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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ

Ανεβάζει 182
εκατόλιτρα
84,76
και µε µεταλλικό
νερό
2,93

ΠΡΟΪΟΝ

∆ιπλάσια µερίδια επιδιώκει η ΕΖΑ
στην αγορά µπύρας που τώρα ανοίγει
και αποκτά νέο ενδιαφέρον. σελ. 34

20/03

29/03

Σιτάρι σκληρό
234
Καλαµπόκι
179
Βαµβάκι
75,65
Ελαιόλαδο
2,39

236
179
75,87
2,37

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

Με ελβετικό ρολόι
222
για θρέψη
ακριβείας
178
Με διεθνείς
77,07 επαφές, η Teofert
2,62 Θεοφανόπουλου,
του Κίµωνα
σηµατωρός στα λιπάσµατα. σελ. 50

Ο αχυρώνας φλέγεται
στις άμεσες ενισχύσεις
18/01
237
183
74,37
2,71

Κυβερνητικοί ευρωβουλευτές συναινούν στην εξωτερική σύγκλιση;
Φωτιές έχει ανάψει τροπολογία µε την οποία η χώρα µας, µέσω της
ευρωοµάδας του κυβερνώντος κόµµατος, φαίνεται να συναινεί στην
πλήρη εξωτερική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων µέχρι το τέλος
της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 2021-2027. Αυτό, αν τε-

λικά γίνει πράξη, µεταφράζεται σε µείωση της στρεµµατικής αξίας
των δικαιωµάτων µέχρι και 60%. Πρόκειται για άγνοια ή για συνειδητή επιλογή των ευρωβουλευτών; Ο Παπαδηµούλης λέει «στην Ολοµέλεια θα το ξαναδούµε». Μήπως τότε θα είναι αργά; σελ. 10, 46

Ου µπλέξεις το θέµα
δασωµένες εκτάσεις
Με κυρωµένο το 42% των δασικών
χαρτών και µε δεδοµένη την πολυέξοδη
και πολύπλοκη διαδικασία αντιρρήσεων,
οι γεωτεχνικοί κατεβάζουν προτάσεις για
θεσµικές αλλαγές στο καθεστώς. σελ. 44

Εκτάκτως η Βιολογική
κτηνοτροφία 2η φορά
Με στόχο να καλυφθούν οι επιλαχόντες
της πρώτης προκήρυξης, βγαίνει νέα
Βιολογική κτηνοτροφία που περιλαµβάνει
αλλαγές ώστε να υπάρξει προτεραιότητα
για τους παραγωγούς στα ορεινά. σελ. 4

ΕΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

2017 | 18

0,551,25

2019

1,502,00

Άδειες οι αποθήκες,
πιάνει τιµή η Αµφίσσης

Με αβεβαιότητες οι εαρινές
ΣABBATO: Εµβούλης µάρτ. Ζαχαρίου

Μήνας 3ος, Εβδ. 13η

Στις αγωνίες που δηµιουργεί η έλλειψη ρευστότητας, η βαριά
φορολογία και το µικρό περιθώριο κέρδους, ιδίως στις εκτατικές,
ήρθε να προστεθεί και ο τιµοκατάλογος Τσιατούρα. σελ. 2, 10-11
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:14 - ∆ύση 18:46

Πράξεις µέχρι και τα 2 ευρώ το κιλό
για τους καρπούς µεγάλου µεγέθους,
σηµειώνει αυτή την περίοδο η
ελιά Αµφίσσης, ενώ τα αποθέµατα
εξαντλούνται µέσα στην άνοιξη. σελ. 35

ΣΕΛΗΝΗ: 24 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: 'Αστατος
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Το όνειρο
μιας χώρας
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,50990

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85572

713,66

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
716

712,25

TΖΙΡΟΣ
44.642,568

710
708

(28/03)

706
Πέµπτη

21/03

Παρασκευή

22/03

Τρίτη

26/03

Τετάρτη

Πέµπτη

27/03

28/03

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 30-03-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στα ανατολικά και τα
νότια όπου θα σηµειωθούν τοπικές
βροχές στην Εύβοια, τις Κυκλάδες,
την Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα.
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα
ορεινά της Κρήτης. Άνεµοι ισχυροί
από βόρειες βορειοανατολικές
διευθύνσεις, µε µικρή εξασθένιση
από αργά το απόγευµα.
Θερµοκρασία σε χαµηλά για την
εποχή επίπεδα στα ανατολικά,
σε µικρή άνοδο στα δυτικά.

100C
ΦΛΩΡΙΝΑ

∆ευτέρα 01-04-2019
και Τρίτη 02-04-2019
Γενικά αίθριος καιρός, όµως τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες στα ηπειρωτικά θα
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
ακανόνιστο άνοιγµα των µατιών της
αµπέλου και µετά από εργαστηριακές
εξετάσεις δειγµάτων διαπιστώθηκε
αυξηµένη παρουσία ακάρεων του είδους
Colomerus vitis (φυλή οφθαλµών),
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου.
Το άκαρι, ανάλογα µε τον πληθυσµό του,
είτε καταστρέφει ολοκληρωτικά τα µάτια
οπότε δεν ανοίγουν, είτε ζηµιώνονται
εν µέρει µε αποτέλεσµα να δίνουν
ασθενική βλάστηση που δεν
αναπτύσσεται κανονικά.

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

180C

6-7 B
100C

120C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

4-5

7-8 B
130C

Κυριακή 31-03-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στα ανατολικά και τα
νότια, µε τοπικές βροχές στα
ανατολικά ηπειρωτικά, τις
Κυκλάδες και την Κρήτη.
Παροδικές χιονοπτώσεις θα
σηµειωθούν στα ορεινά της
κεντρικής Στερεάς, της Εύβοιας,
της Πελοποννήσου και της
Κρήτης. Οι άνεµοι θα πνέουν
ισχυροί από βόρειες διευθύνσεις.

Ακάρεα στην άµπελο

190C

180C

ΛΑΡΙΣΑ

3-4B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,11898

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

713,73

708,24

712

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
124,01000

Μια καλή ευκαιρία να πουληθούν αποθέµατα ελληνικού
βαµβακιού σε τιµές πάνω από 82 σεντς ανά λίµπρα, µε τη βοήθεια
του ευνοϊκού δολαρίου, δίνει αυτό το διάστηµα η διεθνής αγορά.
Συνεχίζεται µε το σταγονόµετρο η εµπορία της επιτραπέζιας ελιάς
Αµφίσσης, µε αποθέµατα που θα διαρκέσουν στην καλύτερη
περίπτωση µέχρι το τέλος της άνοιξης. Με την ποικιλία Φούτζι
παλεύει η ελληνική αγορά µήλων µε τις τιµές να πιέζονται.

717,9

714

Ονειρεύοµαι µια χώρα στην καρδιά της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, όπου ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής θα έχει περίοπτη θέση και θα είναι στην κυριολεξία η ατµοµηχανή της οικονοµίας. Μια
χώρα, στην οποία οι άνθρωποι θα αξιοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο την κάθε σπιθαµή γης, θα συνεργάζονται µε ανιδιοτέλεια για τη βελτίωση των παραγωγικών δοµών, θα διευκολύνουν µε όλη τους τη θέληση την ενσωµάτωση της
νέας τεχνολογίας. Θα προσφέρουν ο καθένας από την πλευρά του και όλοι µαζί
στην κατοχύρωση της ποιότητας, στη διεθνή αναγνώριση και την καταξίωση της
ταυτότητας των προϊόντων, που σίγουρα
είναι σε θέση να παράγει αυτός ο τόπος.
Ονειρεύοµαι µια χώρα της οποίας οι υπεύθυνες αρχές θα σχεδιάζουν τον παραγωγικό χάρτη, αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, λαµβάνοντας υπόψη τις εδαφολογικές αναλύσεις και τις ειδικότερες κλιµατολογικές συνθήκες. Μια χώρα στην οποία θα αξιοποιείται µέχρι και
το τελευταίο διαθέσιµο ευρώ των κοινοτικών κονδυλίων για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών. Μια χώρα µε καλλιεργητικές ζώνες που θα διευκολύνουν
τη βαθύτερη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας. Όπου, αγρότες και συντελεστές της αγροτικής παραγωγής θα είναι
σε θέση να µοιράζονται το κοινό τους όραµα για έναν αγροτικό κλάδο υπόδειγµα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ονειρεύοµαι µια χώρα στην οποία οι γεωτεχνικοί θα πασχίζουν για το καλύτερο δίπλα στον αγρότη. Οι φοιτητές των γεωπονικών σχολών θα περνούν µεγάλο µέρος της µέρας τους στους πειραµατικούς
αγρούς. Θα νοιάζονται για το αποτέλεσµα των ερευνών τους, θα αισθάνονται
κάθε τµήµα της εργαστηριακής υποδοµής σαν µικρή, δική τους, αγροτική εκµετάλλευση. Θα εκδηλώνουν πραγµατική φροντίδα για τη διάχυση της γνώσης
και θα βγαίνουν έτοιµοι επιστήµονες για
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην
πραγµατική αγροτική οικονοµία.
Το ξέρω καλά ότι δεν µας λείπει τίποτα απ’
όσα χρειάζονται για να γίνει αυτό το όνειρο πραγµατικότητα. Είµαι βέβαιος ότι µε θετική προσέγγιση, πίστη στη συνεργασία και σιγουριά για τις πραγµατικές δυνατότητες αυτού του τόπου, η
Ελλάδα µπορεί να θρέψει… όλα τα παιδιά του κόσµου.
Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,12433

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

και πιθανότητα πρόσκαιρων
όµβρων στα κεντρικά και βόρεια.
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες σε
Κυκλάδες και Κρήτη. Θερµοκρασία
σε άνοδο από τα δυτικά.

Τετάρτη 04-04-2019 ως
Παρασκευή 06-04-2019
Λίγες νεφώσεις που βαθµιαία στα
ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι ή
µεµονωµένες καταιγίδες, κυρίως
στα ορεινά. Άνεµοι από βόρειες
διευθύνσεις ασθενείς στα
ανατολικά και νοτιοανατολικοί στα
δυτικά. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

Έγκαιρες επεµβάσεις

5-7Bf

Άνεµοι βόρειοι
βορειοανατολικοί
5 µε 7 µποφόρ, στα
ανατολικά 8 µποφόρ
και στο Αιγαίο τοπικά
9 µποφόρ µε µικρή
εξασθένηση από
αργά το απόγευµα
του Σαββάτου.

