενός να αυξηθεί η 
προστιθέµενη αξία για τους ελληνι-
κούς οίνους, αφετέρου, ειδικά για τις 
µικρές δυναµικές οινοποιητικές µο-
νάδες, η παροχή συµβουλών, προ-
σαρµοσµένων στις εξατοµικευµένες 
ανάγκες τους. Η αποκλειστική αυ-

τή συνεργασία ανάµεσα στον ΣΕΟ 
και µια από τις κορυφαίες σχολές 
οινικού µάρκετινγκ από την Βουρ-
γουνδία, βρίσκεται στην υπηρεσία 
του ελληνική κρασιού και δίνει έµ-
φαση στους µικρούς οινοπαραγω-
γούς και την προώθηση στις ξένες 
αγορές. Παρουσιάζοντας την πρό-
ταση συνεργασίας της Burgundy 
School of Wine & Spirits µε τον Σύν-
δεσµο Ελληνικού Οίνου, ο Jérôme 
Gallo, ιδρυτής και ∆ιευθυντής του 
Burgundy School of Wine & Spirits 
Business που εδρεύει στη Dijon α-
νέφερε: «Να συνοδεύσουµε µικρές 
δυναµικές οινοποιητικές µονάδες 
στην παγκόσµια αγορά οίνου. Να 
παράσχουµε κατάλληλα εργαλεία 
για την µέτρηση της εικόνας του ελ-
ληνικού κρασιού στη διεθνή σκηνή. 
Nα συµβάλουµε στην περαιτέρω βελ-
τίωση αυτής της εικόνας».

Για τρίτη θητεία πρόεδρος 
του ΣΕΟ ο Γιώργος Σκούρας

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανέ-
δειξε ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου 
στις 4 Μαρτίου, σε συνέχεια της γε-
νικής συνέλευσης της 2ας Μαρτίου, 
µε τον Γιώργο Σκούρα να παραµένει 
στη θέση του προέδρου για τρίτη θη-
τεία. Σηµειώνεται πως το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΣΕΟ είναι εντεκαµε-
λές και αποτελείται από έξι µέλη ε-
κλεγµένα από την επικράτεια και πέ-
ντε µέλη, το καθένα από τα οποία ε-
κλέγεται και αντιπροσωπεύει µία Πε-
ριφερειακή Οργάνωση της χώρας.

Jerome Gallo
Ο διευθυντής της εξειδι-
κευµένης σχολής School 

of Wine & Spirit Business 
στην Ντιζόν, Jerome Gallo 

(φώτο) µίλησε για τη 
συνεργασία µε τον ΣΕΟ

Ο εκδότης και διευθυντής της Agrenda Γιάννης Πανάγος (αριστερά) µαζί 
µε τον συνιδιοκτήτη της Γαίας Οινοποιητικής και καθηγητή Οινολογίας 
Γιάννη Παρασκευόπουλο (δεξιά).

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανέδειξε ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου σε 
συνέχεια της γενικής συνέλευσης της 2ας Μαρτίου, µε τον Γιώργο 
Σκούρα να παραµένει στη θέση του προέδρου για τρίτη θητεία.  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το  αγροτικό εισόδηµα και η πι-
στοληπτική ικανότητα των Αµερι-
κανών αγροτών υποχώρησαν δρα-
µατικά κατά το δεύτερο µισό του 
2018. Η βασική ανησυχία τραπε-
ζιτών είναι η αύξηση των εκτάσε-
ων που θα διατεθούν προς πώλη-
ση τους επόµενους µήνες, λόγω α-
δυναµίας καλλιέργειάς τους, και 
το κατά πόσο αυτό θα µπορούσε 
να πυροδοτήσει µια κατάρρευση 
των τιµών της γης.  

Το συνολικό χρέος των Αµερικα-
νών αγροτών ανέβηκε κατακόρυφα 
στα επίπεδα της δεκαετίας του 1980, 
προσεγγίζοντας τα 409 δις δολάρια, 
από τα 385 δις δολάρια που ήταν πέ-
ρυσι, µε τα δάνεια να βρίσκονται σε 
«ιστορικά υψηλά επίπεδα», όπως πε-
ριέγραψε την κατάσταση την προη-
γούµενη εβδοµάδα ο υπουργός γε-
ωργίας των ΗΠΑ, Σόνυ Περντού. 

Τα στοιχεία αντανακλούν µια 
κατάσταση στην αγροτική οικο-
νοµία των ΗΠΑ που µπορεί να συ-
γκριθεί µε την αγροτική κρίση που 
συνέβη στη χώρα πριν από τρεις 
δεκαετίες. Αυτή τη φορά παράγο-
ντες της κρίσης είναι οι αβεβαιό-
τητα που αιωρείται πάνω από τις 

τιµές των αγροτικών εµπορευµά-
των που βρίσκονται ούτως ή άλ-
λως σε καθοδική τροχιά, τις κατα-
στροφές µέσα στο δεύτερο εξάµη-
νο του 2018 από κυκλώνες, καθώς 
και την απώλεια βασικών αγορών, 
όπως είναι η Κίνα, εξαιτίας της ε-
µπορικής διαµάχης που ξεκίνησε 
ο πρόεδρος Τραµπ. 

«Το αγροτικό χρέος αυξάνεται ρα-
γδαία τα τελευταία πέντε χρόνια, µε 
ρυθµούς 30% από το 2013, φτάνοντας 
στα 409 δις δολάρια, από τα 315 που 
ήταν πέρυσι, σύµφωνα µε στοιχεία 

του USDA» ανέφερε στην οµιλία του 
σε Ειδική Επιτροπή για την Γεωργία 
ο Αµερικανός υπουργός, συµπληρώ-
νοντας πως αυτά τα επίπεδα δεν έ-
χουν εµφανιστεί ξανά από το 1980. 

Η αξία της γης ωστόσο παραµέ-
νει ακόµα σταθερή, διατηρώντας έ-
ναν λόγο χρέους προς περιουσια-
κά στοιχεία στα επίπεδα του 13,5%, 
ενώ παράλληλα τα επιτόκια συντη-
ρούν σε σχετικά λογικά επίπεδα το 
κόστος δανεισµού. Ωστόσο εδώ κρύ-
βονται περιοχές κινδύνου που δεν 
ξεχωρίζουν µε την µία. 

Υπενθυµίζεται πως το 1980, χι-
λιάδες εκµεταλλεύσεις κατέρρευ-
σαν οικονοµικά όταν οι τιµές των ε-
µπορευµάτων υποχώρησαν όσο πα-
ράλληλα τα επιτόκια δανεισµού για 
γη και εξοπλισµό βρίσκονταν στα 
ύψη. Αυτό που ανησυχεί τώρα τους 
Αµερικανούς τεχνοκράτες είναι η 
πιθανότητα υποχώρησης της αξίας 
της αγροτικής γης που είναι ένας 
βασικός πυλώνας ισορροπίας για 
την αγροτική οικονοµία των ΗΠΑ. 

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι 
η δήλωση του Ώστιν Σκοτ, γερου-
σιαστή από την αγροτική Πολιτεία 
των Ροδάκινων, τη Τζόρτζια: «∆έχο-
µαι περισσότερα τηλεφωνήµατα α-
πό τραπεζίτες αυτό το διάστηµα πα-
ρά από αγρότες».  

Με υποτίμηση 
κινδυνεύει η αξία 
της αγροτικής γης 
στις ΗΠΑ  

Ετοιμάζεται πλατφόρμα 
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Χαμηλές τιμές, απώλεια αγορών, 
φυσικές καταστροφές αφήνουν 
ανεκμετάλλευτα αγροτεμάχια

Οι ιδιοκτήτες δεν 
γνωρίζουν την 
αξία της γης τους
«Αυτό που προσπαθούµε να 
κάνουµε είναι να 
αναδείξουµε την αξία της 
αγροτικής γης», εξηγεί σε 
τηλεφωνική συνέντευξη µε 
το Bloomberg ο Κόρµπετ 
Κουλ, συµπληρώνοντας πως 
αυτό που ουσιαστικά γίνεται, 
είναι η εκκίνηση µιας 
διαδικασίας ανακάλυψης 
και επαναπροσδιορισµού 
της αξίας της αγροτικής γης. 
Η ιδέα µάλιστα ήρθε όταν 
φιλικό πρόσωπο του 
ισχυρού άνδρα της Tillable 
κληρονόµησε αγροτεµάχια 
που ανήκαν στην γιαγιά του 
και τα οποία δεν ήξερε πώς 
να αξιοποιήσει. Αυτή 
τη στιγµή η εταιρεία 
εξυπηρετεί 
ενδιαφερόµενους στο 
Ιλινόις, την Αϊόβα και τη 
νότια Μινεσότα, όµως 
εξετάζει τρόπους επέκτασής 
και σε άλλες αγροτικές 
πολιτείες των ΗΠΑ. 

Χρέος
Το αγροτικό χρέος 

έχει φτάσει τα 409 δις 
δολάρια, αυξανόµενο µε 
ρυθµούς 30% στην 5ετία

∆ιαφάνεια σε µια αγορά 32 δις 
δολαρίων, όπως αυτή της ενοικία-
σης αγροτικής γης, προσδοκά να 
φέρει µια νέα διαδικτυακή υπη-
ρεσία, η οποία φέρνει σε επαφή 
ιδιοκτήτες και παραγωγούς στις 
ΗΠΑ. Η Tillable είναι µια νεοφυ-
ής επιχείρηση που διαθέτει προς 
ενοικίαση αγροτική γη και έχει 
τραβήξει  τελευταία την προσο-
χή αρκετών επενδυτών, ανάµε-
σα στους οποίους και ένα επεν-
δυτικό ταµείο 8 εκατ. ευρώ, το 
The Production Board, που ειδι-
κεύεται στον τοµέα της αγροτε-
χνολογίας. 

Η διαδικτυακή αγορά συλλέγει 
στοιχεία από καταλόγους φορο-
λογούµενων πολιτών µε ακίνη-
τα περιουσιακά στοιχεία, αναζη-
τώντας γαιοκτήµονες. Στη συνέ-
χεια η Tillable επικοινωνεί µαζί 
τους προκειµένου να συλλέξει πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τους 
ενδιαφερόµενους παραγωγούς, 
εν δυνάµει ενοικιαστές. Προς το 
παρόν, η υπηρεσία που λειτουρ-
γεί από τα µέσα του 2018, διαθέ-
τει στους καταλόγους της 5.000 
µέλη, ιδιοκτήτες γης και αγρότες, 
όµως στόχος των στελεχών της εί-
ναι να τριπλασιάσουν αυτόν τον 
αριθµό µέσα στα επόµενα χρόνια. 



Τους περασµένους δύο αιώνες, οι 
φάρµες της Αµερικής επεκτάθηκαν 
και οµογενοποιήθηκαν, ενώ ο α-
γροτικός εξοπλισµός και οι χηµι-
κές ουσίες αντικατέστησαν το προ-
σωπικό. Ο εναγκαλισµός µε την εκ-
βιοµηχάνιση και την «εργοστασια-
κή καλλιέργεια» δεν συνεπάγεται 
ωστόσο µεγαλύτερη οικονοµική α-
σφάλεια για τους περισσότερους Α-
µερικανούς αγρότες, όπως σηµειώ-
νει ρεπορτάζ των New York Times. 
Η Αµερική εµφανίζεται να έχει χά-
σει τους µισούς από τους κτηνο-
τρόφους της τα τελευταία 18 χρό-
νια, µε την εφηµερίδα Wall Street 
Journal να προειδοποιεί στις αρ-
χές του 2017 ότι «τα επόµενα χρό-
νια µπορεί να φέρουν το µεγαλύ-
τερο κύµα κλεισίµατος αµερικανι-
κής φάρµας από το 1980».

Η Walmart µε ίδια µέσα
Ο αγρότης, συγγραφέας και ποι-

ητής Γουέντελ Μπέρυ, καταγόµενος 
από το Κεντάκυ, σχολίασε σχετικά 
«Σήµερα η βιοµηχανία γαλακτοκο-
µικών αυξάνει την παραγωγή γά-
λακτος κατά εκατοµµύρια γαλόνια 
κάθε χρόνο, ρίχνοντας έτσι τις τι-
µές και οδηγώντας µικρές γαλακτο-
κοµικές µονάδες εκτός αγοράς. Έ-
να Νοµοσχέδιο για τη Γεωργία που 
θα είχε στόχο να υποστηρίξει τις α-
γροτικές κοινότητες ίσως να απα-
γόρευε στις µεγάλες αλυσίδες να 
«σκοτώνουν» τις τιµές των προϊό-
ντων τους καταστρέφοντας τα µικρά 
µαγαζιά. ∆εν βλέπω γιατί η κυβέρ-
νηση δεν πρέπει να επιβάλει «τίµι-
ες τιµές» για τον ίδιο λόγο που ο-
ρίζει έντιµο βάρος και µετρήσεις.

Για τις µικρές φάρµες και τις µι-
κρές επιχειρήσεις η ελεύθερη αγο-
ρά δεν είναι ένα επίπεδο στο οποίο 
µπορούν να παίξουν». Μάλιστα, ο ί-

διος καταλήγει ότι «κατά τη γνώµη 
µου, η µόνη λύση που µπορεί να 
διατηρήσει στη ζωή τους µικρούς 
αγρότες είναι ο συνδυασµός του 
ελέγχου της παραγωγής µε την υ-
ποστήριξη στις τιµές, όπως έδειξε 
το παράδειγµα της Συνεργατικής 
Ένωσης Burley Tobacco Growers, 
επί New Deal το 1941. Εξηγώ ανα-
λυτικά το ποια ήταν η συγκεκρι-
µένη οργάνωση και η δουλειά της 
στο βιβλίο µου «The Art of Loading 
Brush». Πρόσφατα 100 οικογενει-
ακές κτηνοτροφικές µονάδες ε-
πλήγησαν στην περιοχή, δύο α-
πό αυτές στην κοµητεία µου, επει-
δή η Walmart έφτιαξε δικό της ερ-
γοστάσιο συσκευασίας γάλακτος 
στην Ιντιάνα».

Η ελεύθερη αγορά περνά
δεσμά σε μικρότερες
αμερικανικές φάρμες

Ο Γουέντελ Μπέρυ είναι Αµερικανός 
αγρότης, συγγραφέας, ποιητής και 
ακτιβιστής για το περιβάλλον.

τύπου Airbnb για χωράφια στις ΗΠΑ

«Μοιάζει πολύ µε την ιστο-
σελίδα Zillow», εξηγεί ο διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρεί-
ας, Κόρµπετ Κουλ, αναφερόµε-
νος σε µια σελίδα αναζήτησης 
και ενοικίασης σπιτιών και δι-
αµερισµάτων, αρκετά δηµοφι-
λούς στης ΗΠΑ. Σηµειώνεται ε-
δώ πως το 40% της συνολικής 
αγροτικής γης στις ΗΠΑ, είναι 
ενοικιαζόµενη, σύµφωνα µε 
στοιχεία του υπουργείου Γε-
ωργίας της χώρας (USDA). Ω-
στόσο υπάρχουν πολλά κενά 
στους καταλόγους του USDA, 
µε αποτέλεσµα η έλλειψη επι-
καιροποιηµένης πληροφόρη-
σης, να οδηγεί σε συµβόλαια 
ενοικίασης µε χαµηλό ενοίκιο, 
σύµφωνα µε τον ίδιο. 

Την ίδια στιγµή, όλο και πιο 
συχνά καταγράφεται το φαινό-
µενο αρκετές οικογένειες να α-
φήνουν αχρησιµοποίητα τα χω-
ράφια τους, επειδή τα µέλη της 
οικογένειας αποµακρύνονται 
από την αγροτική παραγωγή, 
χωρίς όµως να θέλουν παράλ-
ληλα να εγκαταλείψουν ή να 
πουλήσουν την περιουσία τους. 

Συνδέοντας την παρουσία α-
νεκµετάλλευτων αγροτεµαχίων 
µε τα άδεια εξοχικά και διαµε-

ρίσµατα, των οποίων οι ιδιο-
κτήτες εγγράφουν στους κατα-
λόγους του Airbnb για βραχυ-
πρόθεσµη µίσθωση, ο κ. Κουλ 
σκέφτηκε έναν µηχανισµό ε-

παναπροσδιορισµού της τιµής 
µε βάση τον κανόνα της προ-
σφοράς και της ζήτησης. Ειδι-
κότερα, η τιµή στην πλατφόρ-
µα αυτή, προκύπτει από τον α-
ριθµό αλλά και τις προσφορές 
των ενδιαφερόµενων αγροτών, 
οι οποίοι ταυτόχρονα δηµιουρ-
γούν ένα προφίλ µε πληροφο-
ρίες σχετικά µε την εµπειρία 
τους στην αγροτική παραγωγή, 
την ειδίκευσή τους σε καλλιέρ-
γειες αλλά και τον εξοπλισµό 
που έχουν στη διάθεσή τους.  
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Αγορά 
Με το 40% της 

συνολικής αγροτικής γης 
των ΗΠΑ να νοικιάζεται, 
σχηµατίζεται µια αγορά 
αξίας 32 δις δολαρίων

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (1970-2018)

1970640.000 40.00020181970640.000 

ΚΑΘΕ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ 1,000 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ
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Μηδενική 
κατανομή 
εργατών γης 
στη Λάρισα
ως το 2020  

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Χωρίς εργατικά χέρια για τα χωράφια και τις κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις αφήνει την περιοχή 
µε τη µεγαλύτερη ίσως αγροτική και κτηνοτρο-
φική παραγωγή της χώρας, το νοµό Λάρισας, η 
νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 620Β΄/26.02.2019) που καθορί-
ζει «τον ανώτατο αριθµό αδειών διαµονής για 
εργασία πολιτών τρίτων χωρών τα έτη 2019 και 
2020». Παρά τις αυξηµένες ανάγκες για εργατι-
κό προσωπικό, η νέα ΚΥΑ προβλέπει µόνο… 6 
άδειες αγρεργατών από Τρίτες χώρες και καµία 
για κτηνοτροφικές εργασίες. 

Η ανεξήγητη αυτή απόφαση, που ήδη έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις των Λαρι-
σαίων παραγωγών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση 
µε την προηγούµενη απόφαση (2017/2018), µε 
την οποία στο νοµό είχαν κατανεµηθεί αρχικά 
200 θέσεις εργατών κτηνοτροφίας για εξαρτη-
µένη εργασία καθώς και 100 θέσεις για εποχι-
κή. Σηµειωτέον ότι αργότερα, καθώς οι θέσεις 
αυτές είχαν υπερκαλυφθεί από τους κτηνοτρό-
φους του νοµού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
σε τροποποίησή της τον Σεπτέµβριο του 2017, 
προβλέφθηκαν επιπλέον 400 θέσεις για εξαρτη-
µένη εργασία και άλλες 400 για εποχική.

Επιπλέον, µετά από αυτή την εξέλιξη, σύµφω-
να πάντα µε τους αγροκτηνοτρόφους του νοµού, 
ελοχεύει ο κίνδυνος αρκετοί εξ αυτών λόγω αδυ-
ναµίας εξεύρεσης προσωπικού και υπό τον κίν-
δυνο να µην µπορούν να εξυπηρετήσουν τις α-
νάγκες των εκµεταλλεύσεών τους να επιστρέ-
ψουν σε τακτικές παλαιότερων εποχών κατά τις 
οποίες απασχολούσαν παράνοµους µετανάστες.
 Την ίδια στιγµή, πάντως, για τους υπόλοιπους 
νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας η κατανοµή 

έχει ως εξής: 200 θέσεις στα Τρίκαλα, 90 στη Μα-
γνησία (40 εξαρτηµένη + 50 εποχική) και 1.200 
στην Καρδίτσα (500 + 700 αντίστοιχα).

Αντιδράσεις κτηνοτρόφων  
Την αντίδρασή τους για την απόφαση εξέφρα-

σαν µε επιστολή τους προς τον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας, τα µέλη του Συνεταιρισµού Αιγοπρο-
βατοτρόφων Ελασσόνας «Γάλα Ελάςς». Σύµφωνα 
µε όσα αναφέρουν στο νοµό δραστηριοποιούνται 
χιλιάδες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν επενδύσει 
σηµαντικότατα χρηµατικά ποσά για την απόκτη-
ση ζωϊκού κεφαλαίου και κτιριακών εγκαταστάσε-
ων, ενώ προσφέρουν µε την παραγωγή των προ-
ϊόντων τους, µέρος των οποίων εξάγεται σε Τρί-
τες χώρα, πολλαπλάσια κέρδη στην τοπική οικο-
νοµία αλλά και γενικότερα στο ελληνικό κράτος. 

«Θα είναι γνωστό σε εσάς, ελάχιστοι Έλληνες 
πολίτες απασχολούνται στις επιχειρήσεις µας, πα-
ρόλο που η προσφορά εργασίας από µέρους µας 
είναι µεγάλη και συνεχής, οι δε αµοιβές που προ-
σφέρουµε εξαιρετικά υψηλές σε σχέση µε τον υ-
πόλοιπο ιδιωτικό τοµέα. Είναι όµως τέτοια η φύ-
ση της εργασίας , που οι Έλληνες συµπολίτες µας 
δεν δέχονται να την κάνουν και έτσι εµείς ανα-
γκαζόµαστε να απασχολούµε και να εξαρτιόµα-
στε ουσιαστικά, από εργάτες – υπηκόους Τρίτων 

Ο συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας «Γάλα Ελάςς» λέει ότι πλέον οι 
παραγωγοί οδηγούνται στις εποχές που απασχολούσαν παράνομους μετανάστες

Η ανεξήγητη αυτή 
απόφαση, που 
έχει προκαλέσει 
αντιδράσεις, έρχεται 
σε αντίθεση µε 
την προηγούµενη 
απόφαση του 2017.
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χωρών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστο-
λή τους οι αιγοπροβατοτρόφοι. 

Παράνοµοι µετανάστες  
Επιπλέον στην ίδια ανακοίνωση ο συνεταιρισµός 

αναφέρει τα εξής: «Για εµάς η εύρεση κατάλληλου 
εργατικού προσωπικού είναι ζήτηµα βιωσιµότητας 
των επιχειρήσεων µας. Η έλλειψη ζήτησης εργασί-
ας από Έλληνες εργάτες σε συνδυασµό µε την µη 
πρόβλεψη θέσεων εργασίας για πολίτες τρίτων χω-
ρών δεν µας επιτρέπει να σχεδιάζουµε ούτε να υλο-
ποιήσουµε κανένα σχέδιο ανάπτυξης των επιχειρή-
σεων µας. Αντίθετα πλέον, µόνη µας επιλογή, κά-
θε φορά που θα τυχαίνει κάποιος από τους ήδη υ-
πάρχοντες εργάτες µας να αποχωρεί, να αποχωρι-
ζόµαστε και µέρος του ζωικού κεφαλαίου, ή να ε-
πιστρέψουµε σε παλιότερες εποχές και να απασχο-
λούµε παράνοµους µετανάστες, µε όσες συνέπειες 
αυτό θα επιφέρει για εµάς τους ίδιους αλλά και την 
ελληνική οικονοµία και κράτος. Με την παρούσα 
µας λοιπόν διαµαρτυρόµαστε έντονα για το γεγο-
νός πως η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, αν και 
µια από τις πρώτες Π.Ε. της Ελλάδας σε κτηνοτρο-
φική παραγωγή, εξαιρέθηκε ουσιαστικά από την 
ως άνω ΚΥΑ, γεγονός που φέρνει εµάς τους κτηνο-
τρόφους της Λάρισας σε εξαιρετικά δυσµενή θέση 
και σας παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες».

Ασθενική αύξηση παρουσιάζουν οι ε-
κτάσεις του ελληνικού αµπελώνα την 
περίοδο 2017-2018, µετά την αδιάλει-
πτη µείωση από το 1990. Τα στοιχεία 
που δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή το αρµόδιο τµήµα Αµπέλου, Οίνου 
και Αλκοολούχων Ποτών για την αµπε-
λοοινική περίοδο 2017-2018 είναι εν-
δεικτικά και καταγράφουν συνολικά 
628.045 στρέµµατα αµπελώνα µε οι-
νοποιήσιµες ποικιλίες. Οι εκτάσεις αυ-
ξήθηκαν κατά 764 στρέµµατα ή 0,12% 
σε σχέση µε την περίοδο 2016-2017.

Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί, σύµ-
φωνα µε την επεξεργασία των στοιχεί-
ων που έκανε η ΚΕΟΣΟΕ, ότι παραµέ-
νουν άγνωστες οι εκτάσεις που έχουν 
φυτευθεί µε τη χορήγηση των Αδει-
ών Φύτευσης του έτους 2016, για το 
οποίο η τριετής προθεσµία λήγει τον 
Αύγουστο του 2019, οπότε θα γίνει 
γνωστό το τελικό ποσοστό φυτεύσε-
ων σε σχέση µε τα στρέµµατα που χο-
ρηγήθηκαν (6.300 στρέµµατα).

Η απογοητευτική εικόνα, όπως τη 
χαρακτηρίζει η συνεταιριστική οργά-
νωση, της εξέλιξης των εκτάσεων του 

ελληνικού αµπελώνα, κατά κύριο λό-
γο οφείλεται στην έλλειψη θετικών οι-
κονοµικών αποτελεσµάτων σε επίπε-
δο αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων, 
αφού µια σειρά παραγόντων µε κύρι-
ους, το υψηλότατο κόστος εισροών, 
την υψηλή φορολογία σε συνδυασµό 
µε τις χαµηλές τιµές σταφυλιών δεν α-
φήνουν περιθώρια κέρδους στους α-
µπελουργούς οι οποίοι βαθµιαίως ε-
γκαταλείπουν την καλλιέργεια.

Προσπάθεια αναστροφής αυτής της 
τάσης που έχει τις ρίζες της και στη δι-
αρθρωτική εικόνα των εκµεταλλεύσε-
ων (µέσος όρος αµπελουργικών εκµε-
ταλλεύσεων 3,95 στρέµµατα) θα γίνει 
από εδώ και στο εξής µε την παράλ-
ληλη στήριξη των υφιστάµενων εκ-
µεταλλεύσεων µέχρι 50 στρέµµατα, 
δεδοµένου ότι άλλαξαν τα κριτήρια 
προτεραιότητας µεγέθυνσης των µι-
κρών εκµεταλλεύσεων. 

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι η προθε-
σµία για την ψηφιακή υποβολή αιτη-
µάτων για τη χορήγηση νέων Αδειών 
Φύτευσης ξεκίνησε και θα µείνει ανοι-
κτή µέχρι τις 27 Μαρτίου.  

