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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ

Ραντεβού182στα τυφλά
84,76
µε τις εαρινές
σπορές
2,93

ΠΡΟΪΟΝ

Οι νέοι όροι πιστώσεων στο εµπόριο
των εισροών αναπροσαρµόζουν φέτος
τα καλλιεργητικά πλάνα σελ. 10

07/03

15/03

Σιτάρι σκληρό
234
Καλαµπόκι
180
Βαµβάκι
74,21
Ελαιόλαδο
2,49

234
179
74,30
2,50

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

Σταθερά του κλάδου
222
ο Θύµης
Ευθυµιάδης
178
Με το77,07
βαρύ όνοµα του δηµιουργού
2,62 και ψυχραιµία ώριµου
του οµίλου
manager και στον ΣΕΠΥ. σελ. 50

Τιμοκατάλογος για κλάματα
18/01
237
183
74,37
2,71

Αυθαιρεσία υπουργείου με τις τιμές των τρακτέρ τινάζει στον αέρα τα Σχέδια Βελτίωσης
σελ. 16

ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΥΝΗΣΙΑΣ

ΦΟΤΖΙΑ

280

239

∆ΟΛΑΡΙΑ

ΕΥΡΩ

Ρυθµίσεις δανείων
ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Ανάρπαστο το σκληρό
αδειάζουν οι αποθήκες

Το γλοιοσπόριο άνοιξε
θέµατα στο ελαιόλαδο

∆εν χρειάζεται ταµειακή
όποιος δεν κρατά βιβλία

Αίτηµα για την εξέταση ρύθµισης των
δανείων µε διαγραφή τόκων για 110.000
κτηνοτρόφους θέτει ο ΣΕΚ, τώρα που το
προεκλογικό κλίµα φουντώνει. σελ. 44

Με διαγωνισµούς σε Αλγερία και Τυνησία
ξεπουλάει το σκληρό σιτάρι, που µπαίνει στη
νέα σεζόν µε λιγότερο στοκ και προοπτικές
για καλύτερη τιµή στην έναρξη. σελ. 21-22

Εξαπλώθηκε, πήρε νέα µορφή και αν
δεν περιοριστεί, το γλοιοσπόριο απειλεί
το ελαιόλαδο. Αποτέλεσε κεντρικό θέµα
συζήτησης ερευνητών στη Σπάρτη. σελ. 27

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης ταµειακής οι
αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιµο ή
πλανόδιο εµπόριο, µε νέο νοµοθέτηµα. σελ. 8

ΣABBATO: † Θαύµα κολλύβων Αγ. Θεοδώρου

Μήνας 3ος, Εβδ. 11η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:36 - ∆ύση 18:33

ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,13035

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Τιμοκατάλογος
της κακιάς ώρας

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,50602

719,9

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
704,43

703,91
696,56

710,19

TΖΙΡΟΣ
65.526,735
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(14/03)

690
685

Πέµπτη

07/03

Παρασκευή

08/03

Τρίτη

12/03

Τετάρτη

Πέµπτη

13/03

14/03

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 16-03-2019
Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα
∆ωδεκάνησα, παροδικές
νεφώσεις µε τοπικές βροχές
νωρίς το πρωί και γρήγορη
βελτίωση. Θερµοκρασία σε
άνοδο µε γενικά αίθριο καιρό
στην υπόλοιπη χώρα, µε
πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεµοι
θα πνέουν ασθενείς.

130C
ΦΛΩΡΙΝΑ

Η ασθένεια ευνοείται σε υγρά και
κακοαποστραγγιζόµενα εδάφη και
προκαλεί καχεκτική βλάστηση.
Μεµονωµένοι κλάδοι νεκρώνονται και
το δέντρο τελικά ξεραίνεται. Στα νεαρά
δένδρα η ασθένεια εξελίσσεται
γρήγορα και οδηγεί σε ξήρανση. Στις
κεντρικές ρίζες ο φλοιός έχει σκούρο
χρώµα και αποσπάται εύκολα. Όταν
αποµακρυνθεί, στην επιφάνεια του
κεντρικού κυλίνδρου παρατηρούνται
µυκηλιακές πλάκες µε χρώµα λευκό ή
λευκό λερωµένο και οσµή µανιταριού.

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

220C
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160C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

Κυριακή 17-03-2019
Γενικά αίθριος καιρός.
Το απόγευµα στα δυτικά θα
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.
Κατά τόπους περιορισµένη
ορατότητα τις πρωινές και
βραδινές ώρες, κυρίως στα
δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν
ασθενείς από νότιες –
νοτιοδυτικές διευθύνσεις.
Θερµοκρασία σε περαιτέρω
άνοδο.

Σηψιρριζία στη φιστικιά

190C

170C

ΛΑΡΙΣΑ

3-4B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,13501

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

715
710

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
126,26000

Οι κλεισµένες εξαγωγές σε σκληρό σιτάρι από την Ελλάδα σχεδόν
ολοκληρώνονται, εντούτοις ο τελευταίος διαγωνισµός από την
Τυνησία για µικρότερη ποσότητα έκλεισε σε χαµηλότερη από τον
προηγούµενο διαγωνισµό τιµή. Την ίδια στιγµή, ένα βήµα πριν πιάσει
τα υψηλά από την αρχή του έτους βρίσκεται η χρηµατιστηριακή αγορά
βάµβακος µε την ανάκαµψη να πυροδοτείται αφενός από τις πολιτικές
εξελίξεις, αφετέρου από την δραστηριότητα στην φυσική αγορά.

720

705

Αυτό που έγινε µε τους τιµοκαταλόγους των τρακτέρ τους οποίους ανακοίνωσε το υπουργείο (διαχειριστικές αρχές) ως βάση για τον
υπολογισµό της επιχορήγησης
στα Σχέδια Βελτίωσης, είναι ένα
ακόµη αντιπροσωπευτικό δείγµα
του τρόπου µε τον οποίο ασκείται
η πολιτική σ’ αυτό τον τόπο.
Για ένα πρόγραµµα (Μέτρο 4.1) που
προετοιµάζεται από την αρχή της
προγραµµατικής περιόδου (20142020), το οποίο έµεινε ανοικτό να
υποδέχεται αιτήσεις περί τους 6
µήνες και στο οποίο έγιναν -µεσούσης της προκήρυξης- διαδοχικές τροποποιήσεις, ξαφνικά προκύπτει ένα νέο δεδοµένο που αλλάζει εκ βάθρων τα πράγµατα.
Πρόκειται για τον «τιµοκατάλογο» των τρακτέρ που εµπνεύσθηκαν οι ιθύνοντες του υπουργείου και ο οποίος τινάζει στον αέρα
κάθε λειτουργία της αγοράς και
κάθε προγραµµατισµό που είχε
γίνει από την πλευρά των αιτούντων συµµετοχής στα προγράµµατα.
Ένας θεωρητικός τιµοκατάλογος, ο
οποίος έρχεται για να έχει ισχύ
µόνο στον υπολογισµό της επιχορήγησης, όσων αγροτών καταφέρουν τελικά να πάρουν έγκριση
για τα Σχέδια Βελτίωσης, ανατρέπει συνολικά ό,τι ισχύει γύρω από τους κανόνες όχι µόνο της εγχώριας αλλά και της ευρωπαϊκής
αγοράς. Και γίνεται αυτό, µόνο
και µόνο για να βγουν από τη δύσκολη θέση οι κρατούντες, οι οποίοι, το µόνο που επιδιώκουν είναι να µοιράζουν, ιδίως προεκλογικά, από λίγα και σε πολλούς, αδιαφορώντας για την αντικειµενικότητα των πραγµάτων.
Είναι βέβαιο ότι το όλο εγχείρηµα επιχειρείται να ντυθεί µε τον µανδύα της προσπάθειας που έρχεται
να βάλει τέλος στις υπερτιµολογήσεις. ∆ηλαδή, πονάει δόντι κόβει κεφάλι! Έτσι όµως η επιστροφή στην κανονικότητα θα παραµένει ζητούµενο, ενώ οι εµπλεκόµενοι θα ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους στα δικαστήρια.

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85467

3-4

4-5 B
160C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Σε µικρή πτώση η θερµοκρασία
στα δυτικά από την Τρίτη..

∆ευτέρα 18-03-2019
και Τρίτη 19-03-2019

Τετάρτη 20-03-2019
έως και Παρασκευή
22-03-2019

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα
η θερµοκρασία. Παροδικές
νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια
και το ανατολικό αιγαίο. Κατά
τόπους περιορισµένη ορατότητα
ή οµίχλες τις πρωινές και
βραδινές ώρες κυρίως στα
δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Αρχικά στα νότια και βαθµιαία
και στην υπόλοιπη χώρα,
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές. Κατά τόπους
περιορισµένη ορατότητα ή
οµίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά
τις πρωινές ώρες. Θερµοκρασία
σε µικρή πτώση.

3-5Bf

Μολυσµένο έδαφος

Οι άνεµοι θα πνέουν
βορειοδυτική 3
µε 5 µποφόρ στα
νοτιοανατολικά και
τοπικά 7 µποφόρ.
Βαθµιαία στα δυτικά,
κεντρικά και βόρεια
θα στραφούν
σε δυτικούς –
νοτιοδυτικούς µε ίδια
ένταση.

Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού
υλικού, η καλή αποστράγγιση του
εδάφους, η εξαγωγή ριζών προηγούµενων
φυτών και διετής καλλιέργεια µε σιτηρά
πριν την εγκατάσταση του νέου δενδρώνα
συστήνεται από το Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου
Βόλου. Πρέπει να αποφεύγεται η
µεταφορά µολυσµένου εδάφους και στις
θέσεις όπου έχουµε απώλεια από
σηψηρριζία, απαιτείται εκρίζωση σε βάθος
µε αποµάκρυνση και κάψιµο όλων των
ριζών και απολύµανση του λάκκου. Αν δεν
είναι δυνατή η απολύµανση, θα πρέπει να
µη φυτευτεί άλλο δένδρο για δύο
τουλάχιστον χρόνια.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Καµία διαφορά το πριµ 10% στη τιµή
των αγροτικών φωτοβολταϊκών σελ. 19
• Ρυθµίσεις στα δάνεια 110.000
κτηνοτρόφων µε διαγραφή τόκων σελ. 44

• Πασχίζει η Κοµισιόν να κάµψει τις αθέµιτες
πρακτικές ως τον Απρίλη του 2021 σελ. 26
• Τέλος του µήνα ανοίγει η δεύτερη
προκύρηξη των Σπάνιων Φυλών σελ. 18

• ∆υσκολίες σε πολλαπλά επίπεδα
για την επιτραπέζια ελιά σελ. 11
• Το δολάριο πίεσε την τιµή σε διαγωνισµό
για σκληρό στην Τυνησία σελ. 22

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Σοφία Ιντζεβίδου - Φανή Παπαπετροπούλου
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• EMAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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Στο «ψυγείο» η νεά ΚΑΠ
μέχρι το... σωτήριον 2022
Δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 4,8% μείωση του προϋπολογισμού

giouroukeli@agronews.gr

Θέσπιση φόρου στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές και στη φορολογία των εταιρειών του διαδικτύου προτείνει η Ελλάδα ως αντίµετρο στην κατεύθυνση αναζήτησης νέων χρηµατοδοτικών πόρων
για να στηριχθεί η Κοινή Αγροτική
Πολιτική και να µην υπάρξουν µεγάλες απώλειες για τους αγρότες.
Με την θέση αυτή, που εκφράστηκε και σε σύνοδο Κορυφής για
το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό
Πλαίσιο µε την συµµετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού, επιχείρησε
ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης,
κατά την τρίωρης διάρκειας συζήτηση, στη Βουλή την περασµένη
Τρίτη µε αντικείµενο την ΚΑΠ, να
πείσει τους βουλευτές των κοµµάτων ότι γίνεται προσπάθεια να
µην υποστεί µείωση ο προϋπολογισµός για την γεωργία, σε πείσµα
των φυγόκεντρων δυνάµεων που
αναπτύσσονται στο εκλογικό σώ-

Σύγκλιση
Ο βαθµός εσωτερικής
σύγκλισης θα κρίνει και
την πλήρη κατάργηση των
ιστορικών δικαιωµάτων

µα της ΕΕ. Ο ίδιος, εξέφρασε πλέον ανοικτά την πεποίθηση ότι το
νέο µεταρρυθµιστικό µοντέλο δεν
πρόκειται να εφαρµοστεί πριν από το 2022 και για αρκετούς µήνες όλα θα είναι «παγωµένα», λόγω των Ευρωπαϊκών Εκλογών αλλά και της αβεβαιότητας που προκαλεί το Brexit. Ως εκ τούτου τα όποια σηµεία διαπραγµάτευσης που
είναι µείζονος πολιτικής σηµασίας παγώνουν για το επόµενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Προς το παρόν, το µόνο βέβαιο
είναι ότι ο προϋπολογισµός της νέας ΚΑΠ υπολογίζεται σε τρέχουσες
τιµές µειωµένος 4,8%, η πλήρης
κατάργηση των λεγόµενων ιστορικών δικαιωµάτων θα εξαρτηθεί
από το βαθµό εσωτερικής σύγκλισης και η επικουρικότητα ανοίγει
«παράθυρο» στην εθνικοποίηση.
Την ίδια ώρα, ο «πονοκέφαλος»
που ακούει στο όνοµα στρατηγικά σχέδια και θέλει την εκπόνηση τους µέχρι το τέλος του χρόνου, δεν φαίνεται να...ανησυχεί
ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
παρά τα καµπανάκια βουλευτών
και από το κυβερνών κόµµα, δεδοµένου ότι δεν έχει καν προκηρυχθεί ο διαγωνισµός για τις µελέτες που πρέπει να εκπονηθούν.
Στη συζήτηση εκτός της ηγεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των βουλευτών-µελών

των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου, συµµετείχε και ο ∆ιευθυντής
Στρατηγικής, Απλοποίησης και Ανάλυσης Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Κοµισιόν,
κ. Τάσος Χανιώτης, που έθεσε το
θέµα των πεπερασµένων πόρων
και των στοχευµένων επιδόσεων,
που πονάει τους ανέτοιµους να υποδεχθούν το νέο καθεστώς.

Μεταβατικό
κενό
Αναπάντητο έµεινε και το καίριο
ερώτηµα που έθεσε κατά την
συζήτηση στη Βουλή, η
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα
Τζάκρη, προς στον κ. Χανιώτη για
το γεγονός ότι οι αγρότες
πιθανότατα θα βρεθούν ενώπιον
µιας µεταβατικής περιόδου και τι
θα γίνει µε τις ενισχύσεις το
2021 ενδεχοµένως και το 2022,
κι αν έχουν γίνει οι απαραίτητες
ενέργειες για να µην υπάρξουν
καθυστερήσεις. Κατά την ίδια, οι
ανησυχίες για πιθανές απώλειες
πόρων εντείνονται και για τα
προγράµµατα αγροτικής
ανάπτυξης λόγω καθυστερήσεων
στις εγκρίσεις αλλά και για του
συγκεχυµένου πλαισίου στις
άµεσες ενισχύσεις.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρος Αραχωβίτης
φαίνεται σχεδόν
ανακουφισµένος
που η νέα ΚΑΠ όπως
φαίενται θα ξεκινήσει
από το 2021.

Ακριβοπληρωμένα τα ιστορικά δικαιώματα
Ξεκάθαρη θέση εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πλην αυτής που εκφράζει από καιρό η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Παναγώτα Βράντζα, για κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων δεν
αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη
συζήτηση στη Βουλή για την ΚΑΠ.
Μάλιστα, παρότι η εκ Καρδίτσης
βουλευτής έθεσε εκ νέου το θέµα
ως καταλυτικό παράγοντα και πρώτο βήµα στις συζητήσεις για το εθνικό πλαίσιο εφαρµογής της ΚΑΠ, υποστηρίζοντας πως «το σηµερινό τερατώδες µοντέλο κατανοµής, απαιτεί
και απασχολεί έναν τεράστιο οργανισµό πληρωµών, µε ένα περιφερειακό δίκτυο, ο οποίος τελικά αγοράζει

και ακριβοπληρωµένες υπηρεσίες
από εξωτερικούς συνεργάτες.», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αρκέστηκε να πει πως «µε την επιλογή της
διατήρησης του ιστορικού µοντέλου
των δικαιωµάτων, είχαµε δηµιουργία
και διαιώνιση ανισοτήτων που τώρα
είναι αρκετά δύσκολο, να αναστρα-

Με 40 στρέµµατα;
Η Ελλάδα δεν µπορεί να
καρπωθεί εύκολα τα αποτελέσµατα ψηφιακής γεωργίας,
δεδοµένου ότι ο µέσος
κλήρος είναι 40 στρέµµατα,
λέει η Βράντζα

φούν», χαρακτηρίζοντας εξίσου τραγική επιλογή τις τρεις αγρονοµικές
περιφέρειες. «Είµαστε σταθερά προσανατολισµένοι στη σύγκλιση των ενισχύσεων και η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί µια καλή βάση συζήτησης», είπε. Αναπάντητο και το σχετικό ερώτηµα της τοµεάρχη αγροτικού
της Ν∆ Φωτεινής Αραµπατζή «Εσείς
οι διαπρύσιοι κήρυκες της κατάργησης των ιστορικών δικαιωµάτων, τώρα που η νέα ΚΑΠ δίνει την ευκαιρία
της κατάργησης, πως αλήθεια τοποθετείστε; Και τί θα κάνετε µε το ανώτατο όριο ενισχύσεων; Υποστηρίζετε τις 60.000 Ευρώ ανά παραγωγό ή
ισχύουν τα σενάρια, που είχατε διαρρεύσει για capping στις 25.000;».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Από το πόσο στο γιατί
οι πόροι λέει ο Χανιώτης
Η συζήτηση για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική θα έπρεπε να είναι «γιατί»,
«για ποιον», «πως» και «πόσο», καλώς ή κακώς µέχρι τώρα γίνονταν
ανάποδα, κι αυτό πλέον αλλάζει µε
τα στρατηγικά σχέδια. Με τη φράση
αυτή ο Τάσος Χανιώτης, ∆ιευθυντής
Στρατηγικής, Απλοποίησης και Ανάλυσης Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κοµισιόν, επιχείρησε
να αποδυναµώσει τις αιτιάσεις των
βουλευτών κατά την συζήτηση στην
Βουλή για την ΚΑΠ, για τα µειωµένα
επί του παρόντος κατά 1,2 δις κονδύλια για την χώρα µας και τις αυξηµένες απαιτήσεις που εισάγει το
νέο καθεστώς.
«Εκείνο που είναι σηµαντικό είναι να δούµε είναι πως γίνεται η ανακατανοµή ανάµεσα στα κράτη µέλη. Θα συµφωνούσα απόλυτα µαζί
σας ότι µια σειρά κριτήρια πρέπει να
παίρνονται υπόψιν και όχι µόνο η
στρεµµατική ενίσχυση.», ανέφερε ο
πολύπειρος τεχνοκράτης. «Καλώς ή
κακώς, αυτό το οποίο έχει κυριαρχήσει είναι η λογική του να µετριού-

Εξωτερική σύγκλιση
Η µείωση στο β’ πυλώνα θα
αύξησει την ανάγκη εθνικής
χρηµατοδότησης και θα προκαλέσει πιέσεις στη χώρα µας
εκτιµά ο γ.γ Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων κ. Χ.Κασίµης

νται οι στρεµµατικές ενισχύσεις. Αν
για παράδειγµα τα βοσκοτόπια είχαν ενταχθεί στο σύστηµα, ως επιλέξιµες εκτάσεις, η στρεµµατική ενίσχυση της Ελλάδας, θα ήταν πολύ χαµηλότερη, η εσωτερική αναδιανοµή διαφορετική, Αλλά οι πόροι
έτσι κι αλλιώς παραµένουν οι ίδιοι»,
σχολίασε. Σύµφωνα µε τα όσα είπε:
Υπάρχει ένας κλάδος που όλες οι
αναλύσεις της Επιτροπής, δείχνουν
ότι αξίζει συνδεδεµένης βοήθειας,
αυτός της εκτατικής κτηνοτροφίας.
Η Ελλάδα έχει µείνει πίσω στο
σύστηµα Αγροτικών Συµβουλών.
Ζητούµενο ο νόµος που πέρασε να
εφαρµοστεί στην πράξη.
Στο µεταξύ, στα ζητήµατα που τέθηκαν ήταν και αυτό της διαβούλευσης µε τους φορείς µε την τοµεάρχη αγροτικού της Ν∆, Φωτεινή Αραµπατζή να ψέγει εκτός από την καθυστέρηση στη σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και το γεγονός ότι ιδιώτες έχουν αναλάβει κατά το δοκούν την ενηµέρωση για την
ΚΑΠ.«Αφήνετε να κάνουν τη δουλειά
τους κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, κύριε Υπουργέ, που “οργώνουν” όλη την
Ελλάδα και ενηµερώνουν τους αγρότες για τη νέα ΚΑΠ, µε βάση, βεβαίως, τα δικά τους συµφέροντα ή τελικά
ποντάρετε σε παρατάσεις αφήνοντας
τα όλα στους επόµενους;».Την ίδια
ώρα ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ΗΣΥ, βουλευτής Σερρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης, καυτηρίασε το γεγονός ότι η χώρα θα πάρει
για πρώτη φορά µειωµένα κονδύλια
1,2 δις, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως και η διαχείριση της ΚΑΠ έχει προεκλογικό πρόσηµο.
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ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
(2021-2027) - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ-27
ΕΕ27
ΠΡΟΤΑΣΗ
20142020 +
ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΤΑΜΕΙΟ
20212027
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

A

B

%
Η ΠΡΟΤΑΣΗ
%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ ∆ ΣΕ
ΚΟΙΝΟ
ΤΟΥ Β ΣΕ
ΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΣΧΕΣΗ
ΤΟ Α
ΜΕ ΤΟ Α 20212027

Γ

∆

E

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
1. ΕΓΤΕ

286.143

254.247

-11%

2. ΕΓΤΑΑ

96.712

70.037

28%

3. ΣΥΝΟΛO
ΚΑΠ

332.855

324.234

-15%

383.255

0%

4. ΣΥΝΟΛΟ
Π∆Π

1 .082.320

1.134.583

5%

1.324
.089

22%

5. ΣΕ % ΤΟΥ
AΕΠ
ΕΕ27

1,16%

1,11%

1,30%

6. % ΚΑΠ
3/4

35,3%

28,5%

28,9%

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
1. ΕΓΤΕ

230.351

286.195

2%

2. ΕΓΤΑΑ

95.078

78.311

-17%

3. ΣΥΝΟΛO
ΚΑΠ

375.429

365.005

-3%

431.946

15%

4. ΣΥΝΟΛΟ
Π∆Π

1 .063.101

1.279.408

20%

1.493.701

41%

5. ΣΕ % ΤΟΥ
AΕΠ
ΕΕ27

1,16%

1,11%

1,30%

6. % ΚΑΠ 3/4

35,3%

28,5%

28,9%

.

ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

Τα ανακατεύουν οι Ρουμάνοι
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΠ
ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

14.255,9

ΑΓΟΡΕΣ

440,0

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.567,1

Στην διατύπωση επί τριών νοµοθετικών προτάσεων εκ µέρους της
Ρουµανικής προεδρίας σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά σχέδια για
την ΚΑΠ, θα εστιάσει η σύνοδος
των υπουργών Γεωργίας τη ∆ευτέρα 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.
Οι Ρουµάνοι, στις προτάσεις
τροποποίησης των κανονισµών
προτείνουν µε λίγα λόγια τα εξής:
Μία µεταβατική περίοδο για
την κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων.
Καταβολή πριµ νεαρών αγροτών και πέραν της 5ετίας
Από υποχρεωτική να γίνει
προαιρετική η αναδιανεµητική
ενίσχυση. Υπενθυµίζεται ότι το

καθεστώς αυτό ουσιαστικά µεταφέρει κονδύλια άµεσων ενισχύσεων από τις µεγάλες στις µικρότερες εκµεταλλεύσεις, τα οποία
προέκυψαν λόγω του «κόφτη»
των 60.000 ευρω.
Να γίνει προαιρετικός ο ορισµός του «γνήσιου αγρότη»
(genuine farmer), ορισµός που
είχε τεθεί µε σκοπό να οδηγήσει
τα κράτη µέλη να δίνονται κατά
βάση οι ενισχύσεις σε κατ’ επάγγελµα αγρότες.
Η χρήση του ψηφιακού εργαλείου διαχείρισης της εκµετάλλευσής (FaST) να εφαρµοστεί από 2023 και µετά και να µην είναι κατ’ ανάγκη παροχή από ΕΕ

ΑΓΟΡΕΣ (ΚΟΑ) ΠΕΡΙΟ∆Ο 2021-2027 (ΕΥΡΩ, ΕΤΗΣΙΩΣ)

400

ΕΚΑΤ.

ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ

23

ΕΚΑΤ.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

6,1

ΕΚΑΤ.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

180

ΕΚΑΤ.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ανατροπή στην ειδική βάμβακος
πάει για μετά τις 25 Μαρτίου η πληρωμή

Υπόλοιπα από νιτρικά και Κομφούζιο την επόμενη εβδομάδα, σταδιακά οι άλλες συνδεδεμένες
Σε αναζήτηση κονδυλίου που δεν θα φανεί στους Κοινοτικούς για τις εξισωτικές του 2013 και 2014
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Επιστροφή
72 εκατ.
Επιστρέφονται
και µπορούν να
απορροφηθούν
από τα
Προγράµµατα
Αγροτικής
Ανάπτυξης της
χώρας µας για την
τρέχουσα περίοδο
72 εκατ. ευρώ,
µε απόφαση του
Ευρωδικαστηρίου

Παραστατικά
για Βιολογική
Μέχρι 26 Μαρτίου
καταχώρηση των
παραστατικών
ειδικών διατάξεων
από τους
ενταγµένους
παραγωγούς
στις «Βιολογικές
καλλιέργειες»

Σπάνιες φυλές
Ως 31 Μαρτίου
αιτήµατα
τροποποίησης για
το πρόγραµµα
των σπάνιων
φυλών για το έτος
δεσµεύσεων 2019

Νέα καθυστέρηση που συνοδεύεται από τεράστια απογοήτευση για τον αγροτικό κόσµο όσον αφορά την πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος. Ένα 10ήµερο ακόµα χρόνο λένε πως χρειάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ
από το γραφείο του υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη τοποθετούν την πληρωµή στις 27-28 Μαρτίου, προκειµένου
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι ώστε να τρέξουν οι πληρωµές στους βαµβακοπαραγωγούς. Από τις αρχικές δεσµεύσεις Αραχωβίτη για τέλη Φεβρουαρίου τελικά φέτος οι παραγωγοί θα πληρωθούν αργότερα από κάθε άλλη χρονιά. Οι πληροφορίες εντοπίζουν την αιτία στη έλλειψη ρευστότητας.Όσον
αφορά το πριµ, αυτό υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα
68,5 ευρώ το στρέµµα, µε τους καλλιεργητές που είχαν
ζηµιά λόγω καιρικών συνθηκών και πόρισµα των γεωπόνων του ΕΛΓΑ που να επιβεβαιώνει τη σχετική απώλεια παραγωγής, να µη χάνουν την ενίσχυση λόγω χαµηλότερου πλαφόν.
Μόλις τελειώσει και η µεγάλη πίστωση περί τα 160 εκατ. ευρώ για το βαµβάκι, διοικητικοί από τις Περιφέρειες και τις ∆ΑΟΚ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πληρωµών θα ξεκινήσουν τη διαδικασία των εκκαθαρίσεων.
Ωστόσο η ροή των εν λόγω πληρωµών θα εξαρτηθεί προφανώς από την ταµειακή ρευστότητα. Εν τω µεταξύ, όπως κάθε χρόνο σταδιακά θα πιστωθούν και οι υπόλοιπες συνδεδεµένες του 2018, µε τελευταίες αυτές για τα
ζωικά που φαίνεται να δροµολογούνται για τα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου, χωρίς ακόµα να είναι κάτι σίγουρο.
Οι επόµενες πληρωµές που έχουν να περιµένουν
οι αγρότες έχουν ως εξής:
Νιτρορύπανση: Πιθανότατα την επόµενη εβδοµάδα
ή την πρώτη βδοµάδα του Απριλίου αναµένεται να πιστωθούν τα χρήµατα στους δικαιούχους της νιτρορύπανσης, του Κοµφούζιο και της ζιζανιοκτονίας των ορυζώνων, που αφορούν εκκαθαρίσεις. Μάλιστα αυτό προκύπτει από τη σχετική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στη
∆ιαύγεια για τη διάθεση πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ
που αφορά υπόλοιπα του προγράµµατος για το 2018.
Υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης 2018: Με σταδιακές
πιστώσεις θα κλείνουν οι εκκρεµότητες όσων παραγωγών έχουν απλήρωτα υπόλοιπα από την ενιαία ενίσχυση της περσινής χρονιάς. Σε πρώτη φάση µπήκαν
χρήµατα σε αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν πληρώθηκαν καθόλου ή µερικώς λόγω των δασικών χαρτών, αλλά µόνο για όσες διορθώσεις έγιναν µέχρι τον
∆εκέµβριο του 2018. Ωστόσο, η διαδικασία είναι συνεχής και όσοι φάκελοι διορθώνονται θα πληρώνονται
οι δικαιούχοι τµηµατικά σε κάθε επόµενη πίστωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά τώρα τις µέχρι σήµερα
εκκρεµείς ενστάσεις της ενιαίας του 2018 σε όσους παραγωγούς είχαν προβλήµατα επιλεξιµότητας µε τα χωράφια τους, µε το ΑΤΑΚ κ.λπ., αυτές θα τρέξουν µέχρι
και το Πάσχα, σύµφωνα µε τον Σταύρο Αραχωβίτη. Ό-

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΝΙΤΡΙΚΩΝ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΣΤΑ ΖΩΙΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

160

15

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Εθνική ενίσχυση
1 εκατ. σε 365
τευτλοπαραγωγούς
Το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ θα
λάβουν οι τευτλοπαραγωγοί ως έκτακτη
κρατική ενίσχυση ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα
µε όσα έκανε γνωστά µε ανακοίνωσή του ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν και
Σταύρος Αραχωβίτης στο δελτίο Τύπου δεν
αναφέρει πότε θα πιστωθεί η ενίσχυση στους
λογαριασµούς των 365 δικαιούχων,
πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα συµβεί
έως τις 25 Μαρτίου. Ειδικότερα, ο υπουργός
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το ποσό του 1
εκατ. ευρώ θα δοθεί άµεσα στους
τευτλοπαραγωγούς µε τη µορφή έκτακτης
κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de
minimis). Οι υπηρεσίες του υπουργείου είναι
στο τελικό στάδιο της σύνταξης του φακέλου
για να δοθεί το συγκεκριµένο ποσό, µε σκοπό
τη στήριξη του κλάδου, σε περίπου 365
παραγωγούς, µε 12.000 στρέµµατα, που
καλλιεργήθηκαν το 2018 µε τεύτλα».

πως χαρακτηριστικά απάντησε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης από το βήµα της Βουλής σε ερώτηση του επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ
∆ηµήτριου Βέττα «για τις µέχρι σήµερα εκκρεµείς εν-

ΤΕΛΗ
ΜΑΪΟΥ
ΜΕ ΑΡΧΕΣ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΙΟΥΝΙΟΥ
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

στάσεις προγραµµατίζεται η πληρωµή τους το αργότερο πριν από το Πάσχα, ενώ για τα απορριπτέα αγροτεµάχια δεν χάνεται το δικαίωµα του επιτόπιου τρόπου».
Σπάνιες φυλές: Κατόπιν µέχρι το τέλος Απριλίου
προγραµµατίζεται να δοθεί και η εκκαθάριση στους
δικαιούχους του πρώτου έτους της δράσης των Σπάνιων Φυλών, οι οποίοι πληρώθηκαν την προκαταβολή
µέσα στον ∆εκέµβριο του 2018, µε ποσό συνολικά περί τα 3 εκατ. ευρώ.
Παλιές εξισωτικές 2013 και 2104: Μεγάλο αγκάθι
παραµένουν οι παλαιότερες εξισωτικές αποζηµιώσεις
των ετών 2013 και 2014, που «κολλάνε» στο θέµα της
τεχνικής λύσης και των επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών
και η όποια διευθέτησή τους απαιτεί πρώτα την έγκριση
της Κοµισιόν. Επ’ αυτού, οι πληροφορίες θέλουν τους
αρµόδιους 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 όποια πληρωµή δεν αναµένεται πριν το Πάσχα.
Βιολογική Γεωργία και Βιολογική κτηνοτροφία:
Την εκκαθάριση του δεύτερου έτους της δράσης του
Μέτρου 11 για τη Βιολογική Γεωργία και του πρώτου έτους της αντίστοιχης δράσης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία δροµολογούν µέχρι τα τέλη Μαΐου, οι αρµόδιοι των πληρωµών.
Συνδεδεµένη κορινθιακής σταφίδας: Μέσα στο Μάιο εκτιµάται πως θα γίνουν οι πληρωµές της συνδεδεµένης ενίσχυσης για την κορινθιακή σταφίδα, σύµφωνα µε πληροφορίες από τον οργανισµό πληρωµών. Σε
αυτή την ενίσχυση, ειδικά για φέτος θα ληφθεί υπόψη
και η ζηµιά που έχει υποστεί το προϊόν και έχει ήδη εκτιµηθεί από τον ΕΛΓΑ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Προαιρετικός για μισθωμένα
υποχρεωτικός για ιδιόκτητα
χωράφια και φέτος ο ΑΤΑΚ
Στην πεπατημένη και εκ του ασφαλούς, για να μη χαθούν
δικαιώματα και ενισχύσεις και το 2019 η αναγραφή του
Αριθμού Ταυτότητας Αγροτεμαχίων
Η απόδειξη της νόμιμης διάθεσης του μισθωμένου
αγροτεμαχίου θα τεκμηριώνεται με άλλα δικαιολογητικά
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Κληρονόμοι
Τα προβλήµατα που προκύπτουν
στην αναζήτηση του ΑΤΑΚ είναι
πολλά στις περιπτώσεις
κληρονοµιάς: Οι κληρονόµοι
είναι πολλοί και δεν µπορούν να
συνεννοηθούν, είτε αδιαφορούν,
είτε είναι χρόνια εγκατεστηµένοι
στο εξωτερικό και δεν
γνωρίζουν καν πως έχουν γίνει
ιδιοκτήτες αγροτικής γης

Πολλαπλά
Όταν ένα αγροτεµάχιο ανήκει
σε περισσότερους από έναν
ιδιοκτήτη, τότε το ποσοστό του
καθενός έχει δικό του ΑΤΑΚ,
άρα δεν φτάνει που θα πρέπει το
αγροτεµάχιο να είναι
αναγραµµένο στο Ε9 του
καθενός, ο µισθωτής (αυτός που
το νοικιάζει από τους ιδιοκτήτες)
θα πρέπει να αναγράφει δύο,
τρεις ή και περισσότερους ΑΤΑΚ
σε κάθε συµφωνητικό.

Χωρίς αλλαγές όσον αφορά τον
Αριθµό Ταυτότητας Αγροτεµαχίου, προεκλογικά γαρ, που ενδέχεται να προκαλέσουν µπερδέµατα στους παραγωγούς και απώλεια ενισχύσεων, θα ανοίξουν
την τελευταία εβδοµάδα του µήνα οι φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Ο
Οργανισµός Πληρωµών, µε ανακοίνωσή του, σπεύδει να ενηµερώσει αγρότες και κτηνοτρόφους
ότι η αναγραφή του ΑΤΑΚ των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων για την
ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2019 θα
είναι υποχρεωτική, όπως και κατά την περυσινή περίοδο, ενώ όσον αφορά τα µισθωµένα αγροτεµάχια που δηλώνονται, η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι προαιρετική και για τη φετινή περίοδο
και θα ενέχει θέση πληροφοριακού στοιχείου.

Εξαιρέσεις από τον ΑΤΑΚ
Σύµφωνα µε τις νέες οδηγίες
του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την αναγραφή του ΑΤΑΚ εξαιρούνται:
α) Αγροτεµάχια στα οποία δεν
έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς
και δηλώνονται από τους κληρονόµους ως ιδιόκτητα. Στις περιπτώσεις αυτές, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεµαχίου δηλώνεται η επιλογή «Κληρονοµιά» και
αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ
του θανόντα/ιδιοκτήτη και το αγροτεµάχιο από τον κληρονόµο.
β) Αγροτεµάχια που είναι ακτηµονικά, καθώς και αναδασµών
που δεν ολοκληρώθηκαν. Αφορούν τις περιπτώσεις παραχωρηθέντων εκτάσεων από το ελληνικό δηµόσιο (αποφάσεις παραχώρησης του νόµου 4061/2012 ως

ισχύει). Απαιτείται η προσκόµιση του
σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.
Όσον αφορά τα µισθωµένα αγροτεµάχια που δηλώνονται στην ΕΑΕ
2019, η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι προαιρετική και για την φετινή
περίοδο και θα ενέχει θέση πληροφοριακού στοιχείου. Η απόδειξη της
νόµιµης διάθεσης του µισθωµένου
αγροτεµαχίου θα τεκµηριώνεται µε
τα δικαιολογητικά που ισχύουν µέχρι σήµερα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (µισθωτήρια, παραχωρητήρια κ.λ.π)
Όπως σηµειώνει στο τέλος της ανακοίνωσής του o ΟΠΕΚΕΠΕ:
«Ένα χρόνο µετά την εφαρµογή
του ΑΤΑΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 διαπιστώνεται ότι: Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια ταυτοποιήθηκε µέσω της εφαρµογής για τον ΑΤΑΚ σχεδόν το σύνολό τους και όσον
αφορά τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα συµπλήρωσης του ΑΤΑΚ οι παραγωγοί ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό.
Η εφαρµογή της αναγραφής του
ΑΤΑΚ: µείωσε δραστικά το κόστος
των διοικητικών ελέγχων και τον απαιτούµενο χρόνο υποβολής της Αίτησης και απλοποίησε σηµαντικά την
διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε)».

Στοιχείο πληροφόρησης
Ο ΑΤΑΚ στα µισθωµένα αγροτεµάχια για τη φετινή περίοδο
θα ενέχει θέση πληροφοριακού
στοιχείου, λένε οι οδηγίες
του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εφαρµογή της
αναγραφής του
ΑΤΑΚ απλοποίησε
σηµαντικά τη
διαδικασία
υποβολής της
Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε),
λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χωρίς ταμειακές οι αγρότες
Απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόµισης βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας και ταµειακής από το TAXIS,
οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει το νέο
νοµοσχέδιο «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του ΕΚ και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε
την προστασία της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηµατικών πληροφοριών
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή
τους. Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, που κατατέθηκε στη
Βουλή µε το άρθρο 46 αυτού, τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 4497/2017 σχετικά µε
τις υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες και τη λειτουργία των επιµελητηρίων, στα εξής κατά βάση σηµεία:
απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόµισης βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωσης

ταµειακής από το TAXIS, οι αγρότες
που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο,
παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης, υπό την οριζόµενη της θέσης
που κατείχε ο παραγωγός σε ένα από
τα τέκνα ή τη περίπτωση παύσης της
δραστηριότητάς του στις λαϊκές αγορές λόγω θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον (σήµερα
η δυνατότητα αυτή υφίσταται αποκλειστικά και µόνο λόγω συνταξιοδότησης του παραγωγού),
καταλαµβάνει εφεξής, το σύνολο
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ

ΑΛΛΙΩΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ

1/1/2018
ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΣΕ

60

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΞΟΦΛHΣΗ

15%
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Τεχνική υπαναχώρηση
του υπουργείου για τα
νωπά στις 60 ημέρες

του ειδικού
των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εµπόριο η µείωση
των τελών λόγω ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης,
απαλλάσσονται από το ηµερήσιο
τέλος οι παραγωγοί που δεν προσέρχονται στις λαϊκές, λόγω εξάντλησης
των αποθεµάτων των προϊόντων τους
που οφείλεται στην πώληση αυτών,
εξαιρούνται τα επιµελητήρια
που µετέχουν σε Εταιρείας Επιχειρηµατικού Πάρκου, από τους περιορισµούς των διατάξεων του νόµου
2042/1992 για την αξιοποίηση αποθεµατικού τους.

∆ήλωση Πόθεν Έσχες
Στις 31 Μαρτίου λήγει η
προθεσµία υποβολής των
∆ηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης («πόθεν έσχες») των
ετών 2016 και 2017 (φορολογικό
2015 και 2016), καθώς και οι
αρχικές δηλώσεις για απόκτηση
ιδιότητας εντός των ετών 2016,
2017 και 2018. Στην ίδια
προθεσµία υποβάλλονται και οι
ετήσιες ∆ΠΚ 2018 (έσοδα έτους
2017 και περιουσιακή κατάσταση
κατά την 31.12.2017), υπενθυµίζει
η Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.pothen.gr, όπου βρίσκονται
αναλυτικές οδηγίες και χρήσιµα
αρχεία. Μετά την 31η Μαρτίου
2019 η υποβολή εκπρόθεσµων
δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα
επιτρέπεται µόνο µετά την
πληρωµή ηλεκτρονικού
παραβόλου (από 100 έως 800
ευρώ), ενώ η µη εκπλήρωση της
υποχρέωσης µετά την παρέλευση
30 ηµερών από τη λήξη της
σχετικής προθεσµίας, θα επιφέρει
και ποινικές κυρώσεις.