Συνιστώνται δυο επεµβάσεις µε βρέξιµο
θειάφι (WP, WG) ή υγρό (SC) και
αφορούν την προστασία από τις ζηµιές
για την επόµενη χρονιά. Η πρώτη όταν η
βλάστηση έχει µήκος 5-10 εκ. (πρώτα
φύλλα, στάδιο Ε) και η δεύτερη µετά από
10-14 περίπου ηµέρες (στάδια F-G). Κατά
τις εφαρµογές πρέπει να γίνεται καλή
διαβροχή ώστε να είναι αυξηµένη η
πιθανότητα επαφής των ακάρεων µε το
φάρµακο (60 - 90 λίτρα διαλύµατος
ανά στρέµµα). Η αντιµετώπιση πρέπει να
επαναληφθεί και την επόµενη χρονιά,
ενώ σηµειώνεται πως αντιµετωπίζει
ταυτόχρονα και το ωίδιο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Μεγάλο το µενού των Leader µε
διαφορετικούς κλάδους ανά τόπο σελ. 18
• Χωρίς ερευνητικό τµήµα µένει το USDA
µε την αποχώρηση υπαλλήλων σελ. 47

• Το καθαρό αγροτικό εισόδηµα γίνεται
οδηγός ένταξης στο 14χίλιαρο σελ. 16
• Ξεκινά στις ΗΠΑ η σοβαρή εκµηχάνιση
της βιοµηχανικής κάνναβης σελ. 20

• Η υπερπροσφορά µήλων από Πολωνία και
Ουκρανία πιέζει τα ελληνικά µήλα σελ. 36
• Νέα ενίσχυση στο χρηµατιστήριο
βάµβακος µε πολιτικές εξελίξεις 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.
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Ορεινοί και επιλαχόντες,
2η Βιολογική Κτηνοτροφία
Θέμα χρόνου η νέα προκήρυξη που δίνει προτεραιότητα σε αδύναμους
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με προτεραιότητα στους ορεινούς
κτηνοτρόφους και αλλαγές στα κριτήρια µοριοδότησης, ώστε να µην
δίνουν πλέον µεγάλο πλεονέκτηµα στους παραγωγούς βιολογικών
ζωοτροφών, αναµένεται να εκδοθεί η δεύτερη προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Οι επιλαχόντες που προέκυψαν από την πρώτη
προκήρυξη ξεπέρασαν τους 15.000
και αυτούς ακριβώς είναι που επιθυµεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίως να καλύψει, σύµφωνα και µε τον ίδιο τον υπουργό
Σταύρο Αραχωβίτη. Για τη νέα πρόσκληση, βάσει των πληροφοριών
της Agrenda, έχει υπάρξει ήδη ενηµέρωση των φορέων πιστοποίησης,
ενώ στόχος απ’ ό,τι φαίνεται είναι
να συµπέσει µε τη δεύτερη προκήρυξη στις Σπάνιες Φυλές (καθώς αποτελούν προγράµµατα που συνδυάζονται άριστα) και η οποία αναµένεται να βγει το αργότερο την πρώτη εβδοµάδα του Απριλίου.
Μένει να φανεί τώρα πόσα θα είναι τα διαθέσιµα κονδύλια, ενώ εκτός απροόπτου οι αιτήσεις θα γίνουν µε βάση το ΟΣ∆Ε του 2019.
Εφόσον πάντως υπάρξει η τροπο-

Με το ΟΣ∆Ε 2019
Eκτός απροόπτου οι αιτήσεις
θα γίνουν µε βάση τα βοσκοτόπια
και το ζωικό κεφάλαιο που θα
δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 2019

ποίηση των κριτηρίων, αυτά αναµένεται να βγουν σε δηµόσια διαβούλευση. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της περασµένης πρόσκλησης
αναµένεται να ισχύσουν τα εξής:

Ποσά ενίσχυσης
Όσον αφορά τα ποσά ενίσχυσης,
αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο θα πολλαπλασιάζεται κατά µέγιστο επί 1,29 µε
τα ποσά όπως φαίνονται παρακάτω:
∆ράση 11.1.2: Ενισχύσεις για
τη µετατροπή σε βιολογικές πρα-

Ιδιοπαραγωγή
ζωοτροφών
Υπενθυµίζεται ότι µε βάση την
µοριοδότηση στην περασµένη
προκήρυξη, οι παραγωγοί
βιολογικών ζωοτροφών λάµβαναν
τα 40 από τα 100 µόρια στις
περιπτώσεις των
νεοεισερχόµενων και τα 30
από τα 100 οι «παλιοί». Έτσι οι
περισσότεροι που προέκυψαν ως
επιλαχόντες ήταν εκείνοι που
δεν ιδιοπαράγουν ζωοτροφές,
οι οποίοι έχουν δραστηριότητα
κυρίως στις ορεινές περιοχές,
σύµφωνα και µε τα όσα δήλωσε
η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
Μαρία Τριανταφύλλου,
επικροτώντας τη δεύτερη
προκήρυξη του Μέτρου.

κτικές και µεθόδους παραγωγής
στην κτηνοτροφία:
Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.
Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/
µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.
Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.
∆ράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές
και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:
Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως (συν 36 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).
Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/
µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως (συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).
Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως (συν 14 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

∆ικαιούχοι
Επιλέξιµοι προς ένταξη στο υποµέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόµενοι»,
δηλαδή οι γεωργοί που αναλαµβάνουν να εντάξουν στο σύστηµα της
βιολογικής γεωργίας, βοσκοτόπους
ή/και εκτροφές ζώων που δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης.
Επιλέξιµοι προς ένταξη στο υποµέτρο 11.2 είναι υποψήφιοι µε βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα
οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα
της βιολογικής γεωργίας, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

∆ΡΑΣΗ 11.1.2
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

∆ΡΑΣΗ 11.2.2
ΠΑΛΙΟΙ

211

247

ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

267

280

ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΒΟΟΕΙ∆Η
µε κρεατοπαραγωγική/µικτή
κατεύθυνση

333

347

ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΒΟΟΕΙ∆Η
µε γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΕΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

23.100

7.674

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

217,4
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κάβα 43 εκατ. από αλλοπρόσαλλο μέτρημα
Στη µείωση του προϋπολογισµού
της πρώτης προκήρυξης των Βιολογικών (έτος 2017) προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω τροποποιήσεων και
ανακλήσεων αιτήσεων καθώς επίσης και µε βάση τα αιτήµατα
πληρωµής των δικαιούχων για
το δεύτερο έτος εφαρµογής, µε
την «εξοικονόµηση» να φτάνει
τα 43 εκατ. ευρώ.
Τα παραπάνω χρήµατα που περισσεύουν έρχονται σε συνέχεια
του αλλοπρόσαλλου υπολογισµού

του πριµ για τους δικαιούχους, καθώς από τις αρχές οι εντάξεις έγιναν µε βάση τη µέγιστη ενίσχυση
(60 ευρώ το στρέµµα για αροτραίες και 90 ευρώ το στρέµµα για τις
µόνιµες). Ως αποτέλεσµα υπήρξαν
χιλιάδες οι επιλαχόντες που φαίνεται ότι θα µπορούσαν άνετα να
ενταχθούν στο Μέτρο.
Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την
απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπος Κασίµης: Ο νέος προϋπολογισµός ορίζεται στα

179.691.250,89 ευρώ, µε τον αρχικό να ήταν λίγο πάνω από τα
223 εκατ. ευρώ. Τα 43 εκατ. ευρώ που προέκυψαν ενδεχοµένως
να µεταφερθούν για τις ανάγκες
της δεύτερης προκήρυξης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας ή για την
κάλυψη τυχών επιλαχόντων από την αντίστοιχη δεύτερη πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας.
Σηµειώνεται πως για τη Βιολογική Γεωργία οι αιτήσεις ενίσχυσης έληξαν την περασµένη εβδοµάδα στις 28 Μαρτίου.

Oι επιλαχόντες από την πρώτη προκήρυξη ξεπέρασαν τους 15.000
και αυτούς φαίνεται ότι επιθυµεί να καλύψει ο Σταύρος Αραχωβίτης.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εκκαθάριση σε νιτρικά, κομφούζιο
και μετά συνδεδεμένη σποροπαραγωγής

Ξεμπέρδεψαν αισίως με την ειδική ενίσχυση βάμβακος, έμεινε εκτός το 4% που δεν έπιασε το πλαφόν
Πριν το Πάσχα άλλη μια διορθωτική πληρωμή λόγω δασικών, ούτε κουβέντα για τις παλιές εξισωτικές
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Ενστάσεις για
την εξισωτική
Μέχρι 3 Απριλίου
η εξέταση των
ενδικοφανών
προσφυγών για
την εξισωτική
του έτους 2018,
σύµφωνα µε
εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ

Ασφαλιστική
ικανότητα
Παράταση
ασφαλιστικής
ικανότητας έως
31 Μαΐου για
µη µισθωτούς
και αγρότες που
έχουν καταβάλει
τις ελάχιστες
προβλεπόµενες
κατώτατες
εισφορές του
2018

∆ιαχειριστικά
βόσκησης
Μέχρι 19 Απριλίου
παρατείνεται η
υποβολή των
αιτήσεων για τα
διαχειριστικά
σχέδια βόσκησης
που αφορούν τις
προστατευόµενες
περιοχές

Μετά τις αλλεπάλληλες αναβολές και την τεράστια αγανάκτηση των δικαιούχων πιστώθηκαν τελικά την περασµένη Πέµπτη 28 Μαρτίου, αργότερα από κάθε άλλη
χρονιά, τα χρήµατα στους βαµβακοπαραγωγούς, αφήνοντας εκτός µια µικρή µερίδα µόνο καλλιεργητών που
είχαν προβλήµατα µε τις παραδόσεις και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έπιασαν το απαραίτητο πλαφόν. Με τον Οργανισµό Πληρωµών και τους αρµόδιους
του υπουργείου να ξεµπερδεύουν µε το µεγάλο αυτό
κονδύλι 176 εκατ. ευρώ, τώρα ο δρόµος ανοίγει για εκκαθαρίσεις παλιών προγραµµάτων, υπολοίπων ενιαίας
ενίσχυσης, αλλά και πληρωµή των υπόλοιπων συνδεδεµένων ενισχύσεων του 2018. Μεγάλο αγκάθι παραµένουν οι παλιές εξισωτικές, µε τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για µικροπιστώσεις πριν το Πάσχα, αλλά µόνο για τις εύκολες περιπτώσεις, ενώ δεν γίνεται λόγος
για τα υπόλοιπα από τα έτη 2013 και 2014.
Στις πρώτες πιστώσεις που αναµένονται και υπό κανονικές συνθήκες τοποθετούνται για την επόµενη εβδοµάδα είναι τα υπόλοιπα από την εκκαθάριση για το πρόγραµµα νιτρορύπανσης, Κοµφούζιο και ζιζανιοκτονίας
των ορυζώνων, καθώς και τα de minimis για τα τεύτλα.
Στο πλάνο των αρµοδίων είναι και οι πιστώσεις για τις
συνδεδεµένες των σπόρων σποράς και τη βιοµηχανική
ντοµάτα, µέσα στον Απρίλιο και πριν το Πάσχα, ενώ για
τον Μάιο πάει η κορινθιακή σταφίδα και για τέλος Μαΐου
µε αρχές Ιουνίου οι συνδεδεµένες ενισχύσεις στα ζωικά.
Μέχρι το τέλος Απριλίου προγραµµατίζεται και η εκκαθάριση του πρώτου έτους της δράσης των Σπάνιων Φυλών, ενώ µέχρι τα τέλη Μαΐου δροµολογείται η εκκαθάριση του δεύτερου έτους της δράσης του Μέτρου 11 για
τη Βιολογική Γεωργία και του πρώτου έτους της αντίστοιχης δράσης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.

∆ιορθωτικές πιστώσεις ενιαίας λόγω δασικών χαρτών
Με σταδιακές πιστώσεις θα κλείνουν οι εκκρεµότητες
όσων παραγωγών έχουν απλήρωτα υπόλοιπα από την
ενιαία ενίσχυση του 2018. Πρόκειται για µία διαδικασία συνεχή και όπως λένε οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ όσοι φάκελοι διορθώνονται θα πληρώνονται οι δικαιούχοι τµηµατικά σε κάθε επόµενη πίστωση. 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 δηλώσεις του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη.

Το 4% των δικαιούχων του πριµ βάµβακος
δεν έπιασαν το πλαφόν
Από το µεσηµέρι της Πέµπτης 28 Μαρτίου άρχισαν τελικά να βλέπουν οι δικαιούχοι την περιβόητη πληρωµή
της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, µαζί µε τα ειδικά µέτρα
στήριξης για τα µικρά νησιά του Αιγαίου και των υπολοίπων άµεσων ενισχύσεων και των πρώτων 7 συνδεδεµέ-

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

176.162.272,38

ΕΥΡΩ

44.429

9.459.274

ΕΥΡΩ

36.522

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

1.098.542,46

ΕΥΡΩ

3.098

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

545.299,9

ΕΥΡΩ

1.368

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

25.632,59

ΕΥΡΩ

118

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

Στα 83-85 ευρώ
έκτακτη ενίσχυση
για τα τεύτλα
Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να
προβεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
στην πληρωµή των τευτλοπαραγωγών µέσω
του µηχανισµού των de minimis. Το σχετικό
ποσό, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda
από παραγωγούς, εκτιµάται ότι θα κυµανθεί
στα 83-85 ευρώ το στρέµµα και θα δοθεί ως
ενίσχυση για τη µειωµένη, κατά 46%,
συγκριτικά µε το µέσο όρο της τελευταίας
δεκαετίας, παραγωγή που πήραν το 2018.
Αυτό είναι ίσως το µόνο καλό νέο που έχουν
να περιµένουν οι αγρότες από την ΕΒΖ.