Θα δούμε και τους γαλατάδες
λέει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟ

Σε αρνητική τροχιά οι εκτάσεις 
του ελληνικού αμπελώνα

της χώρας µας και σε καµία περίπτωση δεν 
θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι µας να ταυτίζο-
νται µε τέτοιες περιπτώσεις. 

Σε ότι αφορά τις εµπλεκόµενες τυροκο-
µικές επιχειρήσεις που παρέλαβαν τις συ-
γκεκριµένες ποσότητες γάλακτος και ήδη 
µία εξ αυτών παραπέµφθηκε στην Πρωτο-
βάθµια Επιτροπή Παρατυπιών και Παραβά-
σεων, ενώ εντός των ηµερών θα ακολου-

θήσει και η παραποµπή της δεύτερης τυ-
ροκοµικής επιχείρησης.

Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα συνεχίζει τους συστη-
µατικούς και αδιάλειπτους ελέγχους για 
τη διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων από ελληνική πρώ-
τη ύλη, µε στόχο την προστασία τόσο των 
κτηνοτρόφων, όσο και του καταναλωτι-
κού κοινού.

Σε... εξηγήσεις προς τους αιγοπροβατοτρό-
φους υποχρεώνεται η διοίκηση του ΕΛΓΟ, 
µετά την εκρηκτική ανακοίνωση των Θεσ-
σαλών, την οποία δηµοσίευσε η Agrenda 
και στην οποία γίνονταν λόγος για ελέγ-
χους... προς τη λάθος κατεύθυνση. 

Μετά την πρόσφατη απόφαση του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου του ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα µε την οποία παραπέµπεται στον αρ-
µόδιο Εισαγγελέα κτηνοτροφική επιχεί-
ρηση για διερεύνηση τυχόν ποινικών πα-
ραβάσεων και µε αφορµή πρόσφατη ανα-
κοίνωση Κτηνοτροφικών Συλλόγων (Οµο-
σπονδία Θεσσαλίας), η οποία δηµοσιεύτη-
κε στον τύπο και σύµφωνα µε την οποία 
η διεξαγωγή της έρευνας για παραβάσεις 
εξαντλείται σε κτηνοτροφικές και όχι σε 
τυροκοµικές επιχειρήσεις, διευκρινίζου-
µε τα ακόλουθα, αναφέρει στην ανακοί-
νωσή του ο ΕΛΓΟ:

Η ανάγκη ελέγχου της συγκεκριµένης 
κτηνοτροφικής επιχείρησης, προέκυψε 
µέσω διασταυρωτικών έλεγχων που συνε-
χώς διεξάγονται στο σύστηµα «Άρτεµις», 
από τους οποίους διαπιστώθηκε ότι οι πο-
σότητες γάλακτος που παρέδωσε προς τυ-
ροκόµηση είναι δυσανάλογα µεγάλες σε 
σχέση µε το δηλωθέν ζωικό της κεφάλαιο.

Η συγκεκριµένη κτηνοτροφική επιχεί-
ρηση σύµφωνα µε τις ποσότητες γάλακτος 
που φέρεται να παρέδωσε, δεν είναι µια 
συνηθισµένη µέση κτηνοτροφική µονάδα 

Από τα σύννεφα 
∆εν είναι µια συνηθισµένη 
κτηνοτροφική µονάδα και 
σε καµιά περίπτωση δεν 

θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι 
να ταυτίζονται µε τέτοιες 

περιπτώσεις, αναφέρει 
στην ανακοίνωσή του 

ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ 

2016�2017

627.281

�1,47%

+10,12%

ΦΥΤΕΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ �ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�

628.045

2017�2018
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Η Ελλάδα έχει δικό της Σύμβουλο
αλλά η Γεωργία 4.0 θέλει τρέξιμο
Να καλύψετε το χάσμα γνώσης συνιστά στην ελληνική διοίκηση ο τεχνοκράτης 
της Κομισιόν Τάσος Χανιώτης, γιατί αυτή η ΚΑΠ έχει απαιτήσεις ακριβείας 

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Οι εξελίξεις τρέχουν και τα κράτη-µέλη θα πρέ-
πει να τακτοποιήσουν τα θέµατά τους, συνιστά 
ο διευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργί-
ας και Ανάπτυξης Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Τάσος Χανιώτης, αναφερόµενος 
στις νέες προκλήσεις που φέρνει η επικείµε-
νη Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Ο έµπειρος τεχνοκράτης, µιλώντας το µε-
σηµέρι της Τρίτης 5 Μαρτίου, σε εκδήλωση 
της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδηµίας, κατό-
πιν πρόσκλησης του προέδρου της, Οµότιµου 
Καθηγητή ΓΠΑ Γεωργίου Ζέρβα, ανέφερε πως 
το νέο µοντέλο παράδοσης θα κουµπώνει κα-
λύτερα στις ανάγκες του αγροτικού τοµέα κα-
θώς έχει χτιστεί σύµφωνα µε πιο ειδικούς στό-
χους. Εντούτοις δεν παρέλειψε να υπογραµµί-
σει πως οι νέες προκλήσεις εγκυµονούν και 
κινδύνους για όσους δεν καταφέρουν να προ-
σαρµοστούν στα νέα δεδοµένα και στις απαιτή-
σεις που φέρνει η γεωργία ακριβείας. Εκθέτο-
ντας την άποψή του, ο κ. Χανιώτης µίλησε και 
για προβλήµατα διασύνδεσης και επικοινωνί-
ας µεταξύ Βρυξελλών και κρατών-µελών, πα-
ράγοντα στον οποίο αποδίδεται διαχρονικά η 
χρονοτριβή στην εφαρµογή της ΚΑΠ. «Έµφα-
ση στην γεωργία της γνώσης για κάλυψη του 
επικοινωνιακού χάσµατος µεταξύ Βρυξελλών 
και κρατών-µελών, µεγαλύτερη µέριµνα για 
το περιβάλλον και το κλίµα στη βάση των δι-
αφορετικών αναγκών των κρατών-µελών και 
στροφή από την λογική των λεπτοµερών κα-

νόνων και ελέγχων στο πνεύµα µέτρησης ε-
πιδόσεων είναι τα ζητούµενα της νέας ΚΑΠ», 
είπε ο Τάσος Χανιώτης. Ο ίδιος, εµφανίστηκε 
αισιόδοξος για τα αποτελέσµατα που θα φέ-
ρει το νέο κανονιστικό πλαίσιο, όποτε και αν 
αυτό υιοθετηθεί, δεδοµένου των ευρωεκλο-
γών, αφού πλέον η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ έ-
χει χτιστεί σύµφωνα µε πιο ειδικούς στόχους 
και αυτό είναι που την διαφοροποιεί από τις 
προηγούµενες αναθεωρήσεις. 

Στοίχηµα το µοντέλο Γεωργία 4.0
Το µεγάλο στοίχηµα όµως, σύµφωνα µε τον 

κ. Χανιώτη, είναι η εφαρµογή του νέου µοντέ-
λου στη γεωργία, το οποίο ονοµάζει «Γεωργία 
4.0». Με απλά λόγια, πρόκειται για τις τεχνο-
λογίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε µικρούς 
και µεγάλους παραγωγούς να παράγουν πε-
ρισσότερα µε λιγότερες εισροές. Στην «πρά-
σινη επανάσταση» η «Γεωργία 3.0» αύξησε 
την παραγωγικότητα στο χωράφι αλλά µε συ-
νέπειες στο περιβάλλον. Το νέο µοντέλο έρ-
χεται να µηδενίσει τις επιπτώσεις αυτές. Ου-
σιαστικά, η νέα ΚΑΠ θέτει για πρώτη φορά ι-
σχυρές βάσεις µε ειδικούς και γενικούς στό-
χους για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ωστόσο, ο κ. Χανιώτης, τόνισε ότι οι τελευταί-
ες ΚΑΠ δεν έφεραν τα αποτελέσµατα που πε-
ρίµεναν οι αναλυτές, κάτι που ευελπιστούν 
πως η επικείµενη πολιτική θα δώσει τις λύ-
σεις που προσδοκούν. 

Για την αποτελεσµατική υπό προϋποθέσεις 
συµβολή του συστήµατος παροχής γεωργικών 
συµβούλων, µίλησε στην Agrenda, o κ. Χανιώ-

της, αναφέροντας πως κάθε χώρα έχει το δικό 
της σύστηµα. Υπάρχουν χώρες που ενεργοποι-
ούν αυτό το πρόγραµµα µέσω του υπουργεί-
ου, χώρες που ορίζουν συµβούλους από πα-
νεπιστήµια και άλλες που συνεργάζονται µε 
δίκτυα ιδιωτών. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα έχει 
ορίσει το σύστηµα παροχής συµβουλών µε τον 
νόµο που κατατέθηκε πρόσφατα και το ζητού-
µενο τώρα είναι να φανούν τα αποτελέσµατα 
στην πράξη. «Αυτό που θέλουµε εµείς ως Επι-
τροπή είναι να υπάρχει ένα σύστηµα ανοικτό, 
δηλαδή ένα είδος ελεύθερου ανταγωνισµού 
και να µπορεί να επιλέγει ελεύθερα ο παρα-
γωγός το που θα ζητήσει συµβουλές» είπε ο 
κ. Χανιώτης αναφορικά µε το θέµα.

Σε εκδήλωση στο Γεωπονικό το θέµα των 
Συµβούλων απασχόλησε πολύ κόσµο, µαζί και 

τις διαχειριστικές αρχές. 

Το νέο µοντέλο παράδοσης 
θα κουµπώνει καλύτερα 
στις ανάγκες του αγροτικού 
τοµέα καθώς έχει χτιστεί 
σύµφωνα µε πιο ειδικούς 
στόχους, τόνισε ο κ. 
Χανιώτης.

Η παραγωγή
φέτας θέλει
βοσκοτόπια 
και πρόβατα 
Το πρόβληµα της φέτας δεν 
λύνεται µε πριµ εξόδου, είπε ο 
κ. Χανιώτης, αρνούµενος τα 
σχετικά σενάρια, που όπως είπε 
δεν έχουν υποπέσει στην 
αντίληψή του. Αντίθετα, τόνισε, 
δεν υπάρχει ανάλυση της 
Επιτροπής που να µην 
αναδεικνύει την ανάγκη 
στήριξης µε συνδεδεµένη 
βοήθεια της εκτατικής 
κτηνοτροφίας. Κατά τον ίδιο, το 
πρόβληµα της φέτας είναι άλλο, 
καθώς όπως είπε 
χαρακτηριστικά «για να 
παράξεις φέτα πρέπει να έχεις 
γάλα και για να έχεις γάλα 
πρέπει να έχεις πρόβατα από 
συγκεκριµένες φυλές και για να 
έχεις πρόβατα, χρειάζεσαι 
βοσκοτόπια. 
Αυτό είναι το πρόβληµα της 
φέτας και αυτό το πρόβληµα 
πρέπει να λυθεί στη χώρα από 
τη χώρα και όχι από διάφορες 
θεωρίες συνωµοσίας».
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Το καλεντάρι Πιτσιόρλα 
για την τύχη της ΕΒΖ 
τώρα δείχνει 12 Μαρτίου
Τελευταία προθεσμία στους επενδυτές αλλά και στην ομάδα 
των τευτλοπαραγωγών που θέλουν να νοικιάσουν για να 
λειτουργήσουν το εργοστάσιο της ΕΒΖ στο Πλατύ, η Τρίτη 12 
Μαρτίου, διαφορετικά την επομένη θα ενεργοποιηθεί το plan b, 
ήτοι υπαγωγή στο άρθρο 106Β του πτωχευτικού 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μέχρι την ερχόµενη Τετάρτη 13 
Μαρτίου θα έχει ξεκαθαρίσει ορι-
στικά το τοπίο για το πώς θα προ-
χωρήσει το πρόγραµµα εξυγίαν-
σης της ΕΒΖ ΑΕ και εάν θα καρπο-
φορήσουν οι προσπάθειες να βρε-
θεί τρόπος ώστε να χρηµατοδοτη-
θεί µια περιορισµένη καµπάνια 
ζάχαρης και τη φετινή χρονιά µε 
γνώµονα κυρίως να µην κλείσει 
το εργοστάσιο και στο Πλατύ, για-
τί όπως λένε οι παραγωγοί «φου-
γάρο που σβήνει, δεν ξανανάβει».

Το νέο χρονικό ορόσηµο -σε µια 
διαδικασία που θυµίζει λάστιχο ε-
δώ και ένα δίµηνο- για τη λήψη κα-
θοριστικών αποφάσεων για το µέλ-
λον της ηµιθανούς ζαχαροβιοµη-
χανίας, προσδιορίστηκε σε συνά-
ντηση που είχε πολυµελής αντιπρο-

σωπεία των τευτλοπαραγωγών µε 
τον αρµόδιο αναπληρωτή υπουργό 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Στέρ-
γιο Πιτσιόρλα και µε την παρου-
σία του επικεφαλής της ΕΒΖ, Χρή-
στου Πούρη, το βράδυ της Τρίτης 
5 Μαρτίου, στα κεντρικά γραφεία 
της επιχείρησης.

Έπειτα από συζήτηση περίπου 
δύο ωρών, οι δύο πλευρές αποφά-
σισαν πως θα δώσουν ένα τελευ-
ταίο χρονικό περιθώριο στους υ-
ποψήφιους στρατηγικούς επενδυ-
τές, αλλά και στην οµάδα των τευτ-
λοπαραγωγών που έχει συστήσει 
µια εταιρεία και θέλει να ενοικιά-
σει το εργοστάσιο στο Πλατύ για 
να το λειτουργήσει η ίδια, µέχρι 
την ερχόµενη Τρίτη 12 Μαρτίου. 
Εφόσον, έως τότε, δεν υπάρξει κα-
µία κίνηση από µέρους τους που 
να σχετίζεται µε υποβολή δεσµευ-
τικής πρότασης συνοδευόµενη µε 
proof of funds, από τους δυνάµει 
επενδυτές και συγκεκριµένο πλά-
νο για την ενοι ίαση από το σχήµα 
των τευτλοκαλλιεργητών, αυτοµά-
τως θα ενεργοποιηθεί το plan b µε 
την υποβολή από την τράπεζα Πει-
ραιώς στο ∆ικαστήριο του αιτήµα-
τος εξυγίανσης µε υπαγωγή το άρ-
θρο 106Β.

«Παγώνει» το σενάριο
 της σαλαµοποίησης

Μάλιστα ο κ. Πιτσιόρλας ενηµέ-
ρωσε την αντιπροσωπεία των α-
γροτών πως το πλάνο εξυγίανσης 
της πιστώτριας τράπεζας έχει τρο-
ποποιηθεί επί τα βελτίω, ως προς 
τα θέλω της κυβέρνησης και των 
παραγωγών, το οποίο σηµαίνει ότι 
τουλάχιστον για τα πρώτα βήµατα 
εγκαταλείπεται η λύση της σαλα-
µοποίησης και η ΕΒΖ θα παραµεί-
νει ως ενιαίο σχήµα για να συνε-
χιστεί να αναζητείται, για κάποιο 
διάστηµα, συνολική λύση.

Ταυτόχρονα µε την κατάθεση 
του σχεδίου εξυγίανσης, η κυβέρ 

νηση θα δροµολογήσει κινήσεις 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προ-
κειµένου να της επιτραπεί να στη-
ρίξει χρηµατοδοτικά, µε ένα ποσό, 
το τελικό σχέδιο εξυγίανσης και 
να µπορέσει, µεταξύ άλλων, να ε-
ξοφλήσει και τους τευτλοπαραγω-
γούς για τα οφειλόµενα (σ.σ. 2,3 ε-
κατ. ευρώ) από τη σοδειά του 2018, 
αλλά και τη ασυγκόµιστα της Ορε-
στιάδας από το 2017, κάτι για το ο-
ποίο θα χρειαστεί, ίσως, από έναν 
έως και ενάµιση µήνες.

Έως 25 Μαρτίου οι de minimis
Συµφωνήθηκε επίσης να µεσο-

λαβήσει ο αναπληρωτής υπουρ-
γός προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης ώστε να ανακοινωθεί 
το ταχύτερο δυνατό, το ποσό που 
θα δοθεί στους παραγωγούς µέσω 
του de minimis ως αντιστάθµισµα 
για τις απώλειες παραγωγής έως 
και πάνω από 40% σε σχέση µε το 
µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας 
που κατέγραψαν το 2018, ώστε να 
ενισχυθεί το εισόδηµά τους. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Α-
ραχωβίτης έχει δεσµευτεί το ποσό 
που θα αποφασιστεί τελικά, να έ-
χει πιστωθεί στους λογαριασµούς 
των δικαιούχων µεταξύ 20 και το 
πολύ 25 Μαρτίου.

Λάστιχο
Το νέο χρονικό 
ορόσηµο -σε µια 
διαδικασία που 

θυµίζει λάστιχο εδώ 
κι ένα δίµηνο- για τη 
λήψη καθοριστικών 
αποφάσεων για το 

µέλλον της ηµιθανούς 
ζαχαροβιοµηχανίας

Έστω 15.000 
στρέµµατα

Αναζητείται τρόπος 
για να σπαρθούν 

έστω 15.000-20.000 
στρέµµατα και να µη 

χαθεί η χρονιά

Στα τυφλά
Για τα πρώτα βήµατα 

εγκαταλείπεται η λύση 
της σαλαµοποίησης και 

η ΕΒΖ θα παραµείνει 
ως ενιαίο σχήµα 
για να συνεχιστεί 

να αναζητείται, για 
κάποιο διάστηµα, 
συνολική λύση

∆υνατότητα σποράς 
50.000 στρεµµάτων, 
χωρίς εγγυήσεις 
πληρωµής   
Σε σχέση µε την προοπτική της 
καλλιέργειας, ο κ. Πιτσιόρλας 
ανέφερε ότι για να µη χαθεί το 
2019 υπάρχει η δυνατότητα να 
δοθεί σπόρος για την καλλιέργεια 
µέχρι και 50.000 στρεµµάτων, 
εφόσον επιθυµούν οι παραγωγοί 
να σπείρουν, αλλά δήλωσε 
αδυναµία να εγγυηθεί πως θα 
µπορέσει η ΕΒΖ να 
χρηµατοδοτήσει την καµπάνια για 
την επεξεργασία της σοδειάς που 
θα προκύψει. Τούτων δοθέντων 
και µε δεδοµένο ότι οι 
παραγωγοί ζητούν εγγυήσεις 
καλής πληρωµής για να 
σπείρουν, έµεινε ανοικτό να 
επανέλθουν την ερχόµενη Τρίτη 
ή Τετάρτη ξανά στο τραπέζι της 
συζήτησης και να εξεταστεί εάν 
είναι δυνατό να βρεθεί τρόπος 
για να σπαρθούν έστω 15-
20.000 στρέµµατα και να µη 
χαθεί η χρονιά. Υπό αυτή την 
έννοια, τα σπουδαία αναµένονται 
από την Τρίτη και µετά.

Στις 5 Μαρτίου 
αντιπροσωπεία 
τευτλοπαραγωγών 
είχε συνάντηση µε τον 
αναπληρωτή υπουργό 
Οικονοµίας Στέργιο 
Πιτσιόρλα και τον 
επικεφαλής της ΕΒΖ, 
Χρήστο Πούρη.

Ένα φουγάρο που σβήνει, δεν 
ξανανάβει, λένε οι παραγωγοί.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Η πολιτική κρίνεται από 
τα αποτελέσµατα και όχι 
µόνον από τα κίνητρα των 
κυβερνώντων. Είναι πολύ 
παρακινδυνευµένο να 
κάνουµε τώρα «τη σούµα». 
Αυτή θα γίνει µε την ψήφο 
του ελληνικού λαού κι από 
την αποτίµηση των 
δεδοµένων κι όχι κάποιας 
τυχαίας καραµπόλας».

ΒΕΝΣΑΝ ΚΑΣΕΛ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Όλοι θέλουµε να είµαστε 
σαν τον Βιντόκ που 
εξεγέρθηκε ενάντια στην 
Αρχή (σ.σ για το ρόλο του 
«Ο τυχοδιώκτης του 
Παρισιού»). Όταν 
ανακαλύπτεις ότι τέτοιοι 
άντρες είχαν το κουράγιο 
να υψώσουν το ανάστηµά 
τους ενάντια σε όλους, 
είναι συναρπαστικό».

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΧΑΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
«Η ΕΕ έχει υπερτιµήσει τη 
Ρωσία και έχει υποτιµήσει 
την Κίνα. Η Κίνα δεν 
ενδιαφέρεται πώς και εάν 
µία χώρα µπορεί να 
αποπληρώσει τα δάνεια, 
που της χορηγεί. Και εάν 
δεν µπορεί να πληρώσει, 
υπάρχει πίεση να 
µεταφερθεί η ιδιοκτησία 
υποδοµών σε εκείνη».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ, ΜΕ ∆ΥΟ ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΚΕ, ΜΠΗΚΕ Η ΒΑΡΥΧΕΙΜΩΝΙΑ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Παγιώθηκε
Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει 
παγιώθηκε λέει η πτώση των 
τιµών παραγωγού στο 
αγελαδινό, τακτική που όπως 
λέει Ένωση της µαυρόασπρης 
φυλής δηµιουργεί ασφυξία κι 
αναγκάζει τους παραγωγούς 
να πουλήσουν ή ακόµη και να 
σφάξουν τα ζώα τους 
προκειµένου να αντέξουν τις 
σκληρές συνθήκες που τους 
επιβάλλει η αγορά.

 

Ανέκδοτο
Το ανέκδοτο µε τον Τοτό το 
ξέρετε; Κάτι τέτοιο θυµίζουν 
τα νέα ορόσηµα που δίνει 
διαρκώς ο αναπληρωτής 
Πιτσιόρλας για την τύχη της 
ηµιθανούς ζαχαροβιοµηχανίας. 
Όσο για το αν θα σπαρθούν 
φέτος τεύτλα, υπάρχει λέει 
δυνατότητα να δοθεί σπόρος 
µέχρι για 50.000 στρέµµατα, 
για την πληρωµή τους ωστόσο 
δεν εγγυάται.

 

Καθοδηγητής
Σε ρόλο Χανιώτη για τη νέα 
ΚΑΠ και ο πρώην υπουργός 
της πλατείας που χτυπάει 
καµπανάκια στη διοίκηση να...
τρέξει για να µην πάνε στον 
βρόντο, οι προσπάθειες του 
(λέµε τώρα) και υπάρξουν 
καθυστερήσεις στα στρατηγικά 
σχέδια. Ακόµα, λέει, δεν έχει 
ανοίξει ο δηµόσιος διάλογος για 
πολιτικές αποφάσεις επί των 
δικαιωµάτων και της σύγκλισης.

Προσοχή οι χαρταετοί στις δορυφορικές κεραίες 

Στο Φόρουµ των ∆ελφών προ ηµερών σε αρκετές οµιλίες, δια-
τυπώθηκε ο κίνδυνος η χώρα µας να βρεθεί στη λάθος πλευρά 
ενός «Ψηφιακού Παραπετάσµατος», µε καταστροφικές συνέ-
πειες για την οικονοµία και την κοινωνία, κάτι που επιβεβαι-
ώνει και σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ. Κατά τα λοιπά, τα δορυ-
φορικά µπαστουνάκια προετοιµάζονται για εξαγωγή αγροτι-
κής πολιτικής στα Βαλκάνια, µόνο που δεν ξέρουµε αν στη... 
φωτογραφία θα καταφέρει να µπει σφήνα - χαλώντας το καρέ 
- κι άλλος διεκδικητής. Όσο για τα προσωπικά δεδοµένα, κάτι 
πήγε να πει κι ο τεχνοκράτης των Βρυξελλών τις προάλλες... 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στον προεκλογικό 
αχταρµά και τα 
σενάρια για νέο 
κύκλο επιδοτούµενων 
φωτοβολταϊκών, προς 
αποκατάσταση αδικιών 
και τα συναφή. Βέβαια, 
πολλοί έχουν καεί 
από το προηγούµενο...
φιλόδοξο εγχείρηµα και 
κρατούν µικρό καλάθι. 

Στο θέµα πάντως 
της ΕΒΖ, για το 
µόνο που κόπτονται 
είναι η µετάταξη 
στο ∆ηµόσιο των 
259 εργαζοµένων, 
ενώ για τους 
τευτλοπαραγωγούς, 
που µετρούν µερικές 
χιλιάδες µόνο για κάτι 
de minimis, στα τέλη 
Μαρτίου εγγυώνται.

Υβρίδια
 Οι ειδικοί τα είπαν όλα στο 

Cotton Conference της 
Αgrenda, ότι το ποιοτικό 
βαµβάκι, θέλει οµοιόµορφα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και να 
µην κάνει ο καθένας τα δικά 
του, γι’ αυτό και απαιτούνται 
συλλογικά σχήµατα.

 Μα καλά, πάλι πάνε να 
αφήσουν απέξω τη Λάρισα 
ακόµη και στον καθορισµό του 
αριθµού των εργατών γης από 
Τρίτες χώρες; Θύελλα 
αντιδράσεων από παραγωγούς 
του νοµού για τη νέα ΚΥΑ που 
βγάζει εκτός την κατ’ εξοχήν 
αγροτική περιοχή της χώρας. 

 Τα προβλήµατα µε τους 
δασικούς χάρτες, εκτός από 
απλήρωτους αγρότες, αν δεν 
επιλυθούν, απειλούν και ττην 
ένταξη τους σε προγράµµατα, 
όπως τα βιολογικά και η 
νιτρορύπανση, µε τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε να καιροφυλακτούν. 

;

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
ΑΘΛΗΤΗΣ
«Με... τρέλαναν οι 
πανηγυρισµοί των 
Σουηδών. Όταν έκανε το 
ρεκόρ ο Νίλσον και τους 
άκουσα να πανηγυρίζουν... 
τρελάθηκα. Γνώριζα από 
τις προπονήσεις ότι µπορώ 
να κάνω καλά άλµατα και 
είπα θα το πετύχω. Εβαλα 
στόχο να φτάσω πιο 
µακριά. Το έκανα».

Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι 
η επίσκεψη δεν 
έχει καµιά σχέση 
µε τη γρίπη των 
πτηνών!