Κάθε είδους κύρωση που αφορά µετά από τις πρώτες µέρες λειτουργίας της Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη
διακίνηση και εµπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων
αναστέλλεται έως 15 Ιουνίου, προκειµένου - σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-«να ολοκληρωθούν στοχευµένες τεχνικές βελτιώσεις της εφαρµογής και να αντιµετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις στην εµπρόθεσµη ανάρτηση τιµολογίων».
Για το διάστηµα αυτό, σύµφωνα
µε διευκρινιστική εγκύκλιο του γενικου γραµµατέα του υπουργείου
Νίκου Αντώνογλου, η λειτουργία
της εφαρµογής θα γίνεται χωρίς
κυρώσεις, ακόµα κι αν η εφαρµογή εµφανίζει το µήνυµα για την επιβολή του σχετικού προστίµου. Η
διευκρινιστική εγκύκλιος, που ουσιαστικά διαπιστώνει προβλήµατα
στην λειτουργία στην ψηφιακή υπηρεσία, λίγες ηµέρες από τη λειτουργία της, έρχεται να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες παραγωγών, εµπόρων και λογιστών για το πολυδαίδαλο, γραφειοκρατικό και κοστο-

Web service
Προετοιµάζεται web
service για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας
καταχώρισης στοιχείων
των τιµολογίων στην
εφαρµογή

βόρο κοµµάτι της απόφασης που
αφορά στην εξόφληση τιµολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων στις 60 ηµέρες, που πιθανότατά θα έχει µηδενικό αποτέλεσµα υπέρ των αγροτών. Επιπλέον, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται, τα εξής: Στην εφαρµογή για τη διακίνηση και εµπορία
νωπών και ευαλλοίωτων καταχωρούνται στοιχεία τιµολογίων που
έχουν εκδοθεί από 15.2.2019 και
µετά. Στοιχεία τιµολογίων καταχωρούν όλοι οι παραγωγοί που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Καταχώριση στοιχείων τιµολογίων και από αγροτικούς συνεταιρισµούς, οργανώσεις παραγωγών. Οι παραγωγοί/µεταποιητές
δηλώνουν στην εφαρµογή τα ανεξόφλητα τιµολόγια. Αν ένα τιµολόγιο δεν δηλωθεί ως ανεξόφλητο, θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί εµπρόθεσµα. Στην περίπτωση που ένα
τιµολόγιο έχει δηλωθεί ως ανεξόφλητο µετά τις 60 ηµέρες από την
εποµένη της ηµεροµηνίας έκδοσής
του, αλλά διαπιστωθεί κατόπιν ότι
είχε πληρωθεί εµπρόθεσµα και υπήρξε καθυστέρηση στην ενηµέρωση του παραγωγού για τεχνικούς
λόγους, µπορεί ο παραγωγός να
το δηλώσει ως εξοφληµένο, αναρτώντας τα παραστατικά πληρωµής.
Στους ισχυρισµούς για το ανεξόφλητο, µπορούν να αναρτηθούν ως
αποδεικτικά µέσα πιστωτικά ή εκπτωτικά τιµολόγια.

Έως τέλος
Μαρτίου οι
συγκεντρωτικές
των αγροτών
Μέχρι το τέλος Μαρτίου έχουν
προθεσµία οι αγρότες να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις
πελατών-προµηθευτών, τις
γνωστές ΜΥΦ για τις
συναλλαγές του 2018. Τυχόν
αποκλίσεις που θα εµφανίσουν
στα στοιχεία τους θα µπορούν
να διορθωθούν µέχρι το τέλος
Απριλίου. Από φέτος οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις
υποβάλλονται σε ετήσια βάση
και όχι κάθε τρίµηνο, θα
γίνονται µε µια κατάσταση και
σε περίπτωση εκπρόθεσµης
υποβολής το πρόστιµο
ανέρχεται σε 100 ευρώ.
Οι υπόχρεοι θα πρέπει να
γνωρίζουν τα εξής:
Όλα τα στοιχεία (εκδοθέντα ή
ληφθέντα) γράφονται στις
συγκεντρωτικές.
Τα φορολογικά στοιχεία για
τις πωλήσεις ηλεκτρικού
ρεύµατος (µόνο ∆ΕΗ), τις
πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού
και τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται
στις καταστάσεις πελατών που
υποβάλλουν οι εκδότες αυτών,
ενώ οι λήπτες υποβάλλουν
στην κατάσταση προµηθευτών,
τα στοιχεία αυτά, χωρίς
αναγραφή του Α.Φ.Μ. του
αντισυµβαλλόµενου (εκδότη).
Τα πιστωτικά τιµολόγια
αθροίζονται ξεχωριστά σε
διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ
επιλέγοντας «Πιστωτικό».
Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως
προκύπτει από τα φορολογικά
στοιχεία µπορεί να διαφέρει
από το ΦΠΑ που τελικά
εκπίπτει ο λήπτης.
Για τη διόρθωση των
αποκλίσεων στα υποβληθέντα
στοιχεία προµηθευτών µπορεί
να υποβληθεί τροποποιητική
δήλωση µέχρι τέλος Απριλίου.
∆εν απαιτείται η διόρθωση των
αποκλίσεων, εφόσον η
συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ,
δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Οι διεθνείς διαγωνισμοί
αβαντάρουν το σκληρό

Σ

τα 280 δολάρια ο τόνος παραδοτέα
σε λιµάνι της Αλγερίας έκλεισε ο τελευταίος διαγωνισµός για 42.000 τόνους. Η τιµή αυτή είναι χαµηλότερη
από τον προηγούµενο κάτι που δικαιολογήθηκε από το ισχυρότερο δολάριο. Εν τω µεταξύ,
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές προσπαθούν να ανακάµψουν αλλά µπλοκάρονται από
τις πτωτικές θέσεις των κερδοσκόπων.
Χρηµατιστηριακά, η ανάκαµψη στο βαµβάκι συνεχίστηκε και κοντεύουµε στα υψηλά
από την αρχή του έτους. Οι λόγοι είναι φυσικά
το καλύτερο κλίµα στις διαπραγµατεύσεις για
τον εµπορικό πόλεµο και η δραστηριότητα στη
φυσική αγορά. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν
κάποιες νέες πωλήσεις µέχρι τα 80-81 σεντς.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
07/02

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

14/02

21/02

28/02

72,16

72,36

54,95

55,55

07/03

58,70

14/03
218
216

69,86
73,66

74,21
57,15

59,90

75,72

237

237

237

234

234

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

232

232

228

228

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

183

182

182

180

180

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,62

2,62

2,65

2,49

2,49

2,48

341,7

340,80

358,10

348,90

338,00

338,50

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

214
212
210
208

65,72

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

234
225
179

Οι πιστώσεις χωρίς αντίκρισμα για εφόδια έχουν κοπεί

Φυσική αγορά
και πολιτική
φέρνουν άνοδο
στο βαμβάκι

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Τα µέσα Μαρτίου µπορεί και να είναι
νωρίς για να αποτυπωθεί το κλίµα
µέσα στο οποίο κινούνται οι εαρινές
σπορές, ωστόσο, ένα πολύ διαφορετικό πνεύµα φαίνεται να επικρατεί
στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται, αυτή τη χρονιά, η συγκεκριµένη
αγορά. Το ρεπορτάζ θέλει τη συγκέντρωση σε επίπεδο αγροτικών εκµεταλλεύσεων να επιταχύνεται, τον αριθµό των καλλιεργητών να περιορίζεται και τους λεγόµενους µικροµε-

Μάιος ‘19

75,72

Ιούλιος ‘19

76,81
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με χαμηλότερη τιμή
στο σκληρό αγοράζει
τώρα η Τυνησία
Περισσότερο
καλαμπόκι εισάγει η
ΕΕ από Τρίτες χώρες

Η Μαύρη Θάλασσα βγάζει
τεύτλα, βάζει σιτάρια
Οι εξελίξεις στις χώρες αυτές
επηρεάζουν πάντα την παγκόσµια
αγορά καθώς µιλάµε για σχεδόν 1,2
δις στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του FAO.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Χρηματιστηριακή
τιμή βάμβακος

Η συγκέντρωση σε
επίπεδο
αγροτικών
εκµεταλλεύσεων
επιταχύνεται,
µε τους
µικροµεσαίους να
αποχωρούν.

σαίους αγρότες να παίρνουν µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο το δρόµο της
αποχώρησης από την ενεργό δράση.
Μ’ αυτή την έννοια και ο τρόπος µε
τον οποίο δοµείται η σχέση ανάµεσα στους καλλιεργητές και στα γεωπονικά καταστήµατα ή και άλλα οργανωµένα σχήµατα που παρεµβάλλονται για την προµήθεια των εισροών, δείχνει να αναπροσαρµόζεται. Το µήνυµα µοιάζει να έχει περάσει προς όλες τις πλευρές, οι πολλές πιστώσεις -χωρίς αντίκρισµα- έχουν κοπεί και για να πάρει κάποιος
την ευθύνη να καλλιεργήσει τη νέα
χρονιά, είτε θα πρέπει να έχει στην
άκρη τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια
είτε θα πρέπει να είναι ενταγµένος
σε κάποιο σχηµατισµό και η δραστηριότητά του να τυγχάνει ευρύτερης
αναγνώρισης. Η «γραµµή» που κυ-

ριαρχεί στα µαγαζιά (καταστήµατα
αγροτικών εφοδίων) γράφει «προσοχή» και η πίστωση προς τους µικρούς παραγωγούς είναι τµηµατική και δεν υπερβαίνει την εβδοµάδα. Με άλλα λόγια, η πρόσβαση στα
απαραίτητα εφόδια ανοίγει µόνο µε
την τραπεζική κάλυψη (κάρτα κ.α.) ή
την αναφορά σε κάποια µορφή συνεργασίας που ξεπερνάει τα καλασικά όρια του παραδοσιακού µεµονωµένου αγρότη - καλλιεργητή. Κάποιες οργανώσεις παραγωγών, άµεσα συνδεδεµένες µε κάποιο πιστωτικό ίδρυµα ή ενταγµένες σε τριγωνικά σχήµατα (τύπου
συµβολαιακής) µε
κάποιες µεταποιητικές επιχειρήσεις,
καθίστανται πλέον
απαραίτητα διαβατήρια για τη λειτουργία των µονάδων.
Άλλωστε και σε επίπεδο µεγάλων εταιρειών που υποστηρίζουν το χώρο
της αγροτικής παραγωγής τα πράγµατα εξελίσσονται
και γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρα.
Η εξαγορά της Monsanto από τη
Bayer π.χ. και η µεταφορά του χαρτοφυλακίου σπόρων (της δεύτερης)
στη BASF, επιταχύνει απ’ ότι φάινεται
κάποιες εξελίξεις, ειδικά στο βαµβάκι, όπου το ενδιαφέρον, ως προς την
Ελληνική αγορά, παραµένει µεγάλο.
Έτσι, αντίθετα µε ό,τι λέγεται γενικώς, περί πανσπερµίας ποικιλιών
σπόρων βαµβακος, τα «πακέτα» λύσεων µε οµοιογενή χαρακτηριστικά
που διατίθενται αυτό τον καιρό στην
αγορά είναι λίγα και συγκεκριµένα.
Αντιστοίχως και οι εκκοκκιστές είναι
κατά κάποιο υποχρεωµένοι να δουν
µε µεγαλύτερη προσοχή τα θέµατα της
οµοιογένειας στην παραγωγή και να
κινηθούν πιο δραστήρια για την κατοχύρωση, αναγνώριση της παραγωγής
και την αποτίµηση της πρώτης ύλης.

Η πρόσβαση στα
απαραίτητα αγροτικά
εφόδια ανοίγει µόνο µε
την τραπεζική κάλυψη
ή µε κάποιας µορφής
συνεργασία.

Ο καιρός πάει
τα πράγµατα
πίσω φέτος
Σε µικρή καθυστέρηση, λόγω καιρού,
οδηγούνται οι εαρινές σπορές,
ενώ µικρής έκτασης είναι οι µέχρι
στιγµής παρεµβάσεις θρέψης και
φυτοπροστασίας και στα χειµερινά
σιτηρά. Η εικόνα υγείας των φυτών
στις δενδρώδεις καλλιέργειες,
µάλλον ευνοείται από τις µέχρι
στιγµής συνθήκες, ειδικά στη
διάρκεια του χειµώνα, ενώ την ίδια
περίοδο, οι κατά τόπους καταστροφές
στα κηπευτικά αντισταθµίστηκε,
τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό, από το
επίπεδο αγοράς των παραγόµενων
προϊόντων.
Αυτό που κυρίως ανησυχεί τους
συντελεστές της αγοράς είναι το
χαµηλό επίπεδο ρευστότητας των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και οι
δυσκολίες των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων να προσεγγίσουν µε
όρους παραγωγικής µονάδας και όχι
αστικής επιχείρησης, τις
χρηµατοδοτικές ανάγκες που
ανακύπτουν καθηµερινά.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Στο επιχειρείν
η αριστεία έχει
την υπογραφή
της Eurobank

∆υσκολίες σε τρία επίπεδα καταγράφονται στον τοµέα της επιτραπέζιας ελιάς, µε τους τυποποιητές του προϊόντος να εκφράζουν όλο και πιο ανοιχτά τις αγωνίες τους για την σταθερότητα των προµηθειών και την προσβασιµότητα της εγχώριας παραγωγής στις διεθνείς αγορές.
Αρχής γενοµένης από τις αποφάσεις του Nτόναλτ Τραµπ να θέσει
φραγµούς στις ισπανικές ελιές
(προς τις ΗΠΑ), παρατηρείται µια
κινητικότητα διεθνώς, η οποία,
από τη µια δηµιουργεί ευκαιρίες
για τις ελληνικές ελιές, από την
άλλη ανοίγει την όρεξη σε πολλούς να προσεγγίσουν µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή την αγορά. Κάπως έτσι, άλλες χώρες
µε βελτίωση των προσφορών από πλευράς τιµής και άλλες επενδύοντας όλο και περισσότερο στη συγκεκριµένη καλλιέργεια, εξελίσσονται σε εν δυνάµει ανταγωνιστές της Ελλάδας,
την ώρα που και οι εδώ συντελεστές δεν φροντίζουν από κοινού για το καλύτερο.
Το θέµα απασχόλησε σύσκεψη των µεταποιητών επιτραπέζιας ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ) στο πλαίσιο
της Food Expo 2019 που άνοιξε
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Αγωνίες σε τρία επίπεδα
για την επιτραπέζια ελιά

Άνοιξε την όρεξη
Τα µέτρα περιορισµού
των Ισπανών από την
αγορά των ΗΠΑ άνοιξε
σε πολλούς την όρεξη
για επιτραπέζια ελιά

τις πύλες της, στη διάρκεια της
οποίας εκφράστηκε η ανάγκη
όλων για επαναπροσδιορισµό
της κατάστασης και λήψη µέτρων διαφύλαξης του ονόµατος
που έχει η ελληνική ελιά στην
αγορά των ΗΠΑ και διεθνώς.
Πρώτο είναι το θέµα µε την εκτεταµένη αποθήκευση που παρατηρήθηκε φέτος, ειδικά στην
ελιά Καλαµών και δυσκόλεψε
τη λειτουργία των µεταποιητικών επιχειρήσεων και την κάλυψη της πελατείας τους στο εξωτερικό. Μαζί µ’ αυτό υπήρξε
και το πρόβληµα της µικρής έστω υποβάθµισης της ποιότητας το οποίο συνδέεται και µε
την «πληµµελή αποθήκευση».
Ένα άλλο ζήτηµα έχει να κάνει
µε τις ενδείξεις υπολειµµατικότητας που υπήρξαν σε κάποιες
περιπτώσεις και προκάλεσαν
αµφισβητήσεις, δίνοντας λαβές
και στον ανταγωνισµό.
Το τρίτο θέµα έχει να κάνει µε
το πολλαπλασιαστικό υλικό, επιτραπέζιας ελιάς (Καλαµών κ.α.),
µε την επάρκειά του, µε την ποιότητά του και µε τις εξαγωγές που
καταγράφονται τη στιγµή που
οι Έλληνες καλλιεργητές δεν
βρίσκουν τα φυτά που θέλουν.

Για τρίτη διαδοχική χρονιά, η Eurobank
και η Grant Thornton, απένειµαν, τα Βραβεία Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
«Growth Awards» βραβεύοντας επτά ελληνικές επιχειρήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν, συµβάλλοντας
στη διαµόρφωση µιας νέας προοπτικής.
Οι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν είναι:
Λειτουργική / Επιχειρησιακή βελτίωση: Πλαίσιο Computers
Ανάπτυξη προϊόντος / αγορών:
JUMBO AEΕ
Ανθρώπινο δυναµικό & Εταιρική κουλτούρα: B.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
Επενδύσεις: ELVALHALCOR SA
Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη: ΧΗΤΟΣ
ΑΒΕΕ –Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ
Επιχειρηµατική Αριστεία: CHIPITA SA
Φέτος, απονεµήθηκε για πρώτη φορά
το βραβείο «Ψηφιακής Εξέλιξης» στον ΟΤΕ.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank, κ.
Φωκίων Καραβίας, προανήγγειλε τη δηµιουργία κέντρου ψηφιακής γνώσης και
διασύνδεσης για επιχειρηµατίες.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Ζητούµενο
η περιφρούρηση
αρχών και
κανόνων
στην αγορά
επιτραπέζιας
ελιάς.
ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
11:00 π.µ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΑΚΗ 3, ΓΥΘΕΙΟ

ΗΜΕΡΙ∆Α

Eπιτραπέζια Ελιά
BHMATA ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Βήµατα συγχρονισµού στην αλυσίδα υπεραξίας,
στο επίκεντρο ηµερίδας της ∆ΟΕΠΕΛ στο Γύθειο
Συντονισµό των κινήσεων για έναν καλύτερο βηµατισµό στον κλάδο της
επιτραπέζιας ελιάς, φιλοδοξεί να φέρει η ηµερίδα που διοργανώνει στις 30
Μαρτίου ((11:00πµ), η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς &
Ελαιολάδου, στο Γύθιο. Η εκδήλωση έρχεται ως αποτέλεσµα της
κινητικότητας που παρατηρείται διεθνώς σε σχέση µε το προϊόν και των
αδυναµιών που παρατηρούνται, τόσο από συντελεστές του κλάδου όσο και
από τη δηµόσια διοίκηση, να περιφρορηθούν αρχές και κανόνες. Η ηµερίδα
µε θέµα «Επιτραπέζια Ελιά – Βήµατα συγχρονισµού στην αλυσίδα
υπεραξίας», τελεί υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου Λακωνίας θα
πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του Επιµελητηρίου (Ξανθάκη 3, Γύθειο), στην
διάρκεια της οποίας Θα παρέµβουν: εκπρόσωπος της ∆ΑΟΚ Λακωνίας, ο
Αντώνης Παρασκευόπουλος - ∆ιευθυντής ∆ΑΟΚ Μεσσηνίας, ο Γιώργος
Ντούτσιας, γεωπόνος- πρόεδρος ∆ΟΕΠΕΛ, ο γεωπόνος Γιώργος Κορίννης,
ο παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς Ηλίας Βουδούρης και εκπρόσωπος του
Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασία. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο εκδότης
και διευθυντής της Agrenda και του agronews.gr, Γιάννης Πανάγος.
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Ο διευθυντής Marketing της
Syngenta Hellas, Κώστας
Οικονοµίδης, αναφέρθηκε
στις λύσεις που προσφέρει
η εταιρεία διαχρονικά στην
καλλιέργεια της ελιάς.

Η φυτοπροστασία εχέγγυο
ποιότητας σε ελιά και ελαιόλαδο
Με επίκεντρο το νέο διασυστηματικό μυκητοκτόνο Priori Top 20/12.5 SC, η Syngenta
Hellas παρουσίασε στην Καλαμάτα ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Παρευρισκόµενοι
Στην εκδήλωση
παρευρέθησαν
περισσότεροι από 60
γεωπόνοι της περιοχής, ακούγοντας µε
µεγάλο ενδιαφέρον
τα όσα ειπώθηκαν

Προσέγγιση
Ο CEO και διευθυντής
πωλήσεων της
Syngenta Hellas,
Γιώργος Ποντίκας,
αναφέρθηκε στο
διεθνές περιβάλλον
φυτοπροστασίας
και στη θέση της
Syngenta µέσα σε
αυτό, καθώς και στην
ελληνική αγορά

Σύγχρονες ολοκληρωµένες λύσεις φυτοπροστασίας εναντίον των ασθενειών
της ελιάς, µε επίκεντρο το καινοτόµο
προϊόν Priori Top 20/12.5 SC, παρουσίασε η Syngenta Hellas, στις 5 Μαρτίου στην Καλαµάτα.
Αποτελώντας ένα µείγµα δύο καταξιωµένων δραστικών, το Priori Top
20/12.5 SC έρχεται να απαντήσει στα
πιο δύσκολα προβλήµατα φυτοπροστασίας που µπορούν να προκύψουν
στην ελιά και να δώσει τις λύσεις που
θα αποφέρουν Top αποδόσεις, σύµφωνα µε τον Campaign Manager SPEC
της Syngenta Hellas, Αβραµίδη Γιάννη.
Ο κ. Αβραµίδης παράλληλα παρουσίασε µια σειρά από πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή, µε την
Αναστασία Καζαντζίδου, Field Expert
της εταιρείας, να τονίζει την αναγκαιότητα για σίγουρες και αποτελεσµατικές λύσεις.
Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο ξεονοδοχείο Horizon Blu, παρευρέθησαν περισσότεροι από 60 γεωπόνοι της περιοχής που παρακολούθησαν την εκδήλωση µε µεγάλο ενδιαφέρον, η οποία ξεκίνησε µε την οµιλία του διευθύνοντα σύµβουλου και
διευθυντή πωλήσεων της Syngenta
Hellas, Γιώργου Ποντίκα.
Ο κ. Ποντίκας, αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον φυτοπροστασίας και
στη θέση της Syngenta µέσα σε αυτό,
καθώς και στην ελληνική αγορά µε τις
ιδιαιτερότητες της και στο τρόπο που

η Syngenta Hellas την προσεγγίζει.
Κατόπιν, ο διευθυντής Marketing της
Syngenta Hellas, Κώστας Οικονοµίδης,
αναφέρθηκε στις λύσεις που προσφέρει η εταιρεία διαχρονικά στην καλλιέργεια της ελιάς και στην έµφαση που
δίνει σε αυτήν την εθνική καλλιέργεια,
µε επικέντρωση σε προϊόντα που θα
δώσουν λύσεις στα προβλήµατα ακόµη
και του πιο απαιτητικού παραγωγού.

Ανάγκη για ποιοτικό ελαιόλαδο
Στη σηµαντικότητα της καλλιέργειας στην Ελλάδα καθώς και στην απαίτηση της διεθνούς αγοράς για ποιοτικό τελικό προϊόν, είτε αυτό πρόκειται
για ελαιόλαδο, είτε για βρώσιµη ελιά,
επικεντρώθηκε κατά την οµιλία του, ο
επιθεωρητής Πωλήσεων της περιοχής,
Γιώργος Παπούλιας.
Ακολούθως ο πωλητής της περιοχής
Πολίτης Πάνος, αναφέρθηκε στη δική

του εµπειρία ως γεωπόνος της εταιρείας αλλά και ως καλλιεργητής, καθώς
και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
Κατόπιν αυτού παρουσιάστηκε από
τον Παρασκευόπουλο Αντώνη, διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας, η εργασία που έγινε
σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για το γλοιοσπόριο
στην περιοχή.
Τέλος οι οµιλητές δέχθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν το προϊόν Priori
top 20/12.5 SC, το πρόγραµµα που η
Syngenta Hellas προτείνει αλλά και το
πώς προσεγγίζει την ίδια την καλλιέργεια
µέσα από τα προϊόντα της η Syngenta.
Η εκδήλωση έκλεισε µε δείπνο που
παρατέθηκε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, όπου εκεί δόθηκε η ευκαιρία στους γεωπόνους της περιοχής να
συζητήσουν εκτενώς όλα τα ζητήµατα
που τους απασχολούν.

Απόσβεση
στο σήµα
από τον 1ο
ψεκασµό
Όλα τα ψεκαστικά
µηχανήµατα που
χρησιµοποιούνται στις
αγροτικές εργασίες θα
πρέπει να καταχωρηθούν
στην ψηφιακή φόρµα του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων,
να ελεγχθούν από
Εξουσιοδοτηµένο Σταθµό
Ελέγχου και να έχουν το
σχετικό σήµα έγκρισης,
σύµφωνα µε ενηµέρωση
των ∆ΑΟΚ ενόψει των
εαρινών εργασιών. Όσοι δεν
έχουν συµµορφωθεί µε τα
ανωτέρω θα πρέπει να το
κάνουν άµεσα, επισηµαίνεται
καθώς µετά από τη νέα
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
569Β΄/2019), προβλέπονται
πρόστιµα από 300 έως
5000 ευρώ σε ιδιοκτήτες
ψεκαστικών που δεν
µεριµνούν για την
καταγραφή ή/και την
επιθεώρησή τους από
εγκεκριµένο σταθµό
ελέγχου ψεκαστικών.
Σύµφωνα µε τους ειδικούς,
η σωστή συντήρηση και η
επιθεώρηση των
ψεκαστικών, έχει ως
αποτέλεσµα να µειώνεται το
κόστος εφαρµογής
φυτοπροστατευτικών έως
και 30% ανά ψεκασµό,
δηλαδή γίνεται απόσβεση
του κόστους επιθεώρησης
συνήθως από τον πρώτο
ψεκασµό.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Ωίδιο αµπέλου
Το ωίδιο προσβάλλει όλα τα πράσινα φυτικά
όργανα της αµπέλου και η παρουσία του γίνεται
εύκολα αντιληπτή αφού τα προσβεβληµένα µέρη
µοιάζουν σκονισµένα. Εβδοµαδιαίος έλεγχος που
ξεκινά 15 ηµέρες µετά την έναρξη της βλάστησης
προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν πρώιµες
προσβολές (βλαστοί – σηµαίες) συστήνεται από
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου. Η αφαίρεση και
καταστροφή αυτών των βλαστών εξασφαλίζει
σηµαντική µείωση του αρχικού µολύσµατος εντός
του αµπελώνα. Με 3-4 επεµβάσεις στα ευαίσθητα
στάδια εξασφαλίζεται ικανοποιητική προστασία στα
οινοποιήσιµα σταφύλια και τη σουλτανίνα, ενώ στα
επιτραπέζια απαιτούνται και συµπληρωµατικές. Οι
επεµβάσεις γίνονται στα πρώτα φύλλα (µήκος
βλάστησης 5-6 εκ.), στην άνθηση, στην καρπόδεση
και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ρωγών (1-2
εβδοµάδες µετά την καρπόδεση).

Πρόληψη κατά του σκισίµατος του φλοιού απαιτεί η καρυδιά
Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, η αποφυγή πυκνής φύτευσης
και το κατάλληλο κλάδεµα ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος αερισµός
και φωτισµός των δέντρων προλαµβάνει το βαθύ σχίσιµο του φλοιού στις
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ καλλιέργειες της καρυδιάς σύµφωνα µε τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Βόλου. Η διατήρηση των δέντρων σε καλή φυσική κατάσταση περιορίζει
τις ζηµιές ενώ συστήνεται απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων και επάλειψη
των τοµών κλαδέµατος µε ένα επικαλυπτικό πληγών. Τόσο το κλάδεµα, όσο και η
συγκοµιδή, θα πρέπει να αποφεύγονται µε υγρό καιρό και αν η συγκοµιδή γίνεται
µηχανικά (δονητές κορµού), θα πρέπει να ακολουθείται από επάλειψη του κορµού
µε βορδιγάλειο πάστα ή ψεκασµό µε χαλκούχο σκεύασµα, µέτρο που εφαρµόζεται
και µετά την εµφάνιση της ασθένειας για περιορισµό της.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ALFA: Karathane Star 35 EC, Vineto EC
BASF: Sercadis, Vivando
BAYER: Prosper 500EC, Flint 50WG, Bayfidan 312SC
ELANCO: Talendo 20EC, Karamat 2,5EW.
FMC: Impact 12.5 SC και Fungiben 12.5 EC
HELLAFARM: Χελλάθειον 80 WG
SIPCAM: Altis 25EC, Myclobutanil Sharda 24EC
SYNGENTA: Dynali 60/30 DC, Topas 100 EC

Κυκλοκόνιο ελιάς
Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων το κυκλοκόνιο
προκαλεί κυκλικές κηλίδες 0,5 - 1 εκ. που µοιάζουν
µε µάτι παγονιού, το καλοκαίρι. Σε έντονες
προσβολές προσβάλλονται οι µίσχοι των φύλλων
και οι ποδίσκοι των ανθέων. Βασικός παράγοντας
ανάπτυξης του µύκητα είναι η υγρασία που
προκαλεί διαβροχή του φύλλου. Σε περιοχές που
ευνοείται η ανάπτυξη του µύκητα εφαρµόζεται
άµεσα ένας ψεκασµός και ένας επαναληπτικός µετά
από 25-30 ηµέρες, µε καλή διαβροχή, σύµφωνα µε
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Καβάλας. Όταν εφαρµόζονται
χαλκούχα σκευάσµατα η ποσότητα του ψεκαστικού
διαλύµατος να είναι 150 - 200 λίτρα στο στρέµµα
σε ελαιόδεντρα 10 χρόνων και πάνω.

Σκευάσµατα
ALFA: Cuprofix Ultra 40 WG, Trimanoc-R 75 WG
BASF: Insignia, Stroby
BAYER: Copperfield 20WG, Flint 50WG
ELANCO: Karamat 2,5EW, Blue Shield HiBio 25WG
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Jade 40 WG,
Χελλαβόρ 20 WP, Χελλαβόρ 20 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG.
SYNGENTA: Priori top 20/12,5 SC, Score 25 EC
VIORYL: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP.

Ξεραίνει καστανιές
η φυτόφθορα
Αφήνει πίσω της μολυσμένο
έδαφος και μετά την εκρίζωση
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Η φυτόφθορα προκαλεί στο
λαιµό ή στις χονδρές ρίζες
της καστανιάς σκοτεινές ή
µαύρες κηλίδες και εκροή υγρού σαν µελάνι, απ’ όπου
πήρε και την ονοµασία µελάνωση. Παρατηρείται καστανός ως µαύρος µεταχρωµατισµός µεταξύ φλοιού και
ξύλου, καχεξία και τελικά αποξήρανση των δέντρων.
Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, εµβολιασµός σε µεγάλο ύψος από
την επιφάνεια του εδάφους
και γενικά αποφυγή υγρα-

σίας στη βάση του κορµού
συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία πληγών
και επειδή αδιόρατες ρωγµές από ελαφρές παγωνιές
του χειµώνα είναι αναπό-

Ξερίζωµα
Σε περίπτωση ξερών ή
έντονα προσβεβληµένων
δέντρων θα πρέπει να
γίνεται εκρίζωση και
αποµάκρυνσή τους µαζί
µε τις ρίζες

φευκτες, καλό είναι να γίνεται επάλειψη του κορµού
µέχρι ένα µέτρο ύψος και
λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους µε βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή µεταφοράς µολυσµένου εδάφους.
Γι’ αυτό τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να απαλλάσσονται
από χώµα ή ξύλα που βρίσκονται κολληµένα σ’ αυτά.
Μετά την εµφάνιση της
ασθένειας τα ύποπτα προσβολής δέντρα πρέπει να
ξελακώνονται και να εξετάζονται στην περιοχή του

λαιµού. Εάν είναι ελαφρώς
προσβεβληµένα, να γίνεται καθαρισµός µε µαχαίρι
της µεταχρωµατισµένης περιοχής, µαζί µε µια ζώνη 2
εκ. από τους γύρω υγιείς ιστούς. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθεί απολύµανση των πληγών µε βορδιγάλειο πάστα και µετά το στέγνωµα αυτής, επάλειψη µε
ένα προστατευτικό πληγών.
Σε περίπτωση ξερών ή έντονα προσβεβληµένων δένδρων θα πρέπει να γίνεται
εκρίζωση και αποµάκρυνσή
τους µαζί µε τις ρίζες. Στη συνέχεια το έδαφος πρέπει να
απολυµαίνεται προτού φυτευθεί άλλο δέντρο.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΑΤ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Case FARMALL 95C 4WD 24X24 CAB PS

46.178

Lamborghini NITRO 120

53.205

Case LUXXUM 110 4WD CAB 32X32

61.335

Landini 4.080 CAB

43.335

Claas NEXOS 210 F CAB

38.906

Landini 6.145

89.910

Claas ARION 510 CMATIC

79.805

Massey Ferguson MF3710 F Cab – Essential

40.712

Deutz Fahr 5080 DF ECOLINE 3 CYL CAB

31.707

Massey Ferguson MF5713S Cab - Dyna-6 Efficient

72.160

Deutz Fahr AGROTRON 6120 TTV

74.888

New Holland T4.100F 4WD CAB 16X16 99 4 κυλ. / 3.400 cc

48.895

John Deere 5075 GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO

43.321

New Holland T6.145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 131 4 / 4.485 cc

77.770

John Deere 6135 M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h

76.990

SAME EXPLORER 100 MD LS

44.000

Kubota L2501 DM (16/16)

21.600

SAME FRUTTETO 90 GS CAB

38.720

Kubota M5091 NQ (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 36/36)

41.046

Zetor HORTUS HS 65 4wd ΚΑΜΠ. - AC, Υ∆Ρ.ΡΕΒ, 24+24, 30 km

37.360

Lamborghini CRONO 90

22.620

Zetor FORTERRA HSX 140 4wd ΚΑΜΠ.-AC, Υ∆Ρ.ΡΕΒ, 30+30, 40km

71.040

Αποκλίσεις πάνω από 30% σε σχέση με τις τιμές της αγοράς καταγράφονται στον ιδιότυπο τιμοκατάλογο τρακτέρ
του υπουργείου βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η επιδότηση στα Σχέδια Βελτίωσης, προσεχώς και για παρελκόμενα

Κρατική αυθαιρεσία
με τιμές των τρακτέρ
Αναστάτωση χωρίς προηγούµενο έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρο ο τιµοκατάλογος των τρακτέρ που ανακοίνωσαν οι ∆ιαχειριστικές Αρχές
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βάσει του
οποίου θα υπολογίζεται η επιδότηση των αγορών που είναι ενταγµένες σε Σχέδια Βελτίωσης.
Μια πρώτη προσέγγιση των τιµών που αναγράφονται στους επίσηµους τιµοκαταλόγους των
εταιρειών και των τιµών που προφανώς αυθαίρετα, όπως τονίζεται αρµοδίως, έχει αναρτήσει
το υπουργείο, καταγράφει αποκλίσεις πάνω από 30% και φέρνει προ αδιεξόδου τους αγρότες
που είχαν υπολογίσει αλλιώς τα πράγµατα. Σηµειωτέον ότι το αδιέξοδο γίνεται πολύ µεγαλύτερο στις περιπτώσεις που οι αγρότες έχουν ήδη προχωρήσει στην αγορά των µηχανηµάτων,
έχοντας µετρήσει τα πράγµατα διαφορετικά και
τώρα, βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά.

Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του
θέµατος που ανακύπτει αναφέρουµε το
ακόλουθο παράδειγµα:
Αν ο αγρότης έχει συµφωνήσει ή ακόµα χειρότερα έχει αγοράσει ένα τρακτέρ αξίας 50.000

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

ευρώ, υπολογίζοντας ότι θα έχει γι’ αυτό µια επιδότηση της τάξεως των 25.000 ευρώ (50%),
σήµερα, µε βάση τους αυθαίρετους τιµοκαταλόγους που υιοθέτησε το υπουργείο, το τρακτέρ
που αγόρασε θα έχει τυπική τιµή π.χ. 30.000
ευρώ, πράγµα που σηµαίνει ότι η επιδότησή
του θα είναι µόλις 15.000 ευρώ, άρα θα πρέπει
να αναζητήσει εκ ιδίων πόρων άλλες 10.000
ευρώ επιπλέον. Οι πληροφορίες θέλουν τους
θεωρητικούς τιµοκαταλόγους του υπουργείου
να µην έχουν καµιά σχέση µε την πραγµατικότητα και σε πολλές περιπτώσεις να κινούνται
πιο κάτω και από τις τιµές αγοράς των τρακτέρ
από τις κατασκευάστριες εταιρείες.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το θέµα αυτό ανακύπτει, ενώ δεν έχουν προχωρήσει οι αξιο-

λογήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης για τις οποίες συνεχίζει να υπάρχει διελκυστίνδα ανάµεσα
στο υπουργείο (διαχειριστικές αρχές) και τις περιφέρειες, ενώ ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του προϋπολογισµού που έχει προβλεφθεί για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα. Καθίσταται σαφές ότι ο τιµοκατάλογος που ανακοίνωσε το υπουργείο,
έρχεται µε έναν περίεργο τρόπο να λύσει το θέµα της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων, µόνο που η «λύση» καθίσταται µπούµεραγκ, ποδηγετεί την αγορά και απειλεί να τινάξει στον
αέρα κάθε προϋπολογισµό από την πλευρά
των αγροτών και των εκµεταλλεύσεών τους.

Προσεχώς πίνακας και για παρελκόµενα
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τις ερχόµενες ηµέρες αναµένεται να φτάσει στα χέρια των αξιολογητών και ένα excel που θα αφορά τα παρελκόµενα. Ωστόσο, δεν θα έχει συγκεκριµένες τιµές ανά µοντέλο, παρά ένα εύρος τιµών
για κάθε είδος εξοπλισµού και µένει να φανεί
αν θα έχουν οι τιµές αυτές κάποια σχέση µε την
πραγµατικότητα. Αντίστοιχα, στο προσεχές δι-

άστηµα ο τιµοκατάλογος του υπουργείου θα εµπλουτιστεί και µε τις τιµές του επιπλέον εξοπλισµού (extra) που θα θεωρηθεί επιλέξιµος.

Αποτέλεσµα έρευνας λέει το υπουργείο
Σύµφωνα µε την απόφαση (Αριθ. Πρωτ.: 1942)
που υπογράφει ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης µε θέµα:
«Εγκύκλιος 5η: Καθορισµός ανώτατου ορίου επιλέξιµης δαπάνης γεωργικών ελκυστήρων»,
οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο τιµοκατάλογος έχει βασιστεί στα προτιµολόγια και στον εξειδικευµένο διεθνή και ελληνικό τύπο. Συγκεκριµένα η απόφαση αναφέρει:
Η ανώτατη επιλέξιµη τιµή έχει υπολογιστεί υστερα από έρευνα αγοράς στην οποία λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που προέκυψαν κυρίως από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς εξειδικευµένους
ιστοτόπους, από τον εξειδικευµένο ελληνικό και
ευρωπαϊκό περιοδικό τύπο, από τις προσφορές
που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της υποβολής
των αιτηµάτων ενίσχυσης στο Πληροφορικό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων».
[...] Εφόσον το αιτούµενο µοντέλο αφορά την
βασική (standard) έκδοση χωρίς επιπλέον εξοπλισµό, γίνεται σύγκριση της ανώτατης επιλέξιµης τιµής του συνηµµένου πίνακα µε τη χαµηλότερη προσφορά που υπάρχει στο συγκεκριµένο αίτηµα ενίσχυσης:
1.Αν η ανώτατη επιλέξιµη τιµή του καταλόγου
είναι µικρότερη της τιµής που υπάρχει στην χαµηλότερη προσφορά, τότε ως επιλέξιµη θεωρείται η τιµή του συνηµµένου πίνακα.
2. Αν η ανώτατη επιλέξιµη τιµή του πίνακα είναι µεγαλύτερη της τιµής που υπάρχει στην χαµηλότερη προσφορά, τότε επιλέξιµη θεωρείται
η τιµή της προσφοράς µε το χαµηλότερο τίµηµα.
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Με το ΟΣΔΕ 2019
η αίτηση ένταξης
Σπάνιων Φυλών
Τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει η δεύτερη προκήρυξη
για το πρόγραμμα ενίσχυσης των Σπάνιων Φυλών, με τους
ενδιαφερόμενους να πρέπει να τσεκάρουν τον σχετικό
κωδικό στο ΟΣΔΕ, που θα είναι και το αίτημα πληρωμής τους
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέχρι τέλος Μαρτίου προτίθεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προκηρύξει
το Μέτρο Αυτόχθονων Φυλών για δεύτερη φορά, και προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης θα είναι να έχει
προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
(ΕΑΕ) έτους 2019.
Ενίσχυση
Σύµφωνα µε σχετική ενηΗ καταβολή της
µέρωση του υπουργείου Αενίσχυσης θα γίνει
γροτικής Ανάπτυξης, οι ενµετά από αίτηµα στις διαφερόµενοι θα πρέπει να
δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2019 υποβάλλουν το αίτηµα πληρωµής µέσω του ΟΣ∆Ε 2019,
κάνοντας χρήση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/∆ράσεις» όπως και στην ενότητα «ζωικές εκµεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του ζωικού κεφαλαίου, προκειµένου, εφόσον ενταχθούν, να τύχουν την
καταβολή της σχετικής οικονοµικής ενίσχυσης για το έτος 2019.