νων συνολικού ποσού 187.596.979,81 ευρώ.
Ειδικότερα και σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισηµαίνεται ότι µετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών µηχανογραφικών ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν για την πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης
βάµβακος, εντοπίστηκαν ευρήµατα που επηρέασαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των δικαιούχων. Τα ευρήµατα αυτά αφορούν κυρίως σε :
Αιτούντες (418) που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαµβάκι
Αιτούντες (1.774)που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης παράδοσης
Αιτούντα (109) µέλη από Οργανώσεις Παραγωγών,

που δεσµεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο, καθόσον είχαν
παραδώσει σύσπορο βαµβάκι (ατοµικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών άνω του επιτρεπτού ορίου µε βάση
το καταστατικό λειτουργίας της Οργάνωσης.
Για τον έλεγχο της ελάχιστης παράδοσης θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερο αρχείο από εξατοµικευµένες ζηµιές από τον ΕΛΓΑ για να ληφθεί υπόψη στην επόµενη πληρωµή. Εξατοµικευµένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήµατα κατά τον διασταυρωτικό µηχανογραφικό έλεγχο, µε επίπτωση στο δικαιούµενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του οργανισµού.

∆εν χάνονται επιδοτήσεις σε κτηνοτρόφους
σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας»
Απόφαση µε την οποία αναγνωρίζονται ως περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου που
αφορούν βοοειδή και αιγοπρόβατα από ζωονόσους ή
φυσικές καταστροφές υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης προκειµένου να αποφευχθεί η απώλεια επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους.
Πρόκειται για µια απόφαση η οποία έρχεται ετεροχρονισµένα να ενσωµατώσει τον κοινοτικό κανονισµό του
2014 στο εθνικό µας δίκαιο, η οποία διασφαλίζει τα εξής:
Ο κτηνοτρόφος αφού διατηρεί το δικαίωµά του να
λάβει ενίσχυση όταν η µη συµµόρφωση στα κριτήρια επιλεξιµότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά
µε το ζωικό κεφάλαιο οφείλεται σε εξαιρετική περίπτωση.
στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος απολέσει το ζωικό του κεφάλαιο, λόγω φυσικών περιστατικών για τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος, διατηρεί το δικαίωµά του να
εξαιρεθεί από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που
διαφορετικά θα του επιβάλλονταν στην πληρωµή του.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μικροαλλαγές στο φόρο εισοδήματος

Αμέτρητες ώρες
στα λογιστήρια για
τις δηλώσεις δαπανών

Οι επαγγελματικές δαπάνες που αφορούν ασφάλιστρα,
ηλεκτρικό ρεύμα, άρδευση, κ.α. θα πρέπει να δηλωθούν στο
Ε3 αναλυτικά, μία προς μία, σε πάρα πολλούς κωδικούς

ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με κάρτες
Προκειµένου να δικαιούνται
έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ
θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει
δαπάνες µε ηλεκτρονικά µέσα
πληρωµής, που θα κυµαίνονται
από το 15% έως το 25% του
εισοδήµατός τους.

Δαπάνες
Ο λογιστής ή ο αγρότης θα
πρέπει να γράψει ξεχωριστά και
αναλυτικό στον κωδικό 185 του
Ε3 όλα τα λειτουργικά του έξοδα
για το έτος 2018, κάτι που δεν
όφειλε αν κάνει στην περσινή
φορολογική δήλωση.

ΦΠΑ
Η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ
υποβάλλεται από 1η Μαρτίου
µέχρι και την 31η Οκτωβρίου
κάθε έτους, για τις παραδόσεις
αγροτικών προϊόντων και τις
παροχές αγροτικών υπηρεσιών
κατά το προηγούµενο
φορολογικό έτος.

Προβληµατισµό προκαλεί στους αγρότες και τους λογιστές τους η φετινή συµπλήρωση του εντύπου Ε3
της φορολογικής δήλωσης.
Όπως εξηγούν στην Agrenda
εν αντιθέσει µε όλα τα προηγούµενα χρόνια θα πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά (και όχι συνολικά) όλες τις δαπάνες, δηλαδή τα
έξοδα που πραγµατοποίησαν το
2018. Πρόκειται για τις επαγγελµατικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των αγροτών περιορίζοντας τα φορολογητέα κέρδη και το τελικό ποσό του φόρου.
«Μέχρι και πέρυσι οι δαπάνες
αυτές δηλώνονταν συνολικά. Φέτος αυτό αλλάζει. Όλες οι επαγγελµατικές δαπάνες θα πρέπει
να δηλωθούν αναλυτικά µια - µια
αλλά και στο σύνολο. Ειδικότερα
στο Ε3 θα πρέπει να δηλώνονται
αναλυτικά όλες οι δαπάνες για
ενοίκια, ασφάλιστρα, ηλεκτρικό
ρεύµα, άρδευση, κ.λπ.
∆ηλαδή, ο λογιστής ή ο αγρότης θα πρέπει να γράψει ξεχωριστά σε αναλυτικό υποπίνακα του
πίνακα Ζ2 του Ε3, σε νέο παράθυρο που ανοίγει στον κωδικό 185
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) τις
δαπάνες αυτές. Θα πρέπει ουσιαστικά, για κάθε ένα από τα λειτουργικά αυτά έξοδα, να αθροίσει
τα επιµέρους ποσά που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 και
στη συνέχεια να αναγράψει το άθροισµά των ποσών αυτών σε συγκεκριµένο κωδικό σε αναλυτικό
πίνακα του νέου Ε3.

Τέλος επιτηδεύµατος
Μία ακόµα σηµαντική εξέλιξη εί-

ναι ότι και οι αγρότες συµπεριλαµβάνονται στους φορολογούµενους
που απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος (µε την επιλογή των
κωδικών «009» και «011» στο Ε3). Το
τέλος για τους αγρότες που τηρούν
απλογραφικά βιβλία ήταν µέχρι σήµερα 650 ευρώ, 500 ευρώ αν διαµένουν σε οικισµούς κάτω των 500 κατοίκων ενώ για τις επιχειρήσεις και
συνεταιρισµούς είναι 1.000 ευρώ.

Συναλλαγές µε κάρτες
Τέλος, πριν προχωρήσουν στην συµπλήρωση της φετινής τους φορολογικής δήλωσης οι αγρότες θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι προκειµένου να δικαιούται έκπτωση φόρου έως 2.100
ευρώ θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει
µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής (µε
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή µέσω e-banking) δαπάνες για τις αγορές αγαθών (ή την παροχή υπηρεσιών), ανάλογα µε το εισόδηµα τους. Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό που
θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούµενοι µε ηλεκτρονική αποδείξεις θα διαµορφωθεί:
15% για εισόδηµα έως 10.000
ευρώ (από 10% σήµερα).
20% για εισόδηµα από 10.000,01
έως 30.000 ευρώ (από 15% σήµερα).
25% για εισόδηµα από 30.000,01
και άνω µε το ανώτατο ποσό που θα
πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούµενος να ανέρχεται στις 30.000
ευρώ (από 20%).

Χρόνος και χρήµα
Αν και οι φετινές αλλαγές
γίνονται, σύµφωνα µε την
κυβέρνηση, για το καλό των
αγροτών, οι παραγωγοί θα
χρειαστούν επιπλέον χρόνο

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Οι συνεταιρισμένοι αγρότες που πλήρωναν τέλος
επιτηδεύματος γλυτώνουν φέτος το χαράτσι των 650 ευρώ

Οι λογιστές εκτιµούν
ότι στη φετινή δήλωση
των δαπανών δεν θα
αποφευχθούν λάθη.

Με εισόδημα έως 10.000 ευρώ
το 94% των Ελλήνων αγροτών
Εισόδηµα έως 10.000 ευρώ δήλωσε
σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) το 94,9% των αγροτών. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία
από 20.000 έως 30.000 ευρώ δήλωσε το 0,69% των αγροτών, ενώ από
50.000 έως 70.000 ευρώ δήλωσε το
0,04% των αγροτών.
Επίσης ελάχιστοι ήταν οι αγρότες
που δήλωσαν πάνω από 100.000 ευρώ, οι οποίοι ανήλθαν σε 33 άτοµα
ή 0,01%. Συνολικά, πάντως, αγροτικά εισοδήµατα δήλωσαν 502.000
άτοµα, µε το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα να αγγίζει τα 1,3 δις ευρώ.
Σύµφωνα µε την ανάλυση των στοιχείων οι αγρότες από τους νοµούς Λάρισας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και
Αιτωλοακαρνανίας δήλωσαν σωρευτικά, τα περισσότερα εισοδήµατα από
αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στις προηγούµενες φορολογικές του δηλώσεις του 2018 (οικονοµικό έτος 2017). Συγκεκριµένα, στο
νοµό Λάρισας δηλώθηκαν αγροτι-

κά εισοδήµατα της τάξης των 98,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο νοµό Ηρακλείου
Κρήτης, οι αγρότες δήλωσαν συνολικά 63,9 εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες δήλωσαν 61,6 εκατ.
ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας µε 60,7 εκατ. ευρώ, οι Μεσσήνιοι µε 53,3 εκατ.
ευρώ, οι Σέρρες µε 50 εκατ. ευρώ και
η Φθιώτιδα µε 50 εκατ. ευρώ.
Το εισόδηµα το οποίο δηλώθηκε
από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2017 έφτασε το ποσό
των 73,6 δις ευρώ, ενώ το εισόδηµα
για το οποίο φορολογήθηκαν όλα
τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 80,3
δις ευρώ λόγω της προσαύξησης των
τεκµηρίων. Τέλος, ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (µισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους,
επιχειρηµατική δραστηριότητα) ήταν 8,3 δις ευρώ.Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου ποσού αποδείξεων, µε το ποσό
των 35,5 εκατ. ευρώ.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Αναμονή στο σκληρό,
λίγα τα αποθέματα

Η

συχία επικρατεί στην ελληνική αγορά σίτου και είναι λογικό καθώς
από την αρχή του έτους έγιναν αρκετές φορτώσεις. Αναµένεται άλλο
ένα πλοίο µε σιτάρια τα οποία είναι ήδη µαζεµένα. Η προσφορά έχει µειωθεί σηµαντικά και τα
αποθέµατα λιγοστεύουν. Λογικά θα πάµε µε αυτό το µοτίβο µέχρι τα αλώνια της νέας σοδειάς.
Στην ελληνική αγορά λίγες πωλήσεις σηµειώνονται στο βαµβάκι, καθώς οι τιµές µας
θεωρούνται ακριβές και µόνο όσοι έχουν άµεση ανάγκη για ίνα τις πληρώνουν. Στη νέα σοδειά έχει αρχίσει η κουβέντα µε τους εκκοκκιστές να προσφέρουν στα 4 σεντς πάνω από τις
τιµές ∆εκεµβρίου ’19, αλλά οι εµπορικοί οίκοι
βρίσκονται 1 σεντς χαµηλότερα και µε το ζόρι.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
21/02

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

72,16

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

54,95

28/02

72,36

55,55

07/03

14/03

20/03

28/03
218
216

74,21
75,72
57,15

75,65

76,95

71,92

81,32

65,72

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

237

234

234

234

234

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

228

228

225

225

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

182

180

180

179

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,65

2,49

2,49

2,48

2,39

2,37

14,56

15,23

15,15

15,09

14,94

15,63

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

234
225
179

214
212
210
208

Μετά τον Τσιατούρα
βάζει νέες φωτιές
και ο Παπαδημούλης
Οι αβεβαιότητες για τα επενδυτικά προγράμματα
και τη νέα ΚΑΠ δυσκολεύουν τους καλλιεργητές

Με τιμές και
χωρίς απόθεμα
οι Αμφίσσης

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Με µεγάλες αβεβαιότητες δείχνει να
έχει ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική
περίοδος και ειδικά η φάση των εαρινών σπορών. Στις δυσκολίες που
γεννά η έλλειψη ρευστότητας, τα µικρά περιθώρια κέρδους και η βαριά
φορολογία των αγροτικών µονάδων,
προστίθενται αυτό τον καιρό και νέες φροντίδες. Ειδικότερα αυτές έχουν
να κάνουν µε την υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων, τις αναπροσαρµογές στους τιµοκαταλόγους

Τιμές Επιτραπέζιας
Ελιάς Αμφίσσης
(ευρώ/κιλό)
Περίοδος 2017/18

0,60 – 1,50

Συγκοµιδή 2018

0,80 - 1,80

2019

1,50 - 2,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανεβαίνει δυναμικά
το βαμβάκι, που πιάνει
εύκολα τα 82 σεντς
Μέχρι τα αλώνια
ησυχία θα επικρατεί
στο σκληρό σιτάρι

Κυρίως Φούτζι ρίχνει στην
αγορά το ελληνικό µήλο
Με τα κιτρινοκόκκινα µήλα ποικιλίας
Φούτζι δουλεύει φέτος η ελληνική
αγορά µήλων, αφού εκτός του ότι
έπιασαν καλές τιµές κατά την περίοδο
συγκοµιδής (τον περασµένο Οκτώβριο)
συνεχίζουν να παρουσιάζουν ζήτηση.