Κάθε ηµέρα και κάτι νέο γι’ αυτή τη ρύθµιση 
των 120 ηµερών. Τη µια µαθαίνουµε ότι 
µειώνεται η δόση για τους αγρότες, την άλλη 
ότι θα ενταχθούν µόνο όσοι έχουν χρέη από 
τα 3.600 ευρώ και άνω. Το µόνο που δεν µας 
λένε είναι πότε ακριβώς θα τρέξει η ρύθµιση. 
Στην αρχή έλεγαν Φλεβάρη, λίγο µετά το 
πήγαν πρώτο δεκαήµερο του Μάρτη και τώρα 
ψιθυρίζουν κάτι για τέλος του µήνα. Με τους 
ρυθµούς αυτούς και µε τις αντιδράσεις όπως 
φαίνεται των θεσµών, καλό καλοκαίρι... 

Κάπως έτσι, από σήµερα σε αύριο, πάει 
όπως µαθαίνουµε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η 
πληρωµή των υπολοίπων της εξισωτικής 
αποζηµίωσης τους 2013 και 2014. Αρχικά η 
Βάθη – αισιόδοξη όπως πάντα – έλεγε ότι τα 
λεφτά που περιµένουν τόσο χρόνια οι 
αγρότες θα πιστωθούν τον ∆εκέµβρη του 
2018. Από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Οι 
τελευταίες πληροφορίες, πάντως, λένε ότι αν 
τελικά µπορέσει η κυβέρνηση να βρει τα 
λεφτά χωρίς να πάρουν χαµπάρι οι κοινοτικοί 
τότε ίσως και να τα δώσουν τον Ιούνιο. Λες; 

Πάντως µε την πληρωµή των πρώτων επτά 
συνδεδεµένων δεν έχουν παράπονο οι 
αγρότες… τα κατάφεραν. Ή µήπως έχουν; Η 
αλήθεια είναι ότι µετά την επίσης 
καθυστερηµένη πληρωµή τους (ευτυχώς όχι 
ίδια µε αυτή που βιώνουν οι δικαιούχοι του 
πριµ στο βαµβάκι) δεν ήταν λίγα τα τηλέφωνα 
αναγνωστών µας που ρωτούσαν γιατί βρήκαν 
λιγότερα λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι οι τιµές 
που ανακοινώθηκαν στο παρά πέντε ήταν 
µειωµένες σε σχέση µε πέρυσι, οπότε αυτός 
είναι και ο βασικός λόγος!

Παράδοξο και όµως συνέβη. Έβγαλαν νέα 
ΚΥΑ για την κατανοµή αγρεργατών, µοίρασαν 
σε όλους τους νοµούς και άφησαν τη Λάρισα 
απ’ έξω. Τον πιο αγροτικό νοµό της χώρας. Με 
ποιο σκεπτικό; Κάνεις δεν µπορεί να 
καταλάβει, αλλά κάτι µας λέει ότι µετά τις 
αντιδράσεις που ξεκίνησαν ήδη, πολύ σύντοµα 
θα βγει τροποποίηση της εν λόγω απόφασης. 
Κατά τα άλλα στα Τρίκαλα προβλέπονται 200 
θέσεις, 90 στη Μαγνησία και 1.200 στην 
Καρδίτσα. Άσε που πέρυσι στη Λάρισα είχαν 
κατανεµηθεί 600 θέσεις για εξαρτηµένη 
εργασία και άλλες 500 για εποχική.

Το ότι διανύουµε προεκλογική περίοδο 
είναι γνωστό. Το ότι όµως οι επικεφαλής της 
πλατείας Βάθη υπόσχονται κάθε µέρα και 
κάτι διαφορετικό ανάλογα µε την περιοχή 
που επισκέπτονται το διαπιστώνουµε µέρα µε 
την ηµέρα. Σειρά τώρα είχε η Κρήτη όπου ο 
υπουργός Αραχωβίτης υποσχέθηκε να 
εντάξει τη γραβιέρα που παράγεται στο νησί 
στα σχολικά γεύµατα µαζί µε τη Φέτα. Να 
µάθουµε όµως και το έτος ένταξης της γιατί 
το τρέχον το χάσαµε…          Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
τις 28 Φεβρουαρίου έ-
ληγε, τυπικά, η ενηµε-
ρότητα των ασφαλισµέ-
νων στον ΕΦΚΑ αγροτών. 

Το ταµείο όφειλε να κάνει τις δι-
ασταυρώσεις του και να ανανεώ-
σει αυτόµατα τις ενηµερότητες για 
τους αφαλισµένους που είναι τυ-
πικά εντάξει και δεν έχουν οφει-
λή. Κι όµως αυτό δεν έγινε. Κι όχι 
µόνο δεν έγινε, αλλά οι αγρότες 
που είχαν ανάγκη περίθαλψης υ-
ποχρεώνονταν να επευθύνονται 
στο πρώην ΤΕΒΕ και να παίρνουν 
από εκεί... συγκατάθεση, προκει-
µένου να τύχουν νοσηλείας.   

  Απεργία πείνας
ΥΠΑΡΧΟΥΝ όµως και πολύ χει-
ρότερα! Όπως ο αγρότης που πα-
ραµένει απλήρωτος από το περα-
σµένο καλοκαίρι για τα σταφύ-
λια που παρέδωσε στην εξαγωγι-
κή επιχείρηση Φραγκίστα και δεν 
φαίνεται... να βλέπει από πουθε-
νά φως. Η προϊσταµένη, µάλιστα, 
της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Ε-
λέγχων και Επιθεωρήσεων του υ-
πουργείου του δηλώνει πως δεν 
µπορεί να κάνει τίποτα, γιατί το 
συµβάν έλαβε χώρα πριν από τις 
15 Φεβρουαρίου που εκδόθηκε 
η υπουργική απόφαση βάσει του 
νόµου 4492/2017. Ο άνθρωπος, 
βρισκόµενος σε δεινή οικονοµική 
θέση, έχει αποφασίσει να προχω-
ρήσει σε απεργία πείνας αν τις ε-
πόµενες ώρες και µέρες οι αρµό-
διες αρχές δεν επιληφθούν της υ-
πόθεσης (ρεπορτάζ σελ. 10-11). 

  Εκτός ελέγχου
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αµφιβολία 
ότι το θέµα που άνοιξε µε  
τις ανακοινώσεις του ΕΛ-
ΓΟ, αναφορικά µε κτηνο-
τρόφο ο οποίος παρέδιδε 
ασυνήθιστα µεγάλη -για τα 
µέτρα της εκµετάλλευσής 
του- ποσότητα γάλακτος σε 
γαλακτοβιοµηχανίες, έχει 
ακόµα πολύ ουρά! Οι πλη-
ροφορίες µας θέλουν τους ε-
λεγκτές του ΕΛΓΟ να βρίσκονται 

στα ίχνη δύο γνωστών γαλακτο-
βιοµηχανιών από τη Βόρεια Ελ-
λάδα, οι οποίες δικαιολογούσαν 
έτσι τα «ισοζύγια γάλακτος» για 
την παραγωγή φέτας. Αναµένω 
µε ενδιαφέρον τη συνέχεια!

  Σφίξαν τα γάλατα
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι αυτό τον και-
ρό γίνονται πολλά χατίρια. Άλλα 
για να διευκολύνουν τους αγρό-
τες, όπως κάποιες από τις αποφά-
σεις για de minimis που περιφέ-
ρουν µε περηφάνεια οι κυβερνώ-
ντες και άλλα για να διευκολύνουν 
τους µεγαλοσχήµονες, επιλογές 
οι οποίες συνήθως περνούν απα-
ρατήρητες. Πολλές από τις τελευ-
ταίες λειτουργούν σε βάρος των 
παραγωγών, όπως συµβαίνει εν 
προκειµένω... µε τα γάλατα! 

  Μικρο...ψηφία 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ εκτιµώ ότι ήταν, 
τουλαχιστον σε κάποια σηµεία, η 
Cotton Conference που οργάνωσε 
το περασµένο Σάββατο η Agrenda 
στο πλαίσιο της Agrothessaly στη 
Λάρισα. Ακούστηκαν πολλές αλή-
θειες, συγκρατώ όµως αυτό που τό-
νισε ένας βαµβακοκαλλιεργητής. 
Η επιβολή κανόνων για τη βελτί-
ωση της ποιότητας στις παραδό-
σεις βάµβακος, είπε, είναι απλή. 
Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούλη-
ση. Όµως, το πολιτικό σύστηµα, α-
ντί να επενδύει στο δύσκολο πεδίο 
της βελτίωσης και αποτίµησης της 
ποιότητας, επιλέγει να διευκολύνει 
και να αποσπά ψήφους από τους 

«µικροαπατεώνες», περνώντας 
τους χωρίς πολύ έλεγχο, όλα 

τα κιλά όλα τα λεφτά!

  Ταχύρυθμα 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ να ευλο-
γήσω... τα γένια µας, πρέπει 
να πω, ότι, από ‘κείνο το µε-
σηµέρι στην Agrothessaly, 
λες και κάτι άλλαξε στη σχέ-
ση βαµβακοκαλλιεργητών 
και εκκοκκιστών! Παιδιά ε-
λάτε να το δούµε... µαθαίνω!       

Αυτό τον καιρό 
γίνονται πολλά 
χατίρια. Άλλα για 
να διευκολύνουν 
τους αγρότες, 
όπως κάποιες από 
τις αποφάσεις 
για de minimis 
που περιφέρουν 
µε περηφάνεια 
οι κυβερνώντες 
κι άλλα για να 
διευκολύνουν τους 
µεγαλοσχήµονες,  
επιλογές οι οποίες 
συνήθως περνούν 
απαρατήρητες. 
Πολλές από 
τις τελευταίες 
λειτουργούν 
σε βάρος των 
παραγωγών, 
όπως συµβαίνει εν 
προκειµένω... µε τα 
γάλατα! 

O 
Τζορτζ Ουάσινγκτον θεωρούσε ό-
τι είναι «ισχυρές µηχανές» που τις 
καταχρώνται εύκολα «πονηροί  και 
φιλόδοξοι πολιτικοί χωρίς αρχές». 

Ο Άγγλος ποιητής Αλεξάντερ Πόουπ πίστευε 
ότι «εκµεταλλεύονται την τρέλα των πολλών 
προς όφελος των λίγων». Και δεν ήταν οι µό-
νοι. Πολλοί πολιτικοί διανοητές κατά τον 18ο 
αιώνα -όταν γεννήθηκε η σύγχρονη δηµοκρα-
τία στην Αµερική και τη Βρετανία - είχαν αρ-
νητική άποψη για τα πολιτικά κόµµατα. Γιατί 
λοιπόν παραµένουµε σήµερα τόσο προσκολ-
ληµένοι σε αυτά; Αυτό είναι το ερώτηµα που 
πρέπει να µας απασχολήσει µετά τη δηµιουρ-
γία, στις 18 Φεβρουαρίου, ενός βρετανικού 
πολιτικού κόµµατος που στην πραγµατικότη-
τα δεν είναι καθόλου κόµµα. Η νεοσύστατη Α-
νεξάρτητη Οµάδα περιλαµβάνει οκτώ βουλευ-
τές που παραιτήθηκαν από το Εργατικό Κόµµα 
και τρεις βουλευτές που παραιτήθηκαν από το 
Συντηρητικό Κόµµα. Σε µια δηµοσκόπηση, οι 
11 αυτοί βουλευτές απολαµβάνουν τη στήριξη 

του 14% του πλη-
θυσµού.

Σε ένα τοπίο ό-
που κυριαρχούν 
όλο και περισσό-
τερο αλγόριθµοι 
οι οποίοι ευνοούν 
την οργή και τον 
εξτρεµισµό, η α-
πόσταση µέχρι την 

κατάληψη των κοµµάτων από οργισµένες, εξ-
τρεµιστικές µειοψηφίες ήταν µικρή. Το ερώ-
τηµα τώρα είναι κατά πόσον κάτι τόσο άµορ-
φο όσο η «Ανεξάρτητη Οµάδα» µπορεί να προ-
σελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι έµειναν ά-
στεγοι από αυτές τις αλλαγές. [...].Το πιο ου-
σιαστικό ερώτηµα είναι αν µπορεί κάτι να πά-
ρει τη θέση του σύγχρονου πολιτικού κόµµα-
τος. Ίσως να υπάρχει χώρος στη Βρετανία και 
τις ΗΠΑ που θα επιτρέψει σε δηµάρχους και 
δηµοτικούς συµβούλους να κερδίσουν εκλο-
γικές αναµετρήσεις στη βάση τοπικών θεµά-
των και µε τοπικές συνεργασίες, όπως γίνεται 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ίσως επίσης να 
µπορεί να οικοδοµηθούν διακοµµατικές συµ-
µαχίες γύρω από συγκεκριµένα ζητήµατα.[...]. 

Αν η φιλοσοφία και η πολιτική των κοµ-
µάτων δεν έχει πλέον µαζική απήχηση, ί-
σως πάρουν τη θέση τους νέοι οργανισµοί, 
όπως ιντερνετικά δίκτυα. Κανείς δεν το ξέ-
ρει, γι’αυτό και η πολιτική σήµερα είναι τό-
σο ρευστή. Υπάρχουν κι άλλες πιθανότη-
τες. Η Ανεξάρτητη Οµάδα µπορεί να µεγα-
λώσει και να µετατραπεί σε κανονικό κόµ-
µα. Η µπορεί στις επόµενες εκλογές να εξα-
φανιστεί. Το παλιό σύστηµα πεθαίνει, αλλά 
το καινούργιο δεν έχει ακόµη γεννηθεί... 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ WASHINGTON POST

Ήρθε το τέλος
των πολιτικών
κομμάτων;

ΤΗΣ ΑΝ ΑΠΛΜΠΟΜ*
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Αγαπητέ Αλέξανδρε, 

O
Φίλος που είχε τη χαρά να παρακολουθήσει 
την οµιλία σας στο @delphiforum µου µετέ-
φερε γραπτώς κάποια κοµµάτια. Καθώς ει-
πώθηκαν δηµόσια σε ένα forum διαλόγου, 

είπα και εγώ να αντιπαραθέσω κάποιες απόψεις δηµό-
σια προς όφελος του διαλόγου!

∆ιαβάζω, την ενδιαφέρουσα ρητορική σας ερώτηση 
για το «Τι είναι πιο Ελληνικό; Μία ελληνικής ιδιοκτησίας 
εταιρεία που εισάγει κριθάρι απ’ έξω ή µια εταιρεία που 
αγόρασε το κριθάρι από εδώ στηρίζοντας 2.500 Έλληνες 
παραγωγούς;». Χαίροµαι που το περιεχόµενο του ερω-
τήµατος σας θέτει και τις βάσεις για την απάντησή της!

Περισσότερο «ελληνική», δηλαδή πιο παραγωγική 
για την ελληνική οικονοµία µε όρους προστιθέµενης 
αξίας ανά µονάδα κύκλου εργασιών, είναι µία εταιρεία 
που παράγει µπύρα µε ελληνικό κριθάρι, στηρίζει πολ-
λούς Έλληνες αγρότες ΚΑΙ έχει ελληνική ιδιοκτησία! 
Αυτό είναι το ιδανικό!

Για να είµαστε απόλυτα ξεκάθαροι, µε τον όρο «ελλη-
νική ιδιοκτησία» δεν εννοούµε φυσικά την ιθαγένεια 
των µετόχων, αλλά τη φορολογική τους έδρα και κυ-
ρίως τη βάση της οικονοµικής στους δραστηριότητας 
! Αν οι µέτοχοι της εταιρείας δηλαδή, πέρα από την ί-
δια την εταιρεία, φορολογούνται στην Ελλάδα ή -όπως 
στη δική σας περίπτωση καθώς είστε 100% θυγατρική 
της Heineken- στην Ολλανδία ή σε άλλες χώρες. Πού 
είναι το «σπίτι» τους; Πού «µαζεύουν» τα κέρδη τους; 
Πού καταρτίζουν τη διεθνή τους στρατηγική; Πού πα-
ράγουν τα στρατηγικά τους προϊόντα? Πού παράγουν 
καινοτοµία και γνώση;

Με βάση τα παραπάνω το συµπέρασµα σας ότι: «…εί-
ναι ψευτοδίληµµα αν η ιδιοκτησία (µιας εταιρείας) εί-
ναι ελληνική ή ξένη…» µου δίνει την ευκαιρία να αντι-
παραθέσω ότι η ιδιοκτησία στην παγκοσµοποιηµένη οι-
κονοµία µόνο «ψευτοδίληµµα» δεν είναι!

Το αντίθετο, είναι κλειδί επιτυχίας για µία οικονο-
µία. Εθνικές οικονοµίες µε µεγάλο πληθυσµό ι-
διόκτητων εξωστρεφών, καινοτόµων, ποιοτικών, 

µεταποιητικών επιχειρήσεων, ηγούνται του διεθνούς ε-
µπορίου, επιδεικνύουν ισχυρή  ανταγωνιστικότητα, προ-
σελκύουν επενδύσεις, ανθρώπινο ταλέντο, δανείζονται 
µε χαµηλά  επιτόκια και ασκούν διεθνή  επιρροή . Αντίθε-
τα, χώρες µε περιορισµένη βάση ιδιοκτησίας µετα-
ποιητικών–παραγωγικών επιχειρήσεων, είναι 
ουραγοί  στην ανταγωνιστικότητα και αντι-
µετωπίζονται από τις εταιρείες ως «Αγο-
ρές», δηλαδή δεξαµενές καταναλωτών 
ή ευκαιρίες εύκολης κερδοφορίας! Οι 
διαφορές στην ποιότητα ζωής και την 
ευηµερία των πολιτών µεταξύ  των χω-
ρών της πρώτης και της δεύτερης κα-
τηγορίας είναι προφανείς.

Στη χώρα µας σήµερα σε πολλούς κλά-
δους, όπως και στη µπύρα, τον µεγαλύτε-
ρο όγκο επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν 

τον κατέχουν οι «Ελληνικής Βάσης, Ιδιοκτησίας και Πα-
ραγωγής» επιχειρήσεις αλλά οι «Εισαγωγικές-Εµπορι-
κές επιχειρήσεις», και οι «Πολυεθνικής Ιδιοκτησίας Επι-
χειρήσεις» όπως η δική σας. Η συγκέντρωση της επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας, µε άλλα λόγια, του πλούτου 
και οι ανισότητες που προκύπτουν, είναι και ευρωπαϊκό 
και διεθνές φαινόµενο. Συγκαταλέγεται στις µεγαλύτε-
ρες προκλήσεις της ανθρωπότητας σήµερα µαζί µε την 
κλιµατική αλλαγή και τις θρησκευτικές συγκρούσεις.

Για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου σε λίγους 
και την περιθωριοποίηση της «παραγωγής των 
πολλών», επίτρεψε µου παρακαλώ να σας δώ-

σω και κάποια συνταραχτικά στοιχεία για την Ευρώπη:
 Τρόφιµα και Ποτά παράγουν ένα τζίρο 1,1 τρισε-

κατοµµύρια ευρώ. 
 Από αυτά, τα 800 δισεκατοµµύρια ευρώ ή το 70% πα-

ράγεται από 25 εταιρείες µόνο, µεταξύ των οποίων είναι 
και η εταιρεία που διευθύνετε, η Heineken! 

 Όλες, και οι 290.000 µικροµεσαίες ευρωπαϊκές ε-
ταιρίες του κλάδου, -η ραχοκοκαλιά δηλαδή της πραγ-
µατικής οικονοµίας- παράγουµε 538 δισεκατοµµύρια, 
δηλαδή 262 δισεκατοµµύρια λιγότερα από τις ΤΟΠ 25! 

 Κατά µέσον όρο µία ευρωπαϊκή µικροµεσαία εται-
ρεία τροφίµων και ποτών είναι 18.000 φορές µικρότε-
ρη από µια ΤΟΠ 25 ευρωπαϊκή εταιρεία του κλάδου!

 Στον σχετικό πίνακα µε τις 100 µεγαλύτερες εταιρεί-
ες τροφίµων και ποτών, δίπλα στο όνοµα της κάθε µίας, 
υπάρχει και η χώρα της. Καµία δεν έχει την Ελλάδα…

Εκτός από τις χώρες, η έδρα της ιδιοκτησίας είναι πο-
λύ σηµαντική και για τις εταιρείες και καθορίζει την ε-
πιτυχία τους. Στη χώρα µας, οι ελληνικής ιδιοκτησίας, 
παραγωγικές ή/και καθετοποιηµένες επιχειρήσεις, αυ-
τές δηλαδή  που δηµιουργούν τη µεγίστη προστιθέµε-
νη αξία, είναι έντονα εκτεθειµένες σε εξωγενείς παρά-
γοντες που µπορούν να τις εξαφανίσουν.

Τα capital controls, το ακριβό χρήµα, η φορολο-
γία, οι αυξηµένες εισφορές χτυπούν κυρίως τις 
ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις και τα δικά 

µας στελέχη!
Εµείς καλούµαστε πολλές φορές, να προεξοφλούµε 

το σύνολο των αγορών µας σε πρώτες ύλες ενώ την ίδια 
στιγµή πιστώνουµε τους πελάτες µας γιατί «έτσι δουλεύ-

ει η αγορά»! Εµείς καλούµαστε να βρούµε κεφά-
λαια µε χαµηλές αποτιµήσεις λόγω country 

risk και µε 6, 7 και 10 φορές υψηλότερο 
κόστος χρήµατος από οµοειδείς εταιρί-
ες µε ιδιοκτησία στην Ολλανδία ή στο 
Βέλγιο ή όπου αλλού!

Είπατε ότι επενδύσατε 100 εκατοµ-
µύρια µέσα στην κρίση, φαντάζοµαι 
για να διατηρήσετε την ηγετική σας, 
κερδοφόρα θέση στην µεγάλη ελλη-

νική Αγορά του Ζύθου στην οποία κα-
τέχετε µερίδιο άνω του 50%. Εάν στο ί-

διο διάστηµα, ήσασταν ελληνικής Ιδιοκτη-

σίας εταιρεία, και είχατε εδώ τη βάση για όλες τις επι-
χειρηµατικές σας δραστηριότητες, θα είχατε επενδύσει 
τα τριπλάσια και τετραπλάσια χρήµατα, ΕΑΝ (που ∆ΕΝ) 
θα µπορούσατε να τα βρείτε από τις ελληνικές τράπε-
ζες και το Χρηµατιστήριο.

Η έδρα της ιδιοκτησίας σας, λοιπόν, µόνο «ψευ-
τοδίληµµα δεν είναι»!

∆ικό µου ρητορικό ερώτηµα, τώρα: Θέλουµε 
όµως στην Ελλάδα περισσότερες «πολυεθνικής ιδιοκτη-
σίας επιχειρήσεις»;

Φυσικά και τις θέλουµε, ιδανικά δε, θα θέλαµε να εί-
χαν την έδρα τους στην Ελλάδα!

∆ιακαώς όµως θέλουµε και περισσότερες και πιο εύ-
ρωστες ελληνικής ιδιοκτησίας η/και βάσης µεταποιη-
τικές – παραγωγικές επιχειρήσεις!

Και κυρίως, ανοικτές αγορές!
Το µέγεθος του βιοτικού επιπέδου και του εθνικού 

πλούτου της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας εί-
ναι ευθέως ανάλογο µε την ικανότητάς της να καταστεί, 
όχι «χώρα αγορά-δεξαµενή καταναλωτών» αλλά «χώ-
ρα βάση» ιδιοκτησίας, διοίκησης και ταλέντου, έρευ-
νας και καινοτοµίας εταιρειών, που παράγουν διεθνώς 
εµπορεύσιµα αγαθά!

Στρατηγικά, αυτή πρέπει να είναι η υψίστη προτεραι-
ότητα µας, άµεσα συνδεδεµένη µε το εθνικό  µας εισό-
δηµα, το βιοτικό  µας επίπεδο, τη δηµιουργία, την εργα-
σία, την γνώση, την αξιοποίηση του ταλέντου µας και 
συνολικά  την ευηµερία της χώρας µας.

Εάν η χώρα µας δεν αυξήσει άµεσα την ελκυστικότη-
τα της, πρώτα από όλα για τις λίγες παραγωγικές επι-
χειρήσεις που υπάρχουν σήµερα στον τόπο, τότε θα α-
ποµακρυνθεί ακόµα περισσότερο από τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο! Είναι µονόδροµος!

Επίλογος: Νοµίζω ότι χρειάζεστε ένα νέο «ελληνικό» 
επιχείρηµα καθώς το «ελληνικό κριθάρι» δεν είναι 
πλέον µόνο δικό σας πλεονέκτηµα! Τα τελευταία 

3 χρόνια έχουµε επιτέλους και στην Ελλάδα το πρώτο 
βυνοποιείο που δεν ανήκει στην εταιρεία σας. Όλοι οι 
Έλληνες ζυθοποιοί µπορούµε να παράγουµε µε ελλη-
νικές βύνες!!! Πριν, όπως καλά γνωρίζετε, ήταν αδύνα-
τον, καθώς το µονοπώλιο της βύνης και για πολλά χρό-
νια το µονοπώλιο της ίδιας της µπύρας, ήταν δικό σας! 

Πάντα χαίροµαι να σας διαβάζω και να σας ακούω.

ΜΕ ΕΓΚΑΡ∆ΙΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
*ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ ΝΗΣΟΣ

Του πλούτου οι ανισότητες και η μπύρα

Kείµενο του Αλέξανδρου Κουρή που απαντάει στον Αλέξανδρο 

∆ανιηλίδη, της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, µέσω facebook, 

µε αφορµή οµιλία του τελευταίου στο συνέδριο των ∆ελφών.

ΤOY ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟY ΚΟΥΡΗ*
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Γιορτάζοντας την
άνοιξη µε ροζέ κρασί 
Εκδήλωση αφιερωµένη στα ροζέ κρασιά (Rosé 
Grand Tasting) προγραµµατίζεται για τις 15 
Απριλίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. 
Περισσότερα από 80 κρασιά, από αχνορόδινα, έως 
σοµόν και τριανταφυλλένια, µε ποικιλία αρωµατικής/
γευστικής απόχρωσης, από κάθε αµπελουργική 
ζώνη της Ελλάδας καθώς και ετικέτες του διεθνούς 
αµπελώνα περιµένουν τους επισκέπτες. 
Απευθύνεται τόσο σε επαγγελµατίες (14:00 – 
16:00µµ, µε πρόσκληση) όσο και σε οινόφιλους 
(16:00 – 21:00µµ, είσοδος µε εισιτήριο) και θα 
περιλαµβάνει ελεύθερου τύπου γευστική δοκιµή. 
Στις παράλληλες εκδηλώσεις, το Wine Plus Wine 
School θα παρέχει δωρεάν, εικοσάλεπτα σεµινάρια, 
στο Θέατρο Γεύσης θα σερβίρονται εδέσµατα και θα 
γίνει κλήρωση φιαλών ροζέ magnum.