∆ικαιούχοι της 2ης προκήρυξης
Στη νέα πρόσκληση θα µπορούν να κάνουν αίτηση οι εξής κατηγορίες:
Νέοι εν δυνάµει δικαιούχοι κάτοχοι
φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται
µε εξαφάνιση.
∆ικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι : α) επιθυµούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και
για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων. β) έχουν
ήδη ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους

από την 1η πρόσκληση.
Υπενθυµίζεται πως το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως
ακολούθως:
Βοοειδή: 310-333 ευρώ
Πρόβατα: 209-232 ευρώ
Αίγες: 209-232 ευρώ
Χοίροι: 192-215 ευρώ
Iπποειδή: 350 ευρώ
Τα παραπάνω µέγιστα ποσά αφορούν διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής. Σηµειώνεται πως κάθε
νέο ζώο που εισάγεται στην εκµετάλλευση
θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάµενων στη εκµετάλλευση ζώων ή να
προέρχεται από άλλη εκµετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραµµένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π.
Tο έτος 2019 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρµογής της δεύτερης πρόσκλησης της ∆ράσης, µε ηµεροµηνία έναρξης των δεσµεύσεων την καταληκτική ηµεροµηνία της περιόδου υποβολής αίτησης στήριξης της 2ης
πρόσκλησης και µε διάρκεια τα πέντε έτη, αναφέρει στην ενηµέρωσή του, το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά το ύψος
των κονδυλίων της προκήρυξης αυτό παραµένει άγνωστο προς το παρόν.
Εν τω µεταξύ, τον τελευταίο καιρό όλο
και περισσότερο ακούγεται το ενδεχόµενο
να υπάρξει µία δεύτερη πρόσκληση και για
την Βιολογική Κτηνοτροφία, κάτι που έχει
ειπωθεί από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη. Ώστόσο κάτι
τέτοιο µοιάζει ακόµα δύσκολο, µε δεδοµένο πως για ένα τέτοιο εγχείρηµα θα χρειαστούν τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΕΥΡΩ /ΜΜΖ)

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΠΡΟΒΑΤΑ

ΑΙΓΕΣ

ΧΟΙΡΟΙ

IΠΠΟΕΙ∆Η

310333

209232

209232

192215

350

Δεν κάνει τη διαφορά το πριμ 10%
στην τιμή για αγροτικά φωτοβολταϊκά

Τ

ο δικαίωµα στους κατ’ επάγγελµα αγρότες να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος
µέχρι 500 kW, µε τιµή προσαυξηµένη κατά 10% πάνω από την Τιµή Αναφοράς- αντί για 0,07 ευρώ η κιλοβατώρα στα 0,077 δηλαδή- δίνει
νέος νόµος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύµφωνα µε τους πρώτους υπολογισµούς,
ακόµα και µε την προσαύξηση µία
τέτοια επένδυση, αν δεν συνοδευτεί µε µία γεναία επιδότηση επί του
κόστους κατασκευής των πάνελ,
δεν φαίνεται να κάνει τη διαφορά.

Σ

υγκεκριµένα βάσει του νόµου 4602/2019 οι κατ’ επάγγελµα αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθµούς µέχρι 500kW θα λαµβάνουν
τη µεσοσταθµική Τιµή Αναφοράς
που προέκυψε κατά τις τρεις προηγούµενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν
στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθµών στην ίδια τεχνολογία προσαυξηµένη κατά 10%.

Α

υτή τη στιγµή λοιπόν, µιλάµε
για ένα συν 10% πάνω σε τιµή 0,070 ευρώ στην κιλοβατώρα, δηλαδή τελική τιµή 0,077 ευρώ. Σηµειώνεται εδώ, πως η προσαύξηση αυτή προβλέπεται και για τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Π

ιο αναλυτικά στο Άρθρο 72
«Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4414/2016 (A’ 149)» του Νόµου 4602/2019, προβλέπονται τα εξής:

Η

λιακή Ενέργεια που αξιοποιείται µε φωτοβολταϊκούς σταθµούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 µε
εγκατεστηµένη ισχύ <=1MW ή σε κατ’
επάγγελµα αγρότες µε εγκατεστηµένη
ισχύ <500 kW: Μεσοσταθµική Τιµή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις τρεις
(3) προηγούµενες πριν την τελευταία
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθµών ή, αν δεν
έχουν διενεργηθεί διαγωνισµοί στην
κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξηµένη κατά 10%.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Μικρές
εκµεταλλεύσεις

Γ

ια τους υπόλοιπους ιδιώτες
οι τιµές είναι οι εξής: Ηλιακή
Ενέρνεια που αξιοποιείται µε
φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ <500 kW: Mεσοσταθµική Τιµή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούµενες
πριν την τελευταία ανταγωνιστικές
διαδικασίες υποβολής προσφορών
που αφορούν στην ίδια τεχνολογία
προσαυξηµένη κατά 5%.

Σ

χετικά µε τους αγρότες ο
αρµόδιος υπουργός, Γιώργος Σταθάκης δήλωσε στη
Βουλή: «Θα ξεκινήσω µε τα φωτοβολταϊκά των αγροτών.[...] Κάναµε το βήµα πρώτον, να αυξήσουµε τη δυνατότητα των αγροτών, κατ’ επάγγελµα αγροτών, από εκατό να µπορούν να παράγουν µέχρι πεντακόσια. ∆εύτερον, όχι µε συγκεκριµένο αριθµό, δηλαδή το δικαίωµα αυτό να
το έχουν δυο χιλιάδες, τρεις χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, αλλά το
δικαίωµα να το έχουν όλοι οι
αγρότες. Αυτή είναι η δεύτερη
µεγάλη τοµή που κάνουµε. Και
η τρίτη τοµή είναι ότι τους εξοµοιώνουµε, όσον αφορά το 10%
που µπορούν να πάρουν πάνω
από την τιµή του διαγωνισµού,
µε τις ενεργειακές κοινότητες».

Βιοαέριο
με πρώτη ύλη
μακριά από
τη μονάδα
Στο νέο ενεργειακό νόµο,
τροποποιείται παράγραφος
σχετικά µε την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας µε
αξιοποίηση βιοµάζας,
βιοαερίου ή βιορρευστών,
ώστε να µπορούν οι
επιχειρηµατίες του χώρου
να δέχονται πρώτες ύλες και
από εκµεταλλεύσεις που
βρίσκονται µακρύτερα των
30 χιλιοµέτρων από αυτές.
Συγκεκριµένα αναφέρει:
«Στην περίπτωση α΄ του
άρθρου 26 του ν. 4496/2017
οι λέξεις «Οι ποσότητες
πρώτης ύλης προέρχονται από
αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή
δασικές εκµεταλλεύσεις που
βρίσκονται σε απόσταση
µικρότερη των τριάντα 30
χιλιοµέτρων» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «οι απαιτούµενες
ποσότητες πρώτης ύλης
προέρχονται από αγροτικές
ή κτηνοτροφικές ή δασικές
εκµεταλλεύσεις και ποσοστό
τουλάχιστον 85% εξ αυτών
προέρχεται από
εκµεταλλεύσεις που
βρίσκονται σε απόσταση
µικρότερη των 30 χλµ».

A

υτό που τώρα επιχειρείται είναι να ανοίξει πρόγραµµα
ενίσχυσης για τα φωτολταϊκά µέσω του ΕΣΠΑ, που να µην αφορά µόνο τις Ενεργειακές Κοινότητες, αλλά και µεµονωµένα πρόσωπα. Ο κ. Σταθάκης πάντως, στο
πρόγραµµα επιδότησης που έχει
προαναγγείλει για τις ενεργειακές
κοινότητες προβλέπει επιδότηση
έως το 40% της επένδυσης ενώ το
πρώτο ποσό που θα προκηρυχθεί
θα είναι 25 εκατ. ευρώ.

Π

αράλληλα µε απόφαση µε
θέµα «Εγκατάσταση σταθµών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού σύµφωνα µε το άρθρου 14Α του νόµου
3468/2006, όπως ισχύει, και από
Ενεργειακές Κοινότητες µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού σύµφωνα µε το άρθρο
11 του ν. 4513/2018», δίνεται η δυνατότητα στις ενεργειακές κοινότητες να ενταχθούν στο net metering.

Σ

ύµφωνα µε την απόφαση ο
συµψηφισµός θα διενεργείται
στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προ-

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.
Παράλληλα, σε διαβούλευση
βρίσκεται η µοριοδότηση, µε
την πρόταση να θέτει στους
50 βαθµούς τη βάση.
µηθευτής για όλες τις συµψηφιζόµενες παροχές, βάσει πραγµατικών
δεδοµένων καταµέτρησης που παρέχονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή του δικτύου, σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Α

υτό σηµαίνει τεχνικά, ότι θα
γίνεται µία συνολική καταγραφή της παραγόµενης ενέργειας από τα µέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία θα συµψηφίζεται µε το σύνολο της καταναλισκόµενης ενέργειας. Σηµειώνεται
πως οι σταθµοί παραγωγής των Ενεργειακών Κοινοτήτων µπορούν να
είναι των ακόλουθων τεχνολογιών:
φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες, βιοαέριο, βιοµάζα/βιορευστά,
ΣΗΘΥΑ, µικρά υδροηλεκτρικά.

Υ

πενθυµίζεται ότι η πρώτη ενεργειακή κοινότητα που αφορά τον αγροτικό τοµέα, έχει συσταθεί στη Θεσσαλία µε τη συµµετοχή του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας και εννέα ΤΟΕΒ σε Λάρισα και Καρδίτσα.
Σε ότι αφορά το πρώτο πάρκο, αυτό
της Κοιλάδας, θα είναι ισχύος 1 MW
και θα είναι έτοιµο µέσα στην άνοιξη. Η συγκεκριµένη επένδυση ανέρχεται στις 700.000, ενώ το συνολικό
πλάνο αγγίζει τα 7 µε 8 εκατ. ευρώ.

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

Leader
Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα
ιδιωτικά Leader από τις εξής
Αναπτυξιακές: Χαλκιδικής,
Ελικώνας Παρνασσός,
ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης,
∆ηµοσυνεταιριστική
«Έβρος», µε την προθεσµία
αιτήσεων να λήγει τον
ερχόµενο Ιούνιο.

19

20 Agrenda

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Mαρτίου 2019

Με 685 ίππους στη
Sima η John Deere
Έναν πιο συµπαγή και πιο
ελαφρύ κινητήρα 13,5 λίτρων παρουσίασε η John
Deere στην έκθεση Sima
2019 που έλαβε χώρα στο
Παρίσι. Το συγκεκριµένο
σύνολο είναι παρόµοιο µε
το υπάρχον µοτέρ που κατασκευάζει η εταιρεία, διαθέτει όµως νέες αντλίες
ψεκασµού, οι οποίες δίνουν
αυξηµένη απόδοση κατά
10%, στους 685 ίππους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

συνεργατών της Michelin
οι ενδιαφερόµενοι είδαν
και τις τρεις µάρκες των
αγροτικών ελαστικών του
Οµίλου Michelin, δηλαδή
τα Michelin, τα Kleber και
τα Taurus, τα οποία διατίθενται συνολικά σε 400
τύπους και διαστάσεις που
προσφέρουν µεγάλες ικανότητες φορτίου, σέβονται
το χωράφι και εξοικονοµούν καύσιµο στο τρακτέρ.

Υβριδικός φορτωτής
από την Faresin

Υψηλά κέρδη
για την Amazone
Με κύκλο εργασιών που
άγγιξε τα 481 εκατοµµύρια ευρώ έκλεισε το 2018
για την Amazone, η οποία
µπόρεσε να αυξήσει τα
κέρδη της µέσα σε ένα δύσκολο δεύτερο εξάµηνο
για την παγκόσµια αγορά.
Η Amazone απασχολεί αυτή τη στιγµή 1900 υπαλλήλους στα εργοστάσιά της,
συµπεριλαµβανοµένων
των 130 εκπαιδευόµενων.

Στη µεγάλη έκθεση του Παρισιού έκανε στάση ο υβριδικός τηλεσκοπικός φορτωτής της Faresin µε ικανότητα ανύψωσης τους 4,8 τόνους. Ένας ηλεκτροκινητήρας θα τροφοδοτεί και τους
τέσσερις τροχούς δίνοντας
µέγιστη ταχύτητα 15 χλµ/
ώρα και θα συνδυάζεται µε
έναν γνωστό πετρελαιοκινητήρα, ελαφρώς βελτιωµένο
για µηδενικές εκποµπές.

«Machine of the
Year 2019» οι JCB

Με σεβασµό πατάει
χωράφι η Michelin
Την γκάµα των αγροτικών
ελαστικών Michelin είχαν
την ευκαιρία να δουν από
κοντά οι επισκέπτες της
12ης Agrothessaly. Στα
εκθεσιακά περίπτερα των

Με έναν από τους
ισχυρότερους τίτλους στην
κατηγορία τους
διακρίθηκαν οι νέοι
τηλεσκοπικοί φορτωτές
της JCB, Loadall 3, στην
έκθεση Sima 2019. Ο
Άγγλος κατασκευαστής
απέσπασε το βραβείο
«Machine of the Year
2019» στην κατηγορία
µηχανηµάτων χειρισµού
υλικών. Σύµφωνα µε την
εταιρεία, οι νέοι φορτωτές
είναι 50% πιο αθόρυβοι,
πιο άνετοι και προσφέρουν
βελτιωµένη ορατότητα.

Με τρισδιάστατο
εκτυπωτή μειώνει
τα κόστη ο CNH
Η «κλωνοποίηση» εξαρτημάτων ανοίγει τον δρόμο
και για φθηνότερα ανταλλακτικά, λέει ο όμιλος
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με µεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και σαφώς πιο
µειωµένο τελικό κόστος θα διατίθενται πολύ
σύντοµα ορισµένα από τα ανταλλακτικά των
εταιρειών New Holland, Case και Steyr, αφού
ο όµιλος CNH Industrial, στον οποίο ανήκουν
οι παραπάνω εταιρείες, αποφάσισε να χρησιµοποιήσει τρισδιάστατους εκτυπωτές για την
κατασκευή εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών
για τα γεωργικά του µηχανήµατα. Όπως αναφέρει ο όµιλος CNH, η πρωτοπόρος αυτή ιδέα

θα έχει πολλαπλά οφέλη µεταξύ των οποίων
είναι η ποιότητα των παραγόµενων από τρισδιάστατο εκτυπωτή προϊόντων αλλά και το µειωµένο αποτύπωµα στο περιβάλλον που έχει η
όλη διαδικασία.
∆εν είναι η πρώτη φορά που γίνεται χρήση
τρισδιάστατου εκτυπωτή, αφού η συγκεκριµένη
τεχνολογία εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια
ακόµη και στην ιατρική τεχνολογία, δίνοντας
φυσικά σηµαντικές λύσεις. Ο όµιλος CNH µπήκε στα χωράφια του Additive Manufacturingέτσι ονοµάζεται η διαδικασία παραγωγής εξαρτηµάτων µε χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή-κ-
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Μπούμα Kuhn με
τεχνητή νοημοσύνη
Ένα νέο βραχίονα για τα ψεκαστικά της µηχανήµατα
ετοιµάζεται να λανσάρει η εταιρεία κατασκευής γεωργικού εξοπλισµού Kuhn, η οποία συνεργάστηκε µε
την εταιρεία Carbon Bee για την ανάπτυξη µιας µπούµας που θα χρησιµοποιεί υπερφασµατικούς αισθητήρες για να εντοπίσει, να διαγνώσει και να δράσει καταλλήλως απέναντι στα ζιζάνια. Η εταιρεία το ονοµάζει i-Spray και στους βραχίονές του θα ενσωµατώνει
τους αισθητήρες που αναφέραµε, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα στέλνουν σήµα ώστε τα ακροφύσια να α-

νοίγουν και να κλείνουν για να ψεκάσουν στο σηµείο ύπαρξης ζιζανίων. Στόχος της Kuhn, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Profi, είναι να κατασκευαστεί ένα
µηχάνηµα που να µπορεί να κάνει δουλειά «ακριβείας» σε ταχύτητες έως και 15 χλµ/ώρα.
Όταν µιλάµε για τα πλεονεκτήµατα που έχουν τα
ψεκαστικά µηχανήµατα που ενσωµατώνουν τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας δεν παραλείπουµε να σχολιάσουµε την οικονοµία στη τσέπη και την φιλικότητα
προς το περιβάλλον φυσικά. Έτσι και το i-Sprayer, µε
τις δυνατότητές του, µπορεί να εξοικονοµήσει έως και
80% της ποσότητας των χηµικών που χρησιµοποιούνται στην καλλιέργεια, αφήνοντας το µικρότερο δυνατό αποτύπωµα στο περιβάλλον.

αι φιλοδοξεί σε λίγα χρόνια να «τυπώνει» σχεδόν όλα τα εξαρτήµατά του, κατασκευασµένα
από πλαστικό ή από µέταλλο.
Αναλυτικότερα, µε τον όρο Additive Manufacturing
εννοούµε την διαδικασία κατά τη οποία διάφορα αντικείµενα δηµιουργούνται από ένα ψηφιακό αρχείο για να αποτελέσουν έπειτα µέρος ενός ολοκληρωµένου εξαρτήµατος, µε τη
βοήθεια βέβαια ηλεκτρονικού υπολογιστή και
τρισδιάστατου εκτυπωτή.
Με παρόµοιο τρόπο και ο όµιλος CNH θα κατασκευάζει τα δικά του εξαρτήµατα και αφού
καθένα από αυτά υποβάλλεται σε αυστηρούς
ελέγχους θα µπορεί έπειτα να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εταιρειών του οµίλου. Ως ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα αποτελεί όµως το γεγονός ότι η παραπάνω διαδικασία θα επιτρέπει

Στον αυτόµατο
Για να δηµιουργηθεί το κάθε
εξάρτηµα µε τρισδιάστατη
εκτύπωση απαιτούνται
από 24 έως 36 ώρες

στα εργοστάσια να διαθέτουν άµεσα στους τοπικούς αντιπροσώπους επείγουσες παραγγελίες ανταλλακτικών, οι οποίες είναι συνήθως
µικρές σε ποσότητα. Όπως αναφέρει η CNH,
αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε αυξηµένη διαθεσιµότητα ανταλλακτικών στα κέντρα διανοµής Logistics. Εξίσου σηµαντικό είναι και το θέµα της ποιότητας κατασκευής των εξαρτηµάτων, τα οποία δηµιουργούνται µε απόλυτη ακρίβεια υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Μειωµένο κόστος απόκτησης ανταλλακτικών
Αντίθετα µε την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής, κατά την οποία η πρώτη ύλη αφαιρείται ή κόβεται και άρα κάποιο µέρος της χάνεται, η φιλοσοφία «Additive Manufacturing»
(3D Printing) είναι µια διαδικασία ακριβείας µε
λιγότερες απώλειες υλικού, που προάγει παράλληλα την αδιάκοπη λειτουργία παραγωγής.
Με οικονοµικούς όρους, αυτό µεταφράζεται σε
µειωµένο συνολικό κόστος απόκτησης (TCO).
Τα πρώτα πλαστικά εξαρτήµατα, προϊόντα τρισδιάστατης εκτύπωσης, χρησιµοποιήθηκαν σε
γεωργικό εξοπλισµό της εταιρείας αλλά και σε
λεωφορεία. Στο άµεσο µέλλον, New Holland,
Case και Steyr επιφυλάσσονται για την παραγωγή µεταλλικών εξαρτηµάτων µε τη χρήση
της τεχνολογίας 3D Printing.

H Krone χτίζει την
αυτόνομη οδήγηση
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας κατασκευής γεωργικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων Krone στο βιοµηχανικό πάρκο Lingen στη Γερµανία.
Σχολιάζοντας το έργο, ο διευθυντής του οµίλου, Μπέρναντ Κρόνε, δήλωσε: «Θέλουµε να συγκεντρώσουµε όλες τις δραστηριότητες πιστοποίησης και δοκιµών των
µελλοντικών µας µηχανηµάτων σε µια εγκατάσταση,
µια κεντρική µονάδα. Αξιοσηµείωτο είναι και το νέο
σχέδιο ανάπτυξης αυτόνοµης οδήγησης που έχει στα
σκαριά η Krone, κάνοντας όλες τις δοκιµές εντός της
νέας εγκατάστασης των 13 εκταρίων και 20 εκατοµµυρίων ευρώ, µε τις επενδύσεις... να συνεχίζονται.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Η συγχώρεση
είναι χρυσός
∆ιαχρονικό: Η λέξη
«Συγχωρώ» είναι σύνθετη λέξη και
αποτελείται από τις λέξεις
Συν+Χωρώ, µε άλλα λόγια «χωράµε
και οι δύο µαζί» ή «βρίσκεις χώρο
µέσα µου». «Συγχώρεση είναι να
απελευθερώνεις έναν φυλακισµένο
και να ανακαλύπτεις ότι ο
φυλακισµένος ήσουν εσύ!» Μax
Lucado.
Αγρ. Μαθητεία: «Κόµβοι για
την πρακτική άσκηση και τη
µαθητεία στον αγροδιατροφικό
τοµέα» ξεκίνησαν µε το έργο
Apprenticeship HUBs in Αgrofood
sector, µέσα από την προώθηση
συνεργασιών µεταξύ παρόχων
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
επιχειρήσεων. Οι εταίροι του έργου
είναι από Κροατία, Ελλάδα (Νέα
ΠΑΣΕΓΕΣ),
Ιταλία και
Ουγγαρία.
[neapaseges.gr,
8/3/2019]. (σσ.
πολύ καλή
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
προσέγγιση,
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
αλλά µε
µακροχρόνια
πιθανόν αποτελέσµατα).
Μωρό και δένδρο: Κάθε
γέννηση ενός µωρού θα γιορτάζεται
φυτεύοντας ένα δέντρο στη βελγική
πρωτεύουσα. Το έργο είναι µέρος
του σχεδίου για το κλίµα του ∆ήµου
Βρυξελλών. Τέτοιο έργο
εφαρµόζεται στη Λωζάννη της
Ελβετίας, εδώ και 17 χρόνια. Το
έργο έχει τίτλο «µωρό µπουµ» και
έχει στόχους: 1) «να συµµετάσχει
στη διεθνή διάσταση που απαιτείται
από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων,
βοηθώντας να αναδασώσει τις
χώρες του Νότου», 2) να µειώσει το
αποτύπωµα άνθρακα της
ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. [RTBF,
peegep.gr, 4/3/2019]
∆ήµαρχο Κατσίκα: Οι κάτοικοι
της πόλης Φερ Χέιβεν (Βερµόντ,
ΗΠΑ), επέλεξαν για νέο τους
δήµαρχο µια τρίχρονη κατσίκα, τον
Λίνκολν. Το Φερ Χέιβεν, µε 2.500
κατοίκους, δεν έχει επίσηµο
δήµαρχο, αλλά έναν δηµοτικό
µάνατζερ (town manager), που είναι
επιφορτισµένος µε καθήκοντα
∆ηµάρχου[iefimerida.gr,
anixneuseis.gr, 9/3/2019]
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Υποκαθιστούν το χρόνο
οι καινούργιες τεχνολογίες
της μακροχρόνιας ωρίμανσης
στο ουίσκι
Μια εταιρεία, η Endless West πηγαίνει
κόντρα στον χρόνο με κεφάλαια από τη
Horizons Ventures

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Κόντρα
Η Σκωτσέζικη
Ένωση για το
ουίσκι φυσικά
δεν επικροτεί
τέτοια
«βεβήλωση»

Γεύση
Έχει εντοπίσει
τα µόρια που
χαρίζουν
στο ουίσκι τη
γεύση του,
υποστηρίζει η
Endless West

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς
µια διαδικασία παρασκευής που να
είναι περισσότερη αργή από αυτή
για το ουίσκι. Και η καινοτοµία κινείται εδώ µε αργούς ρυθµούς. Το
πρώτο µεγάλο βήµα µε κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας ήταν ένας αποδοτικότερος αποστακτήρας το 1830.
Η ωρίµανση στο βαρέλι διαδέχεται την απόσταξη, ακολουθείται εδώ και αιώνες και χωρίς αυτή το υγρό δεν έχει χρώµα, αφήνει άσχηµη γεύση και δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως ουίσκι σύµφωνα µε
τον σκωτσέζικο νόµο.
«∆υσκίνητα µοντέλα» σαν αυτό
που περιγράφεται παραπάνω, προσελκύουν εταιρείες που θέλουν να
ταράξουν τα νερά στον κλάδο, σχολιάζει το Economist. Η Endless West
µε έδρα το Σαν Φρανσίσκο είναι µια
τέτοια περίπτωση. Έχει αποδεσµευθεί τελείως από την ωρίµανση σε
βαρέλια και µε τη χρήση ενός χρωµατογράφου µε αέριο, διαχωρίζει
το µείγµα στα συστατικά του, πραγµατοποιώντας παράλληλα ανάλυση

του, µε τους ερευνητές της εταιρείας να ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει τα µόρια που χαρίζουν στο ουίσκι τη γεύση του.
Ο Josh Decolongon, επικεφαλής
προϊόντων στην Endless West µιλά
στο Economist για µια χηµική ένωση µε το όνοµα τετραεθυλγουαϊκόλη και για την αιθυλική βουτανοάτη. Ο ίδιος και η οµάδα του χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό τεχνικών,
ανάµεσα στις οποίες η απόσταξη και
ο διαχωρισµός διαλυτών εκµεταλλευόµενοι τις διαφορετικές διαλυτότητες των περισσότερων χηµικών
στοιχείων στο νερό και σε υγρά µε
έλαια για να εξάγουν αυτές και άλλες ενώσεις από φυτά, ζυµοµύκη-

τες και το ξύλο του βαρελιού. Μόλις
έχουν στη διάθεσή τους τις συγκεκριµένες γεύσεις, τις προσθέτουν σε
καθαρή αιθανόλη που προµηθεύονται από εξωτερικό πάροχο. Το αποτέλεσµα είναι το Glyph, ένα ποτό που χρειάζεται περίπου 24 ώρες
για να γίνει και διατίθεται σε τιµή
γύρω στα 40 δολάρια το µπουκάλι.
Η Σκωτσέζικη Ένωση για το οΟυίσκι εµφανίζεται θυµωµένη µε την ιδέα η βιασύνη να κυριαρχήσει στην
παραγωγή ή µε την προοπτική η
τελευταία να πολλαπλασιαστεί. Όπως επισηµαίνει, αυτό που συµβαίνει στα χρόνια που περνά µέσα στο
βαρέλι, αποτελεί µέρος του υπέροχου µυστηρίου γύρω από το ουίσκι.

Η Endless West έχει περιορίσει εντελώς την ωρίµανση,
άλλες εφτά έχουν βρει τρόπο να επιταχύνουν τη διαδικασία

To 1830
Η πρώτη
κατοχύρωση
ευρεσιτεχνίας,
ένας αποδοτικότερος
αποστακτήρας
Νέες γεύσεις µε ταχείς ρυθµούς
υπόσχονται οι αποσταγµατοποιοί.

Σύµφωνα µε το Economist, στο Λος Άντζελες εταιρεία µε την επωνυµία «Lost
Spirits» εισάγει θερµαινόµενο ξύλο βαρελιού σε απόσταγµα και το τοποθετεί σε
αντιδραστήρα (reactor) για να επισπεύσει την ολοκλήρωση του κύκλου που εδώ
διαρκεί έξι ηµέρες και δίνει το ποτό «Abomination: Sayers of the Law». O
ιδρυτής της Lost Spirits, Bryan Davis υποστηρίζει ότι αυτός ο ελάχιστος χρόνος
σηµαίνει ότι οι παρασκευαστές αποσταγµάτων θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν
τα µηχανήµατά του για να πειραµατιστούν µε ταχείς ρυθµούς µε όλα τα είδη
νέων γεύσεων. Σε ό,τι αφορά τη µαζική παραγωγή, το κόστος της διαδικασίας
θεωρείται απίθανο να µπορέσει να συναγωνιστεί οικονοµίες κλίµακας που
βρίσκουµε χαµηλότερα (low end) στην αγορά. Ωστόσο, ο ίδιος διαβλέπει
οφέλη και εκτιµά ότι θα µπορούσε να παράγει φιάλες των 50 δολαρίων, που
εάν αναπτύσσονταν µε συµβατικό τρόπο, θα κόστιζαν 250 δολάρια.
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ΗΠΑ

ΜΑΙΟΣ 2017  ΜΑΙΟΣ 2018
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1,6
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΗΠΑ
Οι πωλήσεις αγελαδινού γάλακτος µειώθηκαν κατά 6%, ενώ
αυτές των ροφηµάτων
φυτικής προέλευσης
αυξήθηκαν κατά 9%
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Συνεταιρισµοί
στα ΑΤΜ
χυµών
φρούτων

Οι ανορθόδοξες ετικέτες
στα κρασιά κερδίζουν έδαφος

Πέντε αγροτικοί
συνεταιρισµοί θα
συµµετάσχουν στο
πιλοτικό στάδιο
εγκατάστασης
αυτόµατων πωλητών
φρεσκοστυµµένου
χυµού πορτοκαλιού
και µήλου σε
δηµόσιους χώρους,
ακολουθώντας το
πρότυπο του ΑΣΕΑ
Άρτας, που
εγκατέστησε ΑΤΜ
χυµού στο σταθµό
Μετρό του
Συντάγµατος. Σε
σχετική σύσκεψη στο
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης,
συµµετείχαν οι: ΑΣΕΕ
Αµυκλών Σπάρτης
«Λακωνία», ΑΣΕ
Σκάλας, ΑΣΕΑ Άρτας
και Α.Σ. Ζαγοράς
«Ζαγορίν».

Παραδοσιακά οι ετικέτες είναι µέσο
για να επικοινωνούνται πληροφορίες σχετικά µε τον παραγωγό, το µέρος
και τη χρονιά παρασκευής, την ποικιλία ενώ οι εικόνες των πύργων και
των αµπελώνων έρχονται σε δεύτερο
πλάνο. Σήµερα, παράλληλα µε τη διάδοση της χειροποίητης και χαµηλής
παρέµβασης οινοποίηση, οι ετικέτες
γίνονται πιο ευρηµατικές και ζωηρές,
στηριζόµενες περισσότερο στην εικόνα και λιγότερο στις λέξεις για να µεταφέρουν τα χαρακτηριστικά του ποτού που βρίσκεται στο µπουκάλι. Κάποιες είναι µαξιµαλιστικές, καταλαµβάνοντας τον χώρο µε κολάζ τύπου
πανκ και σλόγκαν ενώ άλλες περιορίζουν την αναγνωρισιµότητά τους
στην αγορά µέσω µιας βασικής υπογραφής, ενός αφηρηµένου σχεδίου
ή µιας οµάδας προσώπων.
«∆εν είχαµε συνειδητοποιήσει πόση
επιρροή θα ασκήσουν» είπε στον δηµοσιογράφο Κillian Fox του Observer που
έχει το σχετικό ρεπορτάζ η Stephanie
Tscheppe-Eselböck της αυστριακής οινοποιίας Gut Oggau, σχετικά µε τις ανορθόδοξες ετικέτες που η ίδια και ο
σύζυγός της Eduard Tscheppe δηµιούργησαν για τις φιάλες τους ήδη από το 2007. «Τα πράγµατα ανοίγουν
σε ό,τι αφορά τα είδη κρασιού, τις φιλοσοφίες, την ετικέτα. Και γιατί όχι; Από τη µια πρόκειται για µια καλή εξέλιξη. Από την άλλη, θεωρώ ότι ίσως ορισµένα από τα κρασιά και οι ετικέτες
τους παραείναι παιχνιδιάρικα, ίσα-ίσα
για να τραβήξουν την προσοχή και να
προκαλέσουν. Για µας, δεν έχει να κάνει µε το να φαίνεται κανείς διαφορετικός. Στο τέλος της ηµέρας, η ποιότητα του κρασιού χρειάζεται να είναι άψογη. Η ετικέτα είναι δευτερεύουσας
σηµασίας» παρατηρεί ο Eduard.

Άλλο αμυγδαλοροφήματα και άλλο
γάλα λένε για τη σήμανση και οι ΗΠΑ
Τα τελευταία χρόνια οι προτιµήσεις των καταναλωτών έχουν
αλλάξει, µε τη βιοµηχανία των
γαλακτοκοµικών ζωικής προέλευσης να θεωρείται ότι ζορίζεται, την ώρα που όσες εταιρείες
του κλάδου δραστηριοποιούνται
στην παρασκευή φυτικής προέλευσης προϊόντων φαίνεται να
επωφελούνται.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen
και της Ένωσης Τροφίµων Φυτικής Προέλευσης που επικαλείται το fooddive.com, οι πωλήσεις του µη ζωικής προέλευσης γάλακτος (non-dairy milk
sales) γνώρισαν 9% άνοδο στις
ΗΠΑ, φτάνοντας τα 1.6 δις δολάρια το διάστηµα από τον Μάιο του 2017 µέχρι τον Μάιο του
2018. Την ίδια χρονική περίοδο, οι πωλήσεις αγελαδινού γάλακτος µειώθηκαν κατά 6%, µε
εκείνες των γιαουρτιών να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής
της αλλαγής.
Η συζήτηση που προκάλεσε η
αµερικανική ∆ιεύθυνση Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) από το
τέλος του περασµένου Σεπτέµβρη σχετικά µε τη χρήση του ό-
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ρου «γάλα» για τη σήµανση προϊόντων φυτικής προέλευσης ήγειρε την υπεράσπιση διαφορετικών απόψεων από τις Danone
και Chobani.
Σηµειώνεται, πως αντίστοιχες
απόψεις έχουν ακουστεί και στη
χώρα µας, αναφορικά µε την πολεµική που δέχεται το γάλα από διάφορα ροφήµατα. «Και εµείς που είµαστε της βιοµηχανίας γνωρίζουµε ότι βάλλεται από
παντού το γάλα, και πολλοί κάνουν το λάθος το ρόφηµα του αµυγδάλου να το παρουσιάζουν
σαν γάλα αµυγδάλου. Υπάρχει
µια παραπληροφόρηση στο κοινό, είναι ένα πρόβληµα το οποίο
είναι στα σπάργανά του, αλλά
διογκώνεται ραγδαία. ∆ιάβαζα
µια έρευνα ότι η εν λόγω αγορά τρέχει µε ρυθµούς 17% στις
ΗΠΑ, ενώ υπάρχει αντίστοιχη
µείωση 4-5% στην κατανάλωση
γάλακτος», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του Milk
Conference της Αgrenda τον περασµένο Φλεβάρη ο περιφερειακός διευθυντής Ζώνης Γάλακτος
Νοτίου Ελλάδος της εταιρείας
∆ΕΛΤΑ Αιµίλιος Μικρόπουλος.

Τέχνη και κρασί σε κίνηση
Στην Ελλάδα εντυπωσιακοί ζωγραφικοί πίνακες έχουν κοσµήσει τις εµ-

Κάποιες ετικέτες έχουν κολάζ τύπου
πανκ και κάποια σλόγκαν.

βληµατικές ετικέτες του Château Nico
Lazaridi. Όλες απεικονίζουν πρωτότυπα έργα που δηµιουργήθηκαν ειδικά για τον λευκό, τον ερυθρό και
τον ροζέ οίνο Nico Lazaridi που ανανεώνουν την ετικέτα τους κάθε επτά χρόνια. Τα συγκεκριµένα έργα
µπορούσε κανείς να δει µαζεµένα
στους χώρους του οινοποιείου στην
Αγορά της ∆ράµας. Για πρώτη φορά, χάρη στην έκθεση ‘ART & WINE
ON THE MOVE’, οι συγκεκριµένοι πίνακες είχαν εκτεθεί για πρώτη φορά εκτός του οινοποιείου µε πρώτο
σταθµό την Αλεξανδρούπολη και το
KELARI PRO, όπου φιλοξενήθηκαν
µέσα στο Μάρτιο και πλαισίωσαν,
όπως και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας όπου θα ταξιδέψουν, οινογαστριµαργικές εκδηλώσεις και κάθετες γευστικές δοκιµές.

Στην Ελλάδα εντυπωσιακοί ζωγραφικοί πίνακες έχουν κοσµήσει
τις εµβληµατικές ετικέτες του Château Nico Lazaridi.
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Η αγορά τσιγκουνεύεται
το πρίμιουμ στην τιμή των
βιολογικών που μένουν
στις υποσχέσεις υπεραξίας
Δεν ισοφαρίζονται οι μεγάλες απώλειες στην παραγωγή λέει μελέτη της ΕΕ

kontonis@agronews.gr

Υπεραξία
Το µερίδιο της
βιολογικής
γεωργίας στην
προστιθέµενη
αξία στην τροφική αλυσίδα δεν
διαφέρει σηµαντικά από εκείνο
των συµβατικών
αλυσίδων εφοδιασµού

Μία κακή χρονιά είναι αρκετή για να οδηγήσει τον βιοκαλλιεργητή πίσω σε συµβατικές µεθόδους, σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη της Κοµισιόν για τον τοµέα
των βιολογικών στην ΕΕ, που δείχνει πως
η αγορά τις περισσότερες φορές δεν είναι
σε θέση να ανταµείψει επαρκώς τον παραγωγό ώστε να συνεχίσει να καλλιεργεί
έχοντας απώλειες στις αποδόσεις του που
κυµαίνονται µεταξύ 15-60%.
«Ο κλάδος των βιολογικών δεν έχει φτάσει ακόµα σε φάση ωριµότητας» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι µελετητές, καταγράφοντας ωστόσο πως οι καταναλωτικές
τάσεις (χορτοφαγία, τοπικά προϊόντα) είναι ευνοϊκές για τον τοµέα αυτό, ενώ οι
βιολογικές εκµεταλλεύσεις αυξήθηκαν από 150.000 το 2010 στις 250.000 το 2016.
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη περίοδο «έτρεξε» και το πρόγραµµα των Βιολογικών στις περισσότερες χώ-

Μέχρι 28 Μαρτίου
αιτήσεις στα Βιολογικά
Εν τω µεταξύ, µεγάλο καταγράφεται
το ενδιαφέρον στη χώρα µας για
την είσοδο στο Μέτρο της
Βιολογικής Γεωργίας που δέχεται
αιτήσεις µέχρι τις 28 Μαρτίου.
Σηµειώνεται εδώ ότι σε άλλες
χώρες εκτός από τις κοινοτικές
επιδοτήσεις, υπάρχουν και εθνικές
πολιτικές οι οποίες βοηθούν τον
κλάδο. Για παράδειγµα, στην
Κοπεγχάγη (∆ανία) το 90% των
γευµάτων που σερβίρονται σε
δηµόσια ιδρύµατα (π.χ νοσοκοµεία,
σχολεία) είναι από βιολογικές
πρώτες ύλες. Παρόµοια στρατηγική
ακολουθούν ή προτίθενται να
ακολουθήσουν µεταξύ άλλων
χωρών οι Κροατία, Γαλλία,
Γερµανία, Ιταλία, Λιθουανία και
Ιταλία.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

7%

250.000

3,3

ΣΥΝ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΑΓΟΡΑ

34,3
ΔΙΣ ΕΥΡΩ

+70%

ΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

Η αξία της αγοράς βιολογικών προϊόντων φτάνει τα 34,3 δις στην ΕΕ.

ρες, οπότε δεν µπορούν να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα για τις πραγµατικές τάσεις ανόδου του κλάδου χωρίς τις επιταγές της επιδότησης. Να σηµειωθεί εδώ ότι κατά µέσο όρο οι εκµεταλλεύσεις µε βιοκαλλιέργειες είναι σχεδόν διπλάσιες σε
µέγεθος από τις συµβατικές (300 στρέµµατα έναντι 170). Η Ελλάδα το 2017 διέθεται περίπου το 4,7% της γης για βιολογική καλλιέργεια, ποσοστό που όµως επηρεάζεται σαφώς από τις µεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων και το πριµ.