Κάθε
αγρότης,
οφείλει να
φροντίσει
αυτό τον
καιρό, να
βρει την
απραίτητη
ρευστότητα για τις
εαρινές
σπορές.

των τρακτέρ, τη γραφειοκρατία του
κτηµατολογίου και των δηλώσεων
ΟΣ∆Ε και τις επικείµενες ανακατατάξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η τελευταία είδηση για παράδειγµα, που αναφέρεται στην προσυπογραφή από ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, της τροπολογίας που προβλέπει την πλήρη εξωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή, µια κοινή στρεµµατική ενίσχυση σε όλες
τις χώρες - µέλη της Ε.Ε. έχει δηµιουργήσει τις τελευταίες ώρες τεράστια αναστάτωση στις αγροτικές περιοχές και θα µονοπωλήσει για µέρες τις συζητήσεις στα αγροτικά καφενεία (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ.
46). Κι αν οι άµεσες ενισχύσεις και
τα λεγόµενα δικαιώµατα, είναι ένα
θέµα που απασχολεί πολύ το σύνολο

των κατόχων αγροτικής γης και των
δραστηριοπούµενων στον αγροτικό
χώρο, η υλοποίηση των προγραµµάτων και ειδικά των επενδυτικών προτάσεων που συνδέονται µε τα Σχέδια
Βελτίωσης, είναι κάτι που αφορά τις
πιο αξιόλογες και δυναµικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Σηµειωτέον
ότι κάθε υπεύθυνος αγρότης, οφείλει να φροντίσει αυτό τον καιρό, να
βρει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να προχωρήσει στις καλλιεργητικές δραστηριότητες της νέας χρονιάς και παράλληλα, να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή, έτσι ώστε, να είναι σε
θέση να «τρέξει» και τις
προβλεπόµενες από το
υποβληθέν Σχέδιο Βελτίωσης επενδύσεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι η
προγραµµατική περίοδος 2014-2020 εισέρχεται στη τελευταία της
φάση και οι υποψήφιοι
αγρότες επενδυτές δεν
ξέρουν ακόµη, αν θα εγκριθεί η πρότασή τους,
αν και µε ποιες προϋποθέσεις θα εισπράξουν
την επιδότηση, αν και σε ποιο βαθµό θα χρηµατοδοτηθούν για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής από τις
τράπεζες και ποιο ακριβώς είναι τελικά το ποσό που θα πρέπει να έχουν
άµεσα διαθέσιµο για να καλύψουν επαρκώς τη δική τους συµβολή.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ήρθε τις τελευταίες ηµέρες και ο
«τιµοκατάλογος Τσιατούρα» από τις
διαχειριστικές αρχές για να κάνει την
αγορά άνω κάτω. Τώρα οι υποψήφιοι αγρότες τρέχουν και δεν φθάνουν.
Καµιά αντιπροσωπεία δεν δείχνει διατεθειµένη να προσαρµόσει τις τιµές
της στον τιµοκατάλογο Τσιατούρα,
πολλοί αγρότες έχουν αγοράσει ήδη
τα µηχανήµατα µε τις γνωστές τιµές
αγοράς, ενώ πολλοί θα ήθελαν να επωφεληθούν από τη νέα εξέλιξη, αν
τελικά ο Τσιατούρας δεν κάνει πίσω.

Σε πολλά POS
καλούνται αυτό τον
καιρό οι αγρότες να
δώσουν τον κωδικό
τους, το υπόλοιπο όµως
στους λογαριασµούς
είναι µικρό.

Απαλλαγή από
την ογκοµέτρηση
δεξαµενών θέλουν
οι οινοποιοί
Tην εξαίρεση της υποχρέωσης
ογκοµέτρησης των οινοποιείων που
διατηρούν φορολογικές αποθήκες
δεδοµένου ότι πλέον ο οίνος δεν υπόκειται
σε υποχρέωση καταβολής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, ζητά η ΚΕΟΣΟΕ µε επιστολή
της µε κεντρικό αποδέκτη την υφυπουργό
Οικονοµικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου.
Στην παρέµβαση της ΚΕΟΣΟΕ
επισηµαίνεται ότι οι σχετικές αποφάσεις
πρέπει να ληφθούν έγκαιρα, οπωσδήποτε
πριν την διενέργεια του επερχόµενου
τρυγητού λαµβανοµένου υπόψιν και του
ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές να
ογκοµετρηθούν γεµάτες δεξαµενές που
δεν είναι ανοξείδωτες και κυλινδρικές.
Η κλαδική συνεταιριστική αµπελουργική
οργάνωση τονίζει ότι το κόστος
ογκοµέτρησης των δεξαµενών που
τοποθετείται ή αποθηκεύεται ο οίνος,
είναι υψηλότατο και δηµιουργεί
δυσβάσταχτα οικονοµικά προβλήµατα
στα οινοποιεία και τους στερεί το
δικαίωµα καταβολής οφειλόµενων στους
συνεταιρισµένους παραγωγούς.
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Κατακτά
την Ιαπωνία
με μερίδιο 15%
η Παπαστράτος

Σε αναζήτηση «τρίτου δρόµου»
για τη βελτίωση της ποιότητας
στο ελληνικό βαµβάκι, βρίσκονται την τελευταία εβδοµάδα
καλλιεργητές και εκκοκκιστές,
µετά το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε η µεταξύ τους συνάντηση στην πλατεία Βάθη την περασµένη Τετάρτη 20 Μαρτίου.
Ένα πρώτο «µασάζ» στους
βαµβακοκαλλιεργητές της Θεσσαλίας ανέλαβε να κάνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος δείχνει να έχει πάρει «πατριωτικά»
το όλο θέµα και να το αναγάγει
σε ύστατη προσφορά προς τον
τόπο του και σε ένα προϊόν το
οποίο, όπως λέει συχνά, τον έχει σπουδάσει!
Έτσι, σε κλειστή σύσκεψη, η
οποία έγινε το περασµένο Σάββατο 23 Μαρτίου στα γραφεία
του Συνεταιρισµού Λαρισαίων
Αγροτών, υπουργός και συνεταιριστές - βαµβακοκαλλιεργητές, αναζήτησαν µια «χρυσή τοµή» έτσι ώστε και οι αποφάσεις
για το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς βάµβακος
να προχωρήσουν και η προετοιµασία που έχει γίνει, κυρίως από την πλευρά της ∆ιεπαγγελ-

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δεύτερη μέτρηση για να γίνει
πράξη η ποιότητα στο βαμβάκι

Είναι θέµα βάρους
Τίθεται θέµα καλύτερης
εκπροσώπησης των
βαµβακοκαλλιεργητών
στη ∆ιεπαγγελµατική
Οργάνωση Βάµβακος

µατικής Βάµβακος και το Κέντρο Ταξινόµησης (Νταράουσε) να µην πάει χαµένη.
Κοµβικό σηµείο στην όλη προσπάθεια αποτελεί για µια ακόµη φορά ο τρόπος µε τον οποίο
θα γίνεται τόσο η µέτρηση όσο
και η γενικότερη αξιολόγηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σύσπορου βάµβακος,
το οποίο παραδίδεται στα εκκοκκιστήρια. Η πλευρά των παραγωγών εκφράζει ανοικτά την αγωνία της ότι αν η καταµέτρηση
αυτή αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, το παιχνίδι έχει χαθεί πριν καλά - καλά ξεκινήσει.
Η λύση που φαίνεται να προχωράει, λέει ότι η πλευρά των
καλλιεργητών και ιδιαίτερα των
οµάδων παραγωγών θα µπορεί,
αφενός να ζητάει επαναµέτρηση,
ειδικά στο θέµα της υγρασίας, αφετέρου να κρατάει κάποιο δείγµα, κυρίως για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει επ’ αυτού επαναµέτρηση από τα εργαστήρια του Κέντρου Ταξινόµησης. Τίθεται επίσης το ζήτηµα της καλύτερης εκπροσώπησης των βαµβακοπαραγωγών στη ∆ιεπαγγελµατική.

Τον Μάρτιο του 2018, η Παπαστράτος έκανε τη ρήξη µε το παρελθόν και το προϊόν της και ανακοίνωσε ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο, ταυτόχρονα µε µια επένδυση 300 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Ασπρόπυργου, το οποίο πλέον παράγει αποκλειστικά και µόνο θερµαινόµενες ράβδους καπνού. Με αφορµή την πρώτη επέτειο από τη νέα αυτή αρχή, ο πρόεδρος
και διευθύνων σύµβουλος Χρήστος Χαρπαντίδης και η οµάδα διοίκησης της εταιρείας άνοιξαν τις πύλες του εργοστασίου
γνωστοποιώντας σε συνέντευξη Τύπου,
πως το 80% της ηµερήσιας παραγωγής
του εργοστασίου, περί τις 36 εκατ. ράβδους εξάγεται σε άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της πρώτης αγοράς
στον κόσµο, της Ιαπωνίας. Εκεί, το προϊόν έχει ήδη κατακτήσει ένα µερίδιο της
τάξης του 15%. Στην Ελλάδα 150.000 καπνιστές έχουν στραφεί στο IQOS, ενώ παγκοσµίως οι χρήστες ξεπερνούν τα 6 εκατ. µε την τάση ανάπτυξης για το προϊόν να είναι ανοδική. Τέλος, σύµφωνα µε
το πλάνο, το δίκτυο σηµείων πώλησης αναπτύσσεται και η επένδυση έχει ήδη εξασφαλίσει 400 νέες θέσεις εργασίας.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο και CEO της
Παπαστράτος Χρήστο Χαρπαντίδη ,η
συνεισφορά της εταιρείας σε φόρους
αντιπροσωπεύει το 2% των εσόδων
του κρατικού προϋπολογισµού,
µε τον ίδιο να επαναλαµβάνει τη
δέσµευση για νέες επενδύσεις.

Ο γ.γ Κοινοτικών
Πόρων
Χαράλαµπος
Κασίµης
συναντήθηκε µε
τον διευθύνοντα
σύµβουλο του
ΕΤΕπ Pier Luigi
Gilibert, στις 28
Μαρτίου.

Προς ολοκλήρωση η συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων για τη χρηµατοδότηση αγροτικών σχεδίων
Εντός των επόµενων εβδοµάδων θα υπογραφεί η συµφωνία
χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων και του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη σύσταση του Ταµείου Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα παρέχει εγγυήσεις για τη δανειοδότηση
αγροτών και δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης, σύµφωνα µε δελτίο τύπου.
Οι εγγυήσεις αυτές θα παρέχονται στις τράπεζες µε µηδενικό κόστος,
έτσι ώστε αυτές, µε τη σειρά τους, να περάσουν τα οφέλη στους
γεωργούς και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας δάνεια µε χαµηλότερο
επιτόκιο, µεγαλύτερη περίοδο αποπληρωµής και µειωµένες εξασφαλίσεις,
σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο τύπου. Λόγω της σηµαντικής µόχλευσης
που χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό εργαλείο, το σύνολο
των δανείων που θα χορηγηθούν µπορεί να φτάσει και τα 400 εκατ.
ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται µετά από συνάντηση, στις 28 Μαρτίου,
µεταξύ του γενικού γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπου Κασίµη και του διευθύνοντος
συµβούλου του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων Pier Luigi Gilibert.
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Η επιστηµονική οµάδα έχει
προχωρήσει στην επιλογή
των 14 φυτειών ροδάκινου
στις οποίες θα γίνουν οι
σχετικές εφαρµογές.