Μαθήµατα περί
ελαιοκοµίας
∆ωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα 
«Μαθήµατα Ελαιοκοµίας», διοργανώνει ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα σε συνεργασία µε το παράρτηµα 
Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, στις 12 
Μαρτίου, στην κεντρική αίθουσα του Κέντρου 
∆ήµητρα ∆ράµας (πρώην ΚΕΓΕ), από τις 08:30πµ 

έως τις 13:30µµ. Οι ελαιοπαραγωγοί θα 
παρακολουθήσουν µαθήµατα σχετικά µε τη 
θρέψη-λίπανση της ελιάς, τις ασθένειες που την 
απειλούν, τον τρόπο αντιµετώπισής τους, καθώς 
και πάνω στο κλάδεµα µε θεωρητικό µέρος αλλά 
και πρακτική άσκηση σε ελαιώνα. Εισηγητές οι 
γεωπόνοι Ζαφείρης Μυστακίδης, Κων/νος 
Μπούντας και Άνθιµος Αναστασιάδης. 

Η ανάπτυξη 
στο επίκεντρο 

Το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο 
Θεσσαλίας θα λάβει χώρα 
στις 15 και 16 Μαρτίου, στο 
ξενοδοχείο Divani στη 
Λάρισα. Βασικός στόχος η 
διερεύνηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 
στον αγροδιατροφικό τοµέα 
και τη µεταποίηση, τη 
βιοµηχανία, τον τουρισµό 
υγείας. Θα συζητηθούν ο 
σχεδιασµός έργων 
υποδοµής, νέα επενδυτικά 
εργαλεία, η καινοτοµία και οι 
προοπτικές όλων των 
παραγωγικών τοµέων που 
εκτιµάται ότι µπορούν να 
συµβάλουν στη βιώσιµη και 
µακροχρόνια ανάπτυξη. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ ∆ΡΑΜΑ

 Μέχρι 14 Μαρτίου αιτήσεις 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» 
 Μετατίθεται η ηµεροµηνία. 

υποβολής αιτήσεων για το Υποµέτρο 
6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων», για τις 22 Μαρτίου.
 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 11 «Βιολογικές 
Καλλιέργειες».  
 Μέχρι τις 29 Μαρτίου αντιρρήσεις, 

αιτήσεις πρόδηλων σφαλµάτων και 
εξαγορά δασικών εκτάσεων ια 
γεωργική εκµετάλλευση επί 
αναρτηµένων δασικών χαρτών. 
 Υποβολή προτάσεων στο Υποµέτρο 

19.2 για ιδιωτικά έργα τοπικού 
προγράµµατος Leader στη Χαλκιδική 
µέχρι τις 20 Μάη και στο Κεντρικό-
Νότιο Έβρο µέχρι 3 Ιουνίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 40 πρόβατα γερµανικά σε κατάσταση 
εγκυµοσύνης, ετοιµόγεννα. Τιµή 70€ έκαστο. Περι-
οχή Λαµία. Τηλ.6971/874368.

Ανταλλάσσονται 40 πρόβατα γερµανικά µε µο-
σχάρια αποκοµµένα. Τηλ.6972/161329.

Πωλούνται 170 πρόβατα βελτιωµένα Ασάφ και 
Λακόν, τα 130 έχουν γεννήσει (120 αρνιά) υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής  και τα 40 θα γεννήσουν 
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 Γιαννιτσά. 
Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται καθαρόαιµες ζυγούρες Ασάφ. Περιο-
χή Ναύπακτος. Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται 25 χοιροµητέρες µαύρες Ελληνικής 
φυλής πιστοποιηµένες ή ανταλλάσσονται µε άλ-
λα ζώα. Επίσης πωλούνται 100 κατσίκες  µαζί µε 
τα µικρά τους. Περιοχή Πιερία. Τηλ.2351/081203, 
6985/564487.

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

Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιοχή ∆ράµα. 
Τηλ.6974/056174.

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλακτοπαραγωγής  
µε τα κατσίκια. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 75 αίγες υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής, µε τα κατσίκια τους και µε τα δικαιώµατα τους. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µουλάρι. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται γίδια Μούρθια από κτηνοτρόφο σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης. Τηλ.69425/72629.

Πωλούνται 50 πρόβατα γαλάρια. Περιοχή Θήβα. 
Τηλ.6946/124109.

Πωλούνται 180 πρόβατα Ασάφ, 150 Λακόν και γί-
δια Αρτιζόν. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6982/619546.

Πωλούνται 60 κατσίκια σε τιµή ευκαιρίας. Περι-
οχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6948/493166.

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 50 κιλά. Πε-
ριοχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται αγελάδια ράτσας  Σβιτς, Σαρολέ και 
Λιµουζ;iν, 45 ζώα, 28 γεννηµένα προς 1.000€ και 
17 σε κατάσταση εγκυµοσύνης προς 700€. Περιο-
χή Βοιωτίας. Τηλ.6988/265056.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών εσοδεία 2018, 
διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ.6937/253885.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος, εσοδείας 
2018, σε σακιά των 25 κιλών. Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα και αρα-

ποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τι-
µή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλείται τριφύλλι 2.000 µπάλες των 27-30 κι-
λών αρίστης ποιότητας, ψιλό και φυλλάτο, πλούσιο 
σε βιταµίνες ιχνοστοιχεία και υδατάνθρακες. Είναι 
δεµένο µε δικά µας µηχανήµατα και φυλάγεται σε 
δική µας αποθήκη. Επίσης πωλείται τριφύλλι τριφυλ-
λόχορτο 500 µπάλες των 27-30 κιλών κατάλλη-
λο για µεγάλα ζώα (αγελάδες, µουλάρια και γίδια). 
∆έχοµαι και επιταγές από εµπόρους και εταιρείες. 
Τηλ.6975/326873.

Πωλείται τριφύλλι 75 µπάλες στρόγγυλες σε τιµή 
ευκαιρίας. Περιοχή Φθιώτιδα. Τηλ.6976/226113.

Πωλείται σιταροσίκαλη προς 0,21€ το κιλό. Περιο-
χή Λαγκαδά Θεσ/κης. Τηλ.6977/830247.

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµα-
σµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτη-
νοτροφία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , καθαρισµένος, 
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση 
και σανό. Τηλ.6981/088747.

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

Πωλούνται φακή Φαρσάλων βραστερή καθαρι-
σµένη και ρεβίθια χοντρά κατάλληλα για φαγητό 
και σπόρο. ∆ιανοµή πανελλαδικά, χονδρική πώλη-
ση. Τηλ.6977/594071.

Πωλείται κριθάρι, βρώµη, λούπινο και κεχρί βιολο-
γικής γεωργίας. Τηλ.6972/802670. 

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

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση Βι-
οελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υλίκη. Απο-
στολή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Φλώρινα. 
Τηλ.6972/271604.

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος άριστης ποιότη-
τας, περασµένος από µαγνήτη. Μεγάλες αποδό-
σεις, πλούσιο φύλλωµα, πολλές κοπές και γρή-
γορη αναβλάστηση, αντοχή σε ξηρασία και κρύο. 
Τηλ.6977/983331.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα προς 0,10€ το κιλό. 
Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται γουρουνάκια από µονάδα µε δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ.6986/824541. 

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης ποιότητας. Περι-
οχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται άχυρα σε µικρή µπάλα από κριθάρια. 
Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6974/116675.

Πωλούνται σανός βρώµης µε τον καρπό προς 
0,15€/κιλό και τσαΐρια προς 0,15€/κιλό. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται σανό τριφύλλι προς 0,19€, σανό βρώ-
µη προς 0,16€ και σταρόχορτο. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6988/265056.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από παραγωγό, πλη-
ρωµή µετρητής. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6982/619546.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Πε-
ριοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, δια-
θέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθή-
κες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοί-
κιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα 
(30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδόσεων 
µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκαταστάσεις . 
Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλο-
νίκη). 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, φρεσκοοργω-
µένο, κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια, µε 16 
ελαιόδεντρα, κοντά σε άσφαλτο. Περιοχή Σελιανί-
τικα Αιγίου. Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

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

Πωλούνται  9 στρέµµατα 200 µέτρα από το χω-
ριό Άγιος Αντώνιος µε νερό, φώς. Τιµή 80.000€. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

Πωλούνται 32 στρέµµατα δίπλα στην άσφαλτο 
στο χωρίο. Τιµή 130.000€. Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6942/505876.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 170 ίππων, µο-
ντέλο 2006, φουλ έξτρα. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκο-
µικό 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 κα-
µπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλούνται καινούργια ανταλλακτικά Ιταλικής κα-
τασκευής γεωργικών-χωµατουργικών, Fiat 1965-
1980, µε εξοπλισµό συνεργείου και βιβλία επισκευ-
ής. Τηλ.210/9820024, 6972/951763.

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

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπουκαλά-
κια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µε-
γάλα πλαστικά βαρέλια  σε προσιτές τιµές. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, 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 κλαδοτεµαχιστής  Viking GE-250 και-
νούργιος. Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103.

Πωλούνται σφυρόµυλος µε µοτέρ 20 ίππων και 
χαρµανιέρα 1.300 κιλών, µεταφορέας καρπού (κα-
νονάκι) 8 µέτρων µε µοτέρ 4 ίππων, αντλία 4 ίπ-
πων ιαπωνική για καθάρισµα λυµάτων (καθάρι-
σµα αποβλήτων) για στάβλους και για βόθρους. 
Τηλ.6975/326873.

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

στοιχείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη πόρτα. Τι-
µή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρια/10ρια, 
διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κάθε φύλλο. Και-
νούργια κατάσταση µε τα σελοφάν τους. Τιµή 48€ 
το φύλλο δηλαδή 16€ το τ.µ. (πλέον φπα). Περι-
οχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούργιο, ελ-
ληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε δια-
στάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει δυο 
πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατασκευασµένο 
όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 
σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυ-
τών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός σκε-
λετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πολύρρη-
κτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα γαλβα-
νιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/
µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε 
Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορ-
ροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 
4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις 
που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 
30.000€ ή το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. 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 µάτια τύπου 
Μουράτ σε οικονοµική τιµή.  Τηλ.6946/482582.

Πωλούνται δισκοσβάρνα 28άρα Βεκάµ, δισκο-
σβάρνα 16άρα σπαρτικιά Βεκάµ και σκαλιστήρι 28 
νυχιών µε ανέµη. Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 70 ίππων, µοντέ-
λο 1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντιστικό 650 λί-
τρων, λιπασµατοδιανοµέας 300 λίτρων, πνευµατι-
κή 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 ίππων 
µαζί µε το ογκοµετρικό. Τιµή 800€. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6947/404701.

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

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ ανοξεί-
δωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή 
Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέ-
βητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, 
ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικό-
τητας 500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 
Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχε-
δόν καινούργιο, 25.000 ευρώ. Τηλ.6947/509187.

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

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

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6997/283980.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 12αρι, 
δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σι-
τοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε 
διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό 
για τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

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

Πωλούνται ψυγείο 17 κυβικών 3,5Χ2, µοτέρ 2 ίπ-
πων τριφασικό, σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Τηλ.6939/791950. 

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

Πωλείται µηχάνηµα που απλώνει νάιλον για σπα-
ράγγια 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 τρα-
κτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα και φρέ-
ζα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται χορτοκοπτικό µάρκας Lely αγορασµένο 
καινούριο το 2015, πλάτος κοπής 280. Περιοχή Λα-
µίας. Τηλ.6973/697961. 

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κοπρι-
άς για αγελάδες τύπου scraper και 20 στρώµατα µε 
θέσεις αγελάδων. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται φυτευτική µηχανή καπνού τριών σειρών 
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 χρη-
σιµοποιηθεί για καρύδια και φιστίκια. Περιοχή Φθι-
ώτιδα. Τηλ.6976/896021. 

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

Πωλούνται πατατοφυτευτής δύο σειρών ηµιαυτό-
µατος, πατατοεξαγωγέας µιας σειράς, δισκάροτρο 
δύο σειρών για αµπέλια, τουρµπίνα 400 λίτρα αναρ-
τώµενη  µε 70αρα φτερωτή. Τιµή κάτω του κόστους. 
Περιοχή Μεσσηνίας. Τηλ.6937/312260.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

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

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµάδες. 
Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται φρέζα Αgria 18 ίππων, µονοσκαπτι-
κό, µοντέλο ’96. Τιµή 2.500€. Περιοχή Β. Εύβοια. 
Τηλ.6979/691875.

Πωλείται βυτίο 5 τόνων, αµεταχείριστο, ολο-
καίνουριο. Τιµή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876. 

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως µε φρέ-
να). Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τε-
τράγωνη 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 

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.
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Toolkit events για τη νέα
γενιά στη γεωργία 
Σειρά πρωτοβουλιών ως 
«εργαλειοθήκη» για τη νέα γενιά 
αγροτών και επιχειρηµατιών της 
αγροδιατροφής αναλαµβάνει το 
πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά» που επιµελούνται η 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή, το 
ΓΠΑ και το Πανεπιστήµιο Rutgers. 
Στα προσεχώς, δωρεάν 
εκπαίδευση στον πειραµατικό αγρό 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
στην Κωπαΐδα για µελισσοκοµία, 
αρωµατικά φυτά και ψυχανθή.

Ταξίδι στις ανθισµένες
ροδακινιές της Βέροιας 
Τον Μάρτιο που ο εύφορος 
κάµπος της Ηµαθίας αποκτά 
ροδαλές αποχρώσεις χάρη στις 
χιλιάδες ανθισµένες ροδακινιές, 
ο Τουριστικός Όµιλος Βέροιας 
διοργανώνει σειρά από δράσεις µε 
στόχο την ανάδειξη και βιωµατική 
εµπειρία του φαινοµένου: Στις 17 
Μαρτίου ποδηλατάδα 17 χλµ και 
ειδική διαδροµή 43 χλµ µέχρι τα 
στενά του Αλιάκµονα, διαγωνισµό 
και έκθεση φωτογραφίας στη 
Γκαλερί Papatzikou.

Γραβιέρα Κρήτης 
στα σχολικά γεύµατα 
Η γραβιέρα ΠΟΠ Κρήτης θα 
συµπεριληφθεί µία φορά την 
εβδοµάδα στα σχολικά γεύµατα, 
σύµφωνα µε δήλωση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε σύσκεψη 
στο µέγαρο της Αντιπεριφέρειας 
Ρεθύµνου. Έτσι ο Στ. Αραχωβίτης 
ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτηµα 
του αγροτικού συνεταιρισµού 
Ρεθύµνου, τα µέλη του οποίου τα 
τελευταία χρόνια αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα προώθησης των 
τυροκοµικών προϊόντων τους.

Στην Κατερίνη συζήτηση
για τα αρωµατικά φυτά  
Το Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 
18:30µµ, στο κέντρο ΕΚΑΒΗ, 
στην Κατερίνη, η οικολογική οµάδα 
ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ διοργανώνει 
συζήτηση µε άξονα τα αρωµατικά 
φυτά και τους µικρούς καρπούς, 
τα λειτουργικά τρόφιµα-
συµπληρώµατα και τη συµβολή 
τους στην υγεία, µε εισηγήτρια τη 
∆ρ. Ελένη Μαλούπα και θέµατα 
κοινοτικής-τοπικής ανάπτυξης µε 
ενδογενή µέσα-πόρους, και 
εισηγητή τον ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή καµπί-
να. Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. Τηλ. 
6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείρι-
στος, ολοκαίνουριος µάρκας Ωµέγα. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τιµή 2.000€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται πρότυπη µονάδα γαλακτοπαραγωγών 
προβάτων (εξοπλισµός και ζωικό κεφάλαιο). Περι-
οχή Αυλώνα Αττικής. Τηλ.6979/998532.

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John Deere, άροτρο 
13αρι Ωµέγα, δισκοσβάρνα 32 δίσκων Ζορπά, ρίπ-
περ 7 νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πολύβαθµιες. 
Τηλ.6979/169426.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

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

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6982/675136.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοινί και χορ-
τοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος κοπής 280. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται σβάρνα 32άρα µάρκας Ζορµπά. 
Τηλ.6982/551234.
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Πού ’σαι Κρόιφ
να τους δεις
Ο μεγάλος Άγιαξ περιμένει αντίπαλο 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλη η Ευρώπη έχει να λέει για την 
πρόκριση του Άγιαξ επί της Ρεάλ, 
µε τη «βασίλισσα» να µην χάνει α-
πλά την πρόκριση στο Τσάµπιονς 
Λιγκ αλλά και την αξιοπρέπειά της, 
δεχόµενη 4 γκολ από τους Ολλαν-
δούς που φέτος είναι για µεγάλα 
πράγµατα. Αλλά αυτά θα ξεκαθαρί-
σουν στις 15 Μαρτίου µε την κλή-
ρωση για τους «8», µε τις τελευ-
ταίες θέσεις να παίζονται την ερ-
χόµενη εβδοµάδα 12-13 Μαρτίου. 

Στα µατς, λοιπόν, που κλείνουν 
τη φάση των «16» η Μάντσεστερ 
Σίτι υποδέχεται τη Σάλκε και εκτός 
αν οι Γερµανοί ντυθούν... Ολλαν-

δοί, τότε η Σίτι το έχει σίγουρο το 
εισιτήριο. Από την άλλη το µεγα-
λύτερο µατς παίζεται στο Αλιάνζ 
Στάντιουµ όπου η Γιουβέντους, έ-
χοντας έναν προπονητή να βρίσκε-
ται υπ’ ατµόν, υποδέχεται την Ατ-
λέτικο Μαδρίτης, µε στόχο να γυ-
ρίσει το εις βάρος της 2-0. 

Μάλιστα για τον πάγκο της «Με-
γάλης Κυρίας» εφόσον υπάρξει τε-
λικά παραίτηση του Μάσιµο Αλέ-
γκρι, ακούγεται ο Ζινεντίν Ζιντάν. 
Τέλος, στις 13 Μαρτίου, η Μπά-
γερν υποδέχεται τη Λίβερπουλ µε 
όλα τα ενδεχόµενα να είναι ανοι-
χτά µετά το 0-0 στη Γερµανία, ε-
νώ η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να 
προσέχει για την έκπληξη κόντρα 
στη Λυόν, στο Καµπ Νου.

Η Ουγγαρία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της εθνικής 
υδατοσφαίρισης γυναικών στην τελική φάση του 
Europa Cup, που θα διεξαχθεί στο Τορίνο από 29 έως 
31 Μαρτίου. Οι Μαγυάρες πήραν τη δεύτερη θέση του 
Β’ προκριµατικού οµίλου και έτσι θα αντιµετωπίσουν 
στον προηµιτελικό της 29ης Μαρτίου την ελληνική 
οµάδα, που είναι σίγουρα τρίτη στον Α’ όµιλο.

Με Ουγγαρία στο
Europa η Ελλάδα  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 9 Μαρτίου
Ποδόσφαιρο (Bundesliga 2)  

Κολωνία - Αρµίνια Μπίλεφελντ 14:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Football League)

ΑΕ Καραϊσκάκης – Παναχαϊκή 15:00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Basket League)

Άρης - Κολοσσός Ρόδου 15:45 ΕΡΤ Play4

Ποδόσφαιρο (Super League Σουρωτή)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19:30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Super League Σουρωτή)

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 15:00 Novasports 1HD

ΠΑΟΚ – Ατρόµητος 17:15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο ( Premier League)

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Πανιώνιος 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Super League Σουρωτή)

 Ολυµπιακός – Άρης 19:30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Bundesliga 2)  

Κολωνία - Αρµίνια Μπίλεφελντ 14:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Football League)

ΑΕ Καραϊσκάκης – Παναχαϊκή 15:00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Basket League)

Άρης - Κολοσσός Ρόδου 15:45 ΕΡΤ Play4

Ποδόσφαιρο (Super League Σουρωτή)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19:30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Super League Σουρωτή)

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 15:00 Novasports 1HD

ΠΑΟΚ – Ατρόµητος 17:15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο ( Premier League)

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Πανιώνιος 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Super League Σουρωτή)

 Ολυµπιακός – Άρης 19:30 Novasports 1HD

Κυριακή 10 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Απροετοίµαστη 
βαδίζει η χώρα 
στις διαβουλεύσεις 
για τη νέα ΚΑΠ 

Επώνυµοι   
οι δύο γαλατάδες 
που παραλάμβαναν  
φουσκωμένο γάλα  

Απλήρωτοι   
αγρότες και 
μεγαλόσχημοι 
λαχαναγορίτες    

Βήµα πρόκρισης για ΑΕΚ
Στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας 
η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ (84-75) 
στον πρώτο προηµιτελικό του 
ελληνικού «εµφυλίου» στο 
Τσάµπιονς Λιγκ και έκανε το 
καθοριστικό βήµα πρόκρισης, 
έχοντας τη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ 
την επόµενη Τρίτη 12 Μαρτίου, 
στις 19.30. Σίγουρα, το +9 είναι µια 
άκρως σηµαντική διαφορά για την 
ΑΕΚ αλλά δίνει και µια ελπίδα στην 
οµάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου..

∆ιάκριση για τον Σα
O τερµατοφύλακας του 
Ολυµπιακού Ζοσέ Σα κλήθηκε από 
τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική 
Οµάδα της Πορτογαλίας για τα 
προκριµατικά του Euro 2020. 
Υπενθυµίζεται πως τα πρώτα µατς 
των προκριµατικών θα διεξαχθούν 
στα τέλη Μαρτίου, µε την Ελλάδα, 
να αντιµετωπίζει κατά σειρά το 
Λιχτενστάιν και τη Βοσνία, εκτός 
έδρας και τα δύο παιχνίδια..

Πρέπει να πάρει ανάσα
Ντέρµπι παραµονής δίνει η ΑΕΛ 
την ερχόµενη Κυριακή στο γήπεδό 
της, απέναντι στον Λεβαδειακό. Η 
ΑΕΛ παραµένει στο +2 (σσ. 23 
βαθµούς) από τη θέση που οδηγεί 
στα µπαράζ, µε τους Λειβαδιώτες 
να παλεύουν και αυτοί να 
παραµείνουν στη µεγάλη 
κατηγορία. Αυτό θα είναι το 7ο 
µατς της ΑΕΛ πριν το τέλος της 
σεζόν, ενώ µετά το Λεβαδειακό 
αντιµετωπίζει κατά σειρά Γιάννινα, 
Αστέρα Τρίπολης και Πανιώνιο. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



FERTILIZER 
MANAGEMENT

16 Mαρτίου
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
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∆
εν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα 
σε νέες πωλήσεις καθώς οι εκκοκ-
κιστές ξέρουν ότι λιγοστεύουν τα 
βαµβάκια και βλέποντας την αγορά 

να αντιδρά ανοδικά προτιµούν να περιµένουν, 
µήπως και πιάσουν πάλι περί τα 80 σεντς. Έ-
χουν και το µυαλό τους στα ανοιχτά συµβό-
λαια, που πρέπει να φιξαριστούν για τα οποία 
οι τιµές δεν θεωρούνται ακόµα ελκυστικές. 

  Στην ελληνική αγορά επιβεβαιώθηκε ό-
τι υπάρχει άλλο ένα καράβι µε σκληρό σιτάρι 
προς φόρτωση για Τυνησία, µε τιµή να ακού-
γεται περί τα 223 ευρώ ο τόνος παραδοτέα. Ο 
νέος διαγωνισµός της Αλγερίας έκλεισε στα 
253 ευρώ για περίπου 350.000 τόνους, που 
καλύφθηκαν µε σοδειά του Καναδά.

Τα 80 σεντς περιμένει 
εκ νέου το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208

72,36
74,21

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/02 21/02 07/0328/0231/01 07/02

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

237

232

183

225

2,66

94,22

237

232

183

225

2,62

92,04

237

232

182

225

2,62

91,16

237

232

182

225

2,65

90,94

234

228

180

225

2,49

89,16

234

228

180

225

2,49

87,96

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα 61,87

59,90
58,70

54,95 55,55 57,15

74,36
73,66

69,86
72,16



Συνεχίζονται οι εξαγωγές 
σκληρού σίτου στην ελληνική 
αγορά, µε νέο πλοίο να 
ετοιµάζεται να φορτωθεί µε 
τελικό παραλήπτη την Τυνησία. 
Οι τιµές που κουβεντιάζονται 
αυτή την εποχή για ποιοτικά 
σιτάρια παραδοτέα σε λιµάνι 
µας κυµαίνονται στα 223 ευρώ 
ο τόνος. Είναι αλήθεια πως 
έχουν φύγει αρκετά στάρια από 
την αρχή του έτους, 
δηµιουργώντας την αίσθηση 
πως η διαθεσιµότητα καλών 
ποιοτήτων δυσκολεύει όσο 
περνάει ο καιρός. Σίγουρα θα 
µπούµε στη νέα σεζόν µε 
λιγότερα φετινά αποθέµατα αν 
και πρέπει να συνυπολογίζουµε 
τα στοκ ρεκόρ που υπάρχουν 
σήµερα στους µεγάλους 
τοπικούς µύλους. Στη νέα λίστα 
της Φότζια, για ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl και 
υαλώδη 70%, η τιµή αποθήκης 
παραγωγού είναι στα 239-244 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι 
τιµές διατηρήθηκαν στα 210 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περίεργους συνειρµούς φαίνεται να 
προκαλούν οι δηλώσεις του προέδρου 
του ΣΕΒΙΤΕΛ γύρω από το ύψος της φε-
τινής παραγωγής ελαιολάδου που ρί-
χνουν ακόµα περισσότερο τις εκτιµή-
σεις, στους 140.000 τόνους, κάτι που 
ενδεχοµένως ανοίγει χώρο και για 
«παιχνίδια τιµών» σε βάρος των πα-
ραγωγών, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει 
καµία επίσηµη πληροφόρηση ακόµα.

Ειδικότερα, την ώρα που οι ευρύτε-
ρες προβλέψεις κάνουν λόγο για πα-
ραγωγή ανάµεσα στους 170.000 µε 
200.000 τόνους, ο πρόεδρος του Συν-
δέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυπο-
ποιήσεων Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), Γρη-
γόρης Αντωνιάδης, υποστήριξε µε δη-
λώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, πως η φετινή χρονιά θα 
κλείσει γύρω στους 140.000 τόνους. 

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έκ-
πληξη, µε τους παράγοντες της αγο-
ράς να τις αποδίδουν σε κάποιο παι-

χνίδι των ισχυρών συντελεστών του 
κλάδου. Βέβαια σε ό,τι αφορά τις τι-
µές, η εξήγηση του κ. Αντωνιάδη, εί-
ναι η µεγάλη παραγωγή της Ισπανί-
ας, η οποία «ασφαλώς και πιέζει την 
τιµή στα επίπεδα τα σηµερινά που εί-
ναι γύρω στα 3 ευρώ για το εξαιρετι-
κό παρθένο ελαιόλαδο».