Ηγούνται Ισπανία και Ιταλία
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρουσιάζεται στη µελέτη µε τίτλο «Βιολογική γεωργία στην ΕΕ, ένας ταχέως αναπτυσσόµενος τοµέας», οι χώρες που φαίνεται να έχουν επενδύσει περισσότερο
στον τοµέα της βιολογικής καλλιέργει-

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΕΕ 2016
ΣΥΝΟΛΟ
0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
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<2
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ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΤΑΡΙΑ

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

< 5 9,9
< 10 19,9
< 20 29,9
< 30 49,9
< 50 99,9

ας είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία
και η Γερµανία. Οι Ισπανία και Ιταλία είναι συγκεκριµένα οι χώρες που ευθύνονται για το 72% των βιολογικών προϊόντων στον τοµέα των δενδροκαλλιεργειών στην Ευρώπη. Ειδικά στην Ιταλία
το εισόδηµα των βιοκαλλιεργητών ανά
µονάδα εργασίας είναι σηµαντικά υψηλότερο κατά µέσο όρο σε σχέση µε τους
συµβατικούς καλλιεργητές (25.000 ευρώ
έναντι 17.000 ευρώ), ωστόσο σε γενικές
γραµµές σε επίπεδο ΕΕ, κάτι τέτοιο δεν
µπορεί να αποδειχθεί συστηµατικά. Με
τα χρόνια, σηµειώνει η έκθεση, η βελτίωση στις καλλιεργητικές πρακτικές και
η αυξηµένη χρήση της τεχνολογίας, θα
δόσουν τη δυνατότητα για µειωµένα κόστη παραγωγής µε θετικό αντίκτυπο στο
εισόδηµα του παραγωγού.
Ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η βιολογική γεωργία δηµιουργεί περισσότερη

> 100
ΠΗΓΗ: EUROSTAT

Σοδειά

Απώλειες στις αποδόσεις που
κυµαίνονται µεταξύ 15-60%
σε σχέση µε τη συµβατική
καλλιέργεια σηµειώνει η βιολογική

Παραγωγοί

Οι βιολογικές εκµεταλλεύσεις
αυξήθηκαν από 150.000 το 2010
στις 250.000 το 2016 στην Ευρώπη,
περίοδος που έτρεχε και το πριµ.

Έκταση

Κατά µέσο όρο οι εκµεταλλεύσεις µε
βιοκαλλιέργειες είναι σχεδόν διπλάσιες
σε µέγεθος από τις συµβατικές (300
στρέµµατα έναντι 170) στην ΕΕ
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Επενδύουν
σοβαρά οι Γάλλοι
Η διείσδυση των βιολογικών τροφίµων
στην λιανική αγορά ποικίλλει σηµαντικά
µεταξύ των χωρών. Οι µεγαλύτερες αγορές της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία είναι
η Γερµανία, µε 10 δισ. ευρώ (5,1% µερίδιο
στις συνολικές λιανικές πωλήσεις) και η
Γαλλία µε 7,9 δισ. ευρώ (4,4%). Η γαλλική αγορά βιολογικών υποστηρίζει η µελέτη πως αποτελεί ένα καλό παράδειγµα χώρας όπου η βιολογική έχει ξεπεράσει το στάδιο της γνωριµίας και έχει κερδίσει τη θέση της. Εκεί, οι καταναλωτές
έχουν γίνει περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι προς στο περιβάλλον και οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων αυξάνονται
σηµαντικά (18% το 2017). Σηµειώνεται εδώ πως πανευρωπαϊκά η κατά κεφαλήν
δαπάνη για βιολογικά προϊόντα ετησίως
έχει αυξηθεί από τα 29 ευρώ το 2007 στα
67 ευρώ το 2017.

Τα µερίδια αγοράς

Εγκαταλείπει
το 2% ετησίως

Υψηλό επίπεδο
εισαγωγών

Ένα ελάχιστο ποσοστό 2% ετησίως
εγκαταλείπουν τον κλάδο των βιολογικών τα
τελευταία πέντε χρόνια αναφέρει η µελέτη,
ωστόσο τα δεδοµένα αυτά έχουν ληφθεί από
χώρες που αντιπροσωπεύουν 10-20% των
βιοκαλλιεργητών, οπότε το ποσοστό δεν
µπορεί να αποτυπώσει την έκταση αυτού του
φαινοµένου, σηµειώνουν οι συγγραφείς.
Αντίστοιχα 5.400 καταγράφονται οι
νεοεισερχόµενοι ετησίως. Οι περιορισµοί στην
παραγωγή και το κόστος που συνδέεται µε τη
βιολογική γεωργία φαίνεται ότι αποτελούν
σηµαντικό κίνητρο για την επιστροφή στη
συµβατική ενώ άλλοι λόγοι περιλαµβάνουν
την έλλειψη τοπικής ζήτησης, τη
γραφειοκρατία και το κόστος πιστοποίησης.

Σύµφωνα µε την έκθεση, η αγορά
βιολογικών προϊόντων ύψους 34,3 δις στην
ΕΕ βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στις
εισαγωγές, και αυτό αποδίδεται κυρίως σε
κενά στην ενδοκοινοτική αγορά, αλλά και
στην αδυναµία λόγω εδάφους και κλίµατος
να παραχθούν εντός της Ευρώπης. Μάλιστα
υπογραµµίζεται πως τα κενά αυτά θα είναι
δύσκολο να καλυφθούν, αφού η περίοδος
εναλλαγής από συµβατική σε βιολογική
καλλιέργεια διάρκειας τριών ετών,
εµποδίζει την άµεση αύξηση της παραγωγής
ώστε αυτή να µπορέσει να συµβαδίσει µε
την ζήτηση. Οι εισαγωγές φτάνουν τους 3,4
εκατ. τόνους και αφορούν κυριώς φρούτα
και ξηρούς καρπούς.

Τα αυγά έχουν
το υψηλότερο µε∆απάνη
ρίδιο αγοράς στην
αγορά βιολογικών
Πανευρωπαϊκά
προϊόντων στην
η κατά κεφαλήν
ΕΕ, µε εξαιρετικά
δαπάνη για
µεγάλη διείσδυση
βιολογικά προϊόσε ορισµένες χώντα ετησίως έχει
ρες: 33% στη ∆ααυξηθεί στα 67
νία, 30% στη Γαλευρώ το 2017
λία, 22% στην Αυστρία και 21% στη
Γερµανία. Ο ρυθµός ανάπτυξης παραµένει υψηλός, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία χαρακτηρίζει ως ένα ακόµα «success story» τα βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, µε
πάνω από 10% µερίδιο σε Αυστρία, ∆ανία
και Σουηδία, καθώς και έναν διατηρούµενο ρυθµό ανάπτυξης.
Όσον αφορά τα κανάλια διανοµής, στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κυριαρχούν τα super market, ενώ στο Νότο (Πορτογαλία, Ισπανία), τα βιολογικά προϊόντα
διοχετεύονται µέσα από εξειδικευµένα µαγαζιά, καθώς θεωρούνται πως ανήκουν
στην κατηγορία niche (µικρή-εξειδικευµένη αγορά). Άλλα κανάλια µικρότερης
δυναµικότητας λέει η µελέτη πως είναι η
βιοµηχανία catering, οι διαδικτυακές αγορές ή οι άµεσες πωλήσεις.

Μερικοί βιοκαλλιεργητές διαλέγουν να
µην πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους.

Οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην
Ευρώπη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου των
βιολογικών έχει σηµειώσει αύξηση στη
Γαλλία που επενδύει στοχευµένα.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κυριαρχούν τα super market ως το κύριο κανάλι διανοµής των βιολογικών προϊόντων.
προστιθέµενη αξία και επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια ανά µονάδα παραγωγής, το µερίδιο της βιολογικής γεωργίας στην προστιθέµενη αξία στην τροφική αλυσίδα δεν διαφέρει σηµαντικά από εκείνο των συµβατικών αλυσίδων εφοδιασµού (µεταξύ 9% και 62% τιµές για
τα βιολογικά προϊόντα σε σύγκριση µε
το 6% έως 40% στις συµβατικές). Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η µελέτη στην περίπτωση των καλλιεργητών βιολογικού
σιταριού στη Γερµανία που λαµβάνουν
πρίµιουµ στην τιµή τους 1,5 φορές πάνω σε σχέση µε το συµβατικό σιτάρι, γεγονός που µπορεί να αντισταθµίσει τις
απώλειες 40% που έχουν στην παραγωγή τους. Ωστόσο σε Ισπανία και Ιταλία
το πρίµιουµ δεν ξεπερνά το 20% όταν οι
απώλειες παραγωγής στην Ιταλία φτάνουν το 85%, γεγονός που καθιστά κατά κύριο λόγο ασύµφορη την παραγωγή.

Συν 150%

Πρίµιουµ στην τιµή τους 1,5 φορές
πάνω σε σχέση µε το συµβατικό
σιτάρι λαµβάνουν από τη βιοµηχανία
βιοκαλλιεργητές στη Γερµανία.
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Με περίπου 80 στρέµµατα στο
Βέλο της Κορινθίας, ο Ανδρέας
Καλογερόπουλος καλλιεργεί
εσπεριδοειδή, ελιές και σταφύλια
επιλέγοντας να είναι πρώτα απ’
όλα συνεπής στις υποχρεώσεις του
στο χωράφι, ώστε να φανεί η καλή
δουλειά στον πάγκο της λαϊκής.

Το καλλιεργητικό µέρος απασχολεί τον Ανδρέα Καλογερόπουλο,
παραγωγό από το Βέλο Κορινθίας,
πολύ περισσότερο από το εµπορικό, καθώς ό,τι παράγει, εσπεριδοειδή, ελιές και σταφύλια, τα
πουλάει ο ίδιος στην λαϊκή αγορά µόνο δυό φορές την εβδοµάδα και τον υπόλοιπο χρόνο του
τον περνά στα χωράφια.
«Μαζί µε τη γυναίκα µου, καλλιεργώ περίπου 80 στρέµµατα
στο Βέλο της Κορινθίας, 12 µήνες το χρόνο, εσπεριδοειδή κυρίως, αλλά και ελιές και αµπέλια,
σε χωράφια δικά µου αλλά και
νοικιασµένα», περιγράφει στην
εφηµερίδα Agrenda ο κ. Καλογερόπουλος.

Η δουλειά του αγρότη
δεν έχει ξεκούραση
«∆εν υπάρχει ωράριο εργασίας
και η ξεκούραση για εµάς είναι
όταν το επιτρέπει ο καιρός, δηλαδή κυρίως… όταν βρέχει. ∆ουλεύουµε ακόµη και µε χιόνι και
χαµηλές θερµοκρασίες, τα µεροκάµατα που χρειάζονται για τους
εργάτες που χρησιµοποιούµε εί-

ναι υψηλά, αλλά δεν συγκρίνονται µε τα έξοδα καλλιέργειας
που είναι σαφώς, πιο πολλά.
Αν φανταστείτε αυτή τη στιγµή, ότι ένα τσουβάλι λίπασµα
έχει όσο ένα εργατικό µεροκάµατο, από 25-30 µέχρι και 50
ευρώ. Τα λιπάσµατα είναι χηµικά αλλά και βιολογικά», λέει ο παραγωγός.
«Εµείς ζητάµε συχνά από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να παρέµβει για να έχουµε χαµηλότερο
κοστολόγιο», συνεχίζει, µπαίνοντας στην καρδιά της συζήτησης για τα προβλήµατα της
καλλιέργειας και τη ζωή του
χωραφιού.

Σοβαρό πρόβληµα
το κόστος άρδευσης
«Ειδικά στην περιοχή της Κορινθίας το πιο σοβαρό πρόβληµα είναι η άρδευση. Οι παραγωγοί της περιοχής, ποτίζουν µε

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ

κόστος 1 έως 1,50 ευρώ το κυβικό, είτε το νερό προέρχεται από
ιδιωτικά πηγάδια, είτε από το δήµο, είτε από δηµόσιους φορείς.
Για άρδευση πληρώνουµε δηλαδή µέχρι και 2 ευρώ κάποιες
φορές, ενώ το πόσιµο νερό µας
κοστίζει 0,40 ευρώ το κυβικό. Αν
υπολογίσουµε ότι ένα δέντρο για
να ποτιστεί 30 ηµέρες θέλει ένα
τόνο νερό, καταλαβαίνετε για τι
κόστος µιλάµε. Κάθε στρέµµα ανάλογα την καλλιέργεια µπορεί
να είναι από 25 έως 30 δέντρα.
Στα αµπελοειδή είναι γύρω στα
250 κλίµατα το στρέµµα.
Και το νερό δεν είναι πάντα αρκετό για όλους. Φέτος αν δεν είχε
αυτή την κακοκαιρία που έκανε,
η Κορινθία θα έβγαινε µόνο στο

20-30% της παραγωγής της, δεν
θα µπορούσε να καλλιεργήσει
περισσότερο. Θα ήταν στεγνή.»

Η Κόρινθος έχει
µεγάλες δυνατότητες
«Για να βάλουµε τις ποσότητες νερού που πρέπει», τονίζει,
«βάζουµε από τρία ή τέσσερα διαφορετικά πηγάδια, η γεωτρήσεις. Βρίσκεις αµα θες άδεια να
κάνεις δική σου γεώτρηση, αλλά δεν µπορείς να βρίσκεις νερό όπου θέλεις εσύ. ∆εν υπάρχει παντού νερό.» Ο Ανδρέας όµως δεν σκέφτεται µόνο το δικό
του χωράφι. Σκέφτεται συλλογικά ως συνειδητοποιηµένος Έλληνας γεωργός.
«Η Κορινθία αν λύσει το πρό-

Στον πάγκο να είσαι πρώτα
αγρότης και μετά έμπορος
Η καλή δουλειά στο χωράφι θα φανεί στην λαϊκή λέει ο παραγωγός Ανδρέας Καλογερόπουλος

βληµα µε το νερό, µπορεί να εξάγει σε ολόκληρο τον κόσµο, αν όχι να θρέψει ολόκληρη την Ελλάδα. Η καλλιέργεια λόγω υψηλού
κόστους ωστόσο, γίνεται ασύµφορη και τα µισά χωράφια είναι
εγκαταλελειµµένα. Λύση υπάρχει. Συζητάµε για κάποιο φράγµα στον Ασωπό ποταµό, ανάµεσα
από Κιάτο- Βέλο και κάπως ορεινά, προς την ορεινή Κορινθία. Το
ποτάµι αν και δεν τρέχει όλο το
χρόνο τους περισσότερους µήνες
έχει, αρκετά νερά που αν µπούν
σε ταµιευτήρα και δεν φεύγουν ανεξέλεγκτα στον Κορινθιακό κόλπο, µπορούν να ποτίσουν όλη την
ευρύτερη περιοχή µέχρι και τους
Αγίους Θεοδώρους και θα γλύτωνε και ο Κορινθιακός από τη λάσπη και τα φερτά υλικά που τον
επιβαρύνουν οικολογικά.»
«Σήµερα αν δεν έχεις σύγχρονα
µηχανήµατα, τρακτέρ και βοηθητικά, δεν συµφέρει να καλλιεργήσεις», µας εξοµολογείται. « Χρειάζεται δικός σου εξοπλισµός που
σήµερα για µηχανοκαλλιέργεια,
θα τον πληρώσεις 50-60 χιλιάρικα ευρώ. Αλλιώς δεν γίνεται», εξηγεί ο κ. Καλογερόπουλος που
θεωρεί ουσιαστικά την εκµηχάνιση µονόδροµο.
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Οι πορτοκαλιές κεντρώνονται
για λεμονιές τα τελευταία χρόνια
Στη λαϊκή ο Ανδρέας πάει µόνο δυό φορές την εβδοµάδα, επειδή όπως ισχυρίζεται, δεν προλαβαίνει για περισσότερο.
Πηγαινοέρχεται στην Αθήνα, µε έξοδα
κοντά στα 100 ευρώ τη φορά. Τα περισσότερα αφορούν τα καύσιµα και τα διόδια, αλλά και τη συντήρηση του µεταφορικού µέσου, λίγα προσωπικά έξοδα για
ένα καφέ και πρόχειρο φαγητό στο χέρι.
«Αναγκάζοµαι να έρχοµαι στη λαϊκή
γιατί παίρνω κάποια λεφτά στο χέρι (απ’
τις πωλήσεις) και πληρώνω τις άµεσες υ-

ποχρεώσεις. Ότι πράγµατα δώσουµε χονδρικής θα πρέπει να περιµένουµε µε επιταγές σε τρείς µήνες, ένα χρόνο να πληρωθούµε».

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΜΟΙΡΑΣΙΑ

Οι επιδοτήσεις καλύτερα
να πάνε σε έργα ζωής
Εδώ και καιρό τα χωράφια είναι έτσι διαµορφωµένα, ώστε να λειτουργεί η
µηχανοκαλλιέργεια, όπως την χαρακτηρίζει. Έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις,
ξηλώθηκαν δέντρα, αραίωσαν, έγινε το πότισµα αυτόµατα µε λάστιχα.
«Πάντως είναι ξεκάθαρο, άρδευση, λίπασµα, φυτοπροστατευτικά,
ανεβάζουν το κόστος του παραγόµενου προϊόντος και τα’ αντίστοιχα κέρδη
από την πώληση του, δεν είναι πάντα τόσο µεγάλα ώστε να µιλάµε για
απόλυτα ικανοποιητικά έσοδα.», σχολιάζει ο κ. Καλογερόπουλος.
Ο Ανδρέας επιδοτήθηκε µόνο µια φορά για την αγορά µηχανηµάτων µε
40% επι του κόστους µέσω Σχεδίων Βελτίωσης. Αυτή ήταν η µόνη
βοήθεια που είχε από επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις.
Είναι µάλιστα πολύ αυστηρός σε ότι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
µοιράζονται, όταν µοιράζονται και δεν κρύβει ότι πολλοί κάνουν
κατάχρηση του µέτρου. «Θα προτιµούσα αντί να µοιράζουν επιδοτήσεις
από εδώ κι από εκεί, που καµιά φορά δεν ξέρουµε που πάνε τα λεφτά,
µπορεί να πηγαίνουν και σε καζίνο, δεν ξέρω εγώ, θα προτιµούσα, να
τα δώσουν για να γίνουν έργα ζωής, όπως το φράγµα που λέγαµε πρίν,
ή να επιδοτούνται τα λιπάσµατα και τα φάρµακα, να έρχονται
φθηνότερα στο χωράφι.» Οι γεωπόνοι που σκέφτονται πλέον σαν
έµποροι, δεν βοηθάνε και πάρα πολύ την κατάσταση, και δεν δίνουν
τίποτα …βερεσέ. Για οποιαδήποτε αγορά η συνδιαλλαγή γίνεται µε
µετρητά ή µε κάρτα και δεν γίνονται πιστώσεις σε καµία περίπτωση.
«Στο µεταξύ µέσα στην κρίση οι γεωπόνοι, βοηθάνε µεν, αλλά θέλουν
τα λεφτά µπροστά, γιατί έχουν πάθει στραπάτσα. Και οι παραγωγοί
όµως δεν πάµε πίσω : Το 70-80% της παραγωγής στο σταφύλι, στην
περιοχή έχει πάθει ζηµιά. Του χρόνου δεν βλέπω να καλλιεργούµε.»

Έχει πονέσει το κανόνι
από τον Φραγκίστα στο Άργος
«Έχουν τύχει και κανόνια, όπως µε τον
εξαγωγέα Φραγκίστα από το Άργος. Έκλει-

σε και η «Ελβιοχήµ» στο Βέλο, εδώ και 18
χρόνια, όχι σήµερα, έχει πάει Τουρκία,
είναι ρίσκο και η µεγάλη παραγωγή τώρα. Πριν κλείσει έπαιρνε όλο το λεµόνι
για χυµό, µέχρι και το «εσάνς» του λεµονιού», αναφέρει χαρακτηριστικά

Καλή χρονιά φέτος για τα λεµόνια
που κερδίζουν συνέχεια στρέµµατα
Πάντως ανεξάρτητα από την κακαοκαιρία, φέτος ήταν καλή χρονιά για τα λεµόνια. Η «Ιντερντονάτα» και το «Μαγληνό»
και η Καρυστινή η πιο όψιµη είναι οι πιο
δεδοµένες ποικιλίες λεµονιού. Έχουν
κοπεί πολλά µανταρίνια και πορτοκάλια
φέτος. Τα «Μέρλιν» έχουν πέραση απ’ τα
πορτοκάλια και οι «Ναβαλίνες». Πολλές
πορτοκαλιές ωστόσο έχουν κοπεί και κεντρωθεί για λεµονιές, που είναι και πολύφορες. Ιδιαίτερα τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Παρ΄ όλα αυτά ο Ανδρέας θεωρεί, ότι το
µέλλον του ως παραγωγός, είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα ήταν ακόµη πιο δυσκολότερο, αν δεν είχε την αµεσότητα της
λύσης που του δίνει ο πάγκος της λαϊκής.
Ωστόσο οι εποχές έχουν σκληρύνει και
οι απαιτήσεις έχουν σηκώσει τον πήχη πολύ ψηλά. Το λεµόνι παλιότερα ήταν ο «βασιλιάς» της περιοχής, σχολιάζει ο κ. Καλογερόπουλος, που θυµάται τον πατέρα
του να τα βγάζει πέρα και µε λιγότερα: «Ο
πατέρας µου πριν 40 χρόνια µε 15 στρέµµατα εσπεριδοειδή και µόνο ζούσε άνετα
την οικογένεια του, µε αξιοπρέπεια. Σήµερα, αν κάπνιζα, ήθελα 7 στρέµµατα να
καλλιεργώ µόνο για τα τσιγάρα της χρονιάς µου», αναφέρει.
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Πεζούλες με κριθάρι και βίκο επανακαλλιεργούν στην Άνδρο
Την καλλιέργεια επιλεγµένων χωραφιών σε αναβαθµίδες «τρέχει» εδώ και δύο µήνες ο δήµος
Άνδρου, στο πλαίσιο του έργου Life Terracescape,
µε σκοπό την επανακαλλιέργειά τους για την παραγωγή υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων.
Το µεγαλύτερο µέρος των χωραφιών σπάρθηκε µε τοπική παριανή ποικιλία κριθαριού, που
συνδυάστηκε µε βίκο, στις περιπτώσεις ακαλλιέργητων για χρόνια εκτάσεων, ώστε να εµπλου-

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙMΟΤΗΤΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚMΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Οι κτηνοτρόφοι
ζητούν διαγραφή
όλων των τόκων
και μέρους του
κεφαλαίου και
το υπόλοιπο να
αποπληρωθεί
σε 20 χρόνια με
χαμηλό επιτόκιο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕMΠΟΡΙΚΗΣ ΤΙMΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

15%
Ο∆ΗΓΕΙ ΣΕ

10,2%
MΕΙΩΣΗ
ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΡ∆ΟΣ ΤΩΝ
ΕΚMΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

42%
16,5%

MΕΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΗMΑΤΟΣ

MΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΣΟ∆ΟΥ

23%

MΕΙΩΣΗ ΣΤΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΚΕΡ∆ΟΣ

τιστεί το έδαφος. Στις µικρότερες εκτάσεις, έχει
σπαρθεί κριθάρι βυνοποίησης, ενώ θα ακολουθήσουν σπορές µε τοπικές ποικιλίες φάβας και
κρεµµυδιού. Η στόχευση για την περίοδο 20182019 είναι καλλιέργεια 250 στρεµµάτων.
Το έργο Life Terracescape αφορά τη λειτουργική αποκατάσταση των αναβαθµίδων, µέσω της
επανακαλλιέργειάς τους µετά από πολλά έτη εγκατάλειψης. Άµεσος στόχος του έργου είναι η

επίδειξη των ωφελειών που θα προκύψουν από
µια τέτοια δράση και η επιτόπια πολλαπλασιαστική της εφαρµογή. Απώτερος στόχος, η δηµιουργία προσαρµοσµένων πράσινων υποδοµών, ως
ανασχετικό στοιχείο στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται στα 2.694.038 ευρώ, µε την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση στα 1.562.964 ευρώ και διάρκεια από 01/07/2017 έως τις 31/08/2021.

douska@agronews.gr

Ειδικό νόµο για τη ρύθµιση των δανείων
110.000 κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων σε όλες τις τράπεζες γιατί δεν µπορούν
πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους, ζητά µε ανακοίνωση του ο Σύνδεσµος
Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Μάλιστα, το διοικητικό συµβούλιο του ΣΕΚ, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, ενέκρινε την πρόταση
του προέδρου της οργάνωσης και αποφάσισε να σταλεί νέο αίτηµα προς την πολιτεία
που θα περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής:
Ειδικό νόµο ρύθµισης των δανείων
των κτηνοτρόφων (αφορά 110.000 εκµεταλλεύσεις) σε όλες τις τράπεζες γιατί δεν
µπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Κανένας στάβλος ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση και κανένα σπίτι κτηνοτρόφου
να µην µπορεί να εκποιηθεί.
∆ιαγραφή όλων των τόκων και µέρους
του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να αποπληρωθεί σε 20 χρόνια µε χαµηλό επιτόκιο, έτσι ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή των πολύτιµων για τη χώρα κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα κ.α).
Επιπλέον ο σύνδεσµος µετά τη συνεδρίαση στις 7 Μαρτίου κάνει γνωστό ότι προτίθεται να ετοιµάσει συγκεκριµένη
και ολοκληρωµένη πρόταση για ίδρυση
∆ιεπαγγελµατικής ή άλλων φορέων στήριξης και προώθησης και για τα υπόλοιπα τυριά, όπως για τη γραβιέρα Κρήτης.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΚ Παναγιώτης Πεβερέτος παρουσίασε στα µέ-

Μαγειρεύονται προεκλογικά

Ρυθμίσεις στα δάνεια
110.000 κτηνοτρόφων
με διαγραφή τόκων
λη του συνδέσµου την κρίσιµη κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η αιγοπροβατοτροφία µε την απαράδεκτη µείωση των τιµών παραγωγού στο αιγοπρόβειο γάλα αλλά και την τακτική πολλών τυροκόµων να
µην πληρώνουν τους παραγωγούς. «Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα πολλοί κτηνοτρόφοι,
βρισκόµενοι σε απόγνωση, να ξεπουλάνε τα κοπάδια τους. Η ίδια κατάσταση τείνει να επικρατήσει και στην αγελαδοτροφία, λόγω της συµπίεσης των τιµών στο αγελαδινό γάλα και κάτω από τα 35 λεπτά
το κιλό, ενώ στην ΕΕ οι τιµές βρίσκονται
σε άνοδο», τονίζεται σε ανακοίνωση ΣΕΚ.

Το διοικητικό συµβούλιο χαρακτήρισε
θετικό το µέτρο που πήρε η Κυβέρνηση
για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων, όµως απαιτούνται µέτρα µείωσης του υψηλού κόστους παραγωγής και
δραστική αντιµετώπιση των παράνοµων
«ελληνοποιήσεων» εισαγόµενων προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. γάλα, γαλακτοκοµικά, κρέας, µέλι) και την τεράστια οικονοµική ζηµιά που υφίστανται οι
αιγοπροβατοτρόφοι από τις «ελληνοποιήσεις» εισαγόµενου, κύρια πρόβειου γάλακτος και µέτρα για την αντιµετώπισή τους.
Τέλος ο ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να α-
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Στα 65 ευρώ οι εισαγωγικοί δασμοί για το καστανό ρύζι
και την 1η Σεπτεµβρίου. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, λόγω αυξηµένης ζήτησης, οι εισαγωγές αποφλοιωµένου ρυζιού είχαν φθάσει τους
264.000 τόνους από τον Σεπτέµβριο του 2018,
µε αποτέλεσµα την αύξηση των εισαγωγικών
δασµών. Αυτός ο εισαγωγικός δασµός δεν είχε
αλλάξει από την επανεξέταση του Μαρτίου 2012.
Η ισχύουσα νοµοθεσία υπογραµµίζει ότι αν το
επίπεδο εισαγωγών αποφλοιωµένου ρυζιού το

α’ εξάµηνο της περιόδου εµπορίας είναι κατώτερο από 191.113 τόνους, ο δασµός καθορίζεται
σε 30 ευρώ ανά τόνο, όπως συνέβη έως σήµερα.
Όταν υπερβαίνει τους 191.113 τόνους, αλλά
δεν υπερβαίνει τους 224.839 τόνους, ο δασµός
πρέπει να καθοριστεί σε 42,5 ευρώ ανά τόνο.
Τέλος, το οποίο ισχύει στην περίπτωση αυτή, αν
υπερβαίνει τους 258.565 τόνους, ο δασµός πρέπει να καθοριστεί σε 65 ευρώ ανά τόνο.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ

Με αύξηση στα 65 ευρώ ο τόνος µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου αναπροσαρµόστηκε ο εισαγωγικός
δασµός «αποφλοιωµένου» ή καστανού ρυζιού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδοµένου ότι οι εισαγωγές του προϊόντος έφθασαν σε υψηλότερα επίπεδα τους πρώτους έξι µήνες της περιόδου εµπορίας. Σύµφωνα µε τις διεθνείς συµφωνίες,
οι δασµοί εισαγωγής ρυζιού στην ΕΕ επανεξετάζονται δύο φορές το χρόνο, την 1η Μαρτίου

Φορολογία 13% για συνεργαζόμενους
αιτείται ο νέος Κλαδικός Συνεταιρισμός

ντιµετωπίσει άµεσα τις ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο, τις υποδοµές και τις ζωοτροφές στην
Κρήτη, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας,
καθώς και το υψηλό κόστος µεταφοράς εφοδίων κ.α. προϊόντων στο νησί».
Εν τω µεταξύ, σοβαρά ερωτήµατα ως προς
τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που καλούνται να λειτουργήσουν υπό το νέο καθεστώς µειωµένων τιµών της αγοράς, θέτει πρόσφατη οικονοµική µελέτη µε σενάρια µεταβλητότητας τιµής γάλακτος του ∆ρ. Καΐµακάµη του ΑΠΘ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα
στοιχεία για το κόστος παραγωγής και τη βιωσιµότητα των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων υπό το νέο καθεστώς τιµών, αναφέρεται ότι η µείωση της εµπορικής τιµής
του γάλακτος κατά 15%, οδηγεί σε µείωση
της ακαθάριστης προσόδου κατά 10,2%, µείωση στο καθαρό κέρδος των εκµεταλλεύσεων κατά 42%, µείωση στο ακαθάριστο κέρδος
κατά 16,5% και εν τέλει καταλήγει σε µείωση κατά 23% του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος. Σηµειωτέον ότι τα πράγµατα είναι
ακόµα χειρότερα στο σενάριο µείωσης των
τιµών σε ποσοστό 25%, σύµφωνα µε τις καταγγελίες των κτηνοτρόφων.

Γραβιέρα
Πρόταση για
ίδρυση ∆ιεπαγγελµατικής
στήριξης και
των υπόλοιπων
τυριών, όπως
για τη γραβιέρα
Κρήτης, ετοιµάζει ο ΣΕΚ

Τη µετατροπή της φορολογίας των αγροτών, που είναι ενταγµένοι σε συνεταιριστικά σχήµατα, από το 25% που
είναι σήµερα σε 13%, προκειµένου να
εξισωθεί µε αυτή των συνεταιρισµών
ζητά ο Κλαδικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων. Με επιστολή του
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ο συνεταιρισµός καταθέτει προτάσεις
για την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των αγροτών που εντάσσονται σε συνεργατικά σχήµατα αλλά και
για ενέργειες στήριξης των αγροτικών
συνεταιρισµών αναφορικά µε τη διάθεση των ποιοτικών προϊόντων τους.
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο συνεταιριστικό κίνηµα που θα διεκδικήσει
το σπάσιµο των σηµερινών εµπορικών
κυκλωµάτων και την άµεση πρόσβαση
στον καταναλωτή, παράλληλα µε την έµφαση σε ποιοτικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, µε γνώµονα
τις βασικές αρχές και αξίες του υγιούς
συνεταιρίζεσθαι, µπορούν να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας.
Ως Κλαδικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων προτείνουµε τα εξής:
1.Το φορολογικό νοµοσχέδιο που είναι σε ισχύ και έχει καταργήσει το αφορολόγητο των κερδών των συνεταιρι-

σµών καταδικάζει την ανάπτυξη νέων
υγιών συνεταιρισµών, οι οποίοι στηρίζονται µόνο σε ίδια κεφάλαια για την ανάπτυξη τους, µε δεδοµένη την κλειστή
τραπεζική αγορά και το υψηλό κόστος
δανεισµού. Το δηµοσιονοµικό όφελος
από αυτή τη διάταξη είναι αµελητέο. Παρολ’ αυτά, προτείνουµε τη µετατροπή της
φορολογίας των αγροτών, που είναι ενταγµένοι σε συνεταιριστικά σχήµατα,
από το 25% σήµερα στο 13%. Να εξισωθεί δηλαδή µε αυτή των συνεταιρισµών.
2. Οφείλουµε να σφυρηλατήσουµε υγιή καταναλωτική συνείδηση στα παιδιά
µας προωθώντας ως πρότυπο την κατανάλωση συνεταιριστικών αγροτικών
προϊόντων (γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό ζητούµε την
τήρηση των πρόσφατων εξαγγελιών
του πρωθυπουργού από τα Καλάβρυτα
ο οποίος είπε ότι «θα διατεθούν ποσότητες τυροκοµικών προϊόντων σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και σε δηµόσια
ιδρύµατα. Πρόθεση είναι να εξετασθεί
η δυνατότητα διάθεσης φέτας και γραβιέρας µέσω των δωρεάν γευµάτων στα
σχολεία της σίτισης των µεταναστών και
της επισιτιστικής βοήθειας σε απόρους
µέσω του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους. Και η βούληση µας
είναι αυτά να προέρχονται αποκλειστικά από αγροτικούς συνεταιρισµούς που
παράγουν γαλακτοκοµικά προϊόντα».

Κλαδικός
«Επιµένουµε
συνεταιριστικά» λένε
οι αιγοπροβατοτρόφοι
ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΤΥΧΑΙΑ
«Κατόπιν διαµαρτυρίας αναγνωστών,
µε την παρούσα καταχώρηση δηλώνουµε ότι εκ παραδροµής και εκ λάθους τοποθετήθηκε φωτογραφία απεικονίζουσα φορτηγά συγκεκριµένης
επιχείρησης τυροκοµικών προϊόντων
να συνοδεύει το άρθρο στην σελίδα 53
του τεύχους της Agrenda της 8-3-2019
µε τίτλο «Θα δούµε και τους γαλατάδες
λέει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟ».
Ουδεµία άµεση ή έµµεση σχέση δεν
υποδηλώνει η φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο µε τα αναφερόµενα σε
αυτό καθώς αυτή επιλέχθηκε τυχαία
µέσα από το διαδίκτυο. Η εφηµερίδα
εκφράζει την λύπη της, ζητά δηµοσίως
συγγνώµη από την επιχείρηση τα φορτηγά της οποίας απεικονίζονται στην εν
λόγω φωτογραφία και δηλώνει ότι δεν
είχε καµία πρόθεση να προσβάλει την
τιµή, την φήµη και τη πελατεία της.
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Τελευταία
εβδοµάδα
του Μαρτίου
ξεκινάει
το ΟΣ∆Ε

Υποκρισία και κυνισμός
το έργο ψηφιακής γεωργίας
Προσφυγή κατέθεσε η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, με τον Παύλο Σατολιά να κάνει λόγο
για φωτογραφικό διαγωνισμό ο οποίος δεν χωράει στον κόσμο παρά μόνο έναν
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Σκοπιµότητες σε µια διαδικασία έντεχνου
αποκλεισµού τους, διαπιστώνουν δεκάδες
συνεταιρισµοί όσον αφορά το έργο του ψηφιακού µετασχηµατισµού του γεωργικού
τοµέα, καταγγέλλοντας µέσω ανοικτής επιστολής του προέδρου της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλου Σατολιά, τον εν λόγω διαγωνισµό ως απολύτως «φωτογραφικό».
Μάλιστα, η διοίκηση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ,
εκπροσωπώντας σειρά οργανώσεων, κατέθεσε προσφυγή, αντιδρώντας, όπως τονίζεται στην επιστολή Σατολιά, σε µια φάλτσα πολιτική µελωδία, η οποία µάλιστα,
όπως θα έλεγε και ο Άγγελος Τερζάκης,
«παίζει το σκοπό της απάνω σε δύο µόνο
νότες: την υποκρισία και τον κυνισµό».
Επιπλέον η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αφενός ζητά το αυτονόητο δικαίωµα ενδιαφεροµένων µελών της να µετέχουν επί ίσοις όροις στον εν λόγω διαγωνισµό, του οποίου οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι τις
18 Μαρτίου και αφετέρου την άµεση και
αποφασιστική παρέµβαση του υπουργού
Σταύρου Αραχωβίτη, ώστε να δοθεί δίµηνη παράταση, σηµειώνοντας ότι «ακόµα
και αν δεν υπήρχαν τα προβλήµατα που
δηµιούργησε το πέρασµα της Ωκεανίδας,
θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συντάξει κα-

νείς φάκελο υποψηφιότητας για έναν τέτοιο δαιδαλώδη και πολύπλοκο διεθνή διαγωνισµό, ...παρ’ εκτός και αν ήταν ενήµερος από πριν και είχε ήδη προετοιµαστεί».
Σηµειωτέον ότι στην εν λόγω επιστολή,
που εστάλη στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και κοινοποιήθηκε στον υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, αναφέρεται ότι «µόλις βγήκε η τελική προκήρυξη του διαγωνισµού, βρεθήκαµε µπροστά σε µια σειρά
από νέες προκλήσεις, αυτές που µε υποχρέωσαν προσωπικά να καταφύγω στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπου και κατέθεσα ένσταση, καθώς
πρόκειται για διακήρυξη στην οποία υπάρχουν όροι που αποκλείουν αδικαιολόγητα
τη συµµετοχή µου υπέρ άλλων υποψηφίων και περιλαµβάνει ασαφείς όρους παραβιάζοντας θεµελιώδεις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, πράγµα που αιτιολογώ µε
σαφήνεια και µε νοµικά επιχειρήµατα».
Επίσης, αναφέρεται ότι «ένας τέτοιος
διεθνής διαγωνισµός, για ένα τέτοιο έργο, προϋπολογισµού 31 εκατ. ευρώ, δίνει προθεσµία µόλις ενός µηνός, τη στιγµή κατά την οποία για την ηλεκτρονική υπογραφή µόνο, απαιτούνται, αν δεν προκύψουν άλλα προβλήµατα, δέκα ηµέρες»!
Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τον κ. Σατολιά, στο κενό έχουν πέσει οι όποιες προ-

σπάθειες επικοινωνίας µε τον αρµόδιο γενικό γραµµατέα του υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, προκειµένου να γίνουν διευκρινίσεις σε κάποιες από τις πολλές και σοβαρές ασάφειες. «Προφανώς θα έχει τους
λόγους του να κρύβεται από έναν φορέα
που εκπροσωπεί περί τους 120 συνεταιρισµούς. Κάτι θα θέλει να αποφύγει, για να
αποφεύγει τον πρόεδρο του συνεταιρισµού
τον οποίο πρόσφατα συνεχάρη ο άνθρωπος
που τον διόρισε εκεί, ο πρωθυπουργός»,
αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ.

Την τελευταία εβδοµάδα του
Μαρτίου ανοίγουν οι «πύλες» για
την έναρξη της διαδικασίας
υποβολής των δηλώσεων ενιαίας
ενίσχυσης 2019. Εν τω µεταξύ, µε
την πρόσφατη συµπληρωµατική
πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος συνολικά 53 νέες
πύλες πέρασαν στη δεύτερη φάση
αξιολόγησης, ενώ απορρίφθηκαν
14, εκ των οποίων έγιναν τελικά
αποδεκτές οι δέκα, µετά την
ένσταση που υπέβαλαν.
Και µπορεί µε τις πρόσφατες
οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, να λύνεται
και για τη φετινή σεζόν το µπέρδεµα
που ανακύπτει µε τον ΑΤΑΚ, αφού
θα ακολουθηθεί η περσινή
διαδικασία της προαιρετικής
αναγραφής για τα µισθωµένα
αγροτεµάχια, ωστόσο το ζήτηµα µε
τους δασικούς χάρτες δεν δείχνει
να έχει µπει σε γραµµή. Προβλήµατα
θα αντιµετωπίσουν αγροτεµάχια για
τα οποία ο παραγωγός µπορεί να
έπαιρνε ως τώρα επιδότηση, αλλά
µόλις κυρώνεται ο δασικός χάρτης,
η περιοχή εµφανίζεται «πράσινη»
και αυτοµάτως κρίνεται µη
επιλέξιµη. Χιλιάδες θα είναι οι
παραγωγοί που ενδεχοµένως να
έχουν µειώσεις ή και να χάσουν
τελείως λόγω δασικών χαρτών τόσο
την ενιαία ενίσχυση όσο και
προγράµµατα που κουµπώνουν,
όπως νιτρορύπανση, βιολογικά και
εξισωτική αποζηµίωση.