Η σκίαση
κόβει
αποδόσεις

Πιλοτική δράση χτίζει λογισμικά
για μείωση κόστους στα ροδάκινα
Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΑΠΘ σε συνεργασία
με τη βιομηχανία Κρόνος στοχεύουν να μειώσουν στο μισό το κόστος λίπανσης
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

τον αγρό θα χρησιµοποιούνται ασύρµατες τεχνολογίες 4G, αισθητήρες εδάφους
και αέρος µέχρι και κάµερες, µε τις οποίες θα παρακολουθείται η πορεία ωρίµανσης του καρπού και αναλόγως θα προσαρµόζεται η καλλιεργητική φροντίδα.

liamis@agronews.gr

Προσαρµογή
Με ασύρµατες τεχνολογίες 4G, αισθητήρες
εδάφους και αέρος,
αλλά και κάµερες θα
παρακολουθείται
η πορεία ωρίµανσης
του καρπού

Γεωπόνοι
Οι γεωπόνοι θα
αναλάβουν να
«κοουτσάρουν»
τους παραγωγούς,
για να βελτιωθεί η
παραγωγικότητα
των φυτειών και να
αυξάνει το εισόδηµα
των καλλιεργητών

Σε δραστική µείωση του κόστους παραγωγής, µε ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας στην καλλιέργεια του συµπύρηνου ροδάκινου,
προσβλέπει ένα νέο πιλοτικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται στον κάµπο της Ηµαθίας, της Πέλλας και της Φλώρινας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες καταγραφής και παρέµβασης στη διαχείριση της λίπανσης, της άρδευσης και της
φυτοπροστασίας των εν λόγω φυτειών.
Πίσω από το εγχείρηµα, που εκδηλώνεται µέσω µιας κοινής δράσης στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ερευνώ, ∆ηµιουργώ, Καινοτοµώ», έχουν συνασπιστεί
δηµόσιοι φορείς, όπως είναι τα εργαστήρια δενδροκοµίας και τηλεπικοινωνιών
και δικτύων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το φυτοπαθολογίας του ΑΠΘ, µε
την ιδιωτική κονσερβοποιία «Κρόνος».
«Η κεντρική ιδέα είναι να κάνουµε ένα
πρόγραµµα όπου µε τη βοήθεια κλιµατικών δεδοµένων και διαφόρων κρίσιµων
πληροφοριών, που θα συλλέγουµε από
τους αγρούς µε ειδικό εξοπλισµό και µε
επιτόπια παρουσία γεωπόνων, να στήσουµε επιµέρους λογισµικά σχετικά µε τη λίπανση, την άρδευση και ίσως τη φυτοπροστασία, που θα µεταδίδουν την πληροφορία στους παραγωγούς για καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειάς τους», εξήγησε
στην Agrenda, ο καθηγητής Γιώργος Νάνος, ο οποίος συµµετέχει στο έργο ως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Παρότι η δράση βρίσκεται ακόµη στα
πρώτα βήµατα της ανάπτυξής της, η ε-

Λογισµικά και γεωπόνοι κόουτς

Ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος.
πιστηµονική οµάδα σε συνεργασία µε
την κονσερβοποιία Κρόνος και παραγωγούς, έχει προχωρήσει στην επιλογή των
14 φυτειών ροδάκινου και των πιο αντιπροσωπευτικών ποικιλιών, επί των οποίων θα γίνουν οι σχετικές παρατηρήσεις
και εφαρµογές, ενώ παράλληλα έλαβε
και δείγµατα εδάφους των οποίων η σύσταση έχει ήδη αναλυθεί. Επιπλέον, µέσα στον Απρίλιο, εκτός σοβαρού απροόπτου, θα έχει τοποθετηθεί και ο τεχνολογικός εξοπλισµός (το hardware), που
απαιτεί το εγχείρηµα. Ο ίδιος τόνισε ότι
για τη συλλογή των πληροφοριών από

Μέσα από τις πρακτικές αυτές, σηµειώνει, είναι εφικτό να µειωθεί δραστικά το
κόστος και να αυξηθούν οι χαµηλές αποδόσεις. «Πιστεύω ότι µπορούµε να κατεβάσουµε σχεδόν στο µισό το κόστος της
λίπανσης, ενώ µε την κατάλληλη διαχείριση και του νερού, νοµίζω ότι θα καταφέρουµε να ελέγξουµε πολύ καλύτερα
και τις προσβολές από ασθένειες και εχθρούς, µειώνοντας, έτσι, 1 έως 2 ψεκασµούς τη σεζόν, που θα σηµάνει σηµαντική µείωση του κόστους», τόνισε ο ίδιος.
Στο τέλος του προγράµµατος, που θα
έχει τριετή διάρκεια εφαρµογής και χρηµατοδοτείται από το «Ερευνώ, ∆ηµιουργώ, Καινοτοµώ» µε το ποσό των περίπου
800.000 ευρώ, στόχος είναι να έχουν δηµιουργηθεί, εκτός από τα λογισµικά για τις
καλλιεργητικές φροντίδες και µια οµάδα
εξειδικευµένων γεωπόνων. Οι τελευταίοι
θα αναλάβουν να «κοουτσάρουν» τους
συνεργαζόµενους µε τη κονσερβοποιία
ροδακινοπαραγωγούς, ώστε να διαχυθεί
η γνώση και µε τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν να βελτιωθεί η ποιότητα και
η παραγωγικότητα των φυτειών. Με δεδοµένο µάλιστα ότι η κατάσταση για τους
παραγωγούς τα τελευταία χρόνια µοιάζει
οριακή, το ζητούµενο είναι το όποιο όφελος από την βελτίωση των στρεµµατικών αποδόσεων να παραµείνει σ’ αυτούς.

Αναφερόµενος ο καθηγητής
του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος
στις χαµηλές αποδόσεις που
έχουν καταγραφεί τα
τελευταία χρόνια στο
συµπύρηνο ροδάκινο,
επεσήµανε ότι αυτό κατά
πάσα πιθανότητα οφείλεται
στη σκίαση που
δηµιουργείται στα δέντρα,
διότι οι παραγωγοί δεν
κάνουν θερινό κλάδεµα κι
εφαρµόζουν υπερβολική
αζωτούχο λίπανση την
άνοιξη, µε αποτέλεσµα τα
δέντρα να έχουν τρελή
βλάστηση. «Η σκίαση οδηγεί
σε µικρή παραγωγή σε κακή
ποιότητα, αφού πολλά
φρούτα είναι µικρά σε
µέγεθος και πράσινα, καθώς
δεν ωριµάζουν ταυτόχρονα
µε τους υπόλοιπους
καρπούς στα υψηλότερα
σηµεία», επεσήµανε και
σηµείωσε πως «έτσι,
ζηµιωµένοι είναι τόσο οι
παραγωγοί, που χάνουν
εισόδηµα, όσο και η
µεταποιητική βιοµηχανία, η
οποία πετάει τους ποιοτικά
υποβαθµισµένους καρπούς».
Τέλος, ο καθηγητής τόνισε
ότι «έχουµε καταρτίσει
επίσης το πρόγραµµα
ενεργειών που θα κάνουµε
στους επιλεγµένους αγρούς,
οι οποίοι χωροταξικά
βρίσκονται στις τρεις
περιφερειακές ενότητες της
Ηµαθίας, της Πέλλας και της
Φλώρινας για να µπορούµε
να έχουµε µεγαλύτερη
αντιπροσωπευτικότητα ως
προς τις κλιµατικές ζώνες»
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Κερκόσπορα ελιάς
Προληπτικός ψεκασµός των ελαιόδεντρων
κατά της κερκόσπορας µε χαλκούχα και
άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα για την
προστασία της νέας βλάστησης όταν αυτή
είναι µέχρι
5 εκ. συστήνεται από τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, σε
περιοχές που ευνοείται η ασθένεια και σε
ελαιώνες που υπάρχει ήδη µόλυσµα στο
παλιό φύλλωµα. Η κερκόσπορα σχηµατίζει
γκρίζο µεταχρωµατισµό µόνο στην κάτω
επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων ενώ
στην επάνω επιφάνεια ακανόνιστες κίτρινες
κηλίδες που εξελίσσονται σε ξηράνσεις.
Σηµειώνεται πως ο χαλκός µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µέχρι το κρόκιασµα των
ανθέων και πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά
η χρήση του κατά την άνθιση. Η αραιή
φύτευση και το κλάδεµα συµβάλλουν στην
αντιµετώπιση της ασθένειας.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Σε προσβεβληµένους καρπούς διαχειµάζει το ευρύτοµο αµυγδαλιάς
Συλλογή των προσβεβληµένων από την περσινή καλλιεργητική σεζόν από
το ευρύτοµο αµυγδάλων και τοποθέτησή τους σε µεγάλα διαφανή βάζα
συνιστάται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, τις ηµέρες που διανύουµε. Το στόµιο
των βάζων πρέπει να καλύπτεται µε τουλουπάνι ή από άλλο λεπτό ύφασµα,
το βάζο να τοποθετείται µέσα στην καλλιέργεια και στη συνέχεια να
ελέγχεται η εµφάνιση των ενηλίκων ατόµων του ευρυτόµου. Οι ειδικοί ενηµερώνουν
τους καλλιεργητές ότι το ευρύτοµο διαχειµάζει µέσα στους προσβεβληµένους
καρπούς ,οι οποίοι παραµένουν µουµιοποιηµένοι επάνω στα δένδρα ή βρίσκονται
πεσµένοι στο έδαφος. Η παρακολούθηση των καρπών αυτών την άνοιξη δείχνει πότε
θα ξεκινήσουν τα ακµαία να εξέρχονται από τις µούµιες, προκειµένου να
εφαρµόσουµε καίριους ψεκασµούς για προστασία της φετινής παραγωγής.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μονίλια κερασιάς
Επέµβαση στη λευκή κορυφή, κατά την
έναρξη της άνθησης συστήνεται σε
οπωρώνες µε ιστορικό προσβολών από τη
µονίλια της κερασιάς συστήνεται από τους
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Θεσσαλονίκης. Οι µουµιοποιηµένοι καρποί
που παρέµειναν πάνω στο δέντρο είτε στο
έδαφος, διατηρούν το µόλυσµα της µονίλιας
σε όλη τη διάρκεια του χειµώνα. Ο µύκητας
προσβάλει και τα κλαδιά, δηµιουργώντας
πληγές από τις οποίες εκρέει κόµµι και
σχηµατίζονται έλκη. Από τους
µουµιοποιηµένους καρπούς και τα έλκη θα
προέλθουν οι ευνοούµενες από βροχερό
καιρό πρωτογενείς µολύνσεις που θα
µολύνουν τα άνθη. Σηµαντικό µέτρο
πρόληψης της ασθένειας είναι ο καθαρισµός
και η καταστροφή όλων των κλάδων που
φέρουν έλκη και των µουµιοποιηµένων
καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, Cuprofix ultra
40 WG
ARYSTA: Orthocide 80WG
BASF: Pasta Caffaro, Signum
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint
Max 75WG
HELLAFARM: Φιλοκαπ 80 WG, Κουπρολ
50 WP, Χελλαβορ, Maniflow 12,4 SC
SYNGENTA: Chorus 50WG, Switch
25/37.5 WG.