Πάντως, καλοί γνώστες της αγο-
ράς που επιθυµούν να διατηρήσουν 
την ανωνυµία τους, ανέφεραν στην 
Agrenda πως αυτή είναι µια πληρο-
φόρηση που µπορεί να έφτασε «στα 
γραφεία της παλιάς Ελαΐδος και που 
µπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγ-
µατικότητα, µπορεί όµως και όχι. Άλ-
λωστε υπάρχει πάντα µια ποσότητα 
πάνω στο τραπέζι, και άλλη µια κάτω 
από αυτό». Η ίδια πηγή υποστήριξε 
πως πέρυσι διακινήθηκαν τουλάχι-
στον 40.000 τόνοι ελαιολάδου χωρίς 
παραστατικά, αποδίδοντας την πρα-
κτική αυτή στην υψηλή φορολογία. 

Επικαλούµενος δικές του πηγές, 
ο Νίκος Ρενιέρης, στέλεχος εξαγωγι-
κής εταιρείας ελαιολάδου µε έδρα τα 

Χανιά, ανέφερε πως «η παραγωγή εί-
ναι σίγουρα µειωµένη και µάλλον θα 
κυµανθεί ανάµεσα στους 160.000 µε 
170.000 τόνους». Μια ίσως περισσό-
τερο ολοκληρωµένη εικόνα γύρω α-
πό τη φετινή παραγωγή, θα µπορού-
σε να έχει η βιοµηχανία του πυρηνε-
λαίου, δεδοµένου ότι συλλέγει από 
τα ελαιουργεία και επεξεργάζεται τα 
υπολείµµατα της αρχικής ελαιοπα-
ραγωγής. Σε τηλεφωνική επικοινω-
νία που είχε η Agrenda µε τον Μανώ-
λη Γιαννούλη, πρόεδρο και διευθύνο-
ντα σύµβουλο της «ΕΛΣΑΠ Α.Ε. Ελαι-
ουργικές Επιχειρήσεις» και της Ε∆ΟΕ, 
ο ίδιος εκτίµησε πως η φετινή παρα-
γωγή αναµένεται να είναι γύρω στους 
180.000 µε 200.000 τόνους. 

Μαντείες µεγαλοσχηµόνων τεστάρουν το ελαιόλαδο 
 Στους 140.000 τόνους εκτιµούν οι τυποποιητές την παραγωγή, προκαλώντας ντόρο στην αγορά
 Τουλάχιστον 170.000 τόνους υπολογίζουν άλλοι παράγοντες, κάνοντας περίεργους συνειρµούς

Η αισιοδοξία για λύση στον εµπορικό πόλεµο ενισχύει την αγορά
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ

Λαµβάνει δυναµική το βαµβάκι 
από την αυξανόµενη πιθανότητα 
εύρεσης λύσης στον εµπορικό 
πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας.

Σταθεροποιήθηκε η τιµή στα σκληρά 
στάρια έπειτα από την αποκλιµάκωση 
της προηγούµενης εβδοµάδας στη 
νέα λίστα της Φότζια.

Με τιµή αµετάβλητη το καλαµπόκι 
στη Φότζια την εβδοµάδα που 
πέρασε, δείχνοντας πως ακολουθεί 
τη τιµή 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 
έµειναν σταθερές την προηγούµενη 
εβδοµάδα.

07
ΟΚΤ

07
ΝΟΕ

07
∆ΕΚ

07
ΙΑΝ

07
ΦΕΒ

07
ΜΑΡ

07
ΟΚΤ

07
ΝΟΕ

07
∆ΕΚ

07
ΙΑΝ

07
ΦΕΒ

07
ΜΑΡ

07
ΝΟΕ

07
∆ΕΚ

07
ΙΑΝ

07
ΦΕΒ

07
ΜΑΡ

4
ΦΕΒ

11
ΦΕΒ

18
ΦΕΒ

25
ΦΕΒ

04
ΜΑΡ

234

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

82.00

81.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

71.00

Οι χρηµατιστηριακές τιµές ξέφυγαν από το σηµείο 
στήριξης των 72 σεντς ανά λίµπρα και 
προσπαθούν να σπάσουν την αντίσταση των 
74,50 σεντς ανά λίµπρα. Η αγορά θεωρείτο ως 
υπέρ-πουληµένη και παράλληλα εξακολουθούν να 
φαίνονται κάποια ενθαρρυντικά µηνύµατα για 
εύρεση λύσης στον εµπορικό πόλεµο. Μπορεί να 
µην υπάρχει ακόµα κάτι χειροπιαστό, αλλά λίγο οι 
ανακοινώσεις του προέδρου Τραµπ λίγο η 
βελτίωση του κλίµατος στις διαπραγµατεύσεις 
καθιστούν το σενάριο του τερµατισµού του 
πολέµου ως το περισσότερο πιθανό. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ισχυροποίηση του δολαρίου σε συνδυασµό µε την άνοδο 
του χρηµατιστηρίου φυσικά και χαροποιεί τους 
εκκοκκιστές, οι οποίοι έχουν ακόµα πολλά ανοιχτά 
(αφιξάριστα) συµβόλαια πώλησης. Χρειαζόµαστε λίγα 
ακόµα σεντς υψηλότερα για να φτάσουµε σε πραγµατικά 
ελκυστικά επίπεδα κλεισίµατος τιµών. Μην ξεχνάµε πως η 
πτώση από τα µέσα ∆εκεµβρίου ‘18 µέχρι τα µέσα 
Φεβρουαρίου ‘19 ήταν σχεδόν 10 σεντς, όταν η ανάκαµψη 
µέχρι στιγµής είναι µόνο 3-4 σεντς ανά λίµπρα. Αναφορικά 
µε νέες πωλήσεις οι εκκοκκιστές έχουν αποτραβηχτεί από 
την αγορά, καθώς οι προσφερόµενες τιµές ακόµα δεν 
πιάνονται, ενώ παράλληλα τα βαµβάκια λιγοστεύουν. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΖΗΤΗΣΗ
Η ζήτηση πάντως παραµένει 

υποτονική στις περισσότερες 

περιοχές της χώρας 

Ο Μανώλης Γιαννούλης της Ε∆ΟΕ 
εκτιµά 180.000 µε 200.000 τόνους.

ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΟΚ
ΣΙΤΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ 

Συνεδρίαση 05/03/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '19 74,61 +1,48

Ιούλιος '19 75,45 +1,36

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019

Πέµπτη
28/02

Τετάρτη
27/02

Παρασκευή
01/03

∆ευτέρα
04/03

Τρίτη
05/03

75

74

73

72

71

70

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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Η αποκεντροποίηση του ανταγωνισµού µέσω της ανάπτυξης αλυσίδων εφοδιασµού σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, συνδυαστικά µε την ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών καλύτερης διαχείρισης που απαιτούν λιγότερη ντοµάτα ως πρώτη ύλη για την παρασκευή τροφίµων, πριονίζουν την 
πρωτοκαθεδρία των δέκα µεγαλύτερων παιχτών-χωρών στην αγορά βιοµηχανικής ντοµάτας.

Η δυναµικότητα των 40 µεγαλύτερων εταιρειών επε-
ξεργασίας βιοµηχανικής ντοµάτας στον κόσµο, επε-
ξεργάστηκαν 35,7 εκατ. τόνους πρώτης ύλης, που α-
ναλογεί στο 94% του συνολικού όγκου που διοχετεύ-
τηκε στις βιοµηχανίες την περίοδο του 2018, ο οποίος 
έφτασε τους 37,8 εκατ. τόνους. Στην 25η θέση βρέθη-
κε η εταιρεία Νοµικός, µε δυναµικότητα 380.000 τό-
νους ετησίως. Η ίδια εταιρεία επεξεργάστηκε 400.000 
τόνους το 2016, ενώ το 2017, 290.000 τόνους. 

Ο µέσος όρος διάρκειας της κάθε περιόδου υπολο-
γίζεται στις 66 µέρες, µε τις µονάδες της Ουγγαρίας 

να συλλέγουν επί 35 µέρες και αυτές της Καλιφόρ-
νια επί 88 µέρες. Σηµειωτέον ότι η µέση ηµερήσια 
δυναµικότητα υπολογίζεται στους 540.000 τόνους, 
που είναι ελαφρώς µεγαλύτερος από τον συνολικό 
όγκο που θα επεξεργαστεί στο σύνολο του έτους η 
ρωσική βιοµηχανία. 

Οι ΗΠΑ διαθέτουν 12 εταιρείες που κατάφεραν 
να µπουν στη λίστα των 40 κορυφαίων, των οποί-
ων η συνολική δυναµικότητα ξεπερνά τους 14 εκατ. 
τόνους. Οχτώ ιταλικοί όµιλοι βρέθηκαν επίσης στη 
λίστα, ενώ η Κίνα διαθέτει έξι ισχυρές βιοµηχανίες, 
οι τρεις εκ των οποίων βρίσκονται στις 10 πρώτες. 
Οµοίως και η Ισπανία, ενώ η Τουρκία διαθέτει δυο 
µεγάλους οµίλους, οι οποίοι επεξεργάζονται ετησί-
ως περί τους 770.000 τόνους. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

KΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ των τελευταίων δέ-
κα ετών, νέες αναπτυσσόµενες δυ-
ναµικές, κλείνουν την ψαλίδα ανά-
µεσα στις ηγέτιδες εθνικές βιοµηχα-
νίες επεξεργασίας ντοµάτας και τις 
βιοµηχανίες του υπόλοιπου κόσµου. 
Ο αντίκτυπος του γεγονότος αυτού 
στη ροή του παγκόσµιου εµπορίου 
είναι έντονα αισθητός, σύµφωνα µε 

δηµοσίευµα του tomatonews.com, 
επειδή . Τα τελευταία 30 χρόνια 
15 χώρες κυριάρχησαν στη λίστα 
µε τις κορυφαίες 10 εθνικές βιο-
µηχανίες επεξεργασίας ντοµάτας, 
µε τον πυρήνα του 2019 να απο-
τελείται από Καλιφόρνια, Ιταλία, 
Ισπανία, Τουρκία, Ιράν, Πορτογα-
λία, Βραζιλία, Χιλή και Ουκρανία.  

Η ΑΠΩΛΕΙΑ αυτή της επιρροής των 
δέκα µεγάλων γίνεται όλο και πιο 
αισθητή αφού εκφράστηκε σε ένα 
πλαίσιο µείωσης της παγκόσµιας δρα-
στηριότητας των ισχυρών βιοµηχα-
νιών, κάτι που σηµατοδοτεί παράλ-
ληλα µια µε αργούς ρυθµούς συρ-
ρίκνωση της ζήτησης. Το παραπά-

νω αντικατοπτρίζεται από την σταδι-
ακή υποχώρηση του όγκου επεξερ-
γασµένης ντοµάτας που εξάγεται α-
νά τον κόσµο, ιδίως από τους µεγά-
λους παίχτες. Ωστόσο µια προσεκτι-
κότερη µατιά δείχνει πως ο ανταγω-
νισµός δεν προέρχεται από την άνο-
δο κάποιας συγκεκριµένης χώρας.   

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 2000, η έλλει-
ψη των παραγόντων αυτών ενίσχυ-
σαν την ανάπτυξη των µεγάλων βι-
οµηχανιών, ενώ η εµφάνισή τους 
µείωσε την ψαλίδα ανάµεσα στους 
ρυθµούς ανάπτυξης των συνολικών 
όγκων που επεξεργάστηκαν από τον 

πυρήνα των κορυφαίων βιοµηχανι-
ών. Ειδικότερα, από το 1989, η παγκό-
σµια βιοµηχανία επεξεργασίας ανα-
πτύχθηκε µε ρυθµούς 1,75%. Μέχρι 
το 2009, οι κορυφαίες βιοµηχανίες 
επεξεργάζονταν χρόνο µε το χρόνο 
επιπλέον 3,9% πρώτη ύλη.

ΕΛΛΑ∆Α, ΤΥΝΗΣΙΑ, Μεσοδυτικές πο-
λιτείες των ΗΠΑ, Καναδάς και Αρ-
γεντινή βρέθηκαν σε σταθερή τρο-
χιά γύρω από αυτό το «Τop 10», για 
µεγάλο διάστηµα. Μέχρι το 2009, 
ο εκάστοτε πυρήνας των δέκα κο-
ρυφαίων βιοµηχανιών ευθυνόταν 
για το 89% των συνολικών εργα-
σιών. Χρειάστηκαν 20 χρόνια, από 

το 1989 που ξεκίνησαν από το 83%, 
προκειµένου να χτιστεί αυτό το ολι-
γοπώλιο. Φέτος, αν οι εκτιµήσεις για 
31,1 εκατ. τόνους επιβεβαιωθούν, 
οι χώρες αυτές θα επιστρέψουν στο 
83%. Το 2009 ο όγκος που επεξερ-
γάστηκε άγγιξε το ιστορικό υψηλό 
των 38,3 εκατ. τόνων. Το 2018 έπε-
σε στους 28,89 εκατ. τόνους.

∆ΥΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ είναι υπαίτιοι για 
την απώλεια της επιρροής. Αφενός 
η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών α-
παιτήσεων σε ό,τι αφορά την επα-
νεπεξεργασία των τελικών προϊό-
ντων ντοµάτας που παράγονται α-
πό τις βιοµηχανίες. Η µεταποίησή 
τους δηλαδή από άλλες βιοµηχανίες 

τροφίµων, λόγω τεχνολογικής προ-
όδου. Παράλληλα αναπτύχθηκε έ-
νας λιγότερο εστιασµένος ανταγω-
νισµός που στηρίζεται στην εδραί-
ωση τοπικών και περιφερειακών ε-
φοδιαστικών αλυσίδων, που αντικα-
τέστησαν εισαγωγικές ροές από µα-
κρινές πηγές. 

ΤΟ ΤΟΝΑΖ που επεξεργάστηκαν οι βι-
οµηχανίες του υπόλοιπου κόσµου α-
πό το 2009 και µετά, αυξανόταν κα-
τά 100.000 τόνους ετησίως, όταν το 
προηγούµενο διάστηµα η ανάπτυξη 
δεν ξεπερνούσε τους +70.000 ετησί-
ως, καταγράφοντας ρυθµό ανάπτυ-

ξης 1,9% ως σήµερα. Από την άλλη, 
το ίδιο διάστηµα, ο ρυθµός ανάπτυ-
ξης των µεγάλων βιοµηχανιών υπο-
χωρεί µε ρυθµό 2% ετησίως. ∆ιαµορ-
φώνεται έτσι µια κατάσταση στην α-
γορά όπου οι µεγάλοι γίνονται µι-
κρότεροι και οι µικροί µεγαλύτεροι. 

Στις 40 μεγαλύτερες βιομηχανίες
επεξεργασίας ο Νομικός

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΓΚΟΙ

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Αµφισβητείται η υπεροχή των «Τop 10» της ντοµάτας
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Τραπεζικό ράλι έδωσε ώθηση  
στο Χρηµατιστήριο
Απόλυτη υπερίσχυση των αγοραστών σηµειώθηκε στο 
ελληνικό Χρηµατιστήριο , έστω και αν ο τζίρος κινήθηκε 
µε χαµηλές ταχύτητες, µε πρωταγωνιστή για µία ακόµη 
αφορά τις µετοχές των τεσσάρων συστηµικών 
τραπεζών. Το άλµα που πραγµατοποίησαν οι µετοχές 
των τραπεζών της ευρωζώνης λόγω των προσδοκιών 
ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει νέο 
γύρο φθηνών δανείων προς τις τράπεζες, τα γνωστά 
TLTROs, ώθησε και τις ελληνικές τράπεζες υψηλότερα 
έως και 12,90%, βοηθώντας την αγορά να αφήσει πίσω 
της τις 700 µονάδες. Την Τετάρτη ο Γενικός ∆είκτης 
έκλεισε µε κέρδη +1,19% και στις 707,17 µονάδες.

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ: Η αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου µέχρι 1,5 
εκατ. ευρώ θα συζητηθεί στην 

έκτακτη γενική συνέλευση της 
Κρητών Άρτος στις 26 Μαρτίου. Στην 
ατζέντα και η εκλογή νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η τροποποίηση 
καταστατικού, η έξοδος της εταιρείας 
από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ 
και η διακοπή διαπραγµάτευσης της 
µετοχής. Σε περίπτωση µη απαρτίας, 
επαναληπτική στις 18 Απριλίου.

COCA-COLA: Η Coca Cola Τρία 
Έψιλον προχωρά σε 165 προσλήψεις 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, που 
περιλαµβάνουν τόσο εποχικές όσο και 
µόνιµες θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε 
ανακοίνωσή της. Ειδικότερα, η εταιρεία 
αναζητά υπεύθυνους ανάπτυξης 
αγοράς (Market Developers), οι οποίοι 
θα ενδυναµώσουν την οµάδα 
πωλήσεων που ξεπερνά τα 500 άτοµα.

CAMPARI: Η εταιρεία που 
παρασκευάζει το ποτό Campari, 
ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της 
χρήσης µειώθηκαν 17% στα 296,3 
εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της για το 
έτος µειώθηκαν 2,3% στα 1,71 δισ. 
ευρώ, έναντι εκτιµήσεων για 1,93 δισ. 
ευρώ. Επιπλέον, από την εταιρεία 
προσθέτουν ότι θα πετύχουν µια 
θετική επίδοση στους βασικούς 
επιχειρηµατικούς δείκτες το 2019.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η τράπεζα 
ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της 
πώλησης της συµµετοχής της 
(99,83%) στην θυγατρική της στην 
Αλβανία, Tirana Bank Sh.A., στην 
Balfin Sh.p.k. και την Komercijalna 
Banka AD. Το συνολικό τίµηµα της 
συναλλαγής διαµορφώθηκε σε 57,3 
εκατ. ευρώ, µε θετική επίπτωση στα 
κεφάλαια του οµίλου της τράπεζας. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Τον σχεδιασµό νέου προγράµµατος φθη-
νών δανείων προς τις τράπεζες φαίνεται να 
συζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε το Bloomberg, η ΕΚΤ 
θα περικόψει τις προβλέψεις για την ανά-
πτυξη της ευρωζώνης και για τον πληθωρι-
σµό, τόσο ώστε να δικαιολογεί το λανσά-
ρισµα ενός νέου προγράµµατος TLTROs.

Στο µεταξύ, στον απόηχο της επιτυχηµέ-
νης έκδοσης του δεκαετούς ελληνικού ο-
µολόγου και της διπλής αναβάθµισης από 
την Moody’s, το Εκτελεστικό Συµβούλιο του 
∆ΝΤ στην ενδιάµεση έκθεση για την ελλη-
νική οικονοµία, που συντάχθηκε µετά την 
επίσκεψη κλιµακίου στελεχών του Ταµεί-
ου στην Αθήνα, στα τέλη Ιανουαρίου ανα-
µένεται να επικυρώσει τις αισιόδοξες προ-
βλέψεις-εκτιµήσεις για αύξηση του ελλη-
νικού ΑΕΠ κατά 2,4% φέτος και για µέσο 

ρυθµό ανάπτυξης 2% την επόµενη τριετία. 
Παράλληλα όµως θα επισηµάνει καθυστε-
ρήσεις στην υλοποίηση µεταρρυθµίσεων, 
θα αναφερθεί σε κινδύνους δηµιουργίας 
δηµοσιονοµικών προβληµάτων και στο 
ζήτηµα των κόκκινων δανείων.

Σε διεθνές επίπεδο, σε υψηλό 10 ετών, 
στο 19% , εκτοξεύτηκε το εµπορικό έλλειµ-
µα των ΗΠΑ το 2018, παρά τις φρενήρεις 
προσπάθειες του Λευκού Οίκου να το µει-
ώσει. Το εµπορικό έλλειµµα αγαθών αυ-
ξήθηκε σε υψηλό όλων των εποχών, στα 
891,3 δισ. δολάρια, αποτυπώνοντας τα ελ-
λείµµατα-ρεκόρ στις συναλλαγές µε Κίνα, 
Μεξικό και Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σηµαντι-
κή διόρθωση στη Wall Street αναµένει το 
επόµενο διάστηµα η Goldman Sachs, που 
υπενθυµίζει στους επενδυτές ότι υπάρχει 
«bear market ράλι», έτοιµο να ξεκινήσει.

Χρυσοί 
Σκούφοι 
Υψηλές γαστρονοµικές δηµιουργίες, µε 
άρωµα Ιταλίας και γεύση Barilla Hellas 
κυριάρχησαν στους Χρυσούς Σκούφους. 
Στις 18 Φεβρουαρίου. Οι σειρές Barilla 
Collezione Mafaldine, Barilla Gnocchi, 
Barilla Tortiglioni και Barilla Penne 
Rigate ενέπνευσαν τη δηµιουργία 
ξεχωριστών πιάτων.

Άλφα Βήτα 
You’ll Love
Η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει τη νέα 
σειρά έτοιµων γευµάτων «ΑΒ You’ll 
Love», µε την υπογραφή του σεφ Άκη 
Πετρετζίκη. Πρόκειται για τη νέα πρόταση, 
που προσφέρει ποιοτικές και γευστικές 
επιλογές, για κάθε στιγµή της ηµέρας και 
περιλαµβάνει ποικιλία γευµάτων και σνακ, 
από την ελληνική και τη διεθνή κουζίνα.

Φθηνότερα δάνεια 
στα σχέδια Ντράγκι 

 Περικοπές στην ανάπτυξη της ευρωζώνης 
 Εκτίναξη στο εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
707,17

 

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Τετάρτη 06/03

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

720

715

710

705

700

695

690
∆ευτέρα
04/03

Τρίτη
05/03

Τετάρτη
06/03

Πέµπτη
28/02

Παρασκευή
01/03

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0540+ 20,00%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,4000 +12,90%

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 2,9600 +12,12%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,1500 +11,11%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5500 +10,00%

FORTHNET Α.Ε. 0,1350 - 10,00% 

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆. Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ Β.ΠΛΕΚΤ 0,1690 - 9,14%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,0200 - 8,11%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,8050 - 3,94%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 2,0200 - 3,81%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.722,28 - 0,33%
 NASDAQ Comp 7.529,69 + 0,62 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.324,17 - 0,091%
Λονδίνο FTSE 100 7.195,91 + 0,17%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.584,31 - 0,31%
Παρίσι CAC-40 5.291,06 - 0,12%
Ζυρίχη SMI 9.384,40 - 0,16 %
Τόκιο NIKKEI-225 21.596,81 - 0,60%
 
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 αλλαγή του τρόπου εισόδου στις επιδοτήσεις 
και τα προβλήματα που δημιουργούνται

M
έχρι και πέρυσι, η άντληση των στοιχείων 
των επιδοτήσεων των αγροτών, τα βλέπα-
µε χρησιµοποιώντας τους κωδικούς taxis 
του καθενός εξ αυτών.

Η είσοδος γινόταν από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ , από 
τη «διαδικτυακή ενηµέρωση αγροτών για πληρωµές». 
Η εφαρµογή µας οδηγούσε στο www.iris.gov.gr και µε 

την επιλογή του έτους αναφοράς, ε-
κτυπώναµε την κατάσταση δηµοσιο-
ποίησης πληρωµών, στην οποία α-
ποτυπώνονταν όλες οι επιδοτήσεις 
που εισέπραξε ο δικαιούχος αγρό-
της για το έτος που µας ενδιέφερε.

Αυτό πλέον είναι παρελθόν, κα-
θώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να αλ-
λάξει το σύστηµα πρόσβασης. 

Έτσι, προσπαθώντας κάποιος να 
εισέλθει στην εφαρµογή µε τον προα-
ναφερόµενο τρόπο, διαβάζει τα εξής:

«Εάν θέλετε να δείτε πότε πληρω-
θήκατε και για κάποιο καθεστώς µε-
ταβείτε στο Σύστηµα ∆ηµοσιοποίη-
σης Πληρωµών. Η υπηρεσία διατίθε-
ται µέσω της Καρτέλας του Αγρότη. 
Για να είναι δυνατή η είσοδος στην 
εφαρµογή είναι απαραίτητη η λή-
ψη κωδικού και η δηµιουργία προ-
σωπικού λογαριασµού από τη σε-
λίδα Εγγραφή στις Online εφαρµο-
γές του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ξεκινάµε την προσπάθεια εισόδου στην εφαρµογή, 
κλικάροντας στην «καρτέλα του αγρότη». Μας στέλ-
νει στην εφαρµογή www.osdeopekepe.dikaiomata.gr

Όπου χρήστης είναι το email του 
καθενός. Το αστείο της υπόθεσης 

είναι ότι email έχουν όλοι όσοι υποβάλλουν δήλωση 
καλλιέργειας, είτε αγρότες του ειδικού, είτε αγρότες 
του κανονικού καθεστώτος. ∆υστυχώς ελάχιστοι έως 
κανένας δεν έχει κρατηµένα στα στοιχεία αυτά (email 
και κωδικό πρόσβασης).

Επιπλέον δεν είχαµε νωρίτερα πληροφόρηση προ-
κειµένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να ε-
νηµερώσουµε τους αγρότες και να ψάξουν να βρουν 
τα ανωτέρω στοιχεία. Οι δε φορείς που συντάσσουν 
τις δηλώσεις καλλιέργειας, είναι αµφίβολο εάν έχουν 
κρατήσει τα στοιχεία αυτά στα αρχεία τους, καθώς το 
θέµα µε τα προσωπικά δεδοµένα που ισχύει από τον 
Μάιο του 2018, καθιστά την κίνηση αυτή απαγορευ-
τική. Είµαι σίγουρος δε ότι τα έχουν δώσει µαζί µε τη 
δήλωση καλλιέργειας στους αγρότες και κάπου εί-
ναι παρατηµένο. Είµαι σίγουρος, επίσης, ότι ο καθέ-
νας που είναι υπόχρεος σε δήλωση καλλιέργειας έχει 
πολλά παραπάνω από ένα email. Πιθανόν, κάθε φο-
ρά που πήγαιναν σε άλλο φορέα για τη σύνταξη της 
δήλωσης ΟΣ∆Ε, να τους εξέδιδαν νέο email και νέο 
κωδικό, µη έχοντας και µη βρίσκοντας τους παλιούς. 

Και φτάνουµε στο σήµερα: οι λογιστές δεν µπο-
ρούν να εισέλθουν στην εφαρµογή, δεν µπορούν 
να δουν τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις που αφο-
ρούν το έτος 2018 κι ως εκ τούτου, δεν µπορούν 

να έχουν εικόνα για τις επιδοτήσεις που έχουν ει-
σπράξει και αφορούν το 2018.