Ως µαλάκιο µε σπειροειδές κέλυφος και
εδώδιµη σάρκα, αναφέρεται ο σαλίγκαρος
ή σάλιαγκας που ενίοτε παριστάνει και τον
µέντορα της ευφυούς γεωργίας.
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Αθώοι λόγω «πλάνης»
οι 10 Λαρισαίοι
με συνήγορο την
Κωνσταντοπούλου

Άστραψε
και βρόντηξε
Η συνήγορος υπεράσπισης Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλησε να
αναδείξει ότι πρόκειται
για πολιτική δίκη

Αθώωσε, λόγω «πλάνης», στις 7 Μαρτίου το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο
της Λάρισας τους δέκα συνδικαλιστές
αγρότες που αντιµετώπιζαν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην κατάληψη οδοστρώµατος στις πρόσφατες κινητοποιήσεις στο µπλόκο της Νίκαιας. Σε µια ακροαµατική διαδικασία,
µε έντονα φορτισµένο κλίµα και υποστήριξη σύσσωµου του αγροτικού κόσµου της Θεσσαλίας τόσο µέσα στην αίθουσα όσο και έξω από το δικαστήριο.
Στο πλευρό των αγροτών, από τη θέση της συνηγόρου τους, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που «άστραψε και βρόντηξε». Και µπορεί, λόγω πεποιθήσε-

ως, να θέλησε να αναδείξει ότι πρόκειται για πολιτική δίκη, ωστόσο το αποτέλεσµα ήταν υπέρ των αγροτών, µε την
ίδια να δηλώνει ότι «το δίδαγµα είναι
πως πρέπει να µην κάµπτεται όταν κινητοποιούνται µηχανισµοί για να τον
εκφοβίσουν, για να ανασχέσουν τη διεκδίκηση. Οι δέκα εκπρόσωποι αγροτών στάθηκαν στο ύψος τους και δεν
µάσησαν τα λόγια τους. Ήταν τιµή µου
που τους υπερασπίστηκα».
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η εισαγγελέας πρότεινε µετατροπή
της κατηγορίας από ηθική αυτουργία
σε φυσική, µε τους 10 Λαρισαίους να
δικάζονται τελικά µόνο για παραβία-

ση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ωστόσο εντύπωσε προκάλεσε στους
πάντες το γεγονός ότι ο µάρτυρας κατηγορίας, ένας αστυνοµικός ονόµατι
Βαγγέλης, παρόλο που υποτίθεται ότι
υπέβαλε τη µήνυση στους 10 αγρότες,
δεν µπορούσε καν να αναγνωρίσει τα
πρόσωπα τους µέσα στο δικαστήριο.
Να σηµειωθεί ότι οι αγρότες ήρθαν σε ευθεία αντιπαράθεση µε την
εισαγγελέα της έδρας, η οποία σχολίασε, µεταξύ άλλων, πως όλοι έχουµε δικαιώµατα αρκεί να µην γίνεται
κατάχρηση στη διεκδίκησή τους και
να περνάνε στα όρια των δικαιωµάτων άλλων πολιτών.
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Η εισαγγελέας εξέφρασε
την απορία αν υπήρξε
αποτέλεσµα µέσω των
αγώνων των αγροτών
την τελευταία 20ετία,
προκαλώντας σωρεία
αντιδράσεων από τους
αγρότες. «Κερδίσαµε
την αξιοπρέπειά µας,
κανένας αγώνας δεν
πήγε χαµένος» σχολίασε
ο Ρίζος Μαρούδας.

Με μηνύματα το αγροτικό συλλαλητήριο
της 17ης Μαρτίου στην επέτειο του Κιλελέρ
Μήνυµα αντίστασης, αντεπίθεσης
και συνέχεια των κινητοποιήσεων
στα µπλόκα, κόντρα στην πολιτική
της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ
που οδηγούν στη φτώχεια και την
εξαθλίωση, στον αφανισµό και το
ξεκλήρισµα, χαρακτηρίζει το συλλαλητήριο της 17ης Μαρτίου που
διοργανώνεται στο Κιλελέρ, η πανελλαδική επιτροπή των µπλόκων.
«Φέτος συµπληρώνονται 109 χρόνια από την εξέγερση και θυσία των
αγροτών του Θεσσαλικού κάµπου
και ο αγώνας τους εναντίον των
τσιφλικάδων δεν πήγε χαµένος»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παλαµά Καρδίτσας και µέλος της συντονιστικής επιτροπής της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Τζέλλας, σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου.
Μάλιστα, σηµείωσε ότι «σήµερα
αντιµετωπίζουµε τους σύγχρονους
τσιφλικάδες, τους µεγαλοεπιχειρηµατίες, που ορµούν να αρπάξουν το

βιός µας και να µας µετατρέψουν
ξανά σε κολίγους».
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από
όλη τη χώρα καλούνται στο αγροτικό συλλαλητήριο στις 17 Μαρτίου, ώρα 12.00 το µεσηµέρι στον ιστορικό χώρο της θυσίας των κολίγων στο Κιλελέρ.
Στο κάλεσµά της η Πανελλαδική
Επιτροπή Μπλόκων, επισηµαίνει
µεταξύ άλλων ότι «Είναι η συνέχεια
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων
και των µπλόκων. Η αφετηρία νέων
αγώνων στην πάλη για την επιβίωσή
µας, κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ, που
µας οδηγούν στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, και στο ξεκλήρισµα. Το
µήνυµα της εξέγερσης των κολίγων πριν από 109 χρόνια παραµένει και σήµερα επίκαιρο. Η επίθεση
που γίνεται σχεδιασµένα σε όλη τη
χώρα τα τελευταία χρόνια απέναντι
στο οργανωµένο αγροτικό κίνηµα
δείχνει ποιος είναι ο πραγµατικός
τους αντίπαλος», όπως αναφέρεται.

Όχι στη
µοιρολατρία
Χρειάζονται δυνατοί,
ζωντανοί, δραστήριοι
αγροτικοί σύλλογοι
και Οµοσπονδίες σε
κάθε περιοχή, που
θα ενηµερώνουν,
θα οργανώνουν,
διεκδικώντας λύσεις
στα προβλήµατά τους,
αναφέρει η ανακοίνωση-κάλεσµα της
Επιτροπής Μπλόκων

«Οι αγώνες
που έδωσε
το οργανωµένο αγροτικό κίνηµα
δείχνουν ότι
µε οργάνωση,
µαζική συµµετοχή και κοινή
δράση, µπορεί
να ανακοπεί
η επίθεση που
δέχονται οι
αγρότες και
να υπάρχουν
κάποιες κατακτήσεις»,
λένε οι µπλοκατζήδες.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Λίγοι φαίνεται να είναι αυτοί που θα µπορέσουν
να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στο µέτρο
6.4 για το 14αχίλιαρο, λένε οι µελετητές, µε το
υπουργείο να ακούγεται ότι µελετά την αλλαγή
κριτηρίων προκειµένου να… χωρέσουν
περισσότεροι! Πάντως οι πληροφορίες µας λένε
ότι στο αγροτικό εισόδηµα δεν θα προσµετρούνται
οι επιδοτήσεις, ώστε να µην ξεπερνά τα 3.000
ευρώ. Επίσης η βάση για την ένταξη έπεσε στα
50. Απ’ό,τι φαίνεται πάµε ολοταχώς για ξεχείλωµα
σε ακόµα ένα µέτρο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύντοµα, ανακοίνωσε σαφώς, αλλά χωρίς
ηµεροµηνίες, ο υπουργός ότι θα ξεκινήσουν οι
διαδικασίες για την αλλαγή του νόµου για τη
δακοκτονία! «είµαστε έτοιµοι σε όλα και
είµαστε για πρώτη φορά µπροστά τέσσερις
µήνες, από κάθε άλλη φορά» δήλωσε
χαρούµενος για να συµπληρώσει ότι «επιπλέον
ετοιµάζουµε την αλλαγή του νόµου για τη
δακοκτονία, που έχει να αλλάξει από το 1953.
Θα γίνει εσωτερική διαβούλευση, νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και δηµόσια διαβούλευση και µετά
θα µπει στη διαδικασία ψήφισης στη Βουλή».
∆ηλαδή, όπως λέµε, σύντοµα!
Από το Ηράκλειο Κρήτης, πριν λίγες µέρες, ο
υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης είπε κι άλλα! «Ότι
στον πυρήνα του µεταµνηµονιακού µοντέλου
ανάπτυξης της χώρας είναι η ενίσχυση των
συνεταιρισµών και συνεργατικών σχηµάτων».
Μόνο που κάπως γνωστά ακούγονται όλα αυτά και
ξαναειπωµένα! Ο ίδιος σηµείωσε ότι «είναι το
βασικό εργαλείο για να αντιµετωπίσουµε της
µικρές εκµεταλλεύσεις και τον µικρό κλήρο στη
χώρα και γι’ αυτό η δέσµευση του πρωθυπουργού
στη ∆ΕΘ είναι ήδη γεγονός και οι συνεταιρισµένοι
παραγωγοί αλλά και οι συνεταιρισµοί
απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος»! Ναι,
αλλά δεν φτάνει µόνο αυτό, επιµένουν οι αγρότες!
Αθωώθηκαν τελικά λόγω «πλάνης» από το
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λάρισας οι δέκα
συνδικαλιστές αγρότες που αντιµετώπιζαν την
κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην κατάληψη
οδοστρώµατος και αφορούσε τα φετινά µπλόκα
στον κόµβο της Νίκαιας. Το δικαστήριο δέχθηκε
τον ισχυρισµό των µπλοκατζήδων ότι λίγο πριν
προβούν στις κινητοποιήσεις έλαβαν διαβεβαίωση
τόσο από στελέχη της αστυνοµίας όσο και από τον
πολιτικό κόσµο πως δεν ήταν αξιόποινη η πράξη
διαµαρτυρίας στην οποία θα προχωρούσαν.
Για κλοπές ακούγονται διάφορα κατά καιρούς.
Αυτή τη φορά µε καταγγελίες στον Αγροτικό
Σύλλογο Βέροιας, οι παραγωγοί πυρηνόκαρπων
του κάµπου της περιοχής αναφέρουν ότι κλάπηκαν
από χωράφια φετινά φυτά ροδάκινων και
ακτινιδίων. Να πηγαίνει δηλαδή στο χωράφι σου,
να κάνεις τις απαραίτητες εργασίες για να
εξασφαλίσεις την επερχόµενη σοδειά, αλλά και τα
έσοδά σου και να το βρίσκεις άδειο! Μάλιστα
κάποιοι έβαλαν εργάτη φύλακα το βράδυ!!
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ESM

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι
εκτιµήσεις δείχνουν
επιβράδυνση ανάπτυξης
στην Ευρώπη, αλλά ήταν
αναµενόµενο. Ήδη το 2018
η ανάπτυξη ήταν µικρότερη
από το 2017. Σηµαίνει ότι η
ανάπτυξη θα πρέπει να
υποχωρήσει στο
προσδοκώµενο επίπεδο
γύρω στο 1,5% µε 1,25%».

;

ΡΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Μόλις είχα πάει στην
Αµερική µας πήγαν εκεί
στο στούντιο, όλες τρέξανε
για το Μάρλον Μπράντο,
κι εγώ… Μ’ άρεσε κι
εµένα, αλλά ήµουν δειλό
παιδί. Κι έρχεται και µου
λέει: «τι θα κάνεις το
βράδυ;» Και λέω:
«∆υστυχώς δεν µπορώ
να έρθω!»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

«Η αριστεία είναι έννοια
παρεξηγηµένη, δεν είναι
τρόπος διαχωρισµού των
ανθρώπων. Αριστεία
σηµαίνει, κατά τη
φιλοσοφία του σχολείου
µας, να µπορείς να βρεις σε
κάθε παιδί την κατεύθυνση
που του ταιριάζει και σε
αυτή να το βοηθήσεις όσο
καλύτερα µπορείς».

ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΑΡΑΝΤΟΝA
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ

«Είναι δύο παίκτες που
θαρρείς και τους έχει
αγγίξει µαγικό ραβδί. Εµείς
οι Αργεντινοί είµαστε
περήφανοι για τον Μέσι,
επειδή δεν διάλεξε να παίξει
στην εθνική Ισπανίας.
Όµως κι ο άλλος είναι ένα
τέρας. Ο Ρονάλντο φαίνεται
πως είναι και µάγος: είπε θα
βάλει 3 γκολ και το έκανε».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ, Η ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΡΥΠΕΣ

Υβρίδια
Σε όλα τα κοµβικά σηµεία
έως τώρα από την αρχή των
συζητήσεων για την ΚΑΠ,
αναφέρθηκε τις προάλλες
στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου στη Βουλή, ο
υπουργός της πλατείας, για
να σταµατήσει στον κόµβο
Ευρωεκλογές.
Στα πιο άµεσα, οι de
minimis του 1 εκατ. ευρώ που
προανήγγειλε µες στην καλή
χαρά ο Λάκωνας υπουργός,
για να µην πάνε εντελώς
άκλαυτοι οι 300 και κάτι
εναποµείναντες
τευτλοπαραγωγοί.
Κατά τα λοιπά, αγροτικό
συνέδριο για την ΚΑΠ θέλει,
ο εκ Μορφοχωρίου
βουλευτής, για να ακουστεί
λέει και η άλλη άποψη, αυτή
των αγροτών. Είναι σίγουρος,
αναρωτιούνται οι αγρότες,
ότι θέλει να την ακούσει;

Μη νοµίζετε,
και οι Βρυξέλλες
ένα χωριό
είµαστε!

Στην πλατεία η ΚΑΠ σηκώνει πολύ µελέτη
Πάλι καλά που πέσανε οι Ευρωεκλογές παραλίγο να πει ο υπουργός της πλατείας και ως εκ τούτου τα όποια σηµεία διαπραγµάτευσης µείζονος πολιτικής σηµασίας για την ΚΑΠ παγώνουν για το
επόµενο Ευρωκοινοβούλιο. Τζάµπα και η κουβέντα στη Βουλή,
αφού όπως ειπώθηκε από τον υπουργό δεν έχουν ακόµα προκηρυχθεί οι σχετικές µελέτες για τον εθνικό σχεδιασµό. Μόνο
για τα µπαστουνάκια...Ν εφελώδεις και οι ενέργειες ώστε ο διοικητικός µηχανισµός του Μεγάρου της πλατείας και τα πληροφοριακά του συστήµατα να είναι σε θέση να υποδεχθούν και να
φέρουν εις πέρας το έργο. Φτου κι απ’ την αρχή οι αναθέσεις....

Οµερτά

Παπαγαλία

Άντε καλέ!

Τέθηκε τις προάλλες στα
έδρανα της Βουλής ο
προβληµατισµός στον
τεχνοκράτη των Βρυξελλών,
ότι ο αγρότης µε µέσο κλήρο
40 στρέµµατα, δεν µπορεί να
καρπωθεί τα αποτελέσµατα της
ψηφιακής γεωργίας. Κάποιος
άλλος όµως µε 31 εκατ. ευρώ
µπορεί και παραµπορεί...
Όµως γι’ αυτό κάποιοι ακόµα
κάνουν τη νήσσαν.

Το βέβαιο είναι ότι στο
θεωρητικό κοµµάτι, την
πρόταση της Επιτροπής για τα
της ΚΑΠ, ο Σταύρος την έχει
αποστηθίσει. Τόσο, που µέχρι κι
ο Χανιώτης είπε τις προάλλες
στη Βουλή, πως τον κάλυψε,
ενώ η Αραµπατζή µίλησε για
φουλ εµπέδωση ως προς τους
στόχους, τα στατιστικά, τους
εννέα δείκτες, ζητώντας
δικαίως εθνική πρόταση.

Στο θέµα πάντως της δηµόσιας
διαβούλευσης για την ΚΑΠ,
επιµένει η Σερραία βουλευτής
της Ν∆, η οποία ρώτησε
δεικτικά τις προάλλες τον
υπουργό της πλατείας χωρίς
εννοείται να πάρει κάποια
απάντηση, αν τη δουλειά αυτή
την έχει αφήσει να την κάνουν
κάποιες ιδιωτικές εταιρείες,
µε βάση βέβαια τα δικά τους
συµφέροντα...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Τόσο πολύ θίχτηκε
ο τεχνοκράτης των
Βρυξελλών (σου λέει
30 χρόνια είµαι εκεί δεν
ξέρω;) για τα σενάρια
περί πριµ εξόδου στην
αιγοπροβατοτροφία,
τόσο που µε κάθε
ευκαιρία αναφέρει πόσο
µακριά είναι από την
πραγµατικότητα. Πόσο;
Τόσο, που και ο
Σταύρος σχολίασε:
µακριά από µας τα
σενάρια απόσυρσης
των αιγοπροβάτων
(ΚΤΕΟ). Των
αιγοπροβατοτρόφων,
όµως; Το βέβαιο είναι
ότι ακόµη χύνουν
δάκρυα πάνω από τον
κλάδο, που κάθε µέρα
µετράει λουκέτα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Πρόεδρος δασμών
και ελλειμμάτων

Τρίμματα

Κ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο

ι κυβερνήσεις και οι
δηµόσιες αρχές οφείλουν, πρώτα απ’ όλα,
να δρουν εκπαιδευτικά. Να καθοδηγούν δηλαδή µε το
παράδειγµά τους και την υπόλοιπη κοινωνία. Όµως, τι παράδειγµα
δίνει µια διαχειριστική αρχή, όταν
αλλάζει ξαφνικά τους όρους του
παιχνιδιού κι αφήνει το σύνολο
των συντελεστών ενός κλάδου...
στα κρύα του λουτρού;

Όρκοι τιμής
Ο ΛΟΓΟΣ για τον τιµοκατάλογο
που εµπνεύσθηκαν ξαφνικά οι διαχειριστικές αρχές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επιδιώκεται να ισχύσει ως βάση για
τον υπολογισµό της επιδότησης
στα Σχέδια Βελτίωσης. Έρχεται
λοιπόν το υπουργείο και λέει, ξεχάστε τι λένε οι εταιρείες, το τρακτέρ δεν κάνει τόσο, κάνει τόσο!
Και µάλιστα, δεν µπαίνει στη διαδικασία να κάνει µια οριζόντια
µείωση ίδια για όλα τα µοντέλα,
αλλά επιλέγει να κινηθεί κατά περίπτωση. ∆ηλαδή, πάλι εγώ ξέρω!

Εδώ Τσιατούρας
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, έτσι όπως γίνεται η δουλειά, οι κατασκευαστές
και οι εδώ αντιπρόσωποί τους δεν
ξέρουν τίποτα, τα ξέρει όλα ο...
Τσιατούρας! Άντε και κάτι συνεταιράκια µηχανολόγοι που έχουν
πιάσει στασίδι τα τελευταία χρόνια δίπλα στις διαχειριστικές και
καθοδηγούν το σύστηµα.

Πάρε το άλλο
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να µιλάµε
χωρίς περιστροφές, εν έτει 2019, το κράτος έρχεται και όχι απλά βάζει ένα
όριο ενίσχυσης για τα αγροτικά µηχανήµατα, µε
βάση κάποια χαρακτηριστικά τους, αλλά σου λέει...
µην πάρεις αυτό, πάρε εκείνο είναι καλύτερο και φθηνότερο! Πάλι εγώ ξέρω!

Πνεύμα ημερών

Φέρνω για
παράδειγµα
στο νου µου τις
προωθούµενες
ρυθµίσεις για τα
παιδιά των λαϊκών
αγορών, που
δεν χρειάζεται
να χειρίζονται
ταµειακή, για
τους αγρότες που
δεν χρειάζεται
να δηλώνουν
ΑΤΑΚ, για τους
κτηνοτρόφους
που δεν χρειάζεται
να έχουν άδεια
στάβλου, για τους
καλλιεργητές που
δεν χρειάζονται
άδεια νερού και
που στο τέλος
της ηµέρας
πληρώνουν
ακριβά... την
εξαίρεση

ΕΚΛΟΓΕΣ έρχονται, όλοι οφείλουµε να δείξουµε µια κατανόηση, µε
βάση τις ανάγκες των ηµερών. Το
κάνει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή! Θα πω µόνο ότι µε τόσα που ακούγονται στα καφενεία
και τόσα που γίνονται στο κοινοβούλιο, είναι δύσκολο να βρεθεί
ξανά µια κάποια ισορροπία. Πολλώ µάλλον που ποτέ δεν υπήρχε!

Της εξαίρεσης
ΦΕΡΝΩ για παράδειγµα στο νου
µου τις προωθούµενες ρυθµίσεις
για τα παιδιά των λαϊκών αγορών,
που δεν χρειάζεται να χειρίζονται
ταµειακή, για τους αγρότες που
δεν χρειάζεται να δηλώνουν ΑΤΑΚ, για τους κτηνοτρόφους που
δεν χρειάζεται να έχουν άδεια στάβλου, για τους καλλιεργητές που
δεν χρειάζονται άδεια νερού και
που στο τέλος της ηµέρας πληρώνουν ακριβά... την εξαίρεση.

Θα φάει σκόνη
ΕΚΤΟΣ από τις εξαιρέσεις πάντως,
αυτές τις µέρες έχουν την τιµήτική
τους και τα κατά συνθήκη ψεύδη,
τα οποία, επίσης, θολώνουν πολύ
την ατµόσφαιρα. Αναφέροµαι π.χ.
στη ρύθµιση για τα νέα φωτοβολταϊκά αγροτών. Εδώ, λειτουργώντας µε τον απόηχο και τις εντυπώσεις που άφησαν τα προηγούµενα (Γιωργάκης- Μπατζελή), έρχεται ο Σταθάκης και σου λέει, δίνουµε κι εµείς το... δικαίωµα µε
10% plus στη µέση τιµή τριετίας της κιλοβατώρας. Έλα όµως που αυτό δεν λέει τίποτα, κι όποιος πάει να επενδύσει µ’ αυτό και µόνο, απλά, θα φάει τη σκόνη!

Μπαστουνάκια
ΥΠΟ ΑΥΤΗ την έννοια,
η µόνη... ασφαλής επένδυση, είναι τα «επιδοτούµενα µπαστουνάκια» των
25 εκατοµµυρίων ευρώ!!!

ατά τη διάρκεια της θητείας Οµπάµα
οι Ρεπουµπλικάνοι του Κογκρέσου
καταφέρονταν εναντίον των ελλειµµάτων στον προϋπολογισµό, επικαλούµενοι συνεχώς µια ελληνικού τύπου δηµοσιονοµική κρίση που θα µπορούσε να χτυπήσει την πόρτα µας ανά πάσα στιγµή. Ο Ντόναλντ
Τραµπ, από την άλλη, εστίασε το µένος του κυρίως στα εµπορικά ελλείµµατα.
Αλλά µετά από δύο χρόνια των Ρεπουµπλικάνων στην εξουσία, κάτι αστείο συνέβη: και οι
δύο δείκτες για το έλλειµµα ανέβηκαν πολύ. Το
έλλειµµα του προϋπολογισµού έφτασε σε ένα
επίπεδο χωρίς προηγούµενο σε καιρό ειρήνης
και που συναντάται το αµέσως επόµενο διάστηµα µεγάλων οικονοµικών κρίσεων, ενώ και το
εµπορικό έλλειµµα σε αγαθά σηµείωσε ρεκόρ.
Ας είµαστε ξεκάθαροι: ούτε το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα ούτε το εµπορικό έλλειµµα καταδεικνύουν εµφανή κίνδυνο επί του παρόντος για την αµερικανική οικονοµία. Ωστόσο, τα διπλά ελλείµµατα Τραµπ µαρτυρούν πολλά για τον πρόεδρο
και το κόµµα του – δηλαδή, ότι είναι ανειλικρινείς και αδαείς. Αυτή τη στιγµή είναι αδιαµφισβήτητο ότι η ρητορική τους για «την κόλαση»
του χρέους δεν ήταν παρά µια προσπάθεια να
εργαλειοποιήσουν το έλλειµµα.
Ο Ντόναλντ Τραµπ
είναι λάθος σχετικά
µε το πώς λειτουργούν τα εµπορικά
ελλείµµατα. Είναι
αλήθεια ότι σε περιόδους υψηλής ανεργίας τα ελλείµΤOY ΠΟΛ ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ*
µατα µπορούν να
µας στοιχίσουν δουλειές. Αλλά σε κανονικές εποχές, δεν µειώνουν
τα µεγέθη για την εργασία ούτε µας καθιστούν
φτωχότερους. Στο δικό του σύµπαν, τα εµπορικά
ελλείµµατα υφίστανται επειδή έχουµε συνάψει
κακές εµπορικές συµφωνίες (…) οπότε, η λύση
είναι να τους εγείρουµε εµπόδια.
«Είµαι άνθρωπος των δασµών» περηφανεύτηκε ο ίδιος. Η πραγµατικότητα, ωστόσο, είναι
ότι τα εµπορικά ελλείµµατα δεν έχουν σχεδόν
τίποτα να κάνουν µε τους δασµούς ή άλλους περιορισµούς στο εµπόριο. Το συνολικό εµπορικό έλλειµµα ισούται πάντα µε τη διαφορά ανάµεσα στο ύψος των εγχώριων επενδύσεων και
των εγχώριων αποταµιεύσεων (ιδιωτικών και δηµόσιων). Ο λόγος που η Αµερική εµφανίζει συνεχώς εµπορικά ελλείµµατα είναι επειδή έχουµε µικρές αποταµιεύσεις σε σύγκριση µε άλλες
χώρες. Τα διπλά ελλείµµατα Τραµπ δείχνουν
ότι το κόµµα του έχει καταφύγει σε ψέµατα για
τις πολιτικές του προτεραιότητες και ότι ο ίδιος
δεν έχει ιδέα για τη βασική επιλογή που φέρει
την υπογραφή του.
*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΩΝ NEW YORK TIMES
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Ευθύμης Ευθυμιάδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ

Θεματοφύλακας τρίτης γενιάς
Με το όνομα του δημιουργού του ομίλου και την σταθερότητα του ώριμου manager
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Με παππού 60 χρόνια έµπορο και µπαµπά µε σπουδές στη γεωπονική, η επαγγελµατική του πορεία ήταν λίγο πολύ προδιαγεγραµµένη. Άλλωστε, και
κακά τα ψέµατα, η επιχείρηση από τη
δεκαετία του ’80 κιόλας πατούσε γερά
στο εµπορικό στερέωµα. Γι’ αυτό και ο
Ευθύµης Ευθυµιάδης έφτασε µέχρι την
Αγγλία, για να γυρίσει µε master Μηχανικού Παραγωγής και ∆ιοίκησης.
Η επιχείρηση στήθηκε το 1922, όταν
ο παππούς Ευθύµης έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τη Ραιδεστό, από όπου
και ο διακριτικός τίτλος «Redestos»,
που φέρει σήµερα ο όµιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυµιάδη. Λίγο αργότερα
πέρασε και στην εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενώ το 1970
εισέρχεται στην εταιρεία ο γιος του
Νίκος Ευθυµιάδης, πρόεδρος σήµε-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

«Η Ελλάδα έχει µεγάλες δυνατότητες να εκµεταλλευθεί τις
µοναδικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες και τη βιοποικιλότητα των
φυτών. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ανάπτυξης µιας µεγάλης
σειράς αγροδιατροφικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, σε παγκόσµιο µάλιστα
επίπεδο», επισηµαίνει ο Ευθύµης Ευθυµιάδης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το
1970. Από το πανεπιστήµιο UMIST
της Αγγλίας, αποφοίτησε µε
πτυχίο Master Μηχανικού
Παραγωγής και ∆ιοίκησης. Από το
1995 µέχρι σήµερα εργάζεται στην
εταιρεία BIOS AGROSYSTEMS
A.B.E.E. του Oµίλου Ευθυµιάδη.
Από το 1997 µετέχει ενεργά και
στην άλλη εταιρεία του Oµίλου στο
φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό,
την VITRO A.E., ως αντιπρόεδρος .
Από το 2003 κατέχει τη θέση του
διευθύνοντος συµβούλου στην
AGROLAB A.E του Οµίλου. Τέλος,
από το 2011 κατέχει τη θέση του
διευθύνοντος συµβούλου στην
εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΑΡΜΙΝΓΚ
Α.Ε., εταιρεία του Οµίλου. Είναι
πρόεδρος στον ΣΕΠΥ.

Ο κατάλληλος
άνθρωπος

Κάνει τη διαφορά
από όλα τα πόστα

Πολλαπλασιαστό
υλικό

Tο ήθος του, η παιδεία
του και η ανατροφή του
τον καθιστούν κατάλληλο να επικοινωνήσει
και να προωθήσει όποια
ζητήµατα σε θεσµικό και
πολιτικό ακόµα επίπεδο

Εκπρόσωπος της τρίτης
γενιάς της οικογένειας
ο Ευθύµης Ευθυµιάδης
αλλάζει διάφορα πόστα
στον Όµιλο και µε ό,τι
καταπιαστεί το κάνει
πολύ καλά.

Ο Ευθύµης Ευθυµιάδης
σταθερά και µεθοδικά
δουλεύει µέσα από
διάφορα πόστα για τη
συνεχή αναβάθµιση
του πολλαπλασιαστικού
υλικού

ρα του οµίλου, µε όρεξη και διάθεση
ακόµα και να τσακωθεί µε τον πατέρα
του προκειµένου να τον πείσει να ξεκινήσουν στην καθαρά εµπορική έως
τότε εταιρεία και δική τους παραγωγή.
Έτσι, δηµιουργείται η πρώτη µονάδα
παραγωγής αγροχηµικών της εταιρείας στο Κορδελιό, η οποία πέντε χρόνια
αργότερα µετεγκαθίσταται στη βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου. Στα τέλη
της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές της
δεκαετίας του ’90 η εταιρεία µετεξελίσσεται σε όµιλο παροχής ολοκληρωµένων λύσεων για τη γεωργία. Είναι η εποχή που ιδρύονται οι εταιρείες Bios
Agrosystems, µε αντικείµενο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
σπόρων και την επεξεργασία σπόρων
σποράς, Vitro, µε αντικείµενο την παραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού
υλικού, έχοντας ήδη από το 1985 αναπτύξει τη µέθοδο της ιστοκαλλιέργειας
και Agrolab, η οποία παρέχει εργαστηριακές και συµβουλευτικές υπηρεσίες.
Ο Ευθύµης Ευθυµιάδης, εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της οικογένειας
πιάνει δουλειά, αλλάζει διάφορα πόστα
και µε ό,τι καταπιαστεί το κάνει πολύ
καλά. Κι αφού θήτευσε σε ανώτερες θέσεις διαφόρων θυγατρικών εταιρειών
του οµώνυµου οµίλου, ο δρόµος τον έφερε και στην τότε ΕΕΠΕΣ, που σήµερα
έχει µετονοµαστεί σε Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πολλαπλαστιαστικού Υλικού.
Εκεί για µία τριετία δούλεψε σταθερά
και µεθοδικά για τη συνεχή αναβάθµιση του πολλαπλασιαστικού υλικού
και για τη λειτουργία της εµπορίας εντός ενός νοµοθετικού πλαισίου, που
σέβεται και υπηρετεί τον δηµιουργό,
τον παραγωγό σπόρου, τον διακινητή/
πωλητή, τον Έλληνα παραγωγό, τον έµπορο του τελικού προϊόντος, τον µεταποιητή, τον λιανοπωλητή αλλά και
την κοινωνία γενικότερα, που καταναλώνει το τελικά παραγόµενο προϊόν. Η αποδοχή του τόσο από τους παραγωγούς, όσο και από τις 40 εταιρείες µέλη του Συνδέσµου, και το πάθος
του για το πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό αφενός αναγνωρίστηκε µε µια δεύτερη τριετία στον προεδρικό θώκο του ΣΕΠΥ και αφετέρου του
δίνει το χρόνο να δροµολογήσει όλες
τις δυνατές βελτιώσεις στο αντικείµενο αυτό. Άλλωστε, το ήθος του, η παιδεία του και η ανατροφή του τον καθιστούν κατάλληλο να επικοινωνήσει
και να προωθήσει όποια ζητήµατα σε
θεσµικό και πολιτικό ακόµα επίπεδο.

Εναλλακτικά κρασιά
σε ένα Wine Show
Το Thessaloniki Wine Show
που θα φιλοξενηθεί στο Λιµάνι
της συµπρωτεύουσας (Αποθήκη
Γ’), ώρες 12:00-20:00µµ
απευθύνεται τόσο στο οινόφιλο
κοινό (31 Μαρτίου), όσο και σε
επαγγελµατίες, εµπόρους,
εισαγωγείς, αγοραστές και
sommeliers (1η Απριλίου). Θα
συµµετέχουν: boutique wineries
καθώς και οινοποιεία µεσαίου
και µεγάλου µεγέθους, δίκτυα
εισαγωγής και διανοµής,
bartenders και mixologists µε
cocktails που θα αναδεικνύουν
το ελληνικό κρασί, επιλογές από
εναλλακτικά φυσικά, βιολογικά,
βιοδυναµικά και vegan κρασιά
των sommeliers Αλέξανδρου
Μπουζίκα και Θεολόγου
Πλακόπουλου. Θα βρουν
ακόµα χώρο: αποστάγµατα,
µικροζυθοποιίες, και προϊόντα
όπως τυρί, λάδι/ελιά,
αναψυκτικά, αλλαντικά, καφές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Έως τις 22 Μαρτίου οι
αιτήσεις των
ελαιοπαραγωγών Άµφισσας
ώστε να ενισχυθούν στα
πλαίσια του Μέτρου
«Προστασία Παραδοσιακού
Ελαιώνα».
Αιτήσεις για το Υποµέτρο
6.3 «Ανάπτυξη µικρών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων»
από τις 22 Μαρτίου µέχρι τις
4 Ιουνίου.
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
για 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 στον
Κεντρικό-Νότιο Έβρο µέχρι
03 Ιουνίου.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΣΠΑΤΑ
Στη Food Expo τα
βραβεία Κότινος
ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
11:00 π.µ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΑΚΗ 3, ΓΥΘΕΙΟ

ΗΜΕΡΙ∆Α

Eπιτραπέζια Ελιά
BHMATA ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΓΥΘΕΙΟ

Ηµερίδα για την
επιτραπέζια ελιά
Η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς
(∆ΟΕΠΕΛ), υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου
Λακωνίας διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαρτίου,
ώρα 11:00πµ στην αίθουσα του Επιµελητηρίου
(Ξανθάκη 3, Γύθειο) ηµερίδα µε θέµα
«Επιτραπέζια Ελιά – Βήµατα συγχρονισµού στην
αλυσίδα υπεραξίας». Θα παρέµβουν: εκπρόσωπος
της ∆ΑΟΚ Λακωνίας, ο Αντώνης
Παρασκευόπουλος - ∆ιευθυντής της ∆ΑΟΚ
Μεσσηνίας, ο Γιώργος Ντούτσιας, γεωπόνος –
πρόεδρος ∆ΟΕΠΕΛ, ο γεωπόνος Γιώργος
Κορίννης, ο παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς Ηλίας
Βουδούρης και εκπρόσωπος του Ελληνικού
Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). Τη συζήτηση
θα συντονίζει ο εκδότης και διευθυντής της
Agrenda και του agronews.gr Γιάννης Πανάγος.

Tα εγκαίνια της έκθεσης
Tροφίµων και Ποτών Food
Expo θα κάνει ο υπουργός
Σταύρος Αραχωβίτης το
Σάββατο 16 Μαρτίου στις
12:00, στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo του
∆ιεθνούς Αεροδροµίου
Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις
παράλληλες εκδηλώσεις:
Φόρουµ Μεσογειακής
Γαστρονοµίας και ηµερίδα για
τις εξαγωγές τροφίµων µε
έµφαση στην αγορά της
Ιαπωνίας. θα απονεµηθούν τα
βραβεία Κότινος, θα γίνει ο
διαγωνισµός της ΦΙΛΑΙΟΣ.

ΜΟΣΧΑΤΟ

Πρώτος µαραθώνιος
καινοτοµίας
στην αγροδιατροφή
Στις 5-7 Απριλίου στο befinnovative στο Μοσχάτο
(Πειραιώς 74) θα λάβει χώρα ο πρώτος µαραθώνιος
καινοτοµίας crowdhackathon #Agrifood. Αποβλέπει
στη παρακίνηση για
δηµιουργία καινοτόµων
πιλοτικών εφαρµογών
που θα βελτιώνουν τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης
και των εποπτευόµενων
φορέων και θα
προτείνουν λύσεις στην
κοινότητα που
δραστηριοποιείται στον
αγροδιατροφικό τοµέα
(γεωργούς,
κτηνοτρόφους, αλιείς,
µελισσοκόµους, επιχειρήσεις, καταναλωτές). Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι αναζητώνται προτάσεις που σχετίζονται
µε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, big
data και data analytics για υπηρεσίες ψηφιακής,
έξυπνης και γεωργίας ακριβείας.

ΑΛΣΟΣ ΙΛΙΣΙΩΝ
Αγροί που δασώθηκαν
και άλλαξαν χρήση
Την Τρίτη 19 Μαρτίου θα
πραγµατοποιηθεί στο Ινστιτούτο
∆ασικών Ερευνών στο Άλσος Ιλισίων,
ώρα 10:00πµ µε 14:30µµ συζήτηση µε
θέµα: «Αγροί που άλλαξαν µορφή Λύση στην Αδικία». Στόχος να
αναδειχθεί το πρόβληµα των αγρών
που για όποιο
λόγο
δασώθηκαν και
εξαιτίας του
ισχύοντος
θεσµικού
πλαισίου (µε το
νόµο 998/79 που µετρά 40 χρόνια)
υπέστησαν αναγκαστική αλλαγή
χρήσης. Βασικοί εισηγητές: ο
Ελευθέριος Φραγκιουδάκης,
δασολόγος-πρώην Γενικός ∆ιευθυντής
∆ασών, ο Σταύρος Τσιλίκουνας,
διευθυντής ∆ασικών Έργων και
Υποδοµών και ο Ηλίας Καπράλος,
δασολόγος-πρώην ∆ιευθυντής ∆ασών.
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, τα
συµπεράσµατα από την οποία θα
κατατεθούν στο ΓΕΩΤΕΕ.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή.
Τηλ.23310/20152, 6972/139823.

Πωλούνται
αγελάδες
Τηλ.6977/549531.

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
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γαλακτοπαραγωγής.

Πωλούνται 170 πρόβατα βελτιωµένα Ασάφ και
Λακόν, τα 130 έχουν γεννήσει (120 αρνιά) υψηλής γαλακτοπαραγωγής και τα 40 θα γεννήσουν
µέχρι τέλη Μαρτίου. Περιοχή Σκύδρα Πέλλας.
Τηλ.6948/485615.
Πωλούνται 2 ζυγούρια 10 µηνών Αβάσι υψηλής γαλακτοπαραγωγής και αρνιά 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. Περιοχή
Ναύπακτος. Τηλ.6976/288400.
Πωλούνται 25 χοιροµητέρες µαύρες Ελληνικής
φυλής πιστοποιηµένες ή ανταλλάσσονται µε άλλα ζώα. Επίσης πωλούνται 100 κατσίκες µαζί µε
τα µικρά τους. Περιοχή Πιερία. Τηλ.2351/081203,
6985/564487.
Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφορα χρώµατα, 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 γαλακτοπαραγωγής, 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 κατάσταση εγκυµοσύνης. Τηλ.69425/72629.

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

Πωλούνται 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 Μακαρένα και µεσόσπερµα Θήβα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6945/906615.
Πωλείται
τριφυλλόσπορος
καθαρισµένος, εσοδείας 2018, σε σακιά των 25 κιλών.
Τηλ.6976/516447.
Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα και αραποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς.
Τηλ.6982/485793.
Πωλείται τριφύλλι 2.000 µπάλες των 27-30 κιλών αρίστης ποιότητας, ψιλό και φυλλάτο, πλούσιο
σε βιταµίνες ιχνοστοιχεία και υδατάνθρακες. Είναι
δεµένο µε δικά µας µηχανήµατα και φυλάγεται σε
δική µας αποθήκη. Επίσης πωλείται τριφύλλι τριφυλλόχορτο 500 µπάλες των 27-30 κιλών κατάλληλο για µεγάλα ζώα (αγελάδες, µουλάρια και γίδια). ∆έχοµαι και επιταγές από εµπόρους και εταιρείες. Τηλ.6975/326873.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται φακή Φαρσάλων βραστερή καθαρισµένη και ρεβίθια χοντρά κατάλληλα για φαγητό
και σπόρο. ∆ιανοµή πανελλαδικά, χονδρική πώληση. Τηλ.6977/594071.

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

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

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

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται 60 κατσίκια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6948/493166.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υλίκη. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Φλώρινα.
Τηλ.6972/271604.