Περονόσπορος
στα κρεμμύδια
Η αυξημένη υγρασία ευνοεί αυτές
τις μέρες τη διασπορά του μύκητα
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών
στους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας αναµένεται η είσοδος του περονόσπορου σε καλλιέργειες µε κρεµµύδια, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου.
Οι καιρικές συνθήκες που
επικρατούν είναι κατάλληλες
για την ανάπτυξη και τη µετάδοση του περονόσπορου, ενώ
από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο διαπι-

στώθηκε ότι υπάρχουν ήδη προσβολές στις καλλιέργειες κρεµµυδιού στο νοµό Μαγνησίας.
Πρόκειται για µύκητα που
προσβάλλει τα φύλλα, τα στελέχη και τους βολβούς. Στα
φύλλα προκαλεί διάσπαρτες
χλωρωτικές τεφροπράσινες ή

Προληπτικά
Η καταστροφή των
υπολειµµάτων της
καλλιέργειας αποτελεί
προληπτικό µέτρο
που µπορεί να µειώσει
σηµαντικά τη ζηµιά

υπόλευκες κηλιδώσεις ή ραβδώσεις οι οποίες αργότερα
καλύπτονται από τεφρώδη εξάνθηση. Τα φύλλα σιγά σιγά
µαραίνονται και τελικά καταστρέφονται.
Ευνοϊκές συνθήκες για την
ανάπτυξη της ασθένειας είναι
οι δροσερές και υγρές νύχτες
µε µετρίως θερµές και νεφοσκεπείς ηµέρες, υψηλή σχετική υγρασία 70-90% και θερµοκρασίες από 4-25oC, µε άριστη τους 10-13oC. Η ανάπτυξη των σπορίων του παθογόνου γίνεται παρουσία
νερού, βροχής ή δρόσου και
όταν υπάρχει ανεπτυγµένος
ο µύκητας διασπείρεται σε
µικρές και µεγάλες αποστά-

σεις µε τον άνεµο. Η καλλιέργεια κρεµµυδιού σε χωράφια που στραγγίζουν καλά,
η φύτευση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, κοκκαριού
ή σπόρου και η εφαρµογή αµειψισποράς σε συνδυασµό
πάντα µε καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας, αποτελούν καλλιεργητικά
µέτρα που µπορούν να µειώσουν σηµαντικά τη ζηµία από την ασθένεια.
Όσον αφορά τη χηµική καταπολέµηση, οι ειδικοί συνιστούν να γίνει ψεκασµός των
καλλιεργειών κρεµµυδιού µε
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια και εκλεκτικά για τον
περονόσπορο µυκητοκτόνα.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Αιτήσεις έως 4 Ιουνίου

Η σούμα στο Ε1
οδηγός ένταξης
στο 14χίλιαρο
Μόνο το καθαρό αγροτικό εισόδημα ενδιαφέρει
Παραδείγματα υπολογισμού από διαχειριστικές
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Mε βάση τον κωδικό 461/462 «Καθαρό
εισόδηµα από άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας» που δήλωσαν στο
Ε1 την τελευταία τριετία, θα πρέπει να
υπολογίσουν οι ενδιαφερόµενοι αν τηρούν το όριο των 3.000 ευρώ ως αγροτικό εισόδηµα στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση
Μικρών Εκµεταλλεύσεων». Σύµφωνα
µε την τελευταία τροποποίηση του Μέτρου και τις διευκρινήσεις των διαχειριστικών αρχών, στο εισόδηµα δεν υπολογίζονται επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις. Σηµειώνεται εδώ πως για το Μέτρο (πριµ 14.000 ευρώ), του οποίου οι
αιτήσεις λήγουν στις 4 Ιουνίου, το εισόδηµα που προκύπτει δεν πρέπει να είναι
αρνητικό. Αναλυτικά, οι οδηγίες των αρχών για τον υπολογισµό των εισοδηµάτων έχει ως εξής:
Ο υποψήφιος, για να είναι επιλέξιµος
ως προς το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα,
πρέπει αυτό να είναι από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017.
Ο µέσος όρος του ατοµικού αγροτικού εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών µπορεί να περιλαµβάνει τα διαθέσιµα φορολογικά στοιχεία των ετών
2016, 2017 και 2018 (δηλώσεις 2017,
2018 και 2019 αντίστοιχα) µε την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή φορολογικών στοιχείων (Ε1 και Ε3)
και εκκαθάριση αυτών για το έτος 2018.
Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εισοδήµατα από αγρο-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Μ6.3
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

0,013.000
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

0,0115.000
5.0007.999

τική δραστηριότητα εντάσσονται στον ίδιο κωδικό µε εισοδήµατα από µη αγροτική δραστηριότητα (περιπτώσεις δασεργατών, εργατών γης κ.λπ.). Αυτές οι περιπτώσεις θα εξετάζονται µεµονωµένα
σε συνεργασία µε το ΜΑΑΕ.
Στην περίπτωση που κάποιος δεν εµφανίζει αγροτικό εισόδηµα στον κωδικό 461/462 του Ε1 αλλά εµφανίζει ζηµιά από άσκηση ατοµικής αγροτικής
δραστηριότητας, δηλαδή έχει συµπληρωµένο τον κωδικό 465/466, τότε το αγροτικό του εισόδηµα για το συγκεκριµένο φορολογικό έτος προέρχεται από
τους κωδικούς της ζηµιάς και έχει αρνητικό πρόσηµο στην άθροιση για την
εύρεση του µέσου όρου των τριών ετών.
Παράδειγµα 1: 2015 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα 2.500 ευρώ, 2016 Ζηµιά
1.000 ευρώ, 2017 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα 3.500 ευρώ: Μέσος όρος: (2.5001.000+3.500)/3=1.667 (επιλέξιµος). Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος σε ένα ή
δύο φορολογικά έτη (όχι το τελευταίο)
δεν εµφανίζει εισοδήµατα/ζηµιά από αγροτική δραστηριότητα (2015 ή 2016 ή
2017 αν χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία
του φορολογικού έτους 2018), τότε αυτά τα έτη δεν συνυπολογίζονται στον υπολογισµό του µέσου όρου και ο µέσος
όρος των εισοδηµάτων βγαίνει από τα έτη στα οποία ο υποψήφιος έχει αγροτικά
εισοδήµατα-ζηµιά κάνοντας διαίρεση µε
τον αριθµό των ετών στα οποία έχει αγροτικά εισοδήµατα-ζηµιά ο υποψήφιος.
Παράδειγµα 2: 2015 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα 2.500 ευρώ, 2016 Ατοµικό
αγροτικό εισόδηµα χωρίς στοιχεία, 2017
Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα 3.500 ευρώ: Μέσος όρος: (2.500+3.500)/2=3.000
ευρώ (επιλέξιµος).
Παράδειγµα 3: 2015 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα χωρίς στοιχεία, 2016 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα χωρίς στοιχεία, 2017 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα
0,01 ευρώ: Μέσος όρος: (0,01)/1=0,01
ευρώ (επιλέξιµος)
Παράδειγµα 4: 2016 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα χωρίς στοιχεία, 2017 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα 2.500 ευρώ, 2018 Ατοµικό αγροτικό εισόδηµα
1.500 ευρώ: Μέσος όρος: (4000)/2=
2.000 ευρώ (επιλέξιµος).

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Leader
Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα
ιδιωτικά Leader από τις εξής
Αναπτυξιακές: Χαλκιδικής,
Ελικώνας Παρνασσός, ΑΚΟΜΜΨηλορείτης, Βορείου
Πελοποννήσο, Σερρών
∆ηµοσυνεταιριστική «Έβρος»,
Φθιώτιδας µε την προθεσµία
αιτήσεων να λήγει κατά
περιπτώσεις από Μάιο-Ιούλιο.

ΕΣΠΑ
Ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου
ο δεύτερος κύκλος του
προγράµµατος του ΕΣΠΑ
«Ερευνώ-∆ηµιουργώΚαινοτοµώ» συνολικού
προϋπολογισµού 200 εκατ.
ευρώ. Στόχος της δράσης είναι
η σύνδεση της έρευνας και της
καινοτοµίας µε την
επιχειρηµατικότητα και η
ενίσχυση της παραγωγικότητας,
της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
προς τις διεθνείς αγορές.

Οικογενειακό εισόδηµα
και µε ξεχωριστές δηλώσεις
Ο υποψήφιος, για να είναι επιλέξιµος, πρέπει να έχει επίσης
συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και
ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
Αντίστοιχα το οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται για τις
περιόδους που ορίζονται και στο αγροτικό εισόδηµα. Σε
υποψήφιο που δεν είναι παντρεµένος, το οικογενειακό
εισόδηµα ταυτίζεται µε το ατοµικό εισόδηµα. Σε αυτή την
περίπτωση θα εξετάζεται το συνολικό ατοµικό εισόδηµα.
Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό του συνολικού
οικογενειακού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη τα
εισοδήµατα κάθε έτους της τριετίας 2015-2017, για
τηνσύζυγο µόνο στην περίπτωση που όλα τα έτη της τριετίας
ήταν παντρεµένοι. Για το φορολογικό έτος 2018, όπου
υπάρχει η δυνατότητα µη κοινής δήλωσης των 2 συζύγων,
τα εισοδήµατα της συζύγου θα συµπεριληφθούν στον
υπολογισµό του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος,
µόνο αν οι σύζυγοι ήταν παντρεµένοι όλο το έτος 2018.
Λαµβάνονται υπόψη και εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων.

Ελαιώνες Άµφισσας
Mέχρι τις 31 Μαρτίου θα
µπορούν να κάνουν αιτήσεις οι
ελαιοπαραγωγοί µε αγροτεµάχια
στις δηµοτικές κοινότητες της
Άµφισσας, ώστε να ενισχυθούν
στα πλαίσια του Μέτρου
«Προστασία Παραδοσιακού
Ελαιώνα Άµφισσας» µε πριµ
έως 58 ευρώ το στρέµµα.

Ελαστικό µε
τεχνολογία Ultraflex
Μεγαλύτερο
αποτύπωµα σηµαίνει
µικρότερη συµπίεση
εδάφους

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Γράφει ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος,
Senior Account Manager για
τα Αγροτικά Προϊόντα της Michelin

Τι είναι η τεχνολογία Ultraflex
και πώς ωφελεί τους αγρότες;

Tο ελαστικό παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο

Η τεχνολογία Ultraflex της Michelin επι-

στη γεωργική δραστηριότητα, καθώς απο-

τρέπει στα ελαστικά να λειτουργούν σε χα-

Μεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου (µέχρι

Μη διστάζετε να έχετε χαµηλότερη πίεση

τελεί το µόνο σταθερό σηµείο επαφής µεταξύ

µηλότερες πιέσεις, και την ίδια ώρα παραµέ-

και 10%) καθώς το µεγαλύτερο αποτύπω-

στα ελαστικά στο χωράφι – απλά σιγου-

του µηχανήµατος και του εδάφους.

νουν ανθεκτικά και ισχυρά. Το µεγαλύτερο

µα αυξάνει σηµαντικά την έλξη.

ρευτείτε ότι ακολουθείτε τις συστάσεις της

Από τα ελαστικά απαιτείται να µεταφέρουν

αποτύπωµα κατανέµει το φορτίο πιο οµοιό-

Μεγαλύτερη αντοχή και µεγαλύτερη

Michelin και ότι χρησιµοποιείτε την σωστή

ένα συγκεκριµένο φορτίο σε µια ορισµένη

µορφα και µειώνει τη συµπίεση του εδάφους.

διάρκεια ζωής λόγω των ενισχυµένων

πίεση για τα µηχανήµατά σας αλλά και για

ταχύτητα µε µεγάλη έλξη, ενώ ταυτόχρονα

Έτσι, η καλλιέργεια αξιοποιεί καλύτερα το

πλευρών και των ειδικών µειγµάτων γό-

τη χρήση που κάνετε.

πρέπει να προσφέρουν άνεση και να σέβο-

νερό και τα θρεπτικά συστατικά.

µας.

Χαµηλώστε την πίεση του ελαστικού για να

∆ιατήρηση της ίδιας πίεσης, ανεξάρτητα

προστατέψετε το χώµα καθώς η τεχνολο-

νται το χωράφι.
Παρόλα αυτά, οι αγρότες ζητούν και άλλες

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της Ultraflex

επιδόσεις από τα ελαστικά τους, όπως αντοχή

είναι:

ξάνει την πρόσφυση κατά 30% µε 50%.