Κάποιοι θα επικαλεσθούν τη βεβαίωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, η οποία όµως έχει δύο κενά: α) χρειάζεται και 
η ίδια κωδικούς και β) δεν περιλαµβάνει τις συνδεδε-
µένες ενισχύσεις που καταβλήθηκαν εντός του 2019, 
αφορούν το 2018 και θα πρέπει να φορολογηθούν. 

Ακόµη δεν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό αυ-
τής της αλλαγής. Προφανώς, όλο και κάτι θα σκέ-
φτηκαν αυτοί που αποφάσισαν να προχωρήσουν 
στην τροποποίηση, µήπως όµως θα ήταν καλό να 
µας ενηµερώσουν κιόλας; Για να µπορούµε να α-
ξιολογήσουµε, να ενηµερώσουµε και να αποφασί-
σουµε πως θα κινηθούµε.

Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχει καµία επίσηµη ανακοί-
νωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ενηµέρωση ότι «πρέ-
πει να κάνετε αυτό και … τέλος».

Θα ήθελα να ενηµερώσω λοιπόν ότι:
∆εν ενδιαφέρει κανέναν λογιστή το πρόβληµα 

που έχετε δηµιουργήσει.
Το πρόβληµα είναι του δικαιούχου αγρότη, ο οποί-

ος θα πρέπει να βρει το email που του έχουν φτιάξει 
και να µας το προσκοµίσει, ώστε να αποκτήσουµε πρό-
σβαση στην πληροφορία των επιδοτήσεων.

∆ιαφορετικά, όλη η πληροφόρηση των επιδοτήσεων 
πάει στράφι. Κατ’ επέκταση, θα αποτυπωθούν λανθα-
σµένα στοιχεία για το πιο βασικό: αυτό της ασφάλισης.  

Το χειρότερο όµως είναι άλλο: εξαιτίας της µη α-
ναγραφής των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν στο 
2019 και έπρεπε να φορολογηθούν στο φορολογικό 
έτος 2018, το τελικό καθαρό φορολογητέο αγροτι-
κό εισόδηµα θα είναι µικρότερο από το πραγµατικό. 
Όπερ σηµαίνει ότι όσοι αγρότες έχουν κι άλλα εισο-
δήµατα εξωγεωργικά, έχουν πολλές πιθανότητες το 
αγροτικό τους εισόδηµα να είναι µικρότερο από το 
50% του συνολικού δηλωθέντος φορολογητέου ει-
σοδήµατος. Άρα να χάσουν την ιδιότητα του κατ’ ε-
πάγγελµα αγρότη. Άραγε, αυτό το έχει σκεφθεί κα-
νείς από όσους αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρό-
πο εισόδου στην πλατφόρµα των επιδοτήσεων χω-
ρίς να ρωτήσουν κανέναν;

Νέο σύστηµα
Για την είσοδο στην 

εφαρµογή είναι απαραί-
τητη η λήψη κωδικού και 
η δηµιουργία λογαριασµού

Εφαρµογή
Οι λογιστές δεν µπορούν 

να εισέλθουν στην 
εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
αυτό το κάνει ο αγρότης

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)

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»
Η επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης πετρελαίου είναι 

ένα έσοδο που καταχωρείται 
στο έτος που εισπράττεται, 

προστίθεται στα λοιπά αγροτικά 
έσοδα και συµπεριλαµβάνεται 

στο τζίρο του έτους. 

Πλατφόρµα για τις 60 ηµέρες

Προς το ΥΠΑΑΤ: Για να προχωρήσει η 
πλατφόρµα της εξόφλησης των 60 ηµερών, θα 
πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές. Κοινώς, 
να ρωτήσετε κάποιους που γνωρίζουν τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται. Αλλιώς 
η εφαρµογή θα µείνει ανενεργή. Ίδωµεν…
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Με όριο 
4.923 ευρώ 
αγροτικό 
εισόδημα,  
σύνταξη χωρίς
κόφτη 60%
Η ρύθμιση αφορά όλους τους αγρότες 
που παίρνουν ήδη σύνταξη αλλά και 
όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι το 2025 

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ολόκληρη τη σύνταξή τους θα συνεχίσουν να λαµ-
βάνουν οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δήλωσαν το 
οικονοµικό έτος 2018 αγροτικό εισόδηµα εφόσον ό-
µως αυτό δεν ξεπερνάει τα 4.923 ευρώ. Σύµφωνα µε 
την ΑΑ∆Ε, η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet για την 
υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων – ό-
που οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα δηλώσουν τα επι-
πλέον εισοδήµατά τους - πρόκειται να ανοίξει µέχρι 
το τέλος Μαρτίου. Οι φορολογούµενοι θα έχουν προ-
θεσµία να συµπληρώσουν και να υποβάλουν τη δή-
λωσή τους έως τις 30 Ιουνίου, ενώ σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες η ΑΑ∆Ε σχεδιάζει να τρέξει την εκκαθάρι-
ση του φετινού ΕΝΦΙΑ εντός του Ιουλίου.

Σύµφωνα µε όσα ξεκαθαρίζει σχετική εγκύκλιος του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε 
θέµα «Οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 20 του 
νόµου 4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων 
λόγω γήρατος» εξαιρούνται από τον κόφτη του 60% ό-
σοι έχουν χαµηλό αγροτικό εισόδηµα -που δεν ξεπερ-
νάει τα 4.923 ευρώ- εισάγοντας πλαφόν εισοδηµατι-
κού ορίου «διατήρησης της αγροτικής περιουσίας».

Αναλυτικά, οι κατηγορίες συνταξιούχων αγροτών 
που εξαιρούνται από τον  οριζόντιο κόφτη 60% είναι:

1. Συνταξιούχοι κατ’ επάγγελµα αγρότες του πρώ-
ην ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν αγροτι-

κή δραστηριότητα και µετά τη συνταξιοδότησή τους. 
Κατ’ εξαίρεση, ο κόφτης θα ισχύσει για όσους είναι 
κατ’ επάγγελµα αγρότες και συνταξιοδοτηθούν από 
1/1/2025 και µετά.

2. Παλαιοί συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ, ∆ηµοσί-
ου, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ- ΜΜΕ οι οποίοι ήταν ήδη συ-
νταξιούχοι ή είχαν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξι-
οδότησης πριν από τις 12 Μαΐου του 2016 και απο-
κτούν εισόδηµα από άσκηση αγροτικής δραστηριότη-
τας. Πρόκειται για συνταξιούχους που δεν ήταν υπό-
χρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώ-
ην ΟΓΑ µέχρι 31.12.2016 (αν και είχαν τότε αγροτικό 
εισόδηµα) και εξακολουθούν για τους ίδιους λόγους 
να µην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών στον ΕΦΚΑ αγροτών από 1.1.2017. 

3. Νέοι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, 
ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, ∆ηµοσίου)  οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν 
ή υπέβαλλαν αίτηση µετά τις 13 Μάιου του 2016 και 
έχουν εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα κάτω 
από 4.923,12 ευρώ το χρόνο. Αν το αγροτικό εισόδη-
µα δεν ξεπερνά αυτό το πλαφόν που ισούται µε το ε-
λάχιστο ασφαλιστέο εισόδηµα του αγρότη, δεν µπο-
ρεί να θεωρηθεί επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
αλλά διατήρηση της αγροτικής περιουσίας.

Επιπλέον:
 Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο 

τον µήνα, οι περιορισµοί του νόµου (περικοπή κατά 

Αν το αγροτικό εισόδηµα δεν ξεπερνά 
το πλαφόν που ισούται µε το ελάχιστο 
ασφαλιστέο εισόδηµα του αγρότη, δεν 
µπορεί να θεωρηθεί επανένταξη στην 
αγορά εργασίας, αλλά διατήρηση της 

αγροτικής περιουσίας.
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60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) εφαρµό-
ζονται µόνο για το διάστηµα που αντιστοιχεί στις η-
µέρες κατά τις οποίες απασχολείται και ασφαλίζεται 
ο συνταξιούχος.

 Ο χρόνος ασφάλισης των απασχολούµενων συ-
νταξιούχων αξιοποιείται για την προσαύξηση του α-
νταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος 
της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχό-
λησης µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% 
για κάθε µία ποσοστιαία µονάδα επιπλέον εισφοράς. 
∆ικαίωµα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε 
συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη, πριν από 
την εφαρµογή του Ν. 4387/16 και απασχολούνται α-
πό τις 13 Μαΐου 2016 και µετά.

 Καταργείται για τους αυτοαπασχολούµενους συ-
νταξιούχους η υποχρέωση καταβολής προσαυξηµέ-
νων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι διατάξεις του άρθρου 
20 του νόµου 4387/2016 εφαρµόζονται σε συνταξι-
ούχους, λόγω γήρατος, που λαµβάνουν σύνταξη α-
πό τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµό-
σιο και οι οποίοι εντάχθηκαν, από την 1η Ιανουαρίου 
2017, στον ΕΦΚΑ, καθώς και στα πρόσωπα που λαµβά-
νουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη από το ∆ηµόσιο.

Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συ-
νταξιούχων εφαρµόζεται στους συνταξιούχους, λόγω 
γήρατος, που θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχό-
ληση, µετά την ισχύ του νόµου 4387/2016, δηλαδή 
από τις 13 Μαΐου 2016, εφόσον προκύπτει υποχρέω-
ση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές 

γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, που ίσχυ-
αν, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016, στους εντασσόµε-
νους στον ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.

Συνεπώς, σε περίπτωση που αναληφθεί δραστηρι-
ότητα για την οποία δεν προκύπτει, βάσει γενικών ή 
ειδικών διατάξεων, υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦ-
ΚΑ, δεν έχει εφαρµογή η κοινοποιούµενη ρύθµιση περί 
απασχόλησης συνταξιούχων, ακόµη και εάν από την 
επαγγελµατική δραστηριότητα προκύπτει εισόδηµα.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που αναλαµβάνουν ερ-
γασία ή δραστηριότητα για την οποία είτε λαµβάνουν 
αµοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται, βά-
σει νόµου, σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας 
σύνταξης ή λαµβάνουν αποδοχές για τις οποίες από 
την ισχύουσα νοµοθεσία υφίσταται δυνατότητα πα-
ραίτησης και παραιτούνται του δικαιώµατος είσπρα-
ξής τους, δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 
20 του νόµου 4387/2016 περί αναστολής ή περικο-
πής της σύνταξής τους (κύριας και επικουρικής). Στο 
πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων του άρθρου 20 του 
νόµου 4387/2016 δεν εµπίπτουν, επίσης, οι συνταξι-
ούχοι που λαµβάνουν αµοιβές από δικαιώµατα πνευ-
µατικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώµατα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η εφαρµογή των 
διατάξεων του νόµου 4387/2016 αφορά στη χρονι-
κή περίοδο που παρέχεται η αναληφθείσα επαγγελ-
µατική δραστηριότητα, για την οποία προκύπτει η υ-
ποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και όχι στη χρονι-
κή περίοδο καταβολής των αµοιβών για την αναλη-
φθείσα δραστηριότητα.

Το πλαίσιο για την απασχόληση εφαρµόζεται στους αγρότες συνταξιούχους, 
λόγω γήρατος, που θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση.

Περιουσία
Με την εγκύ-
κλιο εισάγεται  

πλαφόν εισοδη-
µατικού ορίου 
που αφορά την 

«διατήρηση 
της αγροτικής 
περιουσίας»

Μόνο χρέη άνω
των 3.600 ευρώ
στις 120 δόσεις
για αγρότες 
Ελάχιστο όριο οφειλής τα 3.600 ευρώ 
βάζει – σύµφωνα µε πληροφορίες – η 
κυβέρνηση για τους αγρότες που θα 
θελήσουν να ενταχθούν στη ρύθµιση των 
120 δόσεων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα 
έγιναν γνωστά το πλήρες πακέτο των 120 
δόσεων θα παίρνουν ελεύθεροι 
επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι 
µε νέα επανυπολογισµένη οφειλή άνω των 
6.000 ευρώ όπως και αγρότες µε νέα 
οφειλή άνω των 3.600 ευρώ. 
Οι υπόλοιποι θα µπορούν επίσης να 
ρυθµίζουν τις οφειλές τους αλλά σε 
µικρότερο αριθµό δόσεων.
Μόνο οι αγρότες (και οι υπόλοιποι εν 
ενεργεία ασφαλισµένοι) που έχουν 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές τους 
µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους θα µπορούν σύµφωνα µε 
τις τελευταίες πληροφορίες να ενταχθούν 
στη νέα ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών 
των 120 δόσεων που πρόκειται να φέρει 
η κυβέρνηση το επόµενο διάστηµα.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα έγιναν 
γνωστά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 
ακόµη λεπτοµέρειες που πρέπει να 
επιλυθούν από το υπουργείο Εργασίας, 
όµως σύµφωνα µε κύκλους του 
υπουργείου, η ολοκλήρωση της 
επεξεργασίας για την εφαρµογή των 120 
δόσεων δεν θα αφήνει περιθώριο για 
αµφισβητήσεις. Επιπλέον σύµφωνα µε όσα 
έχουν γίνει γνωστά για τους αγρότες του 
πρώην ΟΓΑ η κυβέρνηση εξετάζει 
ελάχιστη δόση ακόµα και κάτω από τα 50 
ευρώ το µήνα, που θα ισχύσει για τους 
υπόλοιπους ασφαλισµένους µε χρέη στα 
ταµεία εφόσον ενταχθούν στη ρύθµιση 
των 120 δόσεων. Ο χρόνος ψήφισης της 
νέας ρύθµισης των 120 δόσεων, µε 
ταυτόχρονη λειτουργία της σχετικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΦΚΑ, 
τοποθετείται πλέον στο δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του Μαρτίου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Μόνο για σύνταξη οι εισφορές 
μέχρι να μπουν στα νέα μητρώα  
Χωρίς απαίτηση εισφορών κλάδου περίθαλψης, έως την ηµεροµηνία 
καταχώρισης της εγγραφής στα µητρώα του ΕΦΚΑ, θα αντιµετωπίζονται οι 
εκκρεµείς αιτήσεις νεοασφαλιζόµενων αγροτών. ∆ηλαδή θα χρεώνονται 
µόνο µε τις εισφορές του κλάδου κύριας ασφάλισης, για τις οποίες όµως 
εκκρεµεί ακόµα η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τον τρόπο 
είσπραξής τους. Τα παραπάνω διευκρινίζονται, µεταξύ άλλων, µε σχετικό 
έγγραφο του ΕΦΚΑ αναφορικά µε την έναρξη και διακοπή της ασφάλισης 
των αγροτών, µε το οποίο παρέχονται οδηγίες για την ασφαλιστική 
αντιµετώπιση εκκρεµών και νέων αιτήσεων καθώς και την µηχανογραφική 
διαχείριση τους στο σύστηµα «Ασφάλιση-Έσοδα». Αναλυτικά η εγκύκλιος 
αναφέρει ότι αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την 18.7.2018, «εφόσον 
υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ∆ΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από 
την αντίστοιχη ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας µε απαίτηση καταβολής 
εισφορών για όλους τους Κλάδους, ακόµη και στις περιπτώσεις που η 
ηµεροµηνία έναρξης ανατρέχει και πριν την 18.7.2018».�©
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Τα ελληνικά συμπύρηνα 
ροδάκινα στη Νότια Κορέα

 Καλή ποιότητα και μηδενικοί δασμοί εχέγγυα για κυριαρχία στην αγορά
 Η έλλειψη κοντέινερς το βασικότερο πρόβλημα στις ελληνικές εξαγωγές 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να κυριαρχή-
σει στην κορεατική αγορά κονσέρβας ροδάκινου τα 
επόµενα χρόνια, καθώς πέρυσι κατέλαβε την πρώ-
τη θέση µεταξύ των προµηθευτών της Νοτίου Κορέ-
ας µε τις εξαγωγές της ανέρχονται στο 35,9%, απο-
σπώντας νέο ιστορικά υψηλό µερίδιο ύψους 35,2%. 
Εντούτοις, το κυριότερο πρόβληµα για τις ελληνικές 
εξαγωγές είναι η έλλειψη επαρκούς αριθµού εισερ-
χόµενων στη χώρα µας κοντέινερς. Όπως προκύ-
πτει από την «Έρευνα Αγοράς Κονσέρβας Ροδακί-
νου 2019» το γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων της πρεσβείας µας στη Σεούλ, η Κίνα 
στο εν λόγω κοµµάτι ακολουθεί πτωτική πορεία, ε-
νώ Νότια Αφρική και Χιλή έχουν βγει εκτός αγοράς.

Η µεγάλη ανατροπή επί το θετικότερον για τη χώ-
ρα µας ήρθε το 2011 όταν τέθηκε σε ισχύ η Συµ-
φωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ν. Κορέας, α-
νατρέποντας το αρνητικό ως µηδενικό πρόσηµο 
των ελληνικών εξαγωγών. Η συµφωνία προέβλε-

πε τη σταδιακή κατάργηση του υψηλότατου εισα-
γωγικού δασµού 50% σε 8 ισόποσες δόσεις, µε τον 
εν λόγω δασµό να µηδενίζεται εν τέλει πέρυσι. Σε 
ότι αφορά τον ανταγωνισµό, προκύπτουν τα εξής:

  Η Κίνα ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, δεν 
µπορεί να ανταγωνιστεί την Ελλάδα ούτε σε ποιό-
τητα ούτε - πλέον - σε τιµή, καθώς υποχρεούται να 
πληρώνει ολόκληρο τον εισαγωγικό δασµό του 50%. 

  Η Νότια Αφρική έχει βγει εκτός αγοράς, καθώς 
διαθέτει υψηλή ποιότητα αλλά η τιµή παραγωγού 
είναι υψηλότερη από την ελληνική και ταυτόχρο-
να το προϊόν υφίσταται τον εισαγωγικό δασµό 50%.

 Και η Χιλή έχει βγει εκτός αγοράς καθώς η ποι-
ότητα του προϊόντος είναι κατώτερη της ελληνικής.

  Η Ταϊλάνδη, παρότι εµφανίζει αξιόλογες ε-
ξαγωγές προς την Κορέα (32,8%) δεν έχει δική της 
παραγωγή ροδάκινων. Πρόκειται για προϊόν από 
την Ελλάδα και, δευτερευόντως, από την Κίνα, τα 
οποία εισάγονται µεταποιηµένα και συσκευασµένα 
στην Κορέα από την εταιρεία Dole. Άρα εκτιµάται 
ότι το µερίδιο αγοράς των ελληνικών κονσερβών 
ροδακίνου στην Κορεατική αγορά είναι 50%-55%.

Με προσµονή περιµένει ο επιχειρηµατικός κόσµος, 
την εκδήλωση θεσµό των Βραβείων Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards», µια κοινή 
πρωτοβουλία της Eurobank και της Grant Thornton. 
Η εκδήλωση, συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική χρο-
νιά επιβραβεύοντας, υγιείς, σύγχρονες, ελληνικές 
επιχειρήσεις που συµβάλλουν µε τις πρακτικές και 
τις επιδόσεις τους στη διαµόρφωση ενός νέου επι-
χειρηµατικού τοπίου στη χώρα. Η τελική επιλογή 
των επτά νικητών των «Growth Awards» 2019, θα 
ανακοινωθεί την Πέµπτη 14 Μαρτίου, στην τελετή 
βράβευσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

H έναρξη της εκδήλωσης θα γίνει από τον ∆ιευθύ-
νοντα Σύµβουλο της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, 

ενώ κεντρική οµιλήτρια θα είναι η Imma Martinez, 
Venture Partner της εταιρίας Deep Science Ventures, 
η οποία θα αναφερθεί στην τεχνολογική µετάβα-
ση των επιχειρήσεων στον 21ο αιώνα, αναλύοντας 
την αναµενόµενη συνεργασία ανθρώπων και µη-
χανών και το ρόλο που θα διαδραµατίσει η τεχνητή 
νοηµοσύνη στο άµεσο µέλλον. Θα απονεµηθούν 
έξι βραβεία σε ισάριθµες ελληνικές επιχειρήσεις 
που διακρίθηκαν στις κατηγορίες: Λειτουργική/
Επιχειρησιακή βελτίωση, Ανάπτυξη προϊόντος/α-
γορών, Ανθρώπινο δυναµικό & Εταιρική κουλτού-
ρα, Επενδύσεις, Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη και 
Επιχειρηµατική Αριστεία, ενώ  φέτος, θα απονεµη-
θεί πρώτη φορά το βραβείο «Ψηφιακής Εξέλιξης».

Θεσμός για την επιχειρηματικότητα τα βραβεία 
Αριστείας από Eurobank και Grant Thornton

Αύξηση 4% στην 
παραγωγή τσιπούρας, 

λαβρακίου βλέπει ο ΕΛΟΠΥ
Στην Ελλάδα η παραγωγή τσιπούρας και 

λαβρακίου, σύµφωνα µε την Ελληνική Οργάνωση 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, αναµένεται να 
αυξηθεί φέτος κατά 4%. Κάτι που σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του ΕΛΟΠΥ, Απόστολο Τουραλιά, θα 
βοηθήσει τις ελληνικές εταιρείες να ανακτήσουν 
το µερίδιο αγοράς που απώλεσαν τα ελληνικά 
ψάρια στις διεθνείς αγορές τα τελευταία χρόνια.

Άδικη η εξίσωση θερµαινόµενων 
µε συµβατικά, λέει η Παπαστράτος
Την απόσυρση των άρθρων 96 και 97 ενόψει της 
ψήφισης του νοµοσχεδίου του υπουργείου Υγείας 
µε τα οποία εξοµοιώνονται τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα και τα θερµαινόµενα προϊόντα καπνού µε 
τα συµβατικά τσιγάρα, ζητά η Παπαστράτος. Σε 
ανακοίνωση της µιλά για δογµατική στάση του 
υπουργείου, το οποίο όπως λέει φαίνεται «να 
στρέφει τους καπνιστές προς την βλαπτικότερη 
επιλογή, τη συνέχιση του καπνίσµατος».

Λογισµικό υπολογισµού κόστους, 
εργαλείο Ελληνικού Σίτου MISKO 
Ένα νέο λογισµικό υπολογισµού κόστους των 
εργασιών του παραγωγού καθ’ όλο το έτος 
παρουσιάστηκε στην 12η Agrothessaly από  το 
Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO. Το εργαλείο 
αυτό θα διατίθεται δωρεάν στους καλλιεργητές 
για να µπορούν ευέλικτα να διαµορφώνουν 
τα βέλτιστα σενάρια για την παραγωγή τους, 
συνυπολογίζοντας εξατοµικευµένους παράγοντες. 

Οι διευθυντές 
εξαγωγών ελληνικών 
εταιρειών πρέπει 
να πηγαίνουν στην 
Κορέα τουλάχιστον 
δύο φορές ετησίως. 

Στους βραβευθέντες, 
επιχειρήσεις που ξεχώρισαν 

και διακρίνονται για τις 
οικονοµικές τους επιδόσεις, 

αλλά και για το ισχυρό 
τους αποτύπωµα σε όρους 

εξωστρέφειας, διαφάνειας, 
σύγχρονης εταιρικής 

διακυβέρνησης, εργασιακής 
κουλτούρας και εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης.

ΝΕΑ
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Σε πήλινο αμφορέα 
το αγουρέλαιο της Klea

  Το λανσάρισμα θα γίνει εντός του μήνα σε κατάστημα με delicatessen 
στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Ντεµπούτο» και σε καταστήµατα λιανι-
κής, αρχικά µε το αγουρέλαιο κι αµέσως 
µετά και µε τις επιτραπέζιες ελιές, ετοιµά-
ζεται να αποκτήσει η ατοµική επιχείρη-
ση, µε το brand «Klea», του ∆ηµήτρη Ψα-
θά, ο οποίος αρνήθηκε τη λύση της µετα-
νάστευσης και αποφάσισε να «παλέψει» 
µε τη γη στη γενέτειρά του. Με πτυχίο στη 
γεωπονική επιστήµη ο µόλις 28χρονος α-
γρότης από τη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, συ-
νειδητοποίησε, ωστόσο, ότι µε τον µικρό 
ελαιώνα των 800 δέντρων, που διαθέτει, 
για να µπορέσει να παραµείνει στον πρω-
τογενή τοµέα και να εξελίξει την εκµετάλ-
λευσή του, θα έπρεπε να µετεξελιχθεί και 
ο ίδιος σε αγρότη-επιχειρηµατία.

«Στην αρχή ξεκίνησα µε το να κάνω 
πράξη στο ελαιώνα τις θεωρητικές γνώ-
σεις που απέκτησα στη γεωπονική σχο-
λή, αλλά σύντοµα κατάλαβα πως για να 
είµαι βιώσιµος θα έπρεπε να προχωρήσω 
στην επεξεργασία και τυποποίηση της πα-
ραγωγής µου, τόσο για το ελαιόλαδο, όσο 
και για τις επιτραπέζιες ελιές µου», ανέφε-
ρε στην Agrenda ο κ. Ψαθάς, σε εκδήλωση 
που οργάνωσε στη Detrop-Oenos, το πρό-
γραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».

Έτσι, από τη µια συνέχισε να αναβαθµί-
ζει τις καλλιεργητικές φροντίδες στον µι-
κρό του ελαιώνα, προκειµένου να βελτι-
ώσει την ποιότητα και την παραγωγικότη-
τα και ταυτόχρονα να εµπλουτίζει τις γνώ-
σεις του στη γευσιγνωσία, λαµβάνοντας 
πιστοποίηση από έναν ειδικό ιταλικό φο-
ρέα και αφετέρου υλοποιώντας το µεταπτυ-
χιακό «New Food Product and Business 
Development», στην Αµερικανική Γεωργι-
κή Σχολή, για να κάνει και management.

Έως τώρα οι περίπου 5 τόνοι έξτρα παρ-
θένου ελαιολάδου που παράγει η εκµετάλ-

λευσή του τροφοδο-
τούν σχεδόν αποκλει-
στικά εστιατόρια στη Θεσ-
σαλονίκη, σε συσκευασία 
5άλιτρων περιεκτών, αλλά στα 
σχέδιά του είναι να προχωρήσει 
και σε µικρή φιάλη των 500 ml. «Αυτό 
θα γίνει σε δεύτερο επίπεδο για το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο. Σε πρώτη φάση στη 
µικρή φιάλη, τον πήλινο αρχαιοελληνικό 
αµφορέα, σε σχήµα αλάβαστρου, που µό-
λις παραλάβαµε, πρόκειται να τοποθετη-
θεί το αγουρέλαιό µας», εξήγησε ο κ. Ψα-
θάς και τόνισε πως το λανσάρισµα του νέ-
ου προϊόντος, µε την ετικέτα Klea, θα γί-
νει εντός του Μαρτίου σε κατάστηµα µε 
προϊόντα delicatessen στη Θεσσαλονίκη.