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 50 κιλά. Περιοχή 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€. Περιοχή
Βοιωτίας. Τηλ.6988/265056.
Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας.
Τηλ.6938/081272.
Πωλούνται καθαρόαιµα αρνιά Χίου 4 µηνών και
άνω από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, µηνιαία γαλακτοµέτρηση, µε όλα τα στοιχεία του γενεαλογικού δέντρου, πλήρως εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Επίσης η µονάδα διαθέτει κριάρια απαλλαγµένα από τη νόσο scrape. Τηλ.6946/461244.
Πωλούνται 50 πρόβατα (30 αρµεγόµενα και 20 µε
αρνιά), µαζί µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Σπερχειάδας.
Τηλ.6945/838950.
Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα. Τηλ.6945/449493.
Πωλούνται 300 γίδια. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή
Μαγνησία. Τηλ.6977/864149.
Πωλούνται γουρουνάκια και γουρούνες ντόπιες σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Χαλκηδόνα.
Τηλ.6934/501864.
Πωλούνταν 14 πρόβατα Ασάφ τα µισά έχουν γεννήσει, τα υπόλοιπα είναι στο τέλος της κύησης και
4 γίδια καθαρόαιµα Μούρθια. Περιοχή Λάρισα.
Τηλ.6947/509187.
Πωλούνται πρόβατα Χιώτικα, Λακόν και Γερµανικά, 33 πρόβατα γεννηµένα και 2 κριάρια Λακόν. Τιµή 100€ έκαστο. Περιοχή Λειβαδιά Σερρών.
Τηλ.6985/978192.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται δικαιώµατα από παραγωγό, πληρωµή
µετρητής. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6982/619546.

Πωλούνται 1.200 µικρά δέµατα τριφύλλι, 350
δέµατα τριφυλλάχυρο χωρίς φάρµακα και 64 δέµατα των 750 κιλών ενσίρωµα. Τηλ.6955/361856.
Πωλούνται δέµατα σανός, βρώµη σύγκαρποι προς
0,15€ το κιλό, αλεύρι από κεχρί χωρίς γλουτένη
προς 2€ το κιλό και διάφορα χορτάρια προς 0,14€
το κιλό. Τηλ.6943/267411.
Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Περιοχή
Σέρρες. Τηλ.6942/620576.
Πωλείται τριφυλλόσπορος άριστης ποιότητας, περασµένος από µαγνήτη. Μεγάλες αποδόσεις, πλούσιο φύλλωµα, πολλές κοπές και γρήγορη αναβλάστηση, αντοχή σε ξηρασία και κρύο.
Τηλ.6977/983331.
Πωλούνται χορτοτρίφυλλα προς 0,10€ το κιλό.
Τηλ.6972/018965.
Πωλούνται γουρουνάκια από µονάδα µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ.6986/824541.
Πωλούνται δέµατα σανό άριστης ποιότητας. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται άχυρα σε µικρή µπάλα από κριθάρια.
Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6974/116675.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία,
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα.
Τηλ.6945/934725.

ρυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€.
Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email:
jathelas@otenet.gr

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

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ
από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.
Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδόσεων
µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκαταστάσεις .
Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.
Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρεσκοοργωµένο, κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια, µε 16
ελαιόδεντρα, κοντά σε άσφαλτο. Περιοχή Σελιανίτικα Αιγίου. Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

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

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

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 5 στρεµµάτων, 170 δέντρα µε συκιές παραγωγικές. Περιοχή Λαγκαδάς
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6977/214696.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου,
ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 1.000 και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα παστερίωσης για γάλα, 400 κιλών,
µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν
καινούργιο, 25.000 ευρώ. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra.
Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων, 4Χ4, full
extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό New Holland 4x4,
90 ίππων, µοντέλο ’12. Τηλ.6945/373163.
Πωλούνται 2 παγολεκάνες 500-300 λίτρων σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται χειροκίνητο τριόρ σε λειτουργία, τριορίζει
µικροποσότητες σταριού και κριθαριού. Τιµή 500€.
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6937/253885.
Πωλούνται καινούργια ανταλλακτικά Ιταλικής κατασκευής γεωργικών-χωµατουργικών, Fiat 19651980, µε εξοπλισµό συνεργείου και βιβλία επισκευής. Τηλ.210/9820024, 6972/951763.

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€.
Τηλ.6937/226036.
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής Viking GE-250 καινούργιος. Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103.
Πωλούνται σφυρόµυλος µε µοτέρ 20 ίππων και χαρµανιέρα 1.300 κιλών, µεταφορέας καρπού (κανονάκι)
8 µέτρων µε µοτέρ 4 ίππων, αντλία 4 ίππων ιαπωνική
για καθάρισµα λυµάτων (καθάρισµα αποβλήτων) για
στάβλους και για βόθρους. Τηλ.6975/326873.

στοιχείο µε ανεµιστήρες, ανοιγόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού.
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr
Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρια/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κάθε φύλλο. Καινούργια
κατάσταση µε τα σελοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο
δηλαδή 16€ το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr
Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60
και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται
από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κο-

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

Πωλείται βυτίο 5 τόνων, αµεταχείριστο, ολοκαίνουριο.
Τιµή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο µάρκας
Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµάδες.
Τηλ.2310/711562, 6979/169426.
Πωλείται φρέζα Αgria 18 ίππων, µονοσκαπτικό, µοντέλο ’96. Τιµή 2.500€. Περιοχή Β. Εύβοια.
Τηλ.6979/691875.
Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως µε φρένα). Τηλ.6972/307674.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή καµπίνα.
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63, F75.
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται Ποµόνα 4άρα 90 µέτρα. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική 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 ίππων
τριφασικό, σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Τηλ.6939/791950.

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

Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια για τζιπ
Renegade -Wrangler. Τιµή 500€. Τηλ.6937/226036.

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως τύπου,
σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€. Τηλ.6937/226036.

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116

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

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

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

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6997/283980.

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

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

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

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) Goldoni
714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.200€. Περιοχή Κορινθία.
Τηλ.6987/876761.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί
στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά
δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα.
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ.
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα και φρέζα.
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται χορτοκοπτικό µάρκας Lely αγορασµένο καινούριο το 2015, πλάτος κοπής 280. Περιοχή Λαµίας.
Τηλ.6973/697961.
Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κοπριάς
για αγελάδες τύπου scraper και 20 στρώµατα µε θέσεις αγελάδων. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείριστος,
ολοκαίνουριος µάρκας Ωµέγα. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
Τιµή 2.000€. Τηλ.6942/505876.
Πωλείται πρότυπη µονάδα γαλακτοπαραγωγών προβάτων (εξοπλισµός και ζωικό κεφάλαιο). Περιοχή Αυλώνα Αττικής. Τηλ.6979/998532.
Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John Deere, άροτρο
13αρι Ωµέγα, δισκοσβάρνα 32 δίσκων Ζορπά, ρίππερ 7 νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πολύβαθµιες.
Τηλ.6979/169426.
Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 1.000 και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα παστερίωσης για γάλα, 400 κιλών,
µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά
µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο µάρκας Αlto.
Τηλ.6936/988485.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6936/988485.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6
ίππων. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6982/675136.
Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοινί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος κοπής 280.
Τηλ.6982/551234.
Πωλείται σβάρνα
Τηλ.6982/551234.

32άρα

µάρκας

Ζορµπά.

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 44 µέτρα για αιγοπρόβατα. Τιµή 8.000€. Περιοχή Αριδαίας.
Τηλ.6938/081272.

Πωλείται ποτιστική µηχανή Rugerrini 18 ίππων σε άριστη λειτουργία. Περιοχή Φθιώτιδα. Τηλ.6976/896021.

Πωλείται πρέσα Welger 630 µε σπάγκο σε πολύ καλή
κατάσταση. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6906/224081.

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

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν
καινούργιο, 25.000 ευρώ. Τηλ.6947/509187.

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

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

Πωλούνται πατατοφυτευτής δύο σειρών ηµιαυτόµατος, πατατοεξαγωγέας µιας σειράς, δισκάροτρο δύο
σειρών για αµπέλια, τουρµπίνα 400 λίτρα αναρτώµενη µε 70αρα φτερωτή. Τιµή κάτω του κόστους. Περιοχή Μεσσηνίας. Τηλ.6937/312260.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6936/988485.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru
6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου,
ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα Λοβάρα µε µοτέρ και
αντλία 7 ίππων, σχεδόν καινούριο. Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ.6908/383129.
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Σε κλίμα συγκίνησης
τιμήθηκε ο Μιγκίρος
Πλήθος ερευνητών και καθηγητών τίμησαν με την παρουσία τους
το Γιώργο Μιγκίρο για την πολυετή συνεισφορά του στην επιστήμη
maniatis@agronews.gr

Ο οµότιµος καθηγητής Γεωλογίας του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Γιώργος Μιγκίρος, πρώην διευθυντής
επί 22 συναπτά έτη του εργαστηρίου
Γεωλογίας – Ορυκτολογίας, τιµήθηκε στην εκδήλωση που έλαβε χώρα
στο ΓΠΑ, την Πέµπτη 7 Μαρτίου 2019.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης επικρατούσε κλίµα συγκίνησης
τόσο για τον Γιώργο Μιγκίρο, όσο και
για όλους τους ερευνητές και καθηγητές που παρευρίσκοντο, εφόσον µπροστά τους έβλεπαν αναγνώριση που ε-

πεκτείνονταν από τον τιµώµενο καθηγητή σε όλη την επιστηµονική κοινότητα και τη δουλειά των αφανών και
αναγνωρισµένων ερευνητών.
Ο Γ. Μιγκίρος, αφού τελείωσε το φυσιογνωστικό τµήµα του πανεπιστηµίου
Αθηνών, είχε λαµπρή διαδροµή στο ΙΓΜΕ. Έπειτα εντάχθηκε στο εργαστήριο
Γεωλογίας και ορυκτολογίας του ΓΠΑ
από το 1989 υπό την Ελευθερία ∆άβη,
όπου και εξελίχθηκε και αναδείχθηκε
σε άξιο συνεχιστή της. Σήµερα, το εργαστήριο έχει φτάσει σε διεθνώς αναγνωρισµένα υψηλό επίπεδο, µε πολλές δηµοσιεύσεις ερευνών σε διεθνή
περιοδικά. Στην εκδήλωση παρευρέ-

Γ. Μιγκίρος
Ενώ τα επιφανειακά
ύδατα αποτελούν
τη συντριπτική πλειοψηφία
του διαθέσιµου νερού,
εµείς έχουµε καταλήξει
να χρησιµοποιούµε
τα υπόγεια

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Ο οµότιµος καθηγητής Γεωλογίας
του ΓΠΑ Γιώργος Μιγκίρος.

θηΚαν ο πρύτανης του ΓΠΑ Σπυρίδων
Κίντζιος, ο αντιπρύτανης Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης και πλήθος καθηγητών
και ερευνητών. Ο Ιωάννης Παπανικολάου, νυν ∆ιευθυντής του εργαστηρίου,ο ∆ηµήτριος Παπανικολάου και ο
Νίκος Σκαρπέλλης, οµότιµοι καθηγητές ΕΚΠΑ, ο Ανδρέας Καραµάνος και
ο Χρήστος Αυγουλάς, οµότιµοι καθηγητές ΓΠΑ και πρώην γενικοί γραµµατείς του υπουργείου Παιδείας και
Γεωργίας αντίστοιχα, µίλησαν σε κλίµα συγκίνησης για τη ζωή και το έργο του Γ. Μιγκίρου, εξηγώντας το µέγεθος της συνεισφοράς του, αλλά και
την ερευνητική του δεινότητα.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 16 Μαρτίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Χάντµπολ (Τελικός Κυπέλλου)
Ολυµπιακός – ΑΕΚ

17.00

ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Εκπλήξεις στην 23άδα

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

19.00

ΕΡΤ Sports HD

ΠΑΣ Γιάννενα-ΑΕΛ

19.30

Novasports 1

06.50

ΕΡΤ Sports HD

16.00

ΕΡΤ Sports HD

17.00

ΕΡΤ Sports HD

19.00

ΕΡΤ Sports HD

Τις υποχρεώσεις της στα
προκριµατικά του EURO 2020
ξεκινά τις επόµενες µέρες η
Ελλάδα, µε τα παιχνίδια µε
Λιχτενστάιν (23/3) και Βοσνία
(26/3 στη Ζένιτσα). Στην 23άδα
που επέλεξε ο Άγγελος
Αναστασιάδης βρίσκονται
ποδοσφαιριστές όπως οι
Βαλεριάνος, Κολοβός, Μαυρίας,
Σιώπης και Ρισβάνης που δεν
καλούνται συχνά.

Κυριακή 17 Μαρτίου
Formula 1 (Μελβούρνη)
Αγώνας
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Ατρόµητος – ΑΕΚ

5’

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)
Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός

Στη Μελβούρνη
το πρώτο βάθρο
Νέα αρχή, νέοι οδηγοί στη Formula 1
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Καρέ Λιονταριών
φέτος στους «8»
Με απίθανο Ρονάλντο η Γιουβέντους κατάφερε και
ξεπέρασε το εµπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι
εκείνη που θα βρεθεί στους «8» του Τσάµπιονς Λιγκ.
Μαζί της στα µατς του Απριλίου θα βρίσκονται Άγιαξ,
Τότεναµ, Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ
Σίτι, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, µε τις 4 αγγλικές
οµάδες να έχουν προκαλέσει φέτος εντύπωση.

Πρεµιέρα κάνει αυτή την Κυριακή
το πρωτάθληµα της Formula 1 στη
Μελβούρνη και υπόσχεται περισσότερα γκάζια από πέρυσι δίνοντας
επιπλέον έναν βαθµό σε όποιον
καταφέρει να κάνει τον ταχύτερο
γύρο. Το κολπάκι αυτό φυσικά έχει σκοπό να κάνει πιο θεαµατικό
το άθληµα που συνεχίζει να εµφανίζει κόπωση ως προς το θέµα
του ανταγωνισµού κυρίως. Ο Φέτελ (Ferrari) λοιπόν µε την «Λίνα»,
όπως ονόµασε φέτος το µονοθέσιό του αναµένεται να είναι ξανά
ο κύριος ανταγωνιστής του Λούις
Χάµιλτον (Mercedes) που καλείται

να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Σηµειώνεται πως ο Τσαρλς Λεκλέρκ
αντικατέστησε τον Κίµι Ραϊκόνεν
στη Ferrari και πλέον οι ισορροπίες διαφοροποιούνται. Στα γκριντ
επιστρέφει και ο Κούµπιτσα που
απέχει από το 2011, µε Williams,
ενώ µένει να φανεί αν ο Ρικιάρντο θα δικαιώσει τη µεταγραφή
του στη Renault, την ώρα που όλοι περιµένουν τα πρώτα γκάζια
της Alfa Romeo (Sauber).
Παράλληλα αυτές τις ηµέρες στο
τένις διεξάγεται το ATP Masters
1000 στις ΗΠΑ όπου αναµετρώνται όλα τα αστέρια του σπορ, µε
τον τελικό να είναι προγραµµατισµένος για τα ξηµερώµατα της
∆ευτέρας.

Με Κροατία στο πόλο
Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο, η
οποία προκρίθηκε ως δεύτερη από
τον όµιλό της θα κληθεί να
αντιµετωπίσει στον προηµιτελικό
του Europa Cup την
«οικοδέσποινα» Κροατία και
φυσικά το έργο της είναι πολύ
δύσκολο. Το Europa Cup θα
φιλοξενηθεί στο Ζάγκρεµπ, από 5
έως 7 Απριλίου, και θα δώσει
«εισιτήρια» για το World League.

Ροντέο από εδώ και πέρα
Με τον Ντέλετιτς να έχει τεθεί
εκτός οµάδας θα συνεχίσει η ΑΕΛ
τις υποχρεώσεις της στο ελληνικό
πρωτάθληµα, έχοντας να δώσει
ακόµα 6 κρίσιµα µατς. Την
Κυριακή (16/3) οι βυσσινί που
προέρχονται µετά από µία µεγάλη
βαθµολογική ανάσα θα
φιλοξενηθούν από τον ΠΑΣ
Γιάννινα. Το µατς προβλέπεται
«ροντέο» καθώς οι Γιαννιώτες αν
χάσουν πόντους κινδυνεύουν
άµεσα να βρεθούν στη ζώνη του
υποβιβασµού.

Εφαρµογές µε Μανέτα,
διαχειριστικές µε µανσέτα

AgroNews.gr
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Πρεµιέρα στη Formula 1 την Κυριακή στην Αυστραλία σελ. 54 • Συµπληρώθηκε το παζλ των «8» στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54

Μέι εναντίον
Σανέ... διπλό
Τελικά κόντρα στους θρύλους, οι
Γερµανοί και έχουν χιούµορ και
µπορούν να χάσουν παταγωδώς
στο ποδόσφαιρο. Όταν αυτά τα
δύο συνδυάζονται, τότε πρέπει να
καταγράφεται. Η Σάλκε, λοιπόν,
υπέστη βαριά ήττα από την Σίτι
στο Έτιχαντ (7-0), αλλά δεν το
έβαλε κάτω και αντιµετώπισε την
κριτική που δέχτηκε στα social
media µε ψυχραιµία.
Συγκεκριµένα, στην πιο άσχηµη
βραδιά της ιστορίας της
ενδεχοµένως, δεν αγνόησε το
tweet του Γκάρι Λίνεκερ. Ο
Άγγλος σχολίασε το εξής: «Με
αυτό τον ρυθµό η Σάλκε θα
µπορούσε να διασυρθεί όσο η
πρωθυπουργός µας» κάνοντας τον
παραλληλισµό µε την ήττα της
πρωθυπουργού, µετά το νέο «όχι»
της Βουλής στο σχέδιο Μέι
για το Brexit. Η απάντηση ήταν
άµεση: «Θέλουµε να δούµε την
Τερέσα Μέι να προσπαθεί να
αµυνθεί κόντρα στον Λιρόι Σανέ».

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
«Μια βασική διαφοροποίηση, που φέρνει η νέα φιλοσοφία
στην ΚΑΠ είναι τα στρατηγικά σχέδια. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι στόχοι και
τα οικονοµικά σχέδια», λέει ο Σταύρος. Μόνο
που δεν έχουν ακόµη προκηρυχθεί οι µελέτες.
Λεπτοµέρειες!
Τις αιτιάσεις για ελλιπή προετοιµασία επί τους εθνικού στρατηγικού σχεδίου, παρότι όλοι µέχρι και ο Βαγγέλης (πρώην υπουργός της πλατείας) χτυπούν τα καµπανάκια για καθυστερήσεις,
αρνείται ο γενικός Χάρι. «Θέλω να το καταθέσω ότι δεν υπολείπεται η χώρα σε τίποτα,
αφενός των συµµαχιών για τα καίρια ζητήµατα που έθιξα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και,
αφετέρου της προετοιµασίας για τη σύνταξη του εθνικού στρατηγικού σχεδίου και,
ταυτόχρονα, της προετοιµασίας για όλα τα
άλλα που απαιτεί η νέα αρχιτεκτονική της
ΚΑΠ, ώστε τη νέα προγραµµατική περίοδο
να µην κινδυνεύσει η χώρα να χάσει πόρους
και να µην ανταποκριθεί στις προθεσµίες
που προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει», είπε στη διάρκεια της συζήτησης στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου στη Βουλή και καταγράφηκε στα πρακτικά... Μπορεί βέβαια αυτό το aggressive να του βγήκε, για να µην µας περάσει για παρακατιανούς ο Χανιώτης, λες και δεν ξέρει.

«Η µείωση στην ΚΑΠ ανάλογα την ανάγνωση
που προτείνεται είναι σηµαντική και γι’ αυτό
πρέπει να αποκρουστεί από τη χώρα µας. Αν
δούµε την µεταβολή σε τιµές 2018, η µείωση
φτάνει στο 15,3%. Εάν τη δούµε, όµως, στις τρέχουσες τιµές η µείωση ανέρχεται στο 4,6%», ανέφερε στην προαναφερθείσα συζήτηση στη
Βουλή, ο υπουργός της πλατείας. Τώρα πως ο
Χανιώτης βλέπει µε την µία εκ των δύο ανάγνωση, επιστροφή χρηµάτων στους αγρότες,
Πάντως, τη µείωδεν καταλαβαίνω...
ση στο µπάτζετ της ΚΑΠ ουδείς αρνείται, µέχρι κι ο Αλέξης πρότεινε στους ηγέτες συναδέλφους να έχουµε αύξηση του προϋπολογισµού από το 1,1 στο 1,3 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία η θέσπιση φόρου επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και αντίστοιχος για
τις µεγάλες επιχειρήσεις του διαδικτύου.
Το κακό πάντως είναι ότι σε αυτή τη
χώρα για κάποιους η λέξη «αξιολόγηση», αντιµετωπίζεται όπως και η «αριστεία», δηλαδή, ως
ενός κακού µύρια έπονται. Κάπως έτσι, το γεγονός ότι οι άµεσες ενισχύσεις θα πρέπει να
είναι υπό παρακολούθηση και θα αξιολογούνται στη βάση ενός συνόλου κοινών δεικτών
και θα συνδέονται µε την επίτευξη στόχων και
επιδόσεων ανησυχεί. Και όχι κατά βάση, τους
αγρότες! O ΓΥΛΟΣ

Τριπλό τεστ
Η Massey Ferguson προσφέρει πολλές
επιλογές τρακτέρ µέσα από την ίδια
γκάµα, για να µπορέσει να ανταποκριθεί
στις ανάγκες του επαγγελµατία. Στο
Profi Μαρτίου φιλοξενείται ένα τριπλό
συγκριτικό τεστ που υπογραµµίζει αυτή
την πολυµορφία των απαιτήσεων.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν
και η βασίλισσα
Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα,
έλεγε ο πρόεδρος της Ρεάλ
Φλορέντσο Πέρεθ στον Ζινεντίν
Ζιντάν ο οποίος και δέχτηκε
τελικά, όχι επειδή έχει ωραία ζωή
η Μαδρίτη, αλλά για µόλις 12
εκατ. ευρώ ετησίως. Λένε πως
δεν ταιριάζει σε µία «βασίλισσα»
να παρακαλάει και πόσω µάλλον
να την εκµεταλλεύονται όταν
βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αλλά
αν είσαι ο κορυφαίος, τότε γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι τα ψηφία
στο συµβόλαιο µπορούν να
γίνουν σαν αριθµός... τηλεφώνου.

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ CAMILLE PISSARRO

Τον κήπο που περιέβαλε το σπίτι του στη γαλλική εξοχή υπό το φως της άνοιξης απεικονίζει ο παραπάνω πίνακας, του ζωγράφου
Camille Pissarro (1830-1903). Ο Γάλλος καλλιτέχνης ήταν ένας από τους κύριους εκφραστές του ρεύµατος του ιµπρεσιονισµού.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Οι διεθνείς διαγωνισμοί
αβαντάρουν το σκληρό

Σ

τα 280 δολάρια ο τόνος παραδοτέα
σε λιµάνι της Αλγερίας έκλεισε ο τελευταίος διαγωνισµός για 42.000 τόνους. Η τιµή αυτή είναι χαµηλότερη
από τον προηγούµενο κάτι που δικαιολογήθηκε από το ισχυρότερο δολάριο. Εν τω µεταξύ,
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές προσπαθούν να ανακάµψουν αλλά µπλοκάρονται από
τις πτωτικές θέσεις των κερδοσκόπων.
Χρηµατιστηριακά, η ανάκαµψη στο βαµβάκι συνεχίστηκε και κοντεύουµε στα υψηλά
από την αρχή του έτους. Οι λόγοι είναι φυσικά
το καλύτερο κλίµα στις διαπραγµατεύσεις για
τον εµπορικό πόλεµο και η δραστηριότητα στη
φυσική αγορά. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν
κάποιες νέες πωλήσεις µέχρι τα 80-81 σεντς.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
07/02

14/02

21/02

28/02

07/03

14/03
218

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

69,86
73,66
58,70

72,16

72,36

54,95

55,55

74,21
57,15

59,90

75,72

210
208

65,72

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

237

237

237

234

234

234

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

232

232

228

228

225

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

183

182

182

180

180

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,62

2,62

2,65

2,49

2,49

2,48

341,7

340,80

358,10

348,90

338,00

338,50

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

216
214
212
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

82.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
2.000

230

81.00

200

80.00

220

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

190

210

180

210

Παρθένο

220

78.00
76.00

Εξτρα
παρθένο

230

210

1.000

200

170

74.00
200

72.00
71.00

190

ΟΚΤ

75,72

σέντς/λίµπρα

ΝΟΕ

∆ΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

14
ΟΚΤ

ΜΑΡ

Η υπόσχεση λήξης του εµπορικού
πολέµου ΗΠΑ-Κίνας ανέβασε τη τιµή
πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα
από την αρχή του έτους

234
¤/τόνος

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΜΑΡ

Σταθεροποιήθηκε η τιµή στα σκληρά
στάρια έπειτα από την αποκλιµάκωση
που παρατηρήθηκε πριν από δυο
βδοµάδες στη νέα λίστα της Φότζια.

150

500

190

160

0

180

14
ΟΚΤ

179
¤/τόνος

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΝΟΕ

14
ΜΑΡ

Υποχώρησε κατά ένα ευρώ ανά
τόνο η τιµή του καλαµποκιού στα
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, την ίδια
στιγµή που οι εισαγωγές

225

¤/τόνος

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΜΑΡ

11
ΦΕΒ

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

18
ΦΕΒ

25
ΦΕΒ

04
ΜΑΡ

11
ΜΑΡ

Οι µέσες τιµές έξτρα παρθένων
ελαιολάδων στην Ισπανία
σταθεροποιήθηκαν στα χαµηλά στην
ισπανική αγορά.

2,48
¤/κιλό

αυξάνονται.

Έπιασε τα 81 σεντς η αγορά βάµβακος

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΠΙΕΣΕ
ΤΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

Απαραίτητη η αντίσταση στην πτώση, µε τους κερδοσκόπους να περιµένουν ένα «γύρισµα»
Το χρηµατιστήριο δείχνει σηµάδια ανάκαµψης, αλλά οι προσφορές των εκκοκκιστών δυσκολεύουν

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Ένα βήµα πριν πιάσει τα υψηλά από
την αρχή του έτους βρίσκεται η χρηµατιστηριακή αγορά βάµβακος, µε την
ανάκαµψη να πυροδοτείται αφενός από το καλύτερο κλίµα στις διαπραγµατεύσεις για τον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας και αφετέρου από τη δραστηριότητα στη φυσική αγορά. Μάλιστα,
στην αγορά µας οι τελευταίες πωλήσεις, που αφορούν φιξαρίσµατα παλιών συµβολαίων, έγιναν στα επίπεδα των 80-81 σεντς ανά λίµπρα, που
σηµαίνει 1,58 ευρώ το κιλό για πολύ
καλές φετινές ποσότητες βάµβακος.
Βέβαια, δεν αποκλείεται η αγορά να
κάνει ένα «γύρισµα», γεγονός που δεν
πειράζει, αρκεί να µείνει όσο πιο κοντά στα 74-75 σεντς ανά λίµπρα και
να µην επιστρέψει στα παλιά επίπεδα περί τα 72 σεντς. Σε κάθε περίπτωση, για να επιβεβαιωθεί το θετικό µοµέντουµ που αναµένεται στη χρηµατιστηριακή αγορά, είναι απαραίτητη

µια αντίσταση στην πτώση. Άλλωστε,
να σηµειωθεί ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα οι κερδοσκόποι ήταν τοποθετηµένοι βαριά στην πτώση µε αποτέλεσµα η αγορά να γυρνάει το τελευταίο διάστηµα. Αυτό σηµαίνει πως
σύντοµα θα πρέπει να βγουν από τις
θέσεις τους κι όταν γίνεται αυτό πάντα τεχνικά υποστηρίζεται η αγορά.
Εν τω µεταξύ, η Κίνα έχει αγοράσει
πολλά βαµβάκια αλλά λόγω του εµπορικού πολέµου όχι αµερικανικά, καθώς έχει αποφασίσει να τα αντικαταστήσει µε βραζιλιάνικα, τα οποία θα
αυξηθούν τη νέα σοδειά σηµαντικά.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µπορεί να φτάσουν και τους 2,7 εκατ. τόνους. Παράλληλα αγόρασαν αρκετές
ποσότητες και από την Αυστραλία και
την Ινδία. Μάλιστα γράφτηκε πως επειδή αγόρασαν πολλά από την Ινδία,
ενδεχοµένως η εν λόγω χώρα να χρειαστεί τελικά στη νέα σεζόν να προβεί
σε εισαγωγές ίνας, κάτι που έχει καιρό να κάνει σε µεγάλο βαθµό.
Τέλος, σηµειώνεται ότι µειωµένη

Οι κλεισµένες εξαγωγές σε
σκληρό σιτάρι από τη χώρα
µας σχεδόν ολοκληρώνονται
(µένει ένα καράβι ακόµα),
εντούτοις ο τελευταίος
διαγωνισµός από την Τυνησία
για σαφώς µικρότερη
ποσότητα (42.000 τόνους)
έκλεισε στα επίπεδα των 280
δολαρίων ο τόνος παραδοτέα
σε λιµάνι τους. Η τιµή είναι
χαµηλότερη από τον
προηγούµενο διαγωνισµό και
αυτό δικαιολογείται εν µέρει
στην ισχυροποίηση του
δολαρίου. Στο εσωτερικό δεν
σηµειώνονται πλέον πολλές
πράξεις και είναι λογικό
καθώς οι έµποροι/εξαγωγείς
δείχνουν πως κάλυψαν τις
πωλήσεις τους, πληρώνοντας
µέχρι πρότινος µέχρι τα 21,5
λεπτά το κιλό στον παραγωγό.
Στη νέα λίστα της Φότζια, για
ποιοτικά στάρια µε ειδικό
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70%
και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή
αποθήκης παραγωγού
κυµαίνεται στα 239-244
ευρώ ο τόνος.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ USDA
Μεγαλύτερη σοδειά,
περισσότερα αποθέµατα
και ασθενικότερη εµπορική
δραστηριότητα τον Μάρτιο

Να µην πέσει κάτω από τα 74 σεντς
ο στόχος για τα χρηµατιστήρια.

κατά 2 σεντς ανά λίµπρα σε σχέση µε
τις εκτιµήσεις του προηγούµενου µήνα αναµένει την ετήσια µέση τιµή βάµβακος το αµερικανικό υπουργείο γεωργίας (USDA), η οποία θα κυµανθεί
σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση προσφοράς και ζήτησης ανάµεσα
στα 69 και τα 71 σεντς. Σε ό,τι αφορά
την παγκόσµια παραγωγή, οι εκτιµήσεις του Μαρτίου κάνουν λόγο για µεγαλύτερη σοδειά, περισσότερα αποθέµατα και ελαφρώς ασθενικότερη εµπορική δραστηριότητα, σε σχέση µε αυτές
του Φεβρουαρίου. Τα τελικά αποθέµατα της τρέχουσας εµπορικής περιόδου,
υπολογίζονται στα 76,1 εκατ. δεµάτια,
δηλαδή 5,1 εκατ. δεµάτια λιγότερα από εκείνα της προηγούµενης σεζόν.

Ανοδικό το µοµέντουµ στα χρηµατιστήρια για το βαµβάκι
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Οι τιµές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία,
πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του
έτους. Η δυναµική αυτή οφείλεται στους εξής
παράγοντες: Επικρατεί αισιοδοξία στην εύρεση λύσης
στον περιβόητο εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, οι ακραίες
καιρικές συνθήκες στο Τέξας δηµιουργούν φόβους για
τις νέες σπορές, η σοδειά της Ινδίας δεν επαρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες των κλωστηρίων της Κίνας.
Παράλληλα, οι κερδοσκόποι δείχνουν αν θέλουν να
υποστηρίξουν µε νέες τοποθετήσεις, ενώ το δολάριο
διόρθωσε σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα,
γεγονός το οποίο στηρίζει τις τιµές εµπορευµάτων.

03/07/2019 73.14
03/08/2019 73.49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
03/11/2019
73.2
Σηµειώνονται κάποιες µικρές ποσοτικά
πωλήσεις σε
03/12/2019
τιµές στα 80-81 σεντς ανά λίµπρα µόνο όµως για 74.85
λευκά
03/13/2019
και ποιοτικά βαµβάκια. Οι υποδεέστερες
ποιότητες75.72
κυµαίνονται σχεδόν 3 σεντς ανά λίµπρα χαµηλότερα.
Αγοραστές είναι κυρίως τουρκικά κλωστήρια αλλά και
λίγοι εµπορικοί οίκοι. Τα αποθέµατα λιγοστεύουν, το
χρηµατιστήριο δοκιµάζει υψηλότερα επίπεδα και είναι
επόµενο οι νέες προσφορές να µειώνονται. Παράλληλα,
η χρηµατιστηριακή άνοδος δίνει την ευκαιρία για
φιξαρίσµατα παλιότερων συµβολαίων σε ανοιχτή τιµή.
Μάλιστα, όσο η τελική τιµή πλησιάζει τα 80 σεντς ανά
λίµπρα τόσο αυξάνονται οι εντολές για κλεισίµατα τιµών.

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019
76
75
74
73
72
71

Πέµπτη

07/03

Παρασκευή ∆ευτέρα

08/03

11/03

Τρίτη

12/03

Τετάρτη

13/03

Συνεδρίαση 13/03/19
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάιος '19

75,72

+0,72

Ιούλιος '19

76,81

+0,77
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Η πρόσφατη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού σιταριού στο κοµµάτι των εξαγωγών, αποτυπώνεται στα στατιστικά του USDA, το οποίο αναθεώρησε προς
τα πάνω τον όγκο των συνολικών αποστολών σιταριού από τα ευρωπαϊκά λιµάνια, οι οποίες κατά την τρέχουσα εµπορική περίοδο θα φτάσουν τους 23 εκατ. τόνους.

Αδειάζουν οι αποθήκες για το σιτάρι που βρίσκει ζήτηση
1

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ προσφορά σιταριού
εκτιµάται µειωµένη, γεγονός που
αποδίδεται στις προβλέψεις του
USDA για µικρότερη του αναµενοµένου παραγωγή σε Καζακστάν
και Ιράκ. Το εµπόριο ωστόσο αποτυπώνεται στα στατιστικά της υπηρεσίας ελαφρώς υψηλότερο, καθώς η ζωηρή κινητικότητα στις ε-

ξαγωγές ΕΕ και Βραζιλίας, ισοσταθµίζουν και µε το παραπάνω τη µειωµένη δραστηριότητα σε ΗΠΑ και
Μεξικό. Ταυτόχρονα, Αλγερία, Μαρόκο και Φιλιππίνες ανεβάζουν τη
ζήτηση, αυξάνοντας τις εισαγωγές
τους. Τα τελικά αποθέµατα υπολογίζονται στους 270.5 εκατ. τόνους,
3% κάτω σε σχέση µε πέρυσι.

3

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ καλαµπόκι αναµένεται
να εισάγει η ΕΕ κατά την τρέχουσα
εµπορική περίοδο, τόσο συγκριτικά µε τις εκτιµήσεις του Φεβρουαρίου, όσο και συγκριτικά µε την προηγούµενη εµπορική περίοδο. Ειδικότερα, τα κράτη-µέλη εισήγαγαν
από Τρίτες χώρες περί τους 18,4 ε-

κατ. τόνους το 2017-2018, ενώ φέτος αναµένεται να ξεπεράσουν τους
21 εκατ. τόνους. Στις σηµαντικότερες αλλαγές στο παγκόσµιο εµπόριο, το USDA ξεχωρίζει τις µειωµένες αποστολές καλαµποκιού από
τις ΗΠΑ και την αύξηση των εξαγωγών Αργεντινής και Ουκρανίας.

5

ΑΥΞΗΜΕΝΑ αποθέµατα ελαιούχων
σπόρων σε συνδυασµό µε µικρότερη
παραγωγή από τον περασµένο µήνα
αναµένει η αµερικανική υπηρεσία,
που βλέπει τη συνολική παραγωγή
µικρότερη κατά 200.000 τόνους. Η
µείωση αυτή αποδίδεται στη µικρό-

τερη παραγωγή σόγιας, σχεδόν κατά 1 εκατ. τόνους στους 360,1 εκατ.
τόνους, που αντανακλά τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και την παρατεταµένη ξηρασία που σηµειώθηκε σε βασικές καλλιεργητικές περιοχές Βραζιλίας και Παραγουάης.

2

ΜΕΙΩΜΕΝΗ κατά 2 σεντς ανά λίµπρα
από τις εκτιµήσεις του περασµένου
µήνα αναµένει την ετήσια µέση τιµή βάµβακος το USDA, η οποία θα
κυµανθεί σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση προσφοράς και ζήτησης στα 69 µε 71 σεντς. Σε ό,τι αφορά την παγκόσµια παραγωγή, οι
εκτιµήσεις του Μαρτίου µιλούν για

µεγαλύτερη σοδειά, περισσότερα αποθέµατα και ελαφρώς ασθενικότερη εµπορική δραστηριότητα από
αυτές του Φεβρουαρίου. Τα τελικά
αποθέµατα της τρέχουσας εµπορικής περιόδου, υπολογίζονται στα
76,1 εκατ. δεµάτια, δηλαδή 5,1 εκατ. δεµάτια λιγότερα από εκείνα
της προηγούµενης σεζόν.

4

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ αποθέµατα ρυζιού σε
παγκόσµιο επίπεδο οδεύουν πως
νέο επίπεδο ρεκόρ, αφού αυξηµένα κατά 4,6 εκατ. τόνους σε σχέση
µε την προηγούµενη έκθεση του
USDA, αναµένεται να φτάσουν τους
172,2 εκατ. τόνους. Σε αυτό συµβάλει και η µεγάλων διαστάσεων αύ-

ξηση της παραγωγής σε Ινδία, της
οποίας η παραγωγή θα σπάσει το
ρεκόρ των 116 εκατ. τόνων, χάρη
στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Η παγκόσµια προσφορά αυξάνεται µε ρυθµούς µεγαλύτερους της
κατανάλωσης, η οποία αναµένεται
να φτάσει τους 492 εκατ. τόνους.

6

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ εξεπλάγησαν από την έκθεση του Μαρτίου, αφού οι έµποροι δεν περίµεναν τόσο µεγάλα αποθέµατα στα αµερικανικά αγροτικά προϊόντα. Ειδικά στο καλαµπόκι, οι αναλυτές εκτιµούν πως η µείωση των εξαγωγών, αντανακλά τη

χαµηλή ανταγωνιστικότητα των αµερικανικών τιµών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις προηγούµενες εκτιµήσεις για αύξηση των εξαγωγών Ουκρανίας και Αργεντινής.
Σε κάθε περίπτωση, οι έµποροι είδαν αρνητικά την έκθεση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΣΙΤΑΡΙ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

18,41

14,13
10,43

2018

2018 2019

1,37

21,5
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

2018

2019
2019

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

1,55
ΠΗΓΗ: USDA

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Μαύρη Θάλασσα αντικαθιστά
τα ζαχαρότευτλα με σιτάρια
Οι υψηλές τιµές των σιτηρών µπορεί να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη από την αναµενόµενη µείωση της παραγωγής
των ζαχαρότευτλων το 2019-2020 στις χώρες της Μαύρης
Θάλασσας (Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, κλπ) και αύξηση
των διεθνών τιµών αναφέρει η επικεφαλής αναλύσεων της
κοινοπολιτείας Sucden Marina Sidak στο διεθνές συνέδριο
«Sugar World 2019». Οι εξελίξεις στις χώρες αυτές επηρεάζουν πάντα την παγκόσµια αγορά καθώς µιλάµε για σχεδόν
1,2 δις στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του FAO. Το επόµενο έτος στην Ουκρανία, αναφέρει ο
εµπειρογνώµονας, η έκταση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων

θα µειωθεί κατά 11% κατεβαίνοντας στα 250 χιλιάδες εκτάρια, και η παραγωγή ζάχαρης αναµένεται σε επίπεδο 1,4 µε
1,6 εκατοµµυρίων τόνων. Επιπλέον, θα υπάρξει αύξηση των
µεταβατικών αποθεµάτων ζάχαρης εις βάρος των µη πραγµατοποιηµένων εξαγωγών.
Ο εµπειρογνώµονας σηµείωσε τη µείωση της παγκόσµιας παραγωγής ζάχαρης, την έλλειψη στην παγκόσµια αγορά ζάχαρης και την αύξηση των παγκόσµιων τιµών ζάχαρης
µεταξύ των κύριων τάσεων στην παγκόσµια αγορά ζάχαρης
το 2019-2020. «Λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική προστασίας του Ουζµπεκιστάν, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση
για την προστασία των συµφερόντων των εθνικών παραγωγών µε την επανεισαγωγή του ΦΠΑ 20% ως τελωνειακή
πληρωµή, τον επόµενο χρόνο θα αυξηθεί ο ανταγωνισµός
µε την Ινδία, το Πακιστάν και άλλες χώρες για τις αγορές»,
σχολιάζει ο εµπειρογνώµονας. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

B1 | 23

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Mαρτίου 2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 14/03
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

719,9

720
715
710
705
700
695
690
Πέµπτη

07/03

Παρασκευή

08/03

Τρίτη

Τετάρτη

12/03

Πέµπτη

14/03

13/03

Συνεχίζει την ανοδική πορεία
το Χρηµατιστήριο Αθηνών
Μία ανάσα από τις 720 µονάδες έκλεισε το
Χρηµατιστήριο Αθηνών την περασµένη Πέµπτη.
Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε κέρδη
1,37% στις 719,90 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 709,17 µονάδων (-0,14%) και 723,52
µον. (+1,88%). Η αγορά είχε δείξει τις προθέσεις της
για συνέχιση της ανοδικής της πορείας, η οποία έχει
αρχίσει από τα µέσα του Ιανουαρίου, καθώς στην
διόρθωση δεν χρειάστηκε να αναλώσει σηµαντικά
κεφάλαια για να υπερασπιστεί την παραµονή της
πάνω από τον κινητό µέσο των 200 ηµερών.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,1960+ 13,29%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

0,4340 +9,60%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 0,0946 +9,49%
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

0,8900 +8,54%

LAVIPHARM Α.Ε.