από την ταχύτητα.

Τι να προσέχετε:

γία Ultraflex εγγυάται ενισχυµένη πρόσφυ-

Μεγαλύτερη ικανότητα µεταφοράς φορ-

ση και εποµένως, µεγαλύτερη κερδοφορία.

στη φθορά, οικονοµία καυσίµων, σταθερότη-

Μεγαλύτερη προστασία του εδάφους κα-

τίου κατά 20% µε 40%, µε πολύ χαµηλή

Όσο µεγαλύτερο αποτύπωµα, τόσο καλύτε-

τα, να είναι επισκευάσιµα, αλλά και να απορ-

θώς η τεχνολογία Ultraflex της Michelin

πίεση, χάρη στο στιβαρό σκελετό και τους

ρη πρόσφυση.

ροφούν τις ανωµαλίες της επιφάνειας.

παράγει µεγαλύτερο αποτύπωµα, που αυ-

ενισχυµένους ώµους.

Ελαχιστοποιείστε τα «περάσµατα».

To έδαφος

Πώς

συµπιέζεται

συµπιέζεται

πολύ λιγότερο

το έδαφος

µε ελαστικό

µε Radial

τεχνολογίας

ελαστικό

Ultraflex

στάνταρ
σειράς
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Στον αέρα 13 προσκλήσεις

Μεγάλο το μενού
των Leader με τις
ειδικές δράσεις
Με προτεραιότητα σε διαφορετικούς κλάδους ανά τοπική
στρατηγική οι πρώτες προκηρύξεις των προγραμμάτων
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι πρώτες προκηρύξεις από συνολικά 13 Αναπτυξιακές εταιρείες εκδόθηκαν για τις ιδιωτικές επενδύσεις των Leader, µε το περιεχόµενό τους να διαφέρει κυρίως ως προς τις δράσεις «τοπικής στόχευσης». Συγκεκριµένα οι προκηρύξεις χωρίζονται σε δύο µέρη: Το πρώτο έχει να κάνει µε την
τοπική στρατηγική όπου εξειδικεύονται ορισµένες δράσεις (µεταποίηση, τουρισµός, οικοτεχνίες, υπηρεσίες και βιοτεχνία) και ανά Αναπτυξιακή ορίζονται διαφορετικές προτεραιότητες, ειδικοί όροι ένταξης και τοµείς ενίσχυσης (βλ. σηµεία
1-7), ενώ κάποιες δράσεις δεν περιλαµβάνονται.
Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τις «οριζόντιες δράσεις», όπου δεν υπάρχουν διαφορές
και σε αυτές περιλαµβάνονται: Μεταποίηση σε
γεωργικό και µη γεωργικό προϊόν, ενίσχυση επενδύσεων στον τουρισµό, ενίσχυση επενδύσεων σε βιοτεχνίες και εµπόριο και ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά
Κονδύλια
Τα χρήµατα ανά δράση κέντρα, κ.λπ.). Το ποσοστό ενίσχυσης κυµαίνεκρίνονται γενικά πολύ
ται από 40 έως 75% αναλίγα και οι δικαιούχοι
λόγως το είδος της επιίσως να είναι µονοψή- χείρησης και την Περιφιος αριθµός
φέρεια. Αναλυτικότερα
οι Αναπτυξιακές που έχουν εκδόσει προκηρύξεις είναι:
Χαλκιδικής: Μέχρι 20 Μαΐου.
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος: Μέχρι 3 Ιουνίου.
ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης: Μέχρι 17 Ιουνίου.
Ελικώνας-Παρνασσός: Μέχρι 20 Ιουνίου.
Πέλλας: 3 Απριλίου έως 24 Ιουνίου.
Αναπτυξιακή Ολυµπίας: 8 Απριλίου έως 8 Μαΐου.
Πιερική Αναπτυξιακή: 3 Απριλίου έως 2 Ιουλίου.
∆υτικής Μακεδονίας: Μέχρι 20 Μαΐου.
Θεσσαλονίκης: 2Μέχρι 25 Ιουνίου.
Φθιώτιδας: 3 Απριλίου έως 3 Ιουλίου.
Βορείας Πελοποννήσου: 3 Απριλίου έως 3 Ιουλίου.
∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων ΠΕ Νήσων Αττικής: Μέχρι 10 Ιουνίου.
Αναπτυξιακή Σερρών: Μέχρι 24 Ιουνίου.

2
1 Πιερικής

Μεταποίηση: Προτεραιότητα σε αποστάγµατα ή προϊόντα κυψέλης.
Τουρισµός: Προτεραιότητα σε τεχνολογίες ενεργειακής εξοικονόµησης και αποδοτικότητας στη λειτουργία των µονάδων
και τεχνολογίες εξοικονόµησης φυσικών πόρων.
Οικοτεχνία: Προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια τα οποία αναδεικνύουν τα
πολιτισµικά στοιχεία της περιοχής παρέµβασης µέσω αναβίωσης προϊόντων,
µεθόδων παραγωγικής διαδικασίας και
προσφοράς καινοτόµων νέων υπηρεσιών (ειδικά στα αγροκτήµατα).
Βιοτεχνία-υπηρεσίες: Προτεραιότητα
στον εκσυγχρονισµό/επέκταση µεταποιητικής δραστηριότητας σε όλους τους
κλάδους.
Νέες επιχειρήσεις: Προτεραιότητα στη
µεταποιητική δραστηριότητα σε ανταγωνιστικούς κλάδους (ενδεικτικά ξύλο, µέταλλο, µάρµαρο, είδη χειροτεχνίας, είδη
διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση).
Προϋπολογισµός: 2.782.500 ευρώ,
Αιτήσεις: 3 Απριλίου έως 2 Ιουλίου.

Βόρειας
Πελοπ/σου

Μεταποίηση µη γεωργικό προϊόν: 1)
Ζυθοποιία, 2) Επεξεργασία προϊόντων
κυψέλης, 3) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, 4) Μονάδες πυρηνελαιουργείων, 5) Μονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοϊνικής προέλευσης, 6) Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και και υπολειµάτων των βιοµηχανικών ειδών διατροφής
Τουρισµός: Ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Α) των Αµπελουργικών Ζωνών περιοχής παρέµβασης, που υστερούν σε τουριστικές υποδοµές και υπηρεσίες, µε διασύνδεση τουρισµού- ποιοτικού τοπικού οίνου και υποστήριξη των «∆ρόµων του Κρασιού» και Β) όλης της περιοχής παρέµβασης µε τον εκσυγχρονισµό (χωρίς επεκτάσεις) των ΜΜΕ τουρισµού.
Βιοτεχνία-υπηρεσίες: Ίδρυση επιχειρήσεων από νέους έως 35 ετών.
Οικοτεχνία: Ίδρυση µονάδων µεταποίησης - εµπορίας της ιδίας παραγωγής αγροτών. Ίδρυση αγροκτηµάτων µε ενδεικτικές
λειτουργίες στους τοµείς οικοτεχνίας, εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, περιβάλλοντος, αθλητισµού-πολιτισµού και δηµιουργία συνεργατικών δράσεων µε γειτνιάζουσες παραγωγικές µονάδες
γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.α.
Αιτήσεις: 3 Απριλίου έως 3 Ιουλίου
Προϋπολογισµός 3.780.000 ευρώ.

3 Φλώρινας

Μεταποίηση µη γεωργικό προϊόν: Όλοι
οι κλάδοι ενισχύονται.
Τουρισµός, βιοτεχνία, υπηρεσίες: ∆ικαιούχοι: α) Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας µετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουµένου έτους,
από αυτό της δηµοσίευσης της προκήρυξης έως και την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας της δηµοσίευσης
της πρόσκλησης, και β) Επιχειρήσεις
που υποβάλλουν µικρά επενδυτικά
σχέδια συνολικού προϋπολογισµού
έως 80.000 ευρώ (µε δαπάνες κτιριακών) ή έως 50.000 ευρώ. Ειδικότερα για βιοτεχνία και υπηρεσίες όταν
οι επενδύσεις αφορούν την παροχή
υπηρεσιών και το τοµέα του εµπορίου τότε τα επενδυτικά σχέδια πρέπει
να έχουν συνολικό προϋπολογισµό
έως 60.000 ευρώ (µε δαπάνες κτιριακών) ή έως 40.000 ευρώ (χωρίς δαπάνες κτιριακών).
Αιτήσεις: 27 Μαρτίου έως 24 Ιουνίου
Προϋπολογισµός: 4.067.500 ευρώ.
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5
4 Χαλκιδικής
Μεταποίηση σε µη γεωργικό προϊόν: Επιλέξιµοι όλοι οι τοµείς
Τουρισµός: Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισµός και η
επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις από νέους έως 35 ετών, είτε από γυναίκες είτε εκείνες που ενσωµατώνουν καινοτοµία στην επένδυση.
Βιοτεχνία: Ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις από νέους έως 35 ετών, είτε από γυναίκες είτε εκείνες που ενσωµατώνουν καινοτοµία στην επένδυση.
Υπηρεσίες: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσµού µε σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις από νέους έως 35 ετών, είτε από γυναίκες.
Αιτήσεις: 7 Μαρτίου έως 20 Μαΐου
Προϋπολογισµός: 4.530.000 ευρώ.

ΕλικώναΠαρνασσού

Μεταποίηση τελικό µη γεωργικό προϊόν: Όλοι οι κλάδοι ενισχύονται, δικαιούχοι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Τουρισµός: Ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων σε συγκεκριµένες περιοχές
και εκσυγχρονισµός σε όλη την περιοχή κάλυψης.
Βιοτεχνία: Ίδρυση επιχειρήσεων από νέους µέχρι 35 ετών σε τοµείς: α) Τροφίµων µε µονάδες παραγωγής ειδών µετά
την 1η µεταποίηση και εµπορίου του τοµέα των τροφίµων (µονάδες παραγωγής
προϊόντων διατροφής όπως ζυµαρικών,
αρτοποιίας – νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκών, µαρµελάδων, γλυκών
κουταλιού, κλπ). Περιλαµβάνονται και
περιπτώσεις Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασµός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες. β) εµπορίου. Περιλαµβάνει η ίδρυση παντοπωλείων. Ίδρυση επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα όπως : βιοτεχνικές µονάδες (στον κλάδο ξύλου και επίπλων,
των µετάλλων, του κοσµήµατος, των ειδών ένδυσης κλπ). Καθώς και πράξεις
που αφορούν τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων στους τοµείς της βιοτεχνία
και του εµπορίου ανεξαρτήτου ηλικία.
Αιτήσεις: 20 Μαρτίου έως 20 Ιουνίου.
Προϋπολογισµός: 2.337.000 ευρώ

6

Δυτικής
Μακεδονίας

Μεταποίηση µε τελικό µη γεωργικό προϊόν: Η υποδράση περιλαµβάνει την ίδρυση, επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων. Χωρίς ειδικούς περιορισµούς.
Τουρισµός: Η υποδράση περιλαµβάνει
µόνο πράξεις που αφορούν εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων.
Βιοτεχνία: Η υποδράση περιλαµβάνει
την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τους παρακάτω ειδικούς όρους: 1. αποτελεί καινοτόµα πράξη, 2. η επενδυτική πρόταση
θα αφορά στην υλοποίηση παρεµβάσεων για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρία 3. επενδυτική πρόταση θα υποβληθεί από δικαιούχο ΑΜΕΑ. 4. η αφορά εκσυγχρονισµό υφιστάµενης επιχείρησης χωρίς αύξηση
της δυναµικότητας.
Υπηρεσίες: Περιλαµβάνει την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
ειδικών κατηγοριών πληθυσµού.
Αιτήσεις: 13 Μαρτίου έως 20 Μαΐου
Προϋπολογισµός: 3.880.000 ευρώ.
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Νήσων
Αττικής