Για το συγκεκριµένο προϊόν, σύµφωνα 
µε τον συνοµιλητή µας υπάρχει εκπεφρα-
σµένο ενδιαφέρον και από Αγγλία και Ολ-
λανδία για την τοποθέτησή του σε κατα-
στήµατα delicatessen, χωρίς, ωστόσο, προς 
το παρόν να έχει οριστικοποιηθεί κάτι. 

Στα σχέδια του συνοµιλητής µας είναι 
σε δεύτερο επίπεδο και υπό τον όρο ότι 
το επιχειρηµατικό του εγχείρηµα θα αρ-
χίσει να αποδίδει όλο και περισσότερους 
καρπούς, να πείσει και άλλους παραγω-
γούς από την περιοχή του, µε µικρό κλή-
ρο, να δηµιουργήσουν ένα cluster, ώστε 
να καλλιεργούν µε τις ίδιες καλλιεργη-
τικές φροντίδες και να αξιοποιούν, όλοι 
µαζί, κάτω από το brand «Klea» την πα-
ραγωγή τους, αποσπώντας µεγαλύτερη 
υπεραξία από ό,τι αν το πουλάει ο καθέ-
νας ξεχωριστά και σε µορφή χύµα.

«Έχω κάνει κάποιες προκαταρτικές 
κουβέντες, αλλά ακόµη είναι νωρίς, δι-
ότι δεν υπάρχει τόση ζήτηση για να κα-
λυφθεί», επισήµανε ο κ. Ψαθάς ο οποίος, 
πάντως, ήδη µε έναν συνεργάτη του, που 
διαθέτει 400 ρίζες ελιές, κάνουν πράξη 
την κοινή διαχείριση των ελαιώνων τους.

Το καλοκαίρι µε
ελιές στην αγορά
Όσον αφορά το κοµµάτι της επιτραπέζιας ελιάς, ο κ. 
Ψαθάς µας είπε ότι επεξεργάζεται σήµερα περίπου 
1,5-2 τόνους και παράγει τέσσερις τύπους 
βρώσιµης ελιάς, την τσακιστή, την ολόκληρης 
ωρίµανσης, την Καλαµών και µια µε παραδοσιακή 
µέθοδο της Χαλκιδικής, την οποία του την έµαθε 
ένας κάτοικος της περιοχής. Το ξεχωριστό της 
συνταγής ανέφερε ο ίδιος, είναι ότι η εκπίκρανση 
γίνεται µε φυσική ζύµωση, απουσία νερού, µόνο µε 
ηλιέλαιο, ξύδι και αλάτι και κρατά την ελιά πιο 
συνεκτική και έχει και µεγαλύτερη συντηρησιµότητα.
Σε σχέση µε τα επόµενα βήµατα στην επιτραπέζια 
ελιά, αποκάλυψε πως «είµαστε στη διαδικασία να 
ολοκληρώσουµε τη συσκευασία και στόχος µας 
είναι να λανσαριστούν το καλοκαίρι στην αγορά. Θα 
είναι µε το brand Klea και θα κυκλοφορήσουν σε 
σκαφάκι των 200 έως 400-500 γραµµαρίων, 
αρχικά σε κατάστηµα στο Νέο Μαρµαρά».

Για το αγουρέλαιο υπάρχει 
εκπεφρασµένο ενδιαφέρον από 
Αγγλία και Ολλανδία για την 
τοποθέτησή του σε καταστήµατα 
delicatessen. 

Έως τώρα οι περίπου 5 τόνοι 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου που 
παράγει η εκµετάλλευση του κ. 
Ψαθά τροφοδοτούν εστιατόρια 
στη Θεσσαλονίκη, σε συσκευασία 
5άλιτρων περιεκτών.

Delicatessen

Πέντε λίτρα

Ο πήλινος αµφορέας θα αξιοποιηθεί 
πρώτα στο αγουρέλαιο και αφού 
σταθεί καλά στα πόδια του το 
εγχείρηµα, µετά θα γίνει η όποια 
άλλη κίνηση στο έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο πιθανότατα σε άλλου 
χρωµατισµού φιάλη, ώστε να 
κυκλοφορήσει σαν µια νέα σειρά.

Πρώτη φάση



Με τις στρεμματικές αποδόσεις στα 
ύψη η καλλιέργεια κρίνεται στα κόστη 
Με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή των αποδόσεων ανά στρέµµα στην 
καλλιέργεια καλαµποκιού διεθνώς και µε µία µέση τιµή παραγωγού κατά 
βάση σταθερή, τα οικονοµικά αποτελέσµατα εξαρτώνται κυρίως από τα κόστη. 
∆ιαθεσιµότητα νερού και απόσταση από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι δύο 
από τους κύριους παράγοντες για την επιλογή του καλαµποκιού τη νέα περίοδο.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
 (ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

2018

2019

 1,1 1 1,11
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ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

Παρά τον έντονο ανταγωνισµό 
από τις χώρες της Βαλκανικής και 
της ανατολικής Ευρώπης, καθώς και 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν το 
τελευταίο διάστηµα οι κτηνοτρόφοι, τα 
αποθέµατα ελληνικού καλαµποκιού 
έχουν ως επί το πλείστον εξαντληθεί, 
µε αρκετούς εµπόρους να βασίζονται 
πλέον στις εισαγωγές προκειµένου 
να καλύψουν τις όποιες ανάγκες της 
αγοράς µέχρι την επόµενη συγκοµιδή. 
Σύµφωνα µε τον γεωπόνο Γιάννη 
Ράγκο, για να είναι συµφέρουσα η 

καλλιέργεια καλαµποκιού, θα πρέπει να 
προτιµούνται περιοχές µε ανεπτυγµένη 
κτηνοτροφία είναι ιδανικές στη χώρα 
µας για την καλλιέργεια, αφού τα κόστη 
µεταφοράς είναι ελάχιστα, δεδοµένου 
ότι η διανοµή αφορά πολύ κοντινές 
αποστάσεις. Ακόµα, περιοχές µε χαµηλό 
κόστος νερού, επίσης ευνοούνται, 
κοστολογικά, για την καλλιέργεια 
καλαµποκιού. Φαίνεται πως αναµένεται 
µείωση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων για το 2019. Το2018, οι 
καλλιεργούµενες εκτάσεις εκτιµάται 
πως ξεπέρασαν τα 1,1 εκατ. στρέµµατα. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αναµένεται 
πως το 2019 αυτές θα κυµανθούν κοντά 

στα 1 εκατ. στρέµµατα, 
Υπενθυµίζεται ότι οι σπορές ξεκινάνε 
από τα µέσα Μαρτίου, ή το τελευταίο 
δεκαήµερο του µήνα αυτού, και κρατάνε 
µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου, 
ένας κανόνας βέβαια που εξαρτάται 
τόσο από την περιοχή όσο και από τις 
θερµοκρασίες. Όπως εξήγησε ο κ. Ράγκος, 
υπάρχουν πλέον στην αγορά και υβρίδια 
µε πολύ µικρό καλλιεργητικό κύκλο, τα 
οποία επιτρέπουν στον παραγωγό να 
σπείρει ξανά µετά την πρώτη συγκοµιδή. 
Στη διεθνή εικόνα τώρα, Αργεντινή, 
Κίνα και Ουκρανία αναµένεται να 
αυξήσουν την παραγωγή τους και 
να ισοσταθµίσουν τις απώλειες που 

αναµένονται σε Μεξικό και Νότια 
Αφρική. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
δηµοσίευσε το USDA, τα πρώτα για 
το 2019, έπειτα από το προσωρινό 
κλείσιµο των κυβερνητικών υπηρεσιών, 
η Αργεντινή και η Ουκρανία, αναµένεται 
να γνωρίσουν και µια αύξηση της 
ζήτησης για το καλαµπόκι τους, αφού οι 
εξαγωγές τους κατά το τρέχον εµπορικό 
έτος, 2018/19 θα αυξηθούν. Τα στοιχεία 
συµφωνούν και µε αυτά του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Σιτηρών (IGC), που 
αναµένουν µια αύξηση της παραγωγής 
κατά 29 εκατ. τόνους, στους 1076 
εκατ. τόνους, ενώ στον δείκτη τιµών 
σηµείωσε αύξηση 1%. 

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΖΩΗΡΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
> Τα κόστη µεταφοράς στους στάβλους και η άρδευση κάνουν τη διαφορά 
> Μείωση εκτάσεων για το 2019 που θα κυµανθούν στα 1 εκατ. στρέµµατα

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

HPioneer Hi-Bred Hellas ασχολείται 
συστηµατικά µε την ενσίρωση των 
ζωοτροφών, στην Ελλάδα. Για την  
ενσίρωση του καλαµποκιού προτείνει 
τα PIONER υβρίδια  P2849W, P1921, 
PR31Y43, P2105, PR31A34, P1524 
και P1672. 
P1921 - PR31Y43 – P2105:  Ο 
συνδυασµός των τριών αυτών υβριδίων 
µε την κατάλληλη τοποθέτηση, ανάλογα 
µε τις συνθήκες και τους στόχους 
της καλλιέργειας, δίνει το µέγιστο της 
στρεµµατικής παραγωγής.
P1921: Όψιµο υβρίδιο, κατάλληλο 

για συνθήκες υψηλών αποδόσεων. 
Ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά. 
Παράγει ενσίρωµα µε υψηλή ενέργεια 
γαλακτοπαραγωγής.
PR31Y43: Ευρείας προσαρµοστικότητας 
υβρίδιο. Αξιοποιεί άριστα τόσο τα 
χαµηλής, όσο και τα υψηλής γονιµότητας 
περιβάλλοντα. 
P2105: Η νέα πρόταση στο ενσίρωµα. 
Όψιµο υβρίδιο µε µέγιστη στρεµµατική 
απόδοση σε φρέσκο βάρος και ενέργεια 
για τα µηρυκαστικά.
PR31A34: Αποδοτικό και πολύ σταθερό 
στα διάφορα περιβάλλοντα, µε πολύ 
µικρή διακύµανση στην απόδοση. 

Παράγει ενσίρωµα µε υψηλή ενέργεια 
γαλακτοπαραγωγής.
P1672 – P1524: Άριστη ποιότητα 
ενσιρώµατος. Κατάλληλα για συνθήκες 
υψηλών αποδόσεων και όψιµες σπορές.
P2948W: Όψιµο υβρίδιο µε λευκό 
καρπό για την αύξηση της απόδοσης σε 
ενσίρωµα.
Οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες 
επιβάλουν τη ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ. Με  καθαρά οικονοµικά κριτήρια, 
η ενσίρωση του καλαµποκιού είναι η πιο 
αποτελεσµατική βάση διατροφής στην 
επαγγελµατική αγελαδοτροφία. 

Η Pioneer Hi-Bred Hellas διαθέτει:
■ Κέντρο Σύγχρονης Κτηνοτροφίας στις 
εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, όπου 
γίνεται ανάλυση της θρεπτικής αξίας των 
πρώτων υλών για ζωοτροφές π.χ. καρπός 
και ενσίρωµα καλαµποκιού.
■ Κινητό Εργαστήριο Ανάλυσης (NIR 
VAN) που είναι ένα αυτόνοµο και πλήρες 
κέντρο για δειγµατοληψία και ανάλυση 
ενσιρωµάτων.
Επιπλέον η χρήση των εµβολιαστών 
PIONEER® 11Α44, και 11CFT για 
ενσίρωµα καλαµποκιού ενισχύει 
και προστατεύει την ποιότητα του 
ενσιρώµατος όλο το χρόνο. 

ΕΝΣΙΡΩΣΗ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Tο N-Lock ™  επιβραδύνει τη διαδικασία 
νιτροποίησης στο έδαφος και διατηρεί το 
άζωτο στην (σταθερή) αµµωνιακή του µορφή. 
Καθυστερεί δηλαδή τη µετατροπή του σε 
νιτρικά άλατα, διατηρώντας µε αυτόν τον 
τρόπο το αζωτούχο λίπασµα στην περιοχή 
της ρίζας του φυτού για παρατεταµένη 
χρονική περίοδο. Η παρουσία του N-Lock 
™ στο έδαφος αυξάνει την παραµονή του 
αζώτου στη ριζόσφαιρα, µειώνει τα αέρια 
του θερµοκηπίου (απονιτροποίηση), µειώνει 
την έκπλυση του αζώτου στον υδροφόρο 
ορίζοντα και συνδέεται µε αύξηση της 
παραγωγής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του είναι τα εξής: Σύνθεση: νιτραπυρίνη 
(2-chloro-6-(trichloromethyl) pyridine) 300 
g/l. Μορφή: µικροκάψουλες σε υδατικό 
διάλυµα. Συσκευασία: µπιτόνι 10 λίτρων. 
∆όση: 170 ml/στρ. Εφαρµογή: µε ψεκασµό 
στο έδαφος και ακολουθεί µηχανική 
ενσωµάτωση ή πότισµα  (> 12 χιλιοστά) / 
βροχή. Συνδυάζεται µε υγρά λιπάσµατα, 
ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα και υγρή κοπριά. 
Παράλληλα το N-Lock ™ χρησιµοποιείται 
σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες µε εντατική 
γεωργία προσφέροντας µια σειρά από 
πλεονεκτήµατα όπως: 
■ Σταθεροποιεί το άζωτο στο έδαφος και το 

κατανέµει προς όφελος των φυτών. που ανα-
πτύσσονται καλύτερα και πιο οµοιόµορφα.
■ Αυξάνει τη µέση απόδοση της παραγωγής 
και την αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων.
■ Μειώνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
■ Εφαρµόζεται εύκολα. 

Λίπανση µε FertiBest
Η εισαγωγή των λιπασµάτων FertiBest από το 
2009 αύξησε τη µέση στρεµµατική παραγωγή 
στο καλαµπόκι κατά 50 κιλά ανά στρέµµα. Το πυ-
κνό άζωτο και η Μεθυλενουρία που περιέχουν 
σε συνδυασµό µε τη στοχευµένη αναλογία Φω-
σφόρου και Καλίου έχουν σαν αποτέλεσµα ισορ-
ροπηµένα φυτά, υγιή µέχρι και το γέµισµα του 
καρπού. H Pioneer πραγµατοποιεί κάθε χρόνο 
Πρόγραµµα Εδαφολογικών Αναλύσεων. Οι ανα-
λύσεις σε συνδυασµό µε τη βάση δεδοµένων 
που έχει για κάθε περιοχή του καλαµποκιού της 
επιτρέπει να προτείνει το κατάλληλο λίπασµα και 
την κατάλληλη δόση τόσο για τη βασική, όσο και 
για την επιφανειακή λίπανση. 
Ενδεικτικοί τύποι λιπασµάτων FertiBest
Βασική Λίπανση FB 9.30.22, FB 25.5.20+B, 
FB 29.5.16+Zn, FB 31.8.12, FB 30.8.12+Zn, FB 
29.5.17, FB 32.12.7+Zn
Επιφανειακή Λίπανση FB 15, FB 20, FB 40.0.0 
S, FB 40.0.7

® Trademark of the DowChemical Company (‘’Dow’’) or an affiliated company

ΝΕΑ PIONEER ΥΒΡΙ∆ΙΑ 120 � 125 
ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΛΑ
O χρόνος συγκοµιδής του καλαµποκιού αποτελεί κρίσιµο παράγοντα 
επιτυχίας για τον παραγωγό.  Επηρεάζει την κερδοφορία του, καθώς 
πρέπει να βρει ισορροπία µεταξύ της µεγιστοποίησης της παραγωγής 
και της ελαχιστοποίησης του κόστους ξήρανσης και του ρίσκου 
από δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Πρόωρη συγκοµιδή µε υψηλή 
υγρασία καρπού οδηγεί σε απώλεια παραγωγής και ποιότητας, 
καθώς και αύξηση του κόστους ξήρανσης. Καθυστερηµένη 
συγκοµιδή καταλήγει σε φθορές, µείωση απόδοσης και ανάπτυξη 
ανεπιθύµητων παρασίτων και ασθενειών που µειώνουν την 
εµπορική αξία του καρπού και την αποθηκευτική  του ικανότητα. 
Η Pioneer έχει αναπτύξει υβρίδια νέας τεχνολογίας µε κύκλο 120 
– 125 ηµέρες (P0943, P0729, P1134, P0937 και P1049 Optimum ® 
AQUAmax ®) που έχουν το ίδιο ή µεγαλύτερο δυναµικό παραγωγής 
(από τα µέχρι τώρα διαθέσιµα όψιµα υβρίδια) και ταυτόχρονα 
συγκοµίζονται νωρίτερα µε µικρότερη υγρασία συγκοµιδής, ποιότητα 
Pioneer και µικρότερο ή καθόλου κόστος ξήρανσης. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OPTIMUM ® AQUAMAX ®

Το νέο P1049 Optimum ® AQUAmax ® της κατηγορίας των 500 
FAO διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
■ Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 120 - 125
■ Κορυφαίες αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.
■ Συµπαγές φυτό µε ισχυρό στέλεχος.
■ Ανθεκτικό στο Ελµινθοσπόριο και το Γυµνό Άνθρακα.
■ Μέγιστη αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες.
■ Έντονο stay green.
■ Μεγάλη ρόκα µε πολλές σειρές καρπών.
■ Κατάλληλο για πυκνή σπορά.
■ Συνιστώµενη πυκνότητα σποράς: 15,5-16×75 εκατοστά ή 16-
16,5×70 εκατοστά.
Η νέα τεχνολογία Optimum ® AQUAmax ® είναι η λύση για 
µείωση του κινδύνου και σταθεροποίηση της απόδοσης σε 
ξηροθερµικές συνθήκες και συνθήκες παροδικής έλλειψης νερού. 
Καλλιεργώντας Optimum ® AQUAmax ® υβρίδια καλαµποκιού 
έχουµε: ■ 5% µεγαλύτερη απόδοση σε σχέση µε τη χρήση άλλων 
υβριδίων. ■ Πιο σταθερή φωτοσύνθεση. ■ Έντονο µετάξωµα. ■  
∆ιατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας. ■ Συγκράτηση νερού 
στο υπέργειο τµήµα του φυτού. 
■ Καλύτερη απορρόφηση νερού από το έδαφος
Με τη χρήση υβριδίων Optimum ® AQUAmaχ ® ο παραγωγός 
µπορεί να να επιλέξει µε µεγαλύτερη ασφάλεια την πυκνότητα 
σποράς που του δίνει το καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα και να 
καλλιεργήσει περισσότερα στρέµµατα καλαµπόκι.

▲

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Η Pioneer Hi-Bred Hellas µε στόχο την 
παραγωγή ποιοτικότερου, πιστοποιηµένου 
και αναγνωρίσιµου καρπού καλαµποκιού 
και την προσφορά υψηλότερης αξίας για 
τον παραγωγό, τον τελικό χρήστη και όλη 
την αλυσίδα παραγωγής – µεταποίησης 
δηµιούργησε το Πρόγραµµα Πιστοποίησης 
Ιχνηλασιµότητας PioneerBest ®.
Το Πρόγραµµα βασίζεται στις εξής αρχές:
■ Εφαρµογή ειδικού πρωτοκόλλου της Pioneer 
Hi-Bred Hellas. Από τη συµµόρφωση µε το 
πρωτόκολλο προκύπτουν πιστοποιηµένα σιλό 
ή παρτίδες καρπού, που ιχνηλατούνται ως προς 
το υβρίδιο, τον παραγωγό και το χωράφι.
■ Επιθεωρήσεις και Πιστοποίηση από την TÜV 
Hellas.
■ Καλλιέργεια επιλεγµένων Pioneer υβριδίων 
καλαµποκιού, ανάλογα µε τις ανάγκες του 

τελικού χρήστη.
■ Επιλεγµένοι παραγωγοί – συνεργάτες, ώστε 
να επιτυγχάνεται σωστή διαχείριση, καλλιέργεια, 
συγκοµιδή, αποθήκευση και εµπορία.
■ Αναλύσεις καρπού (διαθρεπτικές και 
µυκοτοξινών).
Το προϊόν που προέρχεται από την εφαρµογή 
του προγράµµατος PioneerBest® και είναι 
εξειδικευµένο για παραγωγούς ζωοτροφών, 
µύλους και εργοστάσια αµύλου έχει 
οµοιογένεια και την κατάλληλη κατάσταση 
υγείας ανάλογα µε την τελική χρήση π.χ. 
µυκοτοξίνες. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά που 
ελέγχονται είναι:
■ Ειδικό Βάρος.
■ Άµυλο% και Τύπος Αµύλου.
■ Πρωτεΐνη %.
■ Λιπαρά % και Προφίλ Λιπαρών Οξέων.

ΚΑΡΠΟΣ PIONEERBEST ®

ΛΥΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ Ν�LOCK™ ΚΑΙ FERTIBEST

®, ™ Trademarks of DuPont, Dow AgroSiences or Pioneer and their affiliated companies or their respective owners
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ 
NUTRIMORE ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η καλλιέργεια του καλαµποκιού είναι µια από 
τις πιο απαιτητικές σε θρέψη καλλιέργεια. 
Η εταιρεία Gavriel προτείνει τα λιπάσµατα 
Nutrimore και στην βασική και στην 
επιφανειακή λίπανση του καλαµποκιού και 
υπόσχεται αύξηση σοδειάς του τουλάχιστον 
15%. Αυτό γιατί τα Nutrimore σύµφωνα µε 
την Gavriel υπερέχουν στα σηµεία:
1. Πλεονέκτηµα στο άζωτο: Το άζωτο 
στην περίπτωση του καλαµποκιού, είναι 
στοιχείο κλειδί για την επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων. Τα Nutrimore είναι ενισχυµένα 
µε το σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain και 
έτσι δεν χάνεις ούτε ένα γραµµάριο άζωτο 
µε αποτέλεσµα να πετυχαίνεις maximum 
αποδόσεις στο καλαµπόκι σου. Αντίθετα, 
χηµικά λιπάσµατα που περιέχουν νιτρικό 
άζωτο έχουν απώλειες πάνω από 50% λόγω 
ξεπλύµατος και εξαέρωσης. Επίσης κοινά 
blending λιπάσµατα χάνουν πάνω από το 30-
40% του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν, 
λόγω εξαέρωσης τις πρώτες ηµέρες µετά 
την εφαρµογή τους. Αποτέλεσµα και στις δύο 
περιπτώσεις αδύναµη αζωτούχος θρέψη 
που θα µας µειώσει τα κιλά απόδοσης. 
2. Άµεσο άζωτο: Τα Nutrimore δεν είναι 
λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης, αλλά 
λιπάσµατα µηδενικών απωλειών αζώτου. 
Παρέχουν άζωτο από το πρώτο λεπτό χωρίς 
κίνδυνο για οψίµιση της καλλιέργειας.
3. Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη: Τα 
Nutrimore δίνουν δυνατότητα για επιλογή 
ιδανικού τύπου για το καλαµπόκι µε τέλεια 
αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο 
αλλά και ψευδάργυρο. Με µια εφαρµογή 

παρέχουµε πλήρη θρέψη. Σηµειωτέον, 
ο φώσφορος στα Nutrimore είναι 95% 
υδατοδιαλυτός άρα πλήρως διαθέσιµος για 
τα φυτά. Αντίθετα άλλα λιπάσµατα περιέχουν 
φώσφορο µόνο 50-60% υδατοδιαλυτό. Ο µη 
υδατοδιαλυτός φώσφορος δεν µπορεί να 
απορροφηθεί από τα φυτά.
4. Καινοτόµα ιχνοστοιχεία Wolf Trax: Οι τύποι 
Nutrimore για το καλαµπόκι, περιέχουν 
ψευδάργυρο νέας καινοτοµίας Wolf Trax. 
Ο ψευδάργυρος πλέον στα Nutrimore, 
δεν είναι ξεχωριστός κόκκος αλλά είναι 
σε µορφή σκόνης και καλύπτει όλους του 
κόκκους του λιπάσµατος, εξασφαλίζοντας 
τέλεια διασπορά και 100% απορρόφηση 
από τα φυτά. Τα ιχνοστοιχεία WOLF TRAX 
είναι 10 φορές πιο ισχυρά γι΄αυτό και είναι 
εγγυηµένα πιο αποτελεσµατικά.
5. Αύξηση σοδειάς. Τα Nutrimore όπως έχει 
αποδείξει και το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
αυξάνουν την σοδειά στο καλαµπόκι 
τουλάχιστον κατά 10%. Όλες οι µονάδες που 
περιέχουν φτάνουν στο φυτό χωρίς καµία 
απώλεια. Παρέχουν τέλεια θρέψη την οποία 
τα φυτά ανταποδίδουν µε αύξηση σοδειάς.
Σύµφωνα µε την Gavriel τα Nutrimore 
είναι πράγµατι τα µόνα αποτελεσµατικά 
στην καλλιέργεια του καλαµποκιού. 
Άλλωστε, είναι τα µόνα µε γνήσιο Agrotain 
και αποδεδειγµένη διάρκεια ζωής 
του σταθεροποιητή 18 µήνες από την 
εφαρµογή του στην ουρία σε αντίθεση 
µε τους µιµητές τους στους οποίους ο 
σταθεροποιητής έχει διάρκεια ζωής από 10 
ηµέρες έως 6 µήνες το πολύ.

Yβρίδια µε ενισχυµένη σταθερότητα σε θερµές και ξηρές 
συνθήκες, που όλο και περισσότερο απαντούν στην Ελλάδα, 
δηµιούργησε το ερευνητικό πρόγραµµα της Syngenta. Έτσι οι 
καλλιεργητές καλαµποκιού µπορούν να έχουν την καλύτερη 
σοδειά και να επηρεάζονται ελάχιστα έως και καθόλου από 
τις ακραίες µερικές φορές κλιµατικές συνθήκες. Πλέον η 
Syngenta Hellas φέρνει από το 2019 ακόµη πιο νέο υλικό, µε 

νέα υβρίδια καλαµποκιού 
«διπλής δύναµης», µε 
ανώτερα χαρακτηριστικά 
για ακόµη υψηλότερη 
απόδοση αλλά διατηρώντας 

και τη σταθερότητα σε δύσκολες κλιµατικές συνθήκες. Με αυτά 
τα υβρίδια, οι παραγωγοί καλαµποκιού θα µπορούν να είναι 
σίγουροι ότι θα έχουν τα καλύτερα κιλά, ακόµη και σε δύσκολες 
συνθήκες, ενώ σε καλές συνθήκες θα «χτυπήσουν ταβάνι» µε 
παραγωγές που δεν είχαν παλιότερα. Παράλληλα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ακόµη περισσότερα νέα υβρίδια, µε διπλή δύναµη 
ετοιµάζονται τα επόµενα χρόνια.

ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
■ SY Gladius: Φτιάχτηκε για να κερδίζει 
«µε το σπαθί του» όλες τις µάχες στην 
αρένα των αποδόσεων, για κορυφαία 
παραγωγή καρπού, για καλύτερη και 
περισσότερη ενσίρωση. Είναι το µεγάλο και 
δυνατό νέο υβρίδιο 740 FAO που θα γράψει 
ιστορία στα υβρίδια µεγάλου κύκλου.
■ SY Giants: Ο γίγαντας του σπυριού. 700 
FAO µε ζωηρό φυτό, εξαιρετικές ρόκες 
και καλύτερο σπυρί, βαρύ και µεγάλο. 
Έχει δείξει κορυφαίες παραγωγές σε 
όλες τις συνθήκες, αλλάζει τα δεδοµένα 
στην παραγωγή σπυριού µε συνδυασµό 
ποιότητας και ποσότητας παραγωγής 
ασυνήθιστα µεγάλης.
■ SY Fuerza: Η δύναµη σε όλο της το 
µεγαλείο. Εξαιρετικά ζωηρό φυτό, ψηλό και 
µε πολύ δυνατό καλάµι. Ρόκες µε τέλειο 
γέµισµα και βαθύ σπυρί που ξεραίνεται 
ενώ το φυτό θα παραµένει ακόµη έντονα 
πράσινο. 128 ηµερών, 680 FAO για τον 
καλύτερο συνδυασµό παραγωγής και 
ξήρανσης σπυριού.

■ SY Prosperic: Η νέα πρώιµη επιλογή των απαιτητικών 
παραγωγών. Με 640 FAO, 124 ηµέρες, προσπερνάει τα συνηθισµένα, 
ξεραίνεται πιο νωρίς από τα άλλα υβρίδια, αλωνίζεται από νωρίς, 
προλαµβάνει τις καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου και αλωνίζεται 
από τα πρώτα εκεί που η πρωιµότητα είναι σηµαντική, δίνοντας 
καλύτερα κιλά, ξερά και σίγουρα. 

Παναγιώτης Μπουδουρίδης
Campaign Manager 

Καλαµπόκι, Ρύζι, Μηδική, Βαµβάκι

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ

SYNGENTA

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΝUTRIMORE 

30-6-6+ Zn –WOLF TRAX
40-50 kgr/στρ

ή

ή

ή

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ

ΝUTRIMORE 

27-7-7+ Zn–WOLF TRAX
50-60 kgr/στρ

24-8-8+Zn–WOLF TRAX
50-60 kgr/στρ

N-PLUS 46-0-0
25-35 kgr/στρ

ή

WINNER 
40-0-0+14.5 SO3

WINNER  COMBI
(Fe+Zn) WOLF TRAX 

30-40  kgr/στρ

30-40  kgr/στρ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Ι∆ΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

▲
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Η Φυτοθρεπτική βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση καινοτόµων 
λιπασµάτων που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες και 
µπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα λίπανσης των 
καλλιεργειών. Μετά από πειραµατισµό ετών σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, εξήχθησαν ασφαλή συµπεράσµατα και 
µια νέα σειρά κοκκωδών λιπασµάτων έρχεται να προστεθεί 
στην πλούσια γκάµα της Φυτοθρεπτικής. Η σειρά STAMPA 
είναι αποτέλεσµα συνεργασίας της εταιρείας Φυτοθρεπτική 
Α.Β.Ε.Ε. µε την εταιρεία 
Stoller USA και 
αποτελεί συνδυασµό 
της εξελιγµένης 
τεχνολογίας Stoller και 
της τεχνογνωσίας και 
εµπειρίας της εταιρείας 
µας. Η ενσωµάτωση 
παραγόντων 
τεχνολογίας Stoller σε κοκκώδη λιπάσµατα, µέσω της σειράς 
λιπασµάτων STAMPA, δίνει την δυνατότητα να εφαρµοσθούν, 
µέσω της βασικής ή επιφανειακής λίπανσης, προϊόντα που 
επιδρούν άµεσα στην ορµονική ισορροπία και στην φυσιολογία 
του φυτού.

Εφαρµογές προϊόντων STAMPA
Τα κοκκώδη λιπάσµατα της σειράς STAMPA εφαρµόζονται σαν 
βασική ή επιφανειακή λίπανση σε δενδρώδεις και εκτατικές 
καλλιέργειες. Οι συνιστώµενες δόσεις εφαρµογής είναι 
ενδεικτικές, εξαρτώνται από τον τύπο του λιπάσµατος και την 
καλλιέργεια. Θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι συµβουλές 
των τοπικών γεωτεχνικών.

Mε την εφαρµογή των λιπασµάτων STAMPA 
επιτυγχάνουµε:
■ Οµοιόµορφο 
φύτρωµα των σπόρων 
χωρίς απώλειες.
■ Ανάπτυξη, από 
νωρίς, υγιούς ριζικού 
συστήµατος.
■ Αντιµετώπιση 
καταστάσεων 
αβιοτικού stress.
■ Φυτά που 
ανταπεξέρχονται 
καλύτερα στις 
δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες του χειµώνα.
■ Αυξηµένη 
παραγωγή.
■ Βελτιωµένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PENERGETIC
Η εταιρεία Χελλαφάρµ ΑΕ συνεπής στην 
προσπάθεια που εχει ξεκινήσει εδώ και 
αρκετά χρόνια που αφορά στην ανάπτυξη 
σκευασµάτων εµπλουτισµού του εδάφους µε 
µικροοργανισµούς, όπως τα ΒΙΟΤΡΟΝ PLUS 
πιο πρόσφατα το MycoAPPLY σκεύασµα 
µε τέσσερα είδη 
µυκορριζας, συνεχίζει 
και σήµερα να 
εφαρµόζει και να 
διαδίδει τα σύγχρονα 
«εργαλεία» της 
αγροµικροβιολογίας 
και της βιοτεχνολογίας. 
Με γνώµονα ότι οι µικροοργανισµοί του 
εδάφους επιτελούν ένα πολύ σηµαντικο 

και σπουδαίο έργο  , και µε δεδοµένο ότι η 
σύγχρονη γεωργική πράξη έχει περιορίσει ή 
αδρανοποιήσει µέρος αυτού του  ωφέλιµου 
δυναµικού (λιπάσµατα , αγροχηµικά , συνεχείς 
κατεργασίες κ.λ.π) αναπτύσσει τη νέα και 
καινοτόµα σειρά σκευασµάτων  Penergetic της 
Ελβετικής εταιρείας Penergetic International.
Η τεχνολογία Penergetic εισάγει µια νέα 
προσέγγιση, µοναδική στον κόσµο, στο 
τοµέα της αγροµικροβιολογίας και των 
µικροοργανισµών του εδάφους αλλά και της 
ενεργοποίησης των ιδιοτήτων των φυτών. Ο 

τρόπος δράσης της τεχνολογίας Penergetic 
βασίζεται στις πρακτικές αρχές των φυσικών 
επιστηµών (βιο-φυσικής και χηµείας).
Ορισµένες από τις αποδεδειγµένες δράσεις της 
χρήσης των Penergetic στην γεωργία, είναι η 
βελτίωση της βιολογικής δράσης στο έδαφος, 

η αύξηση της 
απορρόφησης και 
χρήσης θρεπτικών 
στοιχείων η µείωση 
του βιοτικού και 
αβιοτικού στρες, και 
η προώθηση της 

ανάπτυξης και της αυξηµένης θωράκισης των 
φυτών από παθογόνα – εχθρούς. 
Τα οφέλη στην καλλιέργεια του καλαµποκιού 
που έχουν καταγραφεί από πειραµατικά 
δεδοµένα εφαρµογής των Penergetic, 
συνοψίζονται στην Αύξηση της παραγωγής 
των φυτών που επιτυγχάνεται µε την 
■ Βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών 
στοιχείων. 
■ Αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 
χρησιµοποιούµενων λιπασµάτων. 
■ Προώθηση της ανάπτυξης των φυτών 
και των φυσιολογικών λειτουργιών όπως 
φωτοσύνθεσης κ.λ.π .
■ Και την ενδυνάµωση των αντοχών των 
φυτών σε βιοτικό και αβιοτικό στρες 
∆ιατίθενται δύο σκευάσµατα Penergetic B 
(Basic) για το έδαφος και το Penergetic P 
(Plant) για το φυτό. 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλους τους 
τύπους εδαφών και µε όλα τα συνήθη µέσα 
εφαρµογής (ψεκαστικά, συστήµατα άρδευσης ).
Για την ζιζανιοκτονία του καλαµποκιού η 
Χελλαφάρµ προτείνει τα καταξιωµένα και 
αξιόπιστα σκευάσµατα Camix 560 και 
NISSHIN 4OD. Το Camix είναι συνδυασµός 
δύο δραστικών και όταν εφαρµόζεται 
προφυτρωτικά ή νωρίς µεταφυτρωτικά ελέγχει 
τα αγρωστώδη ζιζάνια (όπως µουχρίτσα, 
σετάρια κ.λ.π) και σηµαντικά και δύσκολα 
πλατύφυλλα όπως τάτουλας, αγριοβαµβακιά, 
αγριοµελιτζάνα, βλήτο, αγριοντοµατιά κ.λπ.
Το Nisshin 40D (Nicosulfuron) είναι εκλεκτικο 
µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε την εγγύηση 
της εταιρείας ISK που ανακάλυψε και ανέπτυξε 
την δραστική του σκευάσµατος παγκόσµια. 
Χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση των 
φυτρωµένων αγρωστωδών ζιζανίων βέλιουρα 
και µουχρίτσας και σετάριας. 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Bora: Υβρίδιο για µέγιστες ποδόσεις και ποιότητα καρπού. ∆υνατό 
ριζικό σύστηµα µε πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασµα και πολύ 
καλή προσαρµογή σε όλους τους τύπους εδαφών. Σπόρος υψηλής 
διατροφικής αξίας, ιδιαιτέρως εµπορικός. FAO 700
Egean: Υβρίδιο µε πολύ καλά ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα, υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο εδάφους και άριστη γονιµοποίηση σε 
όλο το µήκος της ρόκας. FAO 690
Korduna: Υβρίδιο µε πολύ καλά αναπτυγµένο ριζικό σύστηµα και υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο εδάφους. Εξαιρετική αντοχή των 
αναπαραγωγικών οργάνων του φυτού σε συνθήκες καύσωνα και άριστη 
γονιµοποίηση σε όλο το µήκος της ρόκας. FAO 650
GW3436: Υβρίδιο µε ευρεία προσαρµοστικότητα και υψηλή παραγωγή. 
∆υνατό και µεγάλου ύψους φυτό µε δυνατό ριζικό σύστηµα. FAO 720 

▲

DKC 7050: Κορυφαία επιλογή στην ενσίρωση - SILOENERGY.
DKC 6777: Κορυφαία ποιότητα καρπού και ενσίρωση - SILOENERGY.
DKC 6980: Νέο υπερπαραγωγικό υβρίδιο για καρπό, µε ασύγκριτα 
υψηλές αποδόσεις.
DKC 6815: Αποδόσεις και σταθερότητα για καρπό.
DKC 6728: Πρωταθλητής απόδοσης σε καρπό.
DKC 6724: Πολύ υψηλές αποδόσεις µε πυκνή σπορά σε αποδοτικά 
χωράφια – SILOENERGY.
DKC 6442: Μέγιστες αποδόσεις, σταθερότητα για καρπό.
DKC 6340: Κορυφαίες αποδόσεις.
DKC 6050: Πολύ υψηλές αποδόσεις, αξιοποιεί παραγωγικά χωράφια 
σε πυκνή σπορά.
DKC 5530: Πρωιµότητα, µέγιστη παραγωγή και σταθερότητα. 
DKC 5276: Άριστος συνδυασµός πρωιµότητας και υψηλής 
παραγωγικότητας.
DKC 5182: Νέο, κορυφαίες αποδόσεις, µεγάλη πρωιµότητα.

P1921, P1758 & PR31Υ43: Κλασική υπεροχή, σταθερή αξία.
P2105: Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων, 
πρώιµα και στραγγερά χωράφια.
P1916 (νέο), P1570, P1524, Ρ1535: Αποδόσεις στο 
maximum
Ρ1672: Περισσότερα κιλά, λιγότερη υγρασία
P1565 (νέο), P1611 (νέο): Άριστα αγρονοµικά, άριστη 
ποιότητα.
P1049 (νέο): Τεχνολογία Optimum AQUAmax® Μέγιστη αντοχή 
σε ξηροθερµικές συνθήκες.
P1134, P0729, P0937: Μέγιστες αποδόσεις σε λιγότερες 
ηµέρες.
Ρ0943 νέο: Ταχεία απώλεια υγρασίας καρπού. Αντοχή στην 
ελλιπή εδαφική υγρασία.
Επιπλέον επιλογές: Ρ0023, Ρ9911, Ρ9900, PR31A34, 
Ρ2948W άσπρο καλαµπόκι.

AGN 430: Φυτό υψηλού δυναµικού παραγωγής σε κύκλο FAO 
400, εξαιρετικό ξεκίνηµα και προσαρµοστικότητα σε όλους τους 
τύπους εδαφών. Άριστη επιλογή για πρώιµη συγκοµιδή. 
AGN 625: Ηµιορθόφυλλο φυτό που αξιοποιεί άριστα τα 
µέσης και βαριάς σύστασης εδάφη µε πολύ καλό dry down. 
Η κατάλληλη επιλογή για περιοχές µε υψηλό δυναµικό 
αποδόσεων. AGN 720: Το ιδανικό υβρίδιο για διπλή χρήση 
µε εξαιρετικές αποδόσεις σε καρπό και σε ενσίρωµα. Υψηλή 
σταθερότητα αποδόσεων. Πολύ καλή συµπεριφορά σε ξηρασία 
και υδατικό στρες.
AGN 735: Υβρίδιο διπλής χρήσης, ιδανική επιλογή για ενσίρωµα. 
Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη. Μεγάλη ρόκα και υψηλό ειδικό 
βάρος. Εξαιρετικό stay green.
AGN HAMILTON: Υβρίδιο µεσαίου – υψηλού αναστήµατος µε 
ισχυρό στέλεχος και εξαιρετικό stay green. Μακρόστενη ρόκα 
16-18 σειρών µε εξαιρετική ποιότητα καρπού και υψηλό ειδικό 
βάρος. Υγιές φυτό, ανθεκτικό σε εντοµολογικές προσβολές και 
ασθένειες φυλλώµατος.
JAMESON: Νέο ορθόφυλλο υβρίδιο διπλής χρήσης (καρπός-
ενσύρωµα) 130 ηµερών. Άριστη πρώτη ανάπτυξη. Μεγάλη 
προσαρµοστικότητα σε κάθε περιβάλλον και κλιµατικές 
συνθήκες. Πολύ καλό stay green. Εξαιρετική ποιότητα καρπού.

MAS 68.K (AGROSTART + FORCE)
Το υβρίδιο των υψηλών αποδόσεων. Προσαρµόζεται σε 
όλα τα εδάφη και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με κύριο 
χαρακτηριστικό την γρήγορη πτώση της υγρασίας. Εκτοξεύει την 
απόδοση της κατηγορίας των 600 FAO.
MAS 78.T (AGROSTART + FORCE): Ένα υβρίδιο τριπλής 
χρήσης που στοχεύει στη µέγιστη απόδοση. Φυτό πολύ 
ισορροπηµένο, καλή ζωηρότητα στο ξεκίνηµα µε φύλλα και 
στέλεχος πολύ υγιή. Μεγάλες αποδόσεις σε ενσίρωµα υψηλής 
διατροφικής αξίας και σε σπυρί. Σηµείο αναφοράς στο Stay 
Green!
MAS 34.B (AGROSTART): Ένα νέο υβρίδιο στην κατηγορία των 
FAO 300. Η πρώιµη ανθοφορία και η άριστη αντοχή στην έλλειψη 
νερού το κάνει ιδανικό για πολύ πρώιµη σπορά αλλά και για 
επίσπορη καλλιέργεια.

Το νέο υβρίδιο LG 30600, πλέον συγκαταλέγεται στα 
κορυφαίας απόδοσης υβρίδια, µε πολύ καλό stay green, 
δυνατό κεντρικό στέλεχος, την αντοχή στο πλάγιασµα και µε 
πολύ καλές ανοχές σε πλήθος µυκητολογικών ασθενειών. 
Συνεχίζονται να διατίθενται τα LG 30709, υβρίδιο µε 
εξαιρετικές αποδόσεις και ποιότητα κόκκου, το οποίο 
συµµετέχει και σε συµβολικά προγράµµατα Μύλων.
 ANTISS, το σταθερά υψηλών αποδόσεων υβρίδιο, µε την 
πολύ καλή ανοχή στα Φουζάρια, 
AGRISTER: υβρίδιο που κυριαρχεί τα τελευταία 10 χρόνια 
στην αγορά των πρώιµων υβριδίων, το οποίο µαζί µε τα LG 
3490, LG 30597 συµπληρώνουν µια γκάµα η οποία καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις των παραγωγών.

H F.A.S. συνεργάζεται αρκετά χρόνια µε την Planta που 
είναι κορυφαία στην έρευνα και παραγωγή υβριδίων 
καλαµποκιού. Για την ελληνική αγορά έχουν επιλεγεί και 
καλλιεργούνται µετά από χρόνια έρευνας και καλλιέργειας 
τα εξής υβρίδια:
SNH 8605 Υβρίδιο σταθερών αποδόσεων σε όλα τα εδάφη, 
άριστο stay green, υψηλό ειδικό βάρος, εξαίρετο dry down, 
ενδείκνυται και για ενσίρωµα. 
SNH 8606 Φυτό έντονα ορθόφυλλο, ιδανικό για πυκνές 
σπορές ( >8.000 φυτά/στρ.) µε υψηλότατο δυναµικό 
παραγωγής, αντοχή στις ξηροθερµικές συνθήκες. 
SNH 9609 Ρόκες εντυπωσιακά µεγάλες 18-20 σειρών, 
υψηλών αποδόσεων µε πολύ καλό dry down και stay green. 
SNH 9503 Υβρίδιο πρώιµο 100 -105 ηµερών, εξαιρετική 
ποιότητα καρπού, ενδείκνυται και για δεύτερη καλλιέργεια.
SNH 7603 (TOPECA) Το best seler των υβριδίων για 
ενσίρωµα, το πιο παραγωγικό υβρίδιο µέχρι στιγµής για 
ενσίρωµα που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, φυτό 
εντυπωσιακό µε χοντρό στέλεχος.

CAPUZΙ: Νέο υβρίδιο.Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη και ισχυρό ριζικό 
σύστηµα. ∆ιαθέτει πολύ υψηλό ειδικό βάρος σπόρου, χρώµατος 
κόκκινου. 
CORETTA: Υβρίδιο µε δυνατή ανάπτυξη, εξαιρετικό dry down και 
µε αντοχή στο πλάγιασµα. Αποτελεί ένα από τα πιο παραγωγικά 
υβρίδια της κατηγορίας του. 
COLONIA: Υβρίδιο κατάλληλο τόσο για σπόρο όσο και για 
ενσίρωση. Φυτό µε δυνατό στέλεχος, ισχυρό ριζικό σύστηµα και 
έντονο stay green. 
DUO CS: Συνδυασµός δύο υβριδίων καλαµποκιού µεγάλου 
βιολογικού κύκλου, που έχει στόχο την αύξηση της ποιότητας 
και της ποσότητας του ενσιρώµατος. Η κατάλληλη επιλογή για 
υψηλότερη παραγωγή γάλακτος.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

SY Gladius: Για κορυφαία παραγωγή καρπού, για καλύτερη και 
περισσότερη ενσίρρωση. Θα γράψει ιστορία στα υβρίδια µεγάλου κύκλου.
SY Giants: Ζωηρό φυτό, εξαιρετικές ρόκες και καλύτερο σπυρί, βαρύ και 
µεγάλο. Έχει δείξει κορυφαίες παραγωγές σε όλες τις συνθήκες.
SY Fuerza: Εξαιρετικά ζωηρό φυτό, ψηλό και µε πολύ δυνατό καλάµι. 
Ρόκες µε τέλειο γέµισµα και βαθύ σπυρί που ξεραίνεται ενώ το φυτό 
θα παραµένει ακόµη έντονα πράσινο. SY Prosperic: Νέα πρώιµη. 
Ξεραίνεται πιο νωρίς από τα άλλα υβρίδια, αλωνίζεται από νωρίς, 
προλαµβάνει τις καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου και αλωνίζεται από 
τα πρώτα, δίνοντας καλύτερα κιλά, ξερά και σίγουρα.
SY Hydro: Το πρώτο ARTESIAN υβρίδιο. Σπάει τα ρεκόρ σε καλές 
συνθήκες, ξεχωρίζει και διακρίνεται σε ξερές, ζεστές και δύσκολες 
συνθήκες. 
SY Antex: Ένα βήµα πιο µπροστά στην ARTESIAN τεχνολογία. Πολύ 
δυνατό φυτό, εντυπωσιάζει µε την απόδοσή του και πάει πιο ψηλά τον 
πήχη και σε συνθήκες έντονης ζέστης.
Reserve: για κορυφαία ενσίρρωση και όψιµο σπυρί. 740 FAO, 134 
ηµερών. Για περισσότερο και καλλίτερο ενσίρρωµα, για κορυφαία 
παραγωγή καρπού, από υβρίδιο µεγάλου κύκλου και κορυφαίας 
απόδοσης.
SY Inove: Μεγάλο σε παραγωγικότητα, µεγάλο σαν φυτό, µε κορυφαίες 
δυνατότητες για καρπό και ενσίρρωµα.
SY Miami: Φτιαγµένο για τα δύσκολα, παράγει σταθερά και περισσότερο 
καλαµπόκι, κάθε χρονιά και στα περισσότερα χωράφια που καλλιεργείται, 
συνδυάζει πρωιµότητα, ξερό σπυρί και κορυφαία παραγωγή.
SY Helium: Η πρώιµη ARTESIAN επιλογή. Για σταθερή και κορυφαία 
παραγωγή και σε λιγότερες µέρες και µε χαµηλότερη υγρασία καρπού.
SY Senko: ∆υναµικό υβρίδιο µικρού κύκλου µε στόχο την καλύτερη 
παραγωγή σε όψιµες περιοχές που χρειάζεται ιδιαίτερη πρωιµότητα και 
έγκαιρο αλώνι.
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Σε κάθε νέα καλλιεργητική περίοδο, 
οι παραγωγοί προσπαθούν να αυξήσουν 
τη σοδειά τους. Άλλωστε, η αύξηση των 
αποδόσεων µε ταυτόχρονη διαχείριση 
του κόστους της καλλιέργειας είναι o 
µοναδικός δρόµος για την µεγιστοποίηση 
του αγροτικού εισοδήµατος.
Η DEKALB προσφέρει παγκόσµιας 
κλάσης υβρίδια, µε αποκλειστικά γενετικά 
χαρακτηριστικά και σταθερότητα, αλλά δεν 
σταµατάµε εκεί. Επιπλέον προσφέρουµε 
στους παραγωγούς ένα ευρύ φάσµα 
καινοτόµων λύσεων και εργαλείων.
Ο συνδυασµός υβριδίων και τεχνολογικών 
λύσεων είναι ένας νέος τρόπος για να 
πετύχουν οι παραγωγοί υψηλότερες 
απόδοσεις και εισοδήµατα.

1. Πριν τη σπορά µε την εφαρµογή 
DEKALB SMART:
Μέσω της εφαρµογής DEKALB Smart 

σε iOS, Android και smart.dekalb.gr 
κάθε καλλιεργητής καλαµποκιού έχει τη 
δυνατότητα να ανακαλύψει την βέλτιστη 
πυκνότητα σποράς για κάθε υβρίδιο σε κάθε 
χωράφι (Εικόνα 1). 
Η σύσταση βασίζεται σε επιστηµονικά 
δεδοµένα που συγκεντρώνονται στα 
43 Κέντρα Τεχνολογίας DEKALB σε 
όλη την Ευρώπη - περισσότερα από 
10.000 στρέµµατα κάθε χρόνο µε ειδικά 
πρωτόκολλα DEKALB, περισσότερα από 
2.000 δεδοµένα ανά υβρίδιο. 

2. Μετά τη σπορά µε την εφαρµογή 
CLIMATE FIELD VIEW:
Μέσω του CLIMATE FIELDVIEW 

παρέχουµε υψηλής ποιότητας Χάρτες 
Υγείας που βοηθάνε στον έγκαιρο 
εντοπισµό προβληµάτων. Κύριο όφελος 
η πιο αποτελεσµατική και έγκαιρη 
παρακολούθηση των χωραφιών ώστε 
να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες. (Εικόνα 2).
Οι Χάρτες Χρήσης Νερού (Εικόνα 3) 
αναλύουν την κατανάλωση νερού 
από την καλλιέργεια. Κύριο όφελος, η 
βέλτιστη προσαρµογή του προγράµµατος 
άρδευσης µε αποτέλεσµα την οικονοµία 
στην άρδευση (ενέργεια) ή εξασφάλιση 
υψηλότερων αποδόσεων ή και τα δυο!
Ανεξάρτητα από το µέγεθος της 
γεωργικής εκµετάλλευσης, το γενετικό 
υλικό σε συνδυασµό µε την ψηφιακή 
υποστήριξη της DEKALB καθιστά το 
καλαµπόκι την πιο εξελιγµένη τεχνολογικά 
καλλιέργεια στην Ελλάδα το 2019.
Αυτή είναι η Υπεροχή DEKALB στο 
καλαµπόκι!

> Ξεκλειδώνει την καλλιέργεια καλαµποκιού

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ DEKALB
Εικόνα 1 
Βέλτιστη 
πυκνότητα 
σποράς για 
κάθε χωράφι 
ανάλογα το 
τύπο εδάφους 
και το δυναµικό 
παραγωγής

Εικόνα 2 
Απεικόνιση 
Υγείας 
Χωραφιού 
FIELDVIEW

Εικόνα 3
Απεικόνιση 
Χρήσης 
Νερού 
FIELDVIEW
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