0,1500 +6,38%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1670 - 9,73%

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ:
Την απόκτηση της εταιρείας µε
την επωνυµία «Αγροτικός Οίκος
Σπύρου Management Services
Μονοπρόσωπη Eταιρία Περιορισµένης
Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο
«ΣΠΥΡΟΥ Management Services
ΜΟΝ. ΕΠΕ», µε τίµηµα ισάξιο της
ονοµαστική αξίας των εταιρικών
µεριδίων αυτής ενέκρινε η
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Πειραιώς
Asset Management ΑΕ∆ΑΚ
ανακοινώνει τη συµµετοχή της στην
παγκόσµια πρωτοβουλία Principles for
Responsible Investment (PRI Initiative)
για την υιοθέτηση και εφαρµογή των
Aρχών Yπεύθυνων Eπενδύσεων και
την προώθηση Υπεύθυνης Επενδυτικής
Πολιτικής.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Στη δωρεά ύψους
1 εκατ. ευρώ, που αφορά σε 20
υδροφόρα οχήµατα 4x4, ελαφρού
τύπου µε δεξαµενές 600 λίτρων,
τα οποία θα κατανεµηθούν από το
Πυροσβεστικό Σώµα σε νησιά του
Αιγαίου, προχώρησε η εταιρεία
Παπαστράτος.

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,2340 - 9,30%
ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.0,0550 -5,17%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛ. ΚΟΡΙΝ. 21,4000 - 2,51%
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

6,7000 - 2,19%

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

Moνάδες Μεταβολή
25,713.61+0.042%%
7,644.45 + 0.014 %
3,345.30 + 0.66%
7,185.43 + 0.37%
11,587.47 +0.13%
5,349.78 + 0.82%
9,481.90 + 1.01 %
21,287.02 - 0.015%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

Βασικό
1,5
Βασικό 0,00
Καταθέσεων - 0,40
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
0,75
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
0,1
ΕΛΒΕΤΙΑ
3M Libor (εύρος) -0,72
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,16
EURIBOR -1M - 0,37

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

ΠΙΝ∆ΟΣ: Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός
Συνεταιρισµός Ιωαννίνων (ΑΠΣΙ)
«ΠΙΝ∆ΟΣ» θα δώσει δυναµικό παρών
στη Food Expo, στις 16 µε 18 Μαρτίου
στο Metropolitan Expo στο περίπτερο
του συνεταιρισµού στο HALL 2 –
STAND A15/B11.
MONDELEZ INTERNATIONAL: Τα
φιλόδοξα σχέδιά της για την
προστασία και την αποκατάσταση των
δασών στις περιοχές καλλιέργειας
κακάο, σε µια προσπάθεια να
εξασφαλίσει ένα βιώσιµο µέλλον για
το προϊόν, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ισχυρό ESM θέτουν
οι θεσμικές αδυναμίες
Αλλαγή μηχανισμού σταθερότητας, ζητά η ΕΕ
Παράταση Brexit για αποφυγή σκληρής εξόδου
Μεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας µε επαναπροσδιορισµό
καθηκόντων και χρηµατοδοτικών εργαλείων για την αντιµετώπιση θεσµικών αδυναµιών της ΟΝΕ ζητά το Ευρωκοινοβούλιο.
Στην προσωρινή έκθεση που υιοθετήθηκε, τα µέλη του ΕΚ αναφέρουν ότι ο µεταρρυθµισµένος Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Σταθερότητας (ESM) θα πρέπει να παίξει έναν πιο εξέχοντα ρόλο στη διαχείριση των
προγραµµάτων οικονοµικής στήριξης, από
κοινού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε
στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να διασφαλίσει ότι το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ διαθέτει περισσότερη αυτονοµία. Η µεταρρύθµιση θα
πρέπει να στοχεύει στη συνέχιση της πρωταρχικής αποστολής του ESM, που είναι να
παρέχει µεταβατική οικονοµική στήριξη σε
κράτη µέλη που την έχουν ανάγκη, δίνο-

Open day

Η Nestlé, µε αφορµή την Παγκόσµια
Ηµέρα Νερού, ανοίγει για πρώτη φορά,
το Σάββατο 23 Μαρτίου, τις πόρτες του
εργοστασίου ΚΟΡΠΗ στο Μοναστηράκι
Βόνιτσας, για να παρουσιάσει τις
γραµµές παραγωγής του φυσικού
µεταλλικού νερού ΚΟΡΠΗ, τις µεθόδους
που εφαρµόζει για την παραγωγή του
και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας µε
στόχο την εξοικονόµηση νερού.

ντας του τη δυνατότητα να διασφαλίσει αυτή τη στήριξη, ανέφεραν τα µέλη του ΕΚ.
Η αναφορά υπογραµµίζει ότι ο µεταρρυθµισµένος Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Σταθερότητας θα πρέπει να έχει από µόνος του τη δυνατότητα να αναλύει τις µακροοικονοµικές συνθήκες σε όλη την ΕΕ,
χωρίς να αντικαθιστά την εποπτεία που
παρέχεται στην ΕΕ από τους οικονοµικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο µεταξύ, 15 ηµέρες αποµένουν ως
την ηµεροµηνία που θεωρητικά το Brexit
θα γίνει πραγµατικότητα, εντούτοις στο
ενδεχόµενο µίας µακράς παράτασης του
Άρθρου 50, που θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο για
να ξανασκεφθεί τη στρατηγική του, αναφέρεται µε µήνυµα του στο Twitter,
o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

ZARO’S

Με αύξηση στον τζίρο και περαιτέρω
ενίσχυση του µεριδίου του στην ελληνική
αγορά, έκλεισε το 2018 το φυσικό
µεταλλικό νερό ZARO’S. Πιο
συγκεκριµένα, όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών
για τη χρήση του 2018 ανήλθε σε
13,634 εκατ. ευρώ έναντι 11,807 εκατ.
ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση,
παρουσιάζοντας αύξηση 15,5%.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο νέος τρόπος εισόδου των αγροτών
στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σ

το προηγούµενο άρθρο µου, αναφέρθηκα
στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στην
πλατφόρµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριµένα, εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου εισόδου στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου, αντί
να χρησιµοποιούµε τους κωδικούς
taxis, πλέον απαιτείται η ύπαρξη ατοµικού email και µοναδικού κωδικού, στερήθηκε η δυνατότητα από
τους λογιστές να αντλούν πληροφοριακά στοιχεία για λογαριασµό
ΜΑΑΕ
των πελατών τους αγροτών – παραΌλοι οι παραγωγοί
γωγών οποιασδήποτε µορφής (παέχουν υποχρέωση
ραγωγοί, αγρότες ειδικού, κανονιεγγραφής στο Μητρώο
κού καθεστώτος, ετεροεπαγγελµαΑγροτών
τίες κλπ). Γιατί;
Επειδή κανένας λογιστής δεν έχει email του αγρότη – πελάτη του,
ούτε φυσικά τον κωδικό εισόδου
στο σύστηµα.
Στοιχεία
Επειδή οι 9 στους 10 παραγωγούς
Το email και ο κωδικός
δεν γνωρίζουν καν, ότι έχουν email.
εισόδου είναι ιδιοκτησία
Μα είναι δυνατόν θα πει κάποιος;
του αγρότη και
Ναι, γιατί το email το έχουν δηµιουρκανενός άλλου
γήσει οι Φορείς Α’ προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης
της δήλωσης καλλιέργειας, είµαι δε
σίγουρος ότι το έχουν δώσει στους
παραγωγούς µαζί µε το αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας, αλλά ποτέ κανείς δεν έχει συγκρατήσει αυτή την ενηµέρωση που του έγινε.
Υπήρξε ένα σχόλιο στο προηγούµενο άρθρο µου, από
κάποιον κύριο/α στο οποίο γράφει µεταξύ άλλων: «Λάθος, λάθος, λάθος... η µοναδική πρόσβαση που χρειάζεται ο λογιστής για την άντληση των στοιχείων είναι
µέσα από το https://tax-attestation.opekepe.gr στο οποίο µπορεί να συνδεθεί µε τους κωδικούς του taxis».
Επειδή είναι αγνώστων στοιχείων (Ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα κλπ),
έχει ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε
µένα: τα στοιχεία µου είναι γνω-

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

Συνεργασία µεταξύ αγρότη,
λογιστή και Φορέα Α’
Όλοι όσοι παράγουν και πουλάνε νωπά και
ευαλλοίωτα προϊόντα, φροντίστε να πάρετε στα
χέρια σας το email και τον κωδικό εισόδου στο
σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεργαστείτε µε το
φορέα Α’ που συντάσσει τη δήλωση
καλλιέργειας σας και στη συνέχεια στο λογιστή
σας για ενηµέρωση. Κι όσοι δεν είστε
γραµµένοι στο µητρώο Αγροτών, ξεκινήστε
από... χθες. Η υποχρέωση παραµένει χρόνια
τώρα, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το
θέµα µε την πλατφόρµα εξόφλησης των
τιµολογίων σε 60 ηµέρες.

στά σε όλους και γράφω πάντα µε ονοµατεπώνυµο.
Ως ελάχιστο δείγµα έντιµης συµπεριφοράς, θα ήθελα ο αγαπητός αναγνώστης, να βγει και να σχολιάσει
µε ονοµατεπώνυµο και µε αναφορά στην ιδιότητα του.
Επιπλέον, θα τον ευχαριστήσω γιατί µου έδωσε το ερέθισµα για το σηµερινό µου άρθρο.
Ποιες είναι οι ευθύνες αγρότη-παραγωγού;
Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει ο φοροτεχνικός, σε
ποιον φορέα έκανε τη δήλωση καλλιέργειας;
Έφτιαξε ή όχι email;
Έχει εγγραφεί ή όχι στο αντίστοιχο µητρώο;
Έχει ενηµερωθεί ή όχι για τις υποχρεώσεις του απέναντι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;
Είναι µερικά από τα ερωτήµατα που πρέπει άµεσα
να προβληµατίσουν, να ανησυχήσουν και τελικά να
συνετίσουν τους αγρότες, οδηγώντας τους στην ορθή ενηµέρωση και την καθηµερινή πληροφόρηση.
Όποιος θεωρεί από τους παραγωγούς οποιασδήποτε κατηγορίας, ότι η µόνη τους ευθύνη είναι να µάθουν εγκαίρως πότε θα µπουν οι επιδοτήσεις στο λογαριασµό τους, είναι µακριά νυχτωµένοι.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ (ειδικού
καθεστώτος, κανονικού καθεστώτος, συνταξιούχοι, υπάλληλοι, επαγγελµατίες µε αγροτικά εισοδήµατα), έχετε υποχρέωση να είστε εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Αγροτών και αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Κοντολογίς, αυτά που αναφέρει ο φίλος αναγνώστης δεν ενδιαφέρουν κανένα λογιστή:
Εάν φίλε πελάτη-αγρότη έχεις email, θα µου το φέρεις µαζί µε τον κωδικό για να µπορέσω να µπω στο
σύστηµα για λογαριασµό σου.
Εάν δεν τα έχεις, θα πρέπει να ψάξεις να τα βρεις.
Εάν δε µπορείς να τα βρεις ή δεν έχεις, απευθύνεσαι στο γραφείο µε τον οποίο συνεργάζεσαι για τη
σύνταξη της δήλωσης ΟΣ∆Ε και τα ζητάς: το email και
ο κωδικός εισόδου είναι δικά σου και κανενός άλλου.
Και δεν έχει κανείς το δικαίωµα να τους κρατά και να
σου αρνηθεί την παραχώρηση τους.
Λέει ο φίλος αναγνώστης, ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται µε τους κωδικούς taxis και
δεν χρειάζεται τίποτε άλλο ο λογιστής. Φαντάζοµαι ότι
αυτό γράφηκε από άγνοια, διαφορετικά είναι εσκεµµένο ψέµα και παραπληροφόρηση.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται, αφορά
τις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες δεν µας καίγεται καρφί ως λογιστές-φοροτεχνικοί. Εµάς µας ενδιαφέρει η κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, η οποία είναι αυτή που οδηγεί στο συµπέρασµα για το αν
κάποιος έχει υποχρέωση να ενταχθεί ή όχι στα βιβλία.
Ως φοροτεχνικός, δεν έχω καµία υποχρέωση να µπω
πουθενά και για κανέναν πελάτη-αγρότη. Ότι µπαίνω
στην εφαρµογή, ή µάλλον έµπαινα µέχρι τώρα, έλεγχα
τις υποχρεώσεις σου και σε ενηµέρωνα ότι πρέπει ή δεν
πρέπει να ενταχθείς στο καθεστώς των βιβλίων, δεν το
έκανα από υποχρέωση. Συµπερασµατικά: η ενηµέρωση και παρακολούθηση του µητρώου νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων, ουδεµία σχέση έχει µε τις συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση και ενηµέρωση των βιβλίων ενός παραγωγού.

Παράταση στην λειτουργία της πλατφόρµας
εξόφλησης τιµολογίων
Η προθεσµία για την ενηµέρωση των
τιµολογίων και την εξόφληση εντός
60 ηµερών, τρέχει ήδη. Είναι δεδοµένο ότι
θα υπάρξει παράταση καθώς, οι επισηµάνσεις
που έγιναν µε παρέµβαση στο ΥΠΑΑΤ
είναι αρκετές για την επανεξέταση του
εγχειρήµατος και τον τρόπο λειτουργίας του.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Βαμβακάς φέτος
ο τυχερός με το νέο
Hilux από Sipcam
Ο Λαρισαίος Αραμπατζής Δημήτρης παρέλαβε
το κλειδί παρουσία των επικεφαλής της εταιρείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Με ένα ολοκαίνουργιο Toyota Hilux
βρέθηκε ο Λαρισαίος βαµβακοπαραγωγός, Αραµπατζής ∆ηµήτρης,
που ήταν και ο µεγάλος τυχερός
του προωθητικού προγράµµατος
της Sipcam Ελλάς για το 2018. Η
παράδοση πραγµατοποιήθηκε στα
πλαίσια της Agrothessaly από τον
γενικό διευθυντή του πολυεθνικού οµίλου Alberto Dezza και τον
γενικό διευθυντή της Sipcam Ελλάς Απόστολο Σαµούδη.
Ευχές για καλοτάξιδο και καλές
παραγωγές έδωσε ο κ. Σαµούδης
στον νικητή για την επιτυχία του,
συνεχάρη όλους όσους έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα-κλήρωση, για
την εµπιστοσύνη τους στα προϊόντα της Sipcam για τις καλλιέργειές τους και ανακοίνωσε µεταξύ άλλων την απόφαση της εταιρείας να δώσει και άλλα δώρα
σε λαχνούς πέρα από τον πρώτο.
Να σηµειωθεί εδώ, πως ο µεγάλος τυχερός (µέσα από συνολικά 15.000 συµµετοχές) Αραµπατζής ∆ηµήτρης, συµµετείχε στην
κλήρωση αγοράζοντας το ζιζανιοκτόνο Axion Combi και το εντοµοκτόνο Zippy GEO από το Γεωπονικό κατάστηµα του Αχιλλέα
Συµπίκου στην Λάρισα. Από την
πλευρά του ο κ. Dezza, µίλησε για

την πρόθεση περαιτέρω ενίσχυσης
της παλέτας των προϊόντων ειδικής θρέψης της Sipcam – OXON
για την διεκδίκηση µεγαλύτερων
µεριδίων στην ελληνική αγορά.

Η παρουσία στην Agrothessaly
Στο καλαίσθητο περίπτερό της C8
κατά τη διάρκεια της Agrothessaly,
η εταιρεία πέρα από τα ήδη γνωστά προϊόντα της, παρουσίασε τη
νέα σειρά φυτοπροστατευτικών
και προϊόντων θρέψης. Πρόκειται για κωδικούς που πρόσφατα
ενέταξε στο υπάρχον φάσµα των
προσφερόµενων λύσεων, µετά την
ολοκλήρωση της συµφωνίας για
την εξαγορά τους, από την Delta
Gamma Agro ΑΒΕΕ.
Κατά τη διάρκεια της σύντοµης
παρουσίασης που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της έκθεσης, ο γενικός διευθυντής της Sipcam Ελλάς Απόστολος Σαµούδης, αφού
υπογράµµισε την ολοκληρωµένη
κάλυψη που προσφέρουν στους
βαµβακοπαραγωγούς τα προϊόντα της εταιρείας, αναφέρθηκε και
στις νέες δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ειδική θρέψη. Στη
συνέχεια, ο Alberto Dezza, περιέγραψε τη διεθνή στρατηγική του
Οµίλου στον τοµέα αυτόν επισηµαίνοντας ότι η θυγατρική του Οµίλου στην Ελλάδα, υλοποιεί πλέον τη διεθνή στρατηγική ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας µια σηµα-

Ο Απόστολος Σαµούδης, γενικός διευθυντής της Sipcam Ελλάς,
παρέδωσε στον Λαρισαίο νικητή της κλήρωσης ∆ηµήτριο Αραµπατζή
το αυτοκινήτο Toyota Hilux κατά τη διάρκεια της Agrothessaly.

Ανάπτυξη
Στόχος είναι η περαιτέρω
ενίσχυσης της παλέτας
των προϊόντων ειδικής
θρέψης της εταιρείας
Sipcam – OXON

ντική εξαγορά που τονώνει σηµαντικά την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τοµέα προϊόντων
ειδικής θρέψης. Στην έκθεση έδωσε το παρών και ολόκληρη η επιστηµονική οµάδα της Sipcam Ελλάς, η οποία πρόσφατα ενίσχυσε
το δυναµικό της µε τέσσερις νέους γεωπόνους, που διαθέτουν
αξιόλογη εµπειρία σε θέµατα φυτοπροστασίας και ειδικής θρέψης.

Στρατηγικές συνεργασίες
Η Sipcam Ελλάς, είναι µέλος του
ιταλικού πολυεθνικού οµίλου SipcamOXON, ο οποίος δραστηριοποιείται
από το 1946 στην σύνθεση, παραγωγή και εµπορία αγροχηµικών. Ο Όµιλος έχει ισχυρή διεθνή παρουσία
µέσα από ιδιόκτητες παραγωγικές
µονάδες σε Ιταλία, Ισπανία, Βραζιλία και Κίνα καθώς και µέσα από ένα παγκόσµιο δίκτυο διανοµής και
εµπορίας προϊόντων.

Μέσα από αξιόλογες στρατηγικές συνεργασίες όπως µε την Ιαπωνική Sumitomo Corp. που διαθέτει ισχυρή παρουσία στην έρευνα, ανάπτυξη και εµπορία γεωργικών φαρµάκων, η Sipcam-OXON
διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά
καινοτόµα προϊόντα που αξιοποιούν τις τεχνολογίες αιχµής της ιαπωνικής βιοµηχανίας.
Επίσης, υλοποιώντας σειρά στρατηγικών εξαγορών όπως αυτή της
ελβετικής Sofbey, o Όµιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε
προϊόντα θρέψης και βιοδιεγέρτες,
επιταχύνοντας την ανάπτυξή του
στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα
δραστηριοποιείται από το 2002, µέσω της θυγατρικής του Sipcam Ελλάς, η οποία διαθέτει οργανωµένο
εµπορικό δίκτυο και πλήρως στελεχωµένο τεχνικό τµήµα που παρέχει ολοκληρωµένη επιστηµονική υποστήριξη.
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Με 589 ψήφους υπέρ, 72 κατά
και 9 αποχές το ευρωκοινοβούλιο
ενέκρινε την Τρίτη (12/03)
νέα νοµοθεσία για έντεκα
εκατοµµύρια ευρωπαϊκές φάρµες
που συναλλάσσονται µε πολύ
λιγότερους και συχνά ισχυρότερους
επεξεργαστές, διανοµείς, εµπόρους
λιανικής.

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Αστυνομικά
πασχίζει
η Κομισιόν μήπως
και κάμψει τις
αθέμιτες πρακτικές
Με νέες ρυθμίσεις επιχειρεί η Ε.Ε.
να επιβάλει, μέχρι τον Απρίλιο του 2021,
«απαγορευτικό» σε 16 αθέμιτες πρακτικές
των προμηθευτών εις βάρος των αγροτών

Να απαγορεύσουν νοµοθετικά 16 αθέµιτες εµπορικές
πρακτικές που εφαρµόζονται στη σχέση αγροτών και
προµηθευτών, θα είναι υποχρεωµένα όλα τα κράτη-µέλη, καθώς η ΕΕ θέτει το επόµενο διάστηµα σε εφαρµογή
υποχρεωτικούς κανόνες. Η οδηγία σεβόµενη τους ήδη
υπάρχοντες νόµους σε πολλά κράτη-µέλη, εξασφαλίζει
ένα ελάχιστο δίχτυ προστασίας που θα είναι κοινό στην
ΕΕ. παρόλα αυτά, όταν το κάθε κράτος θα την ενσωµατώνει, µπορεί να επιλέξει να εισάγει αυστηρότερες ρυθµίσεις αλλά όχι ελαστικότερες.
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία αγροτών και µικροµεσαίων προµηθευτών που πρότεινε η Κοµισιόν τον Απρίλιο του 2018, και υιοθετήθηκε πρόσφατα
και από το Ευρωκοινοβούλιο, µένει να επισφραγιστεί και
από το Συµβούλιο στη σύνοδο που έχει προγραµµατιστεί
για τον Απρίλιο του 2019. Ακολούθως τα κράτη-µέλη θα
έχουν την υποχρέωση να µεταγράψουν τους κανόνες σε
εθνική νοµοθεσία µέχρι τον Απρίλιο του 2021 και να την
εφαρµόσουν έξι µήνες µετά από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Βασικές αρχές της Οδηγίας είναι η προστασία
αγροτών, αγροτικών ενώσεων και προµηθευτών αγροδιατροφικών προϊόντων που θεωρούνται «αδύναµοι» έναντι «ισχυρότερων» αγοραστών, είτε είναι εγγεγραµµένοι στο ίδιο κράτος είτε σε διαφορετικά, ακόµη και εκτός
ΕΕ. Παίρνει τη µορφή απαγόρευσης 16 αθέµιτων εµπορικών πρακτικών και προβλέπει εποπτεία της αποφυγής τους από τις αρχές του κάθε κράτους-µέλους. Μάλιστα, οι περιορισµοί αφορούν και οργανώσεις παραγω-

γών, για παράδειγµα συνεταιρισµούς όταν αγοράζουν
προϊόντα από τους αγρότες-µέλη τους αλλά και τους δηµόσιους φορείς που αγοράζουν τρόφιµα.

Οι δέκα πολύ «µαύρες» αθέµιτες εµπορικές πρακτικές:
1) Πληρωµές πέρα των 30 ηµερών για ευπαθή αγροτικά προϊόντα και τρόφιµα,
2) Πληρωµές πέρα των 60 ηµερών για άλλα προϊόντα
αγροδιατροφής.
3) Ακυρώσεις παραγγελιών για ευπαθή προϊόντα αγροδιατροφής χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση.
4) Μονοµερή µετατροπή όρων συµβολαίου από τον
αγοραστή.
5) Πληρωµές που δεν σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη αγοραπωλησία.
6) Το ρίσκο της απώλειας και της χειροτέρευσης της
ποιότητας να µετακυλίεται στον προµηθευτή
7) Άρνηση εκ µέρους του αγοραστή να επιβεβαιωθεί
και γραπτώς η συµφωνία διάθεσης και ας το έχει ζητήσει η άλλη πλευρά.
8) Κακή χρήση εµπορικών µυστικών από την πλευρά του αγοραστή.
9) Εµπορικά αντίποινα από τον αγοραστή.
10) Μεταφορά του κόστους εξέτασης παραπόνων του
πελάτη στον προµηθευτή.

Οι γκρίζες πλην όµως ανεκτές πρακτικές
Οι γκρίζες πρακτικές που γίνονται ανεκτές εάν υπάρχει εξαρχής ξεκάθαρη συµφωνία έχουν να κάνουν µε
τις ενέργειες της προώθησης, του µάρκετινγκ και της διαφήµισης, της στελέχωσης των εγκαταστάσεων του α-
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Φραγή στα εμπορικά αντίποινα
και προστασία καταγγελόντων
Η Οδηγία που απαγορεύει 16 συγκεκριµένες εµπορικές πρακτικές ως «άδικες»,
κάνει παράλληλα τον διαχωρισµό ανάµεσα σε «µαύρες» και «γκρίζες». Οι
αποκαλούµενες «µαύρες» ορίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ οι «γκρίζες» επιτρέπονται αρκεί οι δύο πλευρές
να έχουν συµφωνήσει εκ των προτέρων µε τρόπο σαφή πάνω στα διµερή
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ώστε να εξασφαλίζεται προβλεψιµότητα
και διαφάνεια. Όπως διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο µε τις λεπτοµέρειες της
Οδηγίας, δεν απαγορεύονται οι άδικες εµπορικές πρακτικές γενικά αλλά
έµφαση δίνεται σε όσες θεωρούνται περισσότερο επιζήµιες. Θεωρήθηκε
απαραίτητη η περιγραφή τους ώστε οι αγρότες να πληρώνονται στην ώρα
τους, να µην βλέπουν τις παραγγελίες τους να ακυρώνονται για ευπαθή
προϊόντα χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση και να µη χρειάζεται να πληρώνουν για
τρόφιµα που πετιούνται. Παροτρύνονται οι προµηθευτές να ζητούν σύναψη
γραπτών συµβολαίων, ενώ οι αγοραστές δεν επιτρέπεται να τους απειλούν µε
«εµπορικά αντίποινα» όταν εκείνοι καταχωρούν παράπονα.

γοραστή, για τις ανάγκες των οποίων ο αγοραστής προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες στον προµηθευτή προκειµένου να αναδειχθεί καλύτερα το προϊόν, έχοντας όµως την απαίτηση από τον προµηθευτή να συνεισφέρει στα έξοδα. Ακόµη, σχετίζονται µε επιστροφή αδιάθετων προϊόντων, επιβάρυνση του προµηθευτή για απόθεµα, τιµολόγηση.

Ποιους και ποια προϊόντα αφορά
Παραδείγµατα προϊόντων που αφορά η Οδηγία είναι οι ντοµάτες, τα µήλα, τα δηµητριακά, τα ψάρια και οι γαρίδες, το ζαµπόν, το γάλα, το τυρί, τα
κοµµένα λουλούδια, τα ζώα, οι ζωοτροφές και όσα έχουν υποστεί επεξεργασία όπως η σοκολάτα, τα έτοιµα γεύµατα, τα αλλαντικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα επάλειψης ή γιαούρτια.
Όπως σηµειώνεται, η ασυµµετρία
στη διαπραγµατευτική δύναµη µπορεί ντε φάκτο να οδηγήσει τους προµηθευτές να δεχθούν άδικες πρακτικές
προκειµένου να συνεχίσουν να διαθέτουν τα προϊόντα
τους και να διατηρήσουν τις εµπορικές τους σχέσεις µε
αγοραστές στη διατροφική αλυσίδα. Στην προστατευτική οµπρέλα της Οδηγίας εµπίπτουν κυρίως αγρότες,
συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεων και των συνεταιρισµών. Επίσης, µικρού και µεσαίου εύρους επιχειρήσεις όπως παρασκευαστές ή διανοµείς. Καλύπτει ακόµη
αγρότες και προµηθευτές αγροδιατροφικών προϊόντων
µε βάση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί τουλάχιστον

ή ο προµηθευτής ή ο αγοραστής να δραστηριοποιούνται
εντός ΕΕ. Ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής της δεν φτάνει
µέχρι τους τελικούς καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά το µέγεθος, ακολουθείται µια «προσέγγιση µε σκαλοπάτια»
που στηρίζεται στα δεδοµένα για τον τζίρο που θεωρείται ότι αντανακλούν τη διαφορετική διαπραγµατευτική
δύναµη µεταξύ αυτών που διαθέτουν τα προϊόντα τους
και όσων τα αγοράζουν. Για παράδειγµα, ένας µικρός
αγρότης µε τζίρο µικρότερο από 2εκατ. ευρώ, προστατεύεται κατά τη συναλλαγή του µε αγοραστές των οποίων η επιφάνεια ξεπερνά τα δύο εκατ.
ευρώ. Προµηθευτές µε τζίρο ανάµεσα
στα δύο και δέκα εκατοµµύρια ευρώ,
βρίσκουν µαξιλάρι απέναντι σε όσους
εµφανίζουν αγοραστική δύναµη µεγαλύτερη των 10 εκατ. ευρώ. Η προστατευτική λειτουργία καλύπτει προµηθευτές µε ακαθάριστα έσοδα µέχρι 350 εκατοµµύρια ευρώ. Σηµειώνεται, επίσης,
ότι έχει ακολουθηθεί η φιλοσοφία της
µίνιµουµ εναρµόνισης ούτως ώστε σε
περίπτωση που κάποιο κράτος-µέλος θελήσει να κατοχυρώσει προµηθευτές µεγαλύτερων µεγεθών να µπορεί εντός της εθνικής νοµοθεσίας. Για τον υπολογισµό
της οικονοµικής επιφάνειας ενός προµηθευτή ή ενός
αγοραστή, λαµβάνεται υπόψη και ο τζίρος της ένωσης
στην οποία ενδεχοµένως είναι µέλος. Όταν ένας πάροχος συναλλάσσεται µε δηµόσιο φορέα, έχει τη δυνατότητα να καταφύγει σε προστασία από αθέµιτες πρακτικές ανεξάρτητα από το ύψος του τζίρου.

Ο ∆αυίδ νικά
το Γολιάθ;
Ο Εισηγητής της
Οδηγίας Πάολο
ντε Κάστρο
(Ιταλία) από την
ευρωοµάδα
των Σοσιαλδηµοκρατών, δήλωσε
πως για πρώτη
φορά αγρότες,
παραγωγοί και
καταναλωτές δεν
θα υφίστανται
bulling από τους
µεγάλους παίκτες
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Παράδειγµα
δίκαιου ντηλ
και αγαστής
συνεργασίας
Η Οδηγία αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης
ατζέντας για να αντιµετωπιστούν
περιπτώσεις αναποτελεσµατικής λειτουργίας
του ανταγωνισµού, που περιλαµβάνει
ενθάρρυνση της συνεργασίας παραγωγών
µέσω του κανονισµού Omnibus για την ΚΑΠ
που ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2018,
όπως και µέτρα στην κατεύθυνση της
διαφάνειας στην αγορά.
Η Κοµισιόν θα πλαισιώνει τη συνεργασία
µεταξύ των εθνικών µηχανισµών των
κρατών-µελών που θα επιβλέπουν την
εφαρµογή της Οδηγίας. Προβλέπονται
τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγή
πληροφοριών (µέσα
και από τη δηµιουργία
διαδικτυακής
Απώλεια
πλατφόρµας),
Οι µικρές
συζήτηση καλών
αγροτικές
πρακτικών σε ό,τι
µονάδες
αφορά τη
χάνουν
συµµόρφωση µε όσα
σχεδόν το 2%
προβλέπει η Οδηγία,
του τζίρου
συνεργασία σε
τους από
περιπτώσεις όπου
τις αθεµιτες
εµπλέκονται
πρακτικές
περισσότερες από µία
χώρα. Επιπρόσθετα,
για να ξεπεραστούν τα
εµπόδια που
συναντούν όσοι
επιθυµούν να προχωρήσουν σε καταγγελία,
που σχετίζονται µε την οικονοµική
επιβάρυνση που συνεπάγεται µια δικαστική
διαµάχη και τον φόβο εµπορικών
αντιποίνων, δίνεται η δυνατότητα
προστασίας της ταυτότητας τους.
Να σηµειωθεί στο κείµενο της Οδηγίας,
παρουσιάζεται µε γλαφυρό τρόπο
παράδειγµα δίκαιης συµφωνίας µε υπηρεσίες
µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε το παράδειγµα
κατάστηµα λιανικής επιθυµεί να διαφηµίσει
στο τοπικό ραδιόφωνο και σε διαφηµιστικά
φυλλάδια τα παϊδάκια αρνιού και άλλα υλικά
για µπάρµπεκιου. Το ορθό είναι η επιχείρηση
να ζητήσει από τον κτηνοτρόφο µε τον οποίο
συνεργάζεται µεγαλύτερες ποσότητες σε
µειωµένη τιµή και οικονοµική στήριξη στην
καµπάνια προώθησης. Ο ίδιος θα στήσει
χώρο µπάρµπεκιου στο µαγαζί του, θα
χρησιµοποιήσει ένα ψυγείο και προσωπικό. Ο
κτηνοτρόφος το βρίσκει καλή ιδέα για τις
πωλήσεις του, συζητούν το διάστηµα που θα
διαρκέσει, το εκτιµώµενο κόστος της
διαφηµιστικής καµπάνιας και συµφωνούν
στην τιµή που θα πωλούνται τα παϊδάκια.
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Δουλειές με καινοτόμα σνακ

από το Κιλκίς οι μέτοχοι της Δωδώνη
Η Lime Capital Partners εξαγόρασε το 44,73% της εταιρείας Unismack
Πρωτοποριακά σνακ, vegan, πρωτεϊνούχα στο πορτοφόλιο της εταιρείας
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Το 99% της
παραγωγής της
Unismack εξάγεται
στις ΗΠΑ, στη
Μεγάλη Βρετανία,
στην Αυστραλία και
σε 15 ακόµη αγορές.

Στην εταιρεία U& S Unismack AEBEE από το Κιλκίς, µια οικογενειακή επιχείρηση αµιγώς εξαγωγική, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων σνακ, µε εξειδίκευση στις κατηγορίες Gluten & Allergen Free,
Vegan, High Protein and Natural, αποφάσισαν
να επενδύσουν οι βασικοί µέτοχοι της γαλακτοβιοµηχανίας ∆ωδώνη.
Συγκεκριµένα, η Lime Capital Partners Ltd (LCP)
συµφώνησε µε το Επενδυτικό Κεφάλαιο Piraeus
Taneo Capital (PTCF) για την απόκτηση του 44,73%
της εταιρείας U&S Unismack ΑΒΕΕ και ως εκ τούτου
θα γίνει ο µεγαλύτερος µέτοχος της Unismack µαζί
µε την οικογένεια Στρατάκη. Σηµειωτέον, η πρώτη
επένδυση των συνεργατών της LCP στην Ελλάδα
πραγµατοποιήθηκε το 2012, µε την εξαγορά της
∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε., την οποία αναδιάρθρωσαν επιτυχώς και συνεχίζουν να διαχειρίζονται µέσω της εταιρείας συµµετοχών SI Foods Ltd.

Η Unismack ABEE ιδρύθηκε το 2006 από την οικογένεια Στρατάκη στο Κιλκίς και τα προϊόντα της
πωλούνται υπό την εµπορική ονοµασία Wellabys
και µε άλλα αναγνωρισµένα σήµατα παγκοσµίως.
Η Unismack αποτελεί µία εταιρεία µε ιδιαίτερα
θετικά µεγέθη, καθώς το οικονοµικό έτος 06.2017
– 06.2018, κατέγραψε έσοδα ύψους 4,78 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας το 99% των πωλήσεών της σε
αγορές του εξωτερικού. Κατά το τρέχον έτος, οι πωλήσεις της αυξάνονται µε ρυθµό 35% και η εταιρεία
έχει ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πλάνο επέκτασης,
που περιλαµβάνει επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ.
Για το 2019, βασικοί στόχοι της Unismack είναι να
τριπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα και να
αξιοποιήσει ελκυστικές ευκαιρίες περαιτέρω διείσδυσης στην ταχέως αναπτυσσόµενη κατηγορία υγιεινών σνακ παγκοσµίως.
Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Στρατάκη, πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο της Unismack Α.Ε, η συµφωνία αυτή αποτελεί ορόσηµο για την εταιρεία ώστε να ξεκινήσει την επόµενη φάση ανάπτυξης σε
διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα.

Προς τα κάτω, πιθανά από 1η Μαΐου, ο ΦΠΑ
για τη βιομηχανία λιπασμάτων στην Κίνα

Η ελαφρύτερη
φορολογική επιβάρυνση
µπορεί να σηµάνει
αύξηση τιµών για τα
λιπάσµατα και τα υλικά
που δεν έχουν υποστεί
επεξεργασία, σύµφωνα
µε παράγοντες της
αγοράς που επικαλείται το
worldfertilizer.com.

ΝΕΑ

Ο ΣΒΕ συνυπογράφει το
µανιφέστο Industry4Europe

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος
συνυπέγραψε, την κοινή διακήρυξη της
συµµαχίας Industry4Europe προς τους Αρχηγούς
Κρατών και Κυβερνήσεων για να θέσουν τη
βιοµηχανία στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής την επόµενη 5ετία (2019-2024). Η
διακήρυξη ζητά µεταξύ άλλων από την Κοµισιόν
να ορίσει Αντιπρόεδρο αποκλειστικά για τη
βιοµηχανία και να παρουσιάσει σύντοµα µία
µακροχρόνια βιοµηχανική στρατηγική για την ΕΕ.

Επιβλέπων εντολοδόχος για έλεγχο
Ανδροµέδα, Νηρέα και Σελόντα

Τη διαµόρφωση του ΦΠΑ από το 16% στο 13% για
τις περισσότερες βιοµηχανίες, και από το 10% στο
9% για κλάδους όπως οι µεταφορές και οι κατασκευές ανακοίνωσε ο Κινέζος Πρωθυπουργός Li
Keqiang κατά τη διάρκεια του εθνικού λαϊκού συνεδρίου στο Πεκίνο. Εντούτοις, σύµφωνα µε την
Αrgus Media, η περικοπή του ΦΠΑ στην Κίνα εκτιµάται πως δεν θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στο εµπόριο λιπασµάτων και ακατέργαστων υλικών,
ούτε στην τιµή τους µακροπρόθεσµα. Βέβαια, στο
άκουσµα της απόφασης καταγράφηκε µια αρχική περιορισµένη µείωση στις εγχώριες τιµές θείου που έπεσε 10 γουάν ανά τόνο (ή ενάµιση αµερικανικό δολάριο ανά τόνο), αλλά εκλαµβάνεται

περισσότερο ως µια θερµή αντίδραση παρά ως απαρχή µιας τάσης. ∆εν έγινε γνωστή η ακριβής ηµεροµηνία εφαρµογής αλλά θεωρείται πιθανό να
αρχίσει να ισχύει από την 1η Μαΐου, όπως πέρυσι. Η κεντρική κινεζική κυβέρνηση διαµόρφωσε
την προηγούµενη χρονιά προς τα κάτω τον ΦΠΑ,
στο 16% για τα ακατέργαστα υλικά λίπανσης από το 17%, και στο 10% στα λιπάσµατα από 11%.
Το ΦΠΑ για ακατέργαστες ουσίες λίπανσης, όπως η αµµωνία, ο φωσφορίτης και το θείο αναµένεται να πέσει στο 13%, µε τα έτοιµα λιπάσµατα όπως η ουρία, το διαµµωνικό φωσφορικό άλας
(DAP), και τα NPKs (αζώτου-φωσφόρου-κάλιου) να
διαµορφώνονται στο 9%.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η
Απόφαση ΕΕ και την ταχύτερη ολοκλήρωση της
εν θέµατι συναλλαγής, θα διοριστεί, µεταξύ
άλλων, επιβλέπων εντολοδόχος (monitoring
trustee), ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο µέρος, θα
παρακολουθεί τη διαδικασία και θα ενηµερώνει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία
υλοποίησης των δεσµεύσεων σύµφωνα µε τους
όρους της Απόφασης ΕΕ.