Τα Leader των Νήσων Αττικής θα τερµατίσουν
στην πρώτη πεντάδα. Αυτή είναι η φιλοδοξία που
εκφράζει ο Μαρίνης Μπερέτσος γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕ η οποία ανέλαβε και έστησε το ∆ίκτυο ∆ήµων Π.Ε Νήσων
Αττικής, κατά την παρουσίαση των Leader στην
Αίγινα την περασµένη Τετάρτη. Στο χαιρετισµό
του ο κ. Μπερέτσος παράλληλα ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που τα νησιά Αττικής τρέχουν Leader, ενώ όπως λέει δεν τον φοβίζει ο
περιορισµένος προϋπολογισµός, καθώς φιλοδοξεί να εξασφαλιστούν πόροι από το αποθεµατικό και άλλες πηγές οι οποίοι µπορούν να
αξιοποιηθούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Κατά την παρουσίαση του προγράµµατος, ο Ιωάννης Γιωτάκης πολιτικός µηχανικός και µέλος
της οµάδας CLLD/Leader αναφέρθηκε στις παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα χρηµατοδοτηθούν. Παρακάτω παρουσιάζονται οι εξειδικευµένες δράσεις του προγράµµατος:
Μεταποίηση µε τελικό γεωργικό προϊόν: Η
υποδράση αφορά: στην ίδρυση µιας µεταποιητικής µονάδας σε επιλέξιµους κλάδους της αγροτικής παραγωγής µε σκοπό τη µεταποίηση,
εµπορία ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων
µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν. Περιοχές
εφαρµογής των ιδρύσεων είναι οι ∆ήµοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαµίνας,
Τροιζηνίας-Μεθάνων. Στον εκσυγχρονισµό ή ανάπτυξη µιας µεταποιητικής µονάδας σε επιλέξιµους κλάδους της αγροτικής παραγωγής στο
σύνολο της περιοχής παρέµβασης. Για τις ιδρύσεις εξαιρούνται οι ∆ήµοι Ύδρας και Σπετσών.
Η υποδράση αναφέρεται σε ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε µη γεωργικά προϊόντα, οι
οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συµβιβάζονται
µε την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Τουρισµός: Ίδρυση ή δηµιουργία υποδοµών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών µορφών τουρισµού στους ∆ήµους Κύθηρα, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Αγκίστρι και εκσυγχρονισµό ή αναβάθµιση υποδοµών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης. Ίδρυση ή δηµιουργία και εκσυγχρονισµό ή αναβάθµιση κέντρων εστίασης
και αναψυχής στους ∆ήµους Κύθηρα, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Αγκίστρι και εκσυγχρονισµό ή
αναβάθµιση κέντρων εστίασης και αναψυχής
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
Βιοτεχνία: Η υποδράση αφορά την: Ίδρυση, δηµιουργία και εκσυγχρονισµός ή αναβάθµιση βιοµηχανικών, βιοτεχνικών µονάδων, µονάδων
χειροτεχνίας, µε προϊόντα και αγαθά που σχετίζονται µε την τοπική παράδοση και παραγωγή
και µονάδων παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
Οικοτεχνία: H υποδράση αφορά την: Ίδρυση
και εκσυγχρονισµός ή αναβάθµιση µονάδων
οικοτεχνίας. Ίδρυση, δηµιουργία και εκσυγχρονισµός ή αναβάθµιση πολυλειτουργικών
αγροκτηµάτων.
Αιτήσεις: 20 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου
Προϋπολογισµός: 2.210.000 ευρώ.
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Υψηλές πτήσεις
για την Horsch
H Horsch κατάφερε τις
υψηλότερες πωλήσεις
στην ιστορία της εταιρείας
το 2018, φτάνοντας τα
402 εκατ. ευρώ. Η αύξηση
12% σε σχέση µε το 2017,
αντιπροσωπεύει µία διψήφια ανάπτυξη για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Η καλή
αυτή απόδοση οφείλεται
κυρίως στις πωλήσεις
µηχανηµάτων σποράς
και φυτοπροστασίας.

Ψεκαστικά µε το
χρώµα της Kubota
Στην αγορά των συρόµενων ψεκαστικών µπήκε η
Kubota και πλέον θα κυκλοφορούν και µε πορτοκαλί χρώµα τα µηχανήµατα της Σειράς XTS3. Τα
µηχανήµατα αυτά είναι κατάλληλα για µικροµεσαίες
εκµεταλλεύσεις, µε τις
επιλογές µπούµας να
περιλαµβάνουν ατσάλινες
18-30 µέτρων και αλουµινένιες 21-24 µέτρων.

Renova, και ένα φορτηγό
διανοµών στην εταιρεία
logistics DB Schenker και
εταίρο µεταφορών TGM,
η οποία δραστηριοποιείται
στη Σουηδία. Το Volvo FL
Electric έχει χωρητικότητα για GVW (µικτό βάρος
οχήµατος) 16 τόνων, ενώ
το Volvo FE Electric έχει
χωρητικότητα GVW 27
τόνων.

Ρεκόρ τρακτέρ
made in Germany
Ρεκόρ παραγωγής σηµείωσε ο κατασκευαστικός
κλάδος τρακτέρ στη Γερµανία το 2018, φτάνοντας
σε κύκλο εργασιών τα 8,6
δις ευρώ (10% αύξηση).
Σύµφωνα µε τη VDMA,
ένας λόγος στον οποίο
οφείλεται αυτή η αύξηση
έχει να κάνει µε την παγκόσµια αγορά γάλακτος,
ενώ για φέτος, οι ειδικοί
επισηµαίνουν πως αναµένονται αυξηµένες οι πωλήσεις από Γαλλία και Ρωσία.

Αναδιάρθρωση
για Ford Sollers

Ηλεκτρικά φορτηγά
από Volvo Trucks
Η Volvo Trucks παρέδωσε τα πρώτα πλήρως ηλεκτρικά οχήµατά της-ένα
απορριµµατοφόρο στην
εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Η κοινοπραξία Ford
Sollers έως τα τέλη του
2019 θα κλείσει δύο από
τα τρία εργοστάσια αυτοκινήτων που κατέχει στη
Ρωσία και συγκεκριµένα
στις πόλεις Βσεβόλοσκ,
που βρίσκεται στην περιοχή του Λένινγκραντ και
Ναµπερέζνιε Τσελνί,
καθώς και το εργοστάσιο
παραγωγής κινητήρων αυτοκινήτων «Αλαµπούγκα»
που βρίσκεται στο Ταταρστάν, σύµφωνα µε όσα
γράφει η ρωσική οικονοµική εφηµερίδα Vedomosti.

Από τις ΗΠΑ ξεκινά
η σοβαρή εκμηχάνιση
της κάνναβης
Έφερε τις βαμβακοσυλλεκτικές και τους εξαγωγείς
τεύτλων, τώρα υπόσχεται λύσεις και στη βιομηχανική
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι πρώτες µηχανές συγκοµιδής βαµβακιού
µπήκαν στην παραγωγή στις αρχές της δεκαετίας του ‘40 στις ΗΠΑ και από εκεί πέρασαν σε ολόκληρο τον κόσµο, ενώ το 1913
µία εταιρεία στο Κολοράντο προσέφερε χρηµατικό έπαθλο σε όποιον κατασκεύαζε τον
πρώτο µηχανικό εξαγωγέα τεύτλων.
Σαν «µητέρα» της εκµηχάνισης των αροτραίων καλλιεργειών, λοιπόν, οι ΗΠΑ τώρα που νοµιµοποίησαν την ευρεία παρα-

γωγή της βιοµηχανικής κάνναβης, έρχονται να επενδύσουν σε αυτήν µε τις εταιρείες αγροτικών µηχανηµάτων να έχουν
ξεκινήσει σταδιακά τις απαραίτητες τροποποιήσεις των µηχανηµάτων τους.
Μέχρι πριν από λίγο καιρό, κανένας κατασκευαστής αγροτικών µηχανηµάτων δεν
είχε ασχοληθεί σοβαρά µε την εκµηχάνιση
της βιοµηχανικής κάνναβης, µε εξαίρεση
την εταιρεία HempFlax ολλανδικών συµφερόντων που και πάλι χρησιµοποιεί τροποποιηµένες αλωνιστικές John Deere για
τις ανάγκες της ζήτησης. Τα πράγµατα ό-
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Νέα αγροεφόδια
από την ΑΛΦΑ
Νέα µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα, το ζιζανιοκτόνο Racer
και η νέα σειρά λιπασµάτων προστατευµένου αζώτου Αδάµας της ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια, καθώς και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της εταιρείας, www.alfadigital.gr, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιµος στα κινητά και τις ταµπλέτες για τους συνεργάτες της εταιρείας, παρουσιάστηκαν
σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Rio Πατρών, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019. Προσκεκληµένος οµιλητής στην
εκδήλωση ήταν ο Τσιτσιγιάννης ∆ηµήτρης, αναπληρωτής καθηγητής Φυτοπαθολογίας και διευθυντής Tοµέα
Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ο κ. Τσιτσιγιάννης µίλησε στους παρευρισκόµενους για την επιδηµιολογία και αντιµετώπιση
του ωίδιου στα κηπευτικά, στη φράουλα και στο αµπέλι.

µως κυλάνε κάπως διαφορετικά, καθώς οι
καπνοπαραγωγικές πολιτείες των ΗΠΑ όπως το Κεντάκι που βλέπουν το εισόδηµά
τους να συρρικνώνεται λόγω µείωσης της
κατανάλωσης προϊόντων καπνού, ξεκινούν
σταδιακά την αναδιάρθρωση της καλλιέργειάς τους, επενδύοντας στη βιοµηχανική
κάνναβη. Καθώς, λοιπόν, οι αγρότες µεταφέρονται στην παραγωγή της σύµφωνα µε
το Forbes (200.000 στρέµµατα στο Κεντάκι), υιοθετούν και τα εργαλεία που ταιριάζουν µε τη νέα καλλιέργεια.
Σηµειώνεται εδώ πως αναλόγως τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθεί η παραγωγή
(για ίνες ή σπόρο κ.λπ) ο τρόπος συγκοµιδής αλλάζει. Κατά τη συγκοµιδή για ίνες,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα χορτοκοπτικό για την κοπή των στελεχών και µία

Σβήνει ο καπνός
Στις ΗΠΑ η παραγωγή καπνού
εµφανίζει σηµαντικά σηµάδια
συρρίκνωσης και οι καλλιεργητές
ψάχνουν εναλλακτικές

χορτοδετική για να συλλέξει τα στελέχη από το χωράφι. Από την άλλη, κατά τη συγκοµιδή των σπόρων, µία θεριζοαλωνιστική θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, αλλά
τα σκληρά στελέχη του φυτού µπορεί να
καταστρέψουν το µηχάνηµα.
Μία εταιρεία που φαίνεται να επενδύει
πρώτη σε αυτό το κοµµάτι των αγροτικών
µηχανηµάτων είναι η KIRPY που τροποποίησε τις µηχανές Triminator οι οποίες χρησιµοποιούνταν για τη συγκοµιδή καπνού, ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν στις ειδικές ανάγκες της κάνναβης. Το αποτέλεσµα
είναι οι συγκοµιστικές KIRPY CBD. Αντίστοιχα η Kennco Manufacturing έχει ξεκινήσει
να φτιάχνει ειδικά µηχανήµατα, ενώ οι ίδιοι
οι καλλιεργητές καπνού τροποποιούν τις φυτευτικές τους µηχανές ώστε να µπορούν να
φυτεύουν κλώνους ή µικρά φυτά σε πλάτη
12 γραµµών, περνώντας πάνω από 40 στρέµµατα σε 45 λεπτά, όπως είναι το παράδειγµα
της Hemp Inc. στη Βόρεια Καρολίνα.
Μένει να φανεί αν οι µεγάλες κατασκευάστριες του κλάδου παρελκοµένων και τρακτέρ (AGCO, CNH, John Deere κ.λπ) θα διαλέξουν να επενδύσουν στην εκµηχάνιση ενός από τους πιο ταχέως αυξανόµενους οικονοµικά κλάδους του πρωτογενή τοµέα.

Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου
160 άτοµα µεταξύ των
οποίων γεωπόνοι, καθώς
και εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ
Πάτρας και της ∆ΑΟΚ
Μεσσηνίας.

Ο Παρασκευόπουλος Ξενοφώντας, διευθυντής Μάρκετινγκ της ΑΛΦΑ