Στο ΦΕΚ η άδεια στην «Tikun
Olam Greece ΑΕ» για κάνναβη
∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η
έγκριση της άδειας εγκατάστασης πενταετούς
διάρκειας στην εταιρεία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.» για καλλιέργεια, εµπορία και µεταποίηση
βιοµηχανικής και φαρµακευτικής κάνναβης. Η εταιρεία
θα αξιοποιήσει έκταση περίπου 40,2 στρεµµάτων στα
Εξαµίλια, του δήµου Κορινθίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στους στόχους
της Unismack
για το 2019 να
τριπλασιάσει την
παραγωγική της
ικανότητα.
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Νέο ΑΤΜ
γάλακτος
ΘΕΣγάλα
στη Λάρισα
Εν µέσω της προσπάθειας εξεύρεσης λύσης και επενδυτή για ένεση ρευστότητας τουλάχιστον 1
εκατ. ευρώ, ο ΘΕΣγάλα, σε µια
προσπάθεια να κερδίσει τις εντυπώσεις, εγκαινίασε ένα νέο
Κατάστηµα Αυτόµατων Πωλητών
φρέσκου Γάλακτος, στη Λάρισα.
Σηµειωτέων στις 22 Μαρτίου, αναµένεται η συζήτηση επί της
αίτησης υπαγωγής του στο άρθρο 106Α του Πτωχευτικού Κώδικα που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
Εκτός από το νέο κατάστηµα, ξεκίνησε την επαναλειτουργία του
ATM που βρίσκεται στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, ενώ το
επόµενο διάστηµα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του συνεταιρισµού, Καταστήµατα Αυτόµατων Πωλητών Γάλακτος στην
πόλη θα εξελιχθούν σε συνεταιριστικές γωνιές γαλακτοκοµικών
προϊόντων ΘΕΣγάλα συν.

Στις 22 Μαρτίου αναµένεται
η συζήτηση επί της αίτησης
υπαγωγής του ΘΕΣγάλα στο
άρθρο 106Α του Πτωχευτικού
Κώδικα που κατέθεσε στο
Πρωτοδικείο Λάρισας.

(∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ)
ΑΠΟ

1,43
ΔΙΣ ΤΟ 2018

5,14

ΔΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2023

ΑΥΞΗΣΗ

29,15%

Ανάπτυξη 30% στα αγροτικά drones έως το 2023
Η αγορά αγροτικών drones ανερχόταν σε 1,43 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2018
και εκτιµάται ότι θα αυξηθεί σε 29,15% για να φτάσει τα 5,14 δισεκατοµµύρια
δολάρια µέχρι το 2023, σύµφωνα µε σχετική έκθεση για την παγκόσµια αγορά.
Σύµφωνα µε την έκθεση τα γεωργικά drones πρόκειται να γίνουν τα νέα εργαλεία
των αγροκτηµάτων και θα µπορούσαν να είναι η απάντηση στη βελτίωση του
αυτοµατισµού και τον ακριβή έλεγχο της παρακολούθησης και των λειτουργιών
της εκµετάλλευσης. Ωστόσο, η έλλειψη ενηµέρωσης και ένας περιορισµένος
αριθµός εξειδικευµένων επαγγελµατιών περιορίζουν την ανάπτυξη της αγοράς.

Οι πλατφόρμες egg
της Eurobank αποδίδουν
Σε νέα φάση περνά το πρόγραµµα
egg, διανύοντας τον έβδοµο χρόνο λειτουργίας του και έχοντας εξελιχθεί στο πλέον ολοκληρωµένο
πλαίσιο στήριξης νέων επιχειρηµατικών προσπαθειών στην Ελλάδα.
Το αναβαθµισµένο πλαίσιο λειτουργίας για την επιτάχυνση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας παρουσίασαν η Eurobank και το Corallia
του Ε.Κ. Αθηνά. Η απάντηση µέσω
του egg στις νέες προκλήσεις δίνεται µέσα από τις δύο διακριτές και
συµπληρωµατικές πλατφόρµες υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας:
Την Πλατφόρµα «Start-Up»,
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Με αύξηση
πωλήσεων
γιόρτασε
τα 70 η Lely

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ DRONES

ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΤΑ

Agrenda

που απευθύνεται σε επιχειρηµατικές οµάδες ή νεοφυείς εταιρείες
µε πρώιµες επιχειρηµατικές ιδέες.
Τη νέα Πλατφόρµα «Scale-Up»,
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο επιτάχυνσης της προϊοντικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε πιο ώριµα start-ups.
«Η απόφαση της Eurobank να επενδύσει στο egg, όλα αυτά τα χρόνια, 12 εκατ. ευρώ σε νέες, καινοτόµες ιδέες και επιχειρήσεις, έφερε θετικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα µε
κοινωνικό πρόσηµο», είπε σχετικά
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου.

Πολύ σηµαντική κατέστη
η περσινή χρονιά για την
ολλανδική εταιρεία
κατασκευής
κτηνοτροφικού
εξοπλισµού Lely, καθώς
όχι µόνο αύξησε τις
πωλήσεις της κατά 9%
αλλά γιόρτασε και τα 70
χρόνια συνεχούς πορείας
στον χώρο.
Η εταιρεία, η οποία
πρόσφατα παρουσίασε και
τη τελευταία γενιά του
ροµποτικού µηχανήµατος
αρµεγής Astronaut 5,
σηµείωσε πολύ καλές
πωλήσεις στην Ευρώπη
και την Ασία, ενώ
αντίθετα, οι χαµηλότερες
τιµές στο γάλα,
περιόρισαν λίγο την τάση
αύξησης των πωλήσεων
στην βόρεια Αµερική.
∆εν φάνηκε να πτοείται
όµως, αφού, όπως
αναφέρει δηµοσίευµα του
Profi, έχει ξεκινήσει µια
σηµαντική δραστηριότητα
σε Ουγγαρία, Ταϊβάν,
Ουρουγουάη, Αργεντινή
και όπως γνωρίζουµε η
παρουσίαση της υπάρχει
και στην Ελλάδα. Μάλιστα
το τελευταίο νέο έρχεται
από την Κίνα, εκεί όπου η
ολλανδική Lely άνοιξε τα
νέα της γραφεία.
Σύµφωνα µε όσα έχει
δηλώσει τελευταία ο
διευθύνων σύµβουλος της
Lely, Alexander van der
Lely, η εταιρεία στοχεύει
στην ανάπτυξη πλήρως
αυτόµατων λύσεων
αλµεκτηρίων, όπως είναι
το τελευταίο της
µηχάνηµα Orbiter µε ένα
πολύ σύγχρονο σύστηµα
επεξεργασίας γάλακτος
στις δυνατότητές του.
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Με υψηλούς στόχους
το νέο πρόγραμμα οίνου

Αύξηση τουλάχιστον 10% της αξίας των εξαγωγών ελληνικών
κρασιών σε Τρίτες χώρες, ως το 2023, προσδοκά το υπουργείο

Ποσοστό ίδιας
συµµετοχής και
κρατικής ενίσχυσης

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Τον στόχο της αύξησης των εξαγωγών σε αξία του ελληνικού κρασιού
κατά τουλάχιστον 10% µέχρι το 2023,
τόσο στην ΕΕ όσο και στις Τρίτες χώρες, σε σχέση µε τον µέσο όρο των
εξαγωγών της χώρας κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο,
θέτει το εθνικό πρόγραµµα στήριξης
του αµπελοοινικού τοµέα για τα έτη 2019-2023. Για την επίτευξη του
στόχου, ο προϋπολογισµούς του ειδικού µέτρου στήριξης «Προώθηση
οίνων σε τρίτες χώρες» ανέρχεται
στα 16 εκατ. ευρώ ανά έτος.
Η ενωσιακή συµµετοχή εδώ φτάνει το 50%, ήτοι 8 εκατ. ευρώ, ενώ η
εθνική συµµετοχή το 30%, δηλαδή
4,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το ειδικό µέτρο στήριξης για την ενηµέρωση στα κράτη µέλη το χρηµατοδοτικό σχήµα ορίστηκε στα 3,5 εκατ. ευρώ ανά έτος, µε την ενωσιακή συνεισφορά να φτάνει το 50%. Τα παραπάνω παρουσίασε σε ειδική ηµερίδα
του ΥΠΑΑΤ την Πέµπτη 14 Μαρτίου
στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, ο προϊστάµενος
του τµήµατος προγραµµάτων προώθησης οίνων και λοιπών προϊόντων,
Νικόλαος Ταβουλάρης.

∆ιπλασιασµός της µέσης τιµής
ανά λίτρο µέσα σε οχτώ χρόνια
Κατά τις δυο προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, 2009-2013
και 2014-2018, µε έτος αναφοράς το
2010, µέσω των προγραµµάτων προώθησης σε τρίτες χώρες, κατέστη δυ-

νατή η άνω του 100%
αύξηση της µέσης τιµής
ανά λίτρο ελληνικού κρασιού. Ειδικότερα, ενώ το 2010
η µέση τιµή ανά λίτρο ήταν 2,22
ευρώ, το 2018 αυτή έφτασε τα 4,77.
Στην περίπτωση των οίνων µε γεωγραφική ένδειξη ή ονοµασία προέλευσης, η τιµή ξεκίνησε το 2010 από
τα 3,27 ευρώ ανά λίτρο, για να φτάσει το περασµένο έτος τα 5,42 ευρώ
ανά λίτρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
και το γεγονός ότι αυξήθηκε η τιµή
διάθεσης της κατηγορίας «Άλλοι οίνοι», που αφορά προϊόντα που δεν
συµµετείχαν σε κάποιο πρόγραµµα,
η οποία από τα 1,12 ευρώ ανά λίτρο
το 2010, έφτασε τα 2,78 πέρυσι.
Παρόµοια ήταν και η πορεία της
αξίας των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, οι οποίες το 2010 ανήλθαν σε
12.815.393 ευρώ, ενώ το 2018, άγγιξαν τα 23.147.031 ευρώ.

Προτεραιότητα ΗΠΑ και Καναδάς
Το 47,47% του συνόλου των εξαγωγών σε τρίτες χώρες για το έτος
2018, απορροφήθηκε από τις ΗΠΑ,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ταβουλάρης, Ακολουθεί ο
Καναδάς µε ποσοστό 24,33% και µετά
η Αυστραλία και η Κίνα, µε ποσοστό
5,22 και 4,19 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι στις ΗΠΑ επιτεύχθηκε σχεδόν το µισό της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή
12.258.591 ευρώ για το έτος 2018,
οι δυο χώρες της Βορείου Αµερικής,
βρίσκονται στην Οµάδα 1 µε υψηλή
προτεραιότητα για τις δράσεις προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες.

Αιτία διαφωνίας µε αρκετούς ενδιαφερόµενους
οινοποιούς στάθηκε σύµφωνα µε τους
προϊσταµένους του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, το ποσοστό και οι προϋποθέσεις
προκειµένου κάποια δράση να λάβει κρατική
ενίσχυση. Ειδικότερα, η κρατική ενίσχυση θα
καλύπτει έσως και το 30% της επιλέξιµης δαπάνης,
όταν η εκστρατεία προώθησης δεν γίνεται υπέρ
συγκεκριµένων επιχειρήσεων ή υπέρ εµπορικών
σηµάτων, αλλά όταν προβάλλεται µόνο η ποιότητα,
η φήµη ή άλλα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ,
ΠΓΕ µιας συγκεκριµένης περιοχής, όπως αυτά
ορίζονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, καθώς
και ποικιλιακών οίνων. Σηµειώνεται εδώ πως στην
περίπτωση των δράσεων ενηµέρωσης στα κράτη
µέλη, δεν προβλέπεται καµία κρατική ενίσχυση.

Μέση τιμή
Υπερδιπλασιασµός της µέσης
τιµής του ελληνικού κρασιού
στις αγορές των Τρίτων χωρών
επετεύχθη κατά τη διάρκεια
των δύο προηγούµενων
προγραµµατικών περιόδων.

Αγορά στόχος
Ως οι πιο δηµοφιλείς προορισµοί
για τις ελληνικές εξαγωγές
οίνου αναδείχθηκαν ΗΠΑ και
Καναδάς, απορροφώντας 47,47
και 24,33% αντίστοιχα το 2018.
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Ενίσχυση

Η κρατική ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει
το 30% στις δράσεις προώθησης
οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ενώ θα αφορά µόνο
τις εκστρατείες εκείνες στις οποίες
θα προβάλλεται η ποιότητα, φήµη
ή συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
µιας περιοχής. Παράλληλα στις
δράσεις ενηµέρωσης εντός ΕΕ, δεν
προβλέπεται καµία κρατική ενίσχυση.

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΥΞΗΣΗ
ΑΞΙΑΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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Ψιλά γράμματα φυτοπαθολογίας
κόβουν αποδόσεις στο ελαιόλαδο
Ένα ανεμοβρόχι αρκεί για να υποβαθμιστεί και ποιοτικά η παραγωγή του προϊόντος,
ερευνητές βάζουν στο μικροσκόπιο το γλοιοσπόριο σε ειδική ημερίδα στη Σπάρτη
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αν η ζηµιά του δάκου ισούται µε ένα, η ζηµιά
του γλοιοσπορίου ισούται επίσης µε ένα. Ωστόσο, και τα δυο µαζί δεν κάνουν δυο, αλλά έξι. Η
αναδυόµενη ασθένεια του γλοιοσπορίου µπήκε κάτω από το ερευνητικό µικροσκόπιο σε ειδική ηµερίδα στη Σπάρτη υπό την αιγίδα της ΕΑΣ
Λακωνίας, µε αφορµή τα µεγάλα προβλήµατα
που δηµιούργησε το γλοιοσπόριο, τόσο σε θέµατα ποσότητας όσο και σε θέµατα ποιότητας,
την ελαιοκοµική χρονιά που πέρασε.
Εκεί αναδείχθηκε η ανάγκη να µπορεί η εγχώρια παραγωγή να ανταπεξέρχεται ακόµα και
σε δύσκολες, από άποψη καιρικών συνθηκών,
χρονιές αποδίδοντας και ποσοτικά, και κυρίως
ποιοτικά, αφού όπως τόνισε και ο πρόεδρος της

∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, η
ποιότητα αποτελεί µονόδροµο για την εγχώρια
παραγωγή, ενώ η διασφάλισή της, συγκριτικό
πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού, κατά τον
Νίκο Προκοβάκη, πρόεδρο της ΕΑΣ Λακωνίας.
Η πρώιµη συγκοµιδή και η άµεση έκθλιψη
καθίστανται εκ των ων ουκ άνευ, υποστήριξε
στην οµιλία του ο διευθυντής του εργαστηρίου φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Επαµεινώνδας Παπλωµατάς,
ο οποίος µεταξύ άλλων προέβαλλε επιτακτικά
την ανάγκη έρευνας για τις ελληνικές συνθήκες και ποικιλίες, αφού απ’ ότι φαίνεται Κορωνέικη και Λιανολιά, βρίσκονται στο στόχαστρο
της ασθένειας.
«Στην αειφορία δεν κάνουµε στάνταρτ πράγµατα» υποστήριξε η η Κατερίνα Αχείµαστου, ∆ιευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης της Βayer,

συµπληρώνοντας πως όταν ο παραγωγός µπορεί να αποδείξει στον έµπορο ή τον εισαγωγέα/
εξαγωγέα τι έχει κάνει στον ελαιώνα του, τότε
µπορεί να διεκδικήσει µια καλύτερη τιµή για
το προϊόν του.
Παράλληλα, για να γίνουν βιώσιµες στην Ελλάδα οι καλλιέργειες των ελαιοπαραγωγών, θα
χρειαστεί αφενός να διευρυνθεί η αλυσίδα αξίας σε όλα τα προϊόντα της ελιάς και αφετέρου
η οικοδόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων
σε ολόκληρη την αλυσίδα. «Καλλυντικά, φάρµακα, λιπάσµατα, φυσικά συντηρητικά τροφίµων, ενέργεια, σε αυτά να ανοιχτούν δραστηριότητες», υποστήριξε ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Στέλεχος Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας, κατά την οµιλία του, συµπληρώνοντας πως «στην αλυσίδα αξίας δεν ανήκει
µόνο η ελαιοπαραγωγή.

Ανταγωνισµός
Ο έντονος ανταγωνισµός και
η ελαιοκοµική κουλτούρα
της χώρας δεν αφήνουν
περιθώρια για εκπτώσεις στην
ποιότητα του ελαιολάδου,
ενώ πιο επίκαιρη από ποτέ
καθίσταται η έρευνα γύρω
από τις ασθένειες αλλά και
τις δυνατότητες µεταποίησης
των προϊόντων της ελιάς
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Εξασφάλιση παραγωγής
με προληπτικά μέτρα
και συνδυασμό
επεμβάσεων
Γνωστός από παλιά ο μύκητας, βρήκε κατάλληλες συνθήκες για να
εξαπλωθεί, πήρε νέα μορφή και αν δεν περιοριστεί απειλεί το ελαιόλαδο
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ευθείας διάτρηση της επιφάνειας του
καρπού, καθώς ο µύκητας τρυπάει τη
σάρκα της ελιάς µόνος του, είτε πιο εύκολα από πληγές. Ο ∆άκος είναι η κύρια αιτία δηµιουργίας πληγών στον ελαιόκαρπο.

maniatis@agronews.gr

Πιθανότατα οι αλλαγές στον καιρό και
συγκεκριµένα η µετατόπιση των βροχοπτώσεων προς τους µήνες Μάρτιο
και Απρίλιο έφεραν στο προσκήνιο το
γλοιοσπόριο, έναν µύκητα του γένους
Colletotrichum που ήταν γνωστή η ύπαρξή του, αλλά δεν είχε µέχρι πρόσφατα προκαλέσει µεγάλες ζηµίες,
σύµφωνα µε τον διευθυντή του εργαστηρίου φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επαµεινώνδα Παπλωµατά. Η ασθένεια που επιφέρoυν οι µύκητες του γένους λέγεται ανθράκωση και προσβάλει πολλά είδη φυτών.
Το γλοιοσπόριο αναδύεται, προσβάλλει καρπούς ώριµους, στο στάδιο του
µεταχρωµατισµού τους από κόκκινο
σε µαύρο και προκαλεί κύκλους σήψης, ενώ στα φύλλα µαύρα στίγµατα.
Πάνω στη σήψη παρατηρούνται µε ροζ-πορτοκαλί χρώµα τα σπόρια του µύκητα που µεταδίδονται µε το ανεµόβροχο και όχι µόνο µε τον αέρα. Τονίζεται από τον ∆ρ Παπλωµατά η σηµασία
της επιδηµιολογίας για να γίνει κατανοητός ο εχθρός και οι κινήσεις του.
Μετά από έντονες και παρατεταµένες
βροχές το φθινόπωρο και τον χειµώνα εξαπλώνεται µε καταστρεπτική επίπτωση. Στα φύλλα ξεκινάει από την
κορφή, καλύπτει όλο το φύλλο, δηµιουργεί καρποφορίες και σπόρια και
τα φύλλα συστρέφονται και πέφτουν.

Νέα δυναµικότερη µορφή

Ευπαθείς οι καρποί στην αλλαγή
χρώµατος από κόκκινο σε µαύρο.

Τα πεσµένα φύλλα αποτελούν εστίες µόλυνσης για το επόµενο έτος. Πέφτουν φθινόπωρο-χειµώνα
και την άνοιξη µε τις βροχές µολύνουν τα δένδρα, όµως οι καρποί που
έχουν προσβληθεί σε µεγάλο βαθµό
και έχουν γίνει µούµιες, είναι πλήρεις από σπόρια και αποτελούν την
κυριότερη πηγή µόλυνσης παραµένοντας πάνω στα δέντρα.
Η θερµοκρασία ανάπτυξης του µικροβίου κυµαίνεται από 10 έως 25 οC,
µε άριστη τους 25 οC και σχετική υγρασία για να αναπτυχθεί πρέπει να είναι
>90%, έχει δηλαδή ίδιες άριστες συνθήκες ανάπτυξης µε το δάκο. Οι ώριµοι καρποί προσβάλλονται, είτε µε απ’

Πρώτη φορά η ασθένεια κατεγράφη το 1920 στην Κέρκυρα, µια υγρή
και βροχερή περιοχή της Ελλάδος και
ονοµάστηκε τότε παστέλλα.
Το 2008 στην Αυστραλία παρατηρήθηκε από τη Βέρα Σεργκέεβα µια πιο
δυναµική µορφή του µικροβίου που έχει πια φτάσει και στην Ελλάδα και έχει
τη δυνατότητα να µολύνει και να καταστρέφει τα άνθη. Σε όσα άνθη δεν καταστραφούν και γίνουν µικροί καρποί,
το παθογόνο µπαίνει σε λανθάνουσα,
ανενεργή µορφή, «κοιµάται» το καλοκαίρι µέσα στο µικρό καρπό. «Τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτέµβρη ενεργοποιείται πάλι µε έντονη προσβολή που δεν
είχαµε βιώσει προηγουµένως» ανέφερε ο ∆ρ Παπλωµατάς. Το 2009 στην
Ισπανία είχαµε τέτοια προσβολή αλλά και τον Αύγουστο σε πράσινους µικρούς καρπούς. Τη χειρότερη κατάσταση στην Ελλάδα την έχουµε δει σε Αιτωλοακαρνανία – Ζάκυνθο. Το 2015 στη
Ζάκυνθο εντοπίστηκε στα άνθη το πιο
έντονο, πιο δυναµικό µικρόβιο «ξάδερφος» αυτού που γνωρίζαµε και προσβάλει και τα άνθη. Στη νότιο Ιταλία έχει επεκταθεί και ήδη δηµιουργεί προβλήµατα στην ελαιοπαραγωγή.

Ιταλία

Πλήθος ελαιοπαραγωγών από την Λακωνία παρακολούθησαν την ηµερίδα.

Στη νότιο Ιταλία έχει
επεκταθεί και ήδη
δηµιουργεί προβλήµατα
στην ελαιοπαραγωγή το
πιο έντονο, πιο δυναµικό
µικρόβιο γλοιοσπορίου,
«ξάδερφος» αυτού που
γνωρίζαµε και προσβάλλει και τα άνθη

Πολλαπλασιάζει τη ζη
η συνύπαρξη γλοιοσπ
Η πρώιµη συγκοµιδή και η άµεση έκθλιψη θα µπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιµη
για την ποιότητα όπως ανέφερε
ο καθηγητής του ΓΠΑ Ε. Παπλωµατάς, καθώς δε θα υπάρχει τόσος χρόνος για το µικρόβιο να
επεκταθεί. Όταν έχουµε πληγές
στον ελαιόκαρπο, η ασθένεια εξελίσσεται πιο γρήγορα γι’ αυτό
και ο δάκος συµβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη επιδηµίας. Τα
σπόρια µεταφέρονται µε το νερό
στις πληγές όπου και µολύνουν
γρήγορα τον καρπό. Ο µύκητας
προσβάλλει τους ώριµους καρπούς ή µε τη νέα µορφή παραµένει στους άγουρους σε λανθάνουσα µορφή µέχρι να ξεκινήσουν να ωριµάζουν. Αυτό οφείλεται στην ελευρωπαϊνη, µια
ουσία πικρή που διασπάται κατά την ωρίµανση. Στο σηµείο όµως που υπάρχει πληγή από το

Όχι στο στάνταρτ
Οι αγρότες δεν πρέπει να
ψεκάζουν σε τυποποιηµένες ηµεροµηνίες. Η
παρακολούθηση της καλλιέργειας για να αποφασιστεί
η επέµβαση που χρειάζεται
θα σώσει την παραγωγή
από νέους εχθρούς
σαν το γλοιοσπόριο

δάκο, εµφανίζεται το φαι
νο της τραυµατικής ωρίµα
ωριµάζει δηλαδή ο καρπ
πικά στο σηµείο εκείνο,
ντας εφικτή την προσβολ
ληφθεί υπ’ όψη ότι ο δάκο
ταφέρει επίσης σπόρια του
τα όταν πληγώνει τον καρπ
ταλαβαίνουµε πως αποτελ
µαντικότατο παράγοντα αύ
της έντασης των προσβολώ
της εξάπλωσης του γλοιοσ
ου. Ο ∆ρ Παπλωµατάς αν
πως «αν κάνει το γλοιοσ
ζηµιά 1 και ο δάκος άλλο
ζί κάνουν ζηµιά 6, υπάρχ
λαδή αλληλεπίδραση».

Με σωστή δακοκτονία

Η σύνδεση δάκου-γλοι
ρίου είναι καθοριστική σύ
να µε τον αναπληρωτή κα
τή ζωολογίας και εντοµολ
του ΓΠΑ ∆ιονύση Περδίκ

Καλλιέργεια
γλοιοσπορίου

Τα κλαδιά που αφαιρούντ
δεν πρέπει για κανένα λό
να παραµείνουν κοντά στ
καλλιέργεια γιατί τότε αν
για ελιές καλλιεργούµε
γλοιοσπόριο
για τον επόµενο χρόνο λέ
οι επιστήµονες

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ
Παρουσιάσεις και
τοποθετήσεις επί του
θέµατος από τους
καθηγητές Ε. Παπλωµατά,
∆. Περδίκη, εκπροσώπους
της Bayer και του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας
και Έρευνας.

ημία
πορίου δάκου

ινόµεανσης,
πός τοκάνολή. Αν
ος, µευ µύκηπό καλεί σηύξησης
ών και
σπορίνέφερε
σπόριο
1, µαχει δη-

ιοσπούµφωαθηγηλογίας
κη, κα-

ται
όγο
την
ντί
ε
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θώς υπάρχουν περιπτώσεις ελαιώνων που µε αποτελεσµατική δακοκτονία κατάφεραν να περιορίσουν και το γλοιοσπόριο, εφόσον δεν υπήρχε δάκος να µεταφέρει το µόλυσµα και να κάνει
πληγές. ∆εν πρέπει να λησµονείται το γεγονός πως το γλοιοσπόριο µε το δάκο έχουν τις ίδιες άριστες συνθήκες ανάπτυξης, οπότε αν υπάρχει το ένα θα
υπάρχει και το άλλο πολλαπλασιάοντας την προκαλούµενη ζηµία. Αναγκαία για επιτυχή προστασία των ελαιόδεντρων και από το γλοισπόριο είναι η σωστή εφαρµογή δακοκτονίας. Το
2018 υπήρχε πρώιµος και σε µεγάλους πληθυσµούς δάκος και
καιρικές συνθήκες που οδήγησαν σε υψηλό επίπεδο µολύσµατος γλοιοσπορίου µε αποτέλεσµα
πρώιµες και µε µεγάλη έκταση
προσβολές.

Αλληλεπίδραση
Αν το γλοιοσπόριο και
ο δάκος ζηµιώνουν από
1 το καθένα, και τα δύο
µαζί δε ζηµιώνουν 2
αλλά 6. Υπήρξαν καλλιέργειες µε µειωµένη
ζηµία από το γλοιοσπόριο
µόνο λόγω επιτυχηµένης
δακοκτονίας

Μοιάζει µε
γλοιοσπόριο και
αντιµετωπίζεται
µε δακοκτονία
Βάση πρέπει να δοθεί στη
σωστή, εξελισσόµενη και
οργανωµένη δακοκτονία
ανέφερε η Κατερίνα
Αχείµαστου, καθώς ζούµε
στη χώρα µε τα
µεγαλύτερα προβλήµατα
σχετικά µε το δάκο στη
Μεσόγειο. Σύµφωνα µε
τον καθηγητή Ε.
Παπλωµατά, η ασθένεια
βούλα ή καµαροσπόριο,
που προσβάλει την ελιά,
τη φιστικιά και το αµπέλι,
µεταδίδεται στον καρπό
της ελιάς µόνο µε το
νύγµα του δάκου.
Προκαλεί και αυτή
σκουρόχρωµη σήψη
γύρω από την πληγή αλλά
διαφορετική από το
γλοιοσπόριο. Πρέπει να
έχουµε εικόνα του
µικροβίου που
αντιµετωπίζουµε και κάθε
φορά να εξετάζεται η
καλλιέργεια και να
αποφασίζεται η
κατάλληλη επέµβαση,
καθώς για το
καµαροσπόριο δε γίνεται
εφαρµογή µυκητοκτόνου.
Εναντίον του δεν υπάρχει
άλλη αντιµετώπιση να
παρατάξουµε παρά µόνο
η έµµεση, η δακοκτονία.
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Διαχείριση και ψεκασμοί σε
συνδυασμό με δακοκτονία
προστατεύουν την παραγωγή
Κατάλληλος σχεδιασµός κατά την εγκατάσταση των καλλιεργειών και
σωστή και ολοκληρωµένη διαχείριση από πλευράς παραγωγών µπορεί να εξασφαλίσει την παραγωγή
σύµφωνα µε τον καθηγητή φυτοπαθολογίας ΓΠΑ ∆ρ Παπλωµατά. Οι ελαιώνες δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε τοποθεσίες «γούρνες» µε υψηλές θερµοκρασίες, υψηλή σχετική υγρασία και κακό αερισµό. Μεγάλη σηµασία έχει το τακτικό κλάδεµα για καλό φωτισµό και αερισµό
των δέντρων αλλά και για αφαίρεση
των µολυσµάτων. Προσοχή πρέπει
να δοθεί στην καταστροφή µε καύση των κλαδιών που αφαιρούνται.
«∆εν πρέπει για κανένα λόγο να
παραµείνουν κοντά στην καλλιέργεια γιατί τότε αντί για ελιές καλλιεργούµε γλοιοσπόριο για τον επόµενο χρόνο» επεσήµανε ο καθηγητής Παπλωµατάς. Η εφαρµογή
2 προληπτικών ψεκασµών µε χαλκούχα στο τέλος του Οκτώβρη και
στο τέλος του Νοέµβρη φαίνεται να
αρκούν. Όσον αφορά τώρα το γλοιοσπόριο που προσβάλλει και τα άνθη, και µένει στον πράσινο καρπό
σε λανθάνουσα µορφή, πρέπει να
γίνει έρευνα για την αντιµετώπισή
του στις συνθήκες και τις ποικιλίες
ελιάς της Ελλάδας. Κρίνοντας όµως
από τις άλλες χώρες, ο ∆ρ Παπλωµατάς πρότεινε έναν ψεκασµό µε
χαλκούχα τον Απρίλιο, στην έναρξη
της βλάστησης και έπειτα δύο ψεκασµούς µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα, έναν στο «κρόκιασµα» στις
αρχές του Μαϊου, όταν δηλαδή έχουν ανοίξει το 10 µε 15% των ανθέων και τον Οκτώβρη στην αλλαγή
χρώµατος από κόκκινο σε µαύρο.
∆εν πρέπει να περιµένουµε αποτέλεσµα µόνο από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά και από τη
διαχείριση σύµφωνα µε τον Πάτροκλο Λινάρδο, υπεύθυνο πωλήσεων
νότιας Πελοπονήσσου της Bayer.
Προτού φτάσουµε στο στάδιο της

χηµικής καταπολέµησης πρέπει να
φροντίζουν οι παραγωγοί τη λίπανση, το σωστό κλάδεµα για αερισµό
και φωτισµό ούτως ώστε να µπορέσει το δέντρο να ανταπεξέλθει στο
µόλυσµα και στις καιρικές συνθήκες, καθώς το πρόβληµα του γλοιοσπορίου είναι απόρροια των βροχών. Σχετικά µε το δάκο που µεγιστοποιεί την προσβολή από γλοιοσπόριο, υπάρχει τρόπος να χειριστεί. Υπάρχουν παγίδες και µοντέλα πρόβλεψης που µπορούν να µας
δώσουν λύση. Για τους ψεκασµούς
κάλυψης αλλά και τους δολωµατικούς, ο Κατι Κατι αναφέρθηκε στο
σκεύασµα Proteus το οποίο επιτρέπει ψεκασµό µέχρι και 14 ηµέρες
πριν τη συγκοµιδή, το Biscaya, το
Decis και το Profi (Decis Profi) που
χρησιµοποιείται και από το υπουργείο για τις δακοκτονίες. Τονίστηκε
για µια ακόµη φορά η σηµασία της
σωστής εφαρµογής των σκευασµάτων. Οι σωστές επικρατούσες συνθήκες στο χωράφι, η θερµοκρασία, η υγρασία, ο άνεµος, το είδος του µπεκ,
η ώρα και ο τρόπος ψεκασµού µπορούν να δώσουν βέλτιστο αποτέλεσµα και οι λάθος µειωµένη ή καθόλου αποτελεσµατικότητα.

Γνώση
Με παρακολούθηση, καύση
µολυσµάτων και έγκαιρες
επεµβάσεις µυκητοκτόνων
σε συνδυασµό µε σωστή
δακοκτονία, µπορεί να
ελεγχθεί το γλοιοσπόριο.

Καύση

Προσοχή πρέπει να δοθεί
στην καταστροφή µε καύση
των κλαδιών που αφαιρούνται.
αφού δεν πρέπει να
παραµείνουν κοντά στην
καλλιέργεια γιατί τότε αντί
για ελιές καλλιεργείται
γλοιοσπόριο για τον επόµενο
χρόνο.

Κλάδεµα
Προτού φτάσουµε στο
στάδιο της χηµικής
καταπολέµησης πρέπει να
φροντίζουν οι παραγωγοί
τη λίπανση και το σωστό
κλάδεµα ούτως ώστε να
µπορέσει το δέντρο να
ανταπεξέλθει στο µόλυσµα

Το σωστό κλάδεµα πρέπει να εξασφαλίζει τον καλό αερισµό και φωτισµό των
δένδρων µέχρι το εσωτερικό της κόµης, για να αποφεύγεται η δηµιουργία
συνθηκών ευνοϊκών για την ανάπτυξη µυκήτων.
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Η Ελλάδα δεν παράγει φθηνό ελαιόλαδο
Οι αντικειμενικές συνθήκες της χώρας σχηματίζουν τον μονόδρομο της ποιοτικής διαφοροποίησης

Η ιχνηλασιµότητα
ορίζει το προϊόν

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Πλεονέκτηµα
Μοναδικό
ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα
του ελληνικού
ελαιολάδου οι
χαµηλές οξύτητες

Φταίει ο καιρός
Στα καιρικά
φαινόµενα
ευνοϊκά για τα
έντοµα και τους
µύκητες απέδωσε
ο κ. Αραχωβίτης
την οικονοµική
καταστροφή

Οι καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούνται, τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί και οι υποδοµές, δεν αφήνουν στη χώρα την δυνατότητα παραγωγής φθηνού ελαιολάδου, ενώ δεδοµένου ότι η ποιότητα του
προϊόντος είναι καθοριστική για την τιµή, καθίσταται σαφές πως δεν υπάρχει
άλλη διέξοδος για το ελληνικό ελαιόλαδο, πέραν της διαφοροποίησης ως προς
την ποιότητα.
Ο παραπάνω συνειρµός του προέδρου
της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ελαιολάδου (Ε∆ΟΕ), Μανώλη Γιαννούλη, έβαλε τα πλαίσια µέσα στα οποία έγιναν
οι συζητήσεις της ηµερίδας που διοργάνωσε η ΕΑΣ Λακωνίας. Εκεί υποστηρίχθηκε πως φέτος το ελαιόλαδο υπέστη
ήττα λόγω ποιότητας κατά την τρέχουσα περίοδο η οποία άλλωστε αντικατοπτρίζεται στις χαµηλές σχετικά µε πέρυσι τιµές αλλά και στην υποτονική ζήτηση από τις διεθνείς αγορές, επικυρώνοντας την άποψη πως δύσκολα µπορεί η
χώρα να επηρεάσει τις εξελίξεις παγκοσµίως, ειδικά σε µια χρονιά όπου η Ισπανία παράγει πλέον των 1,6 εκατ. τόνων.
«Την ήττα αυτή την υπέστη λόγω του
γλοιοσπορίου» ανέφερε ο πρόεδρος της
ΕΑΣ Λακωνίας Νίκος Προκοβάκης, συµπληρώνοντας πως «το ελληνικό ελαιόλαδο σε µεγάλο ποσοστό είναι έξτρα παρθένο. Είναι το µοναδικό µας πλεονέκτηµα έναντι των άλλων χωρών, άρα αυτό
πρέπει να διαφυλάξουµε και να το προστατεύσουµε». Με τα παραπάνω ο ισχυρός άνδρας της ΕΑΣ Λακωνίας πλαισίωσε τους σκοπούς της ηµερίδας αυτής ευελπιστώντας πως η συζήτηση και τα συ-

Όταν ο παραγωγός µπορεί να αποδείξει
στον έµπορο ή τον εισαγωγέα/
εξαγωγέα τι έχει κάνει στον ελαιώνα
του, τότε µπορεί να διεκδικήσει µια
καλύτερη τιµή για το προϊόν του. Αυτό
υποστήριξε µεταξύ άλλων η Κατερίνα
Αχείµαστου ∆ιευθύντρια Έρευνας και
Ανάπτυξης της Βayer µε αφορµή την
συζήτηση γύρω από το γλοιοσπόριο, για
το οποίο υποστήριξε πως «από τα ψιλά
γράµµατα της φυτοπαθολογίας,
αναδείχθηκε σε ένα πολύ σοβαρό
θέµα». Η ίδια υποστήριξε πως ποιοτικό
προϊόν σήµερα συνιστά το προϊόν
εκείνο το οποίο έχει ιχνηλασιµότητα,
ενώ συνέστησε στους παραγωγούς να
παραµένουν ενηµερωµένοι. «Οι καιροί
έχουν αλλάξει, πρέπει να είµαστε
ενηµερωµένοι και να ξέρουµε πού και
πότε πρέπει να επέµβουµε», ανέφερε
λέγοντας πως τα στάνταρτ,
τυποποιηµένα πράγµατα δεν αρκούν
πλέον αφού οι συνθήκες επιτάσσουν
την ευελιξία.

µπεράσµατα αυτής «θα είναι σε κέρδος
του ελληνικού ελαιολάδου».
Ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε πως η φετινή χρονιά έδειξε πως η συνέπεια πράγµατι µπορεί να αποζηµιώσει τους παραγωγούς για τον κόπο τους, αφού «φέτος
είχαµε προβληµατικές ποιότητες που έχουν απογοητεύσει τον παραγωγό από
άποψη τιµών. Αλλά είδαµε ταυτόχρονα
για τους παραγωγούς που είχαν φροντίσει το δέντρο τους µε τον τρόπου που έπρεπε, να ανταµείβονται µε υψηλές τιµές,
σχηµατίζοντας την ψαλίδα τιµών ανάµεσα στα δικά τους ελαιόλαδα και τα υπό-

λοιπα». «Να βάλει τα πράγµατα στη θέση
τους» επιχείρησε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σταύρος Αραχωβίτης, κατά τον χαιρετισµό του, αποδίδοντας σε µια χρονιά «ιδιαίτερα ευνοϊκή
για τα έντοµα και τους µύκητες, λόγω της
υγρασίας», την φετινή οικονοµική καταστροφή των ελαιοπαραγωγών. Ο κ. Αραχωβίτης επικαλέστηκε και την παρενιαυτοφορία των ελαιόδεντρων, ζητώντας την
αποφυγή του «κανιβαλισµού των υπηρεσιών», και εκφράζοντας την πεποίθησή του
ότι οι παραγωγοί έχουν ήδη προσαρµοστεί στις νέες κλιµατολογικές συνθήκες.

Για να γίνουν οι καλλιέργειες βιώσιµες χρειάζεται δουλειά σε όλη την αλυσίδα αξίας
Πρόκληση αποτελεί αφενός η διεύρυνση της αλυσίδας αξίας σε όλα τα προϊόντα της ελιάς και αφετέρου η οικοδόµηση οικονοµικών
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την αλυσίδα. «Καλλυντικά, φάρµακα, λιπάσµατα, φυσικά συντηρητικά τροφίµων, ενέργεια, σε αυτά να
ανοιχτούν δραστηριότητες», υποστήριξε ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Στέλεχος Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά
την οµιλία του, συµπληρώνοντας πως «στην αλυσίδα αξίας δεν ανήκει µόνο η ελαιοπαραγωγή. Για να γίνουν βιώσιµες στην Ελλάδα οι
καλλιέργειες των ελαιοπαραγωγών, πρέπει να δουλέψουµε σε όλη την αλυσίδα αξίας, να αξιοποιήσουµε τα υπολείµµατα, τα
παραπροϊόντα, τα υποπροϊόντα». Συνεχίζοντας ο ίδιος, ανέφερε πως «θα πρέπει να συγκεντρωθούµε στο πώς θα µετασχηµατίσουµε
τον παραδοσιακό αγρότη στον σύγχρονο, ανήσυχο επιχειρηµατία», ενώ επεσήµανε το γεγονός ότι η χώρα υστερεί στο κοµµάτι της
έρευνας συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές Ισπανούς και Ιταλούς. «Η έρευνα και η καινοτοµία είναι επένδυση, δεν είναι πρόσοδος»,
υποστήριξε ο ίδιος κάνοντας λόγο για µια ανάγκη κατανόησης των αλλαγών που θα χρειαστεί να επιδιώξουν οι παράγοντες του κλάδου,
αλλά και των αιτηµάτων που θα πρέπει να διατυπώσουν στην πολιτεία προκειµένου να αυξηθεί η έρευνα και κατ’ επέκταση τα προϊόντα
στα οποία θα µπορέσει στη συνέχεια ο κλάδος να επενδύσει. «Η έρευνα είναι το άυριο, επιλύονται θέµατα που θα συναντήσουµε και
που αν δεν τα επιλύσουµε θα γίνουν ογκόλιθος», τόνισε, εξηγώντας πως «συνηθίσαµε να διαχειριζόµαστε κρίσεις. Το γλοιοσπόριο είναι
µια κρίση σ τον τοµέα της ελαιοκοµίας, και είναι πρόβληµα το ότι δεν λειτουργούµε προληπτικά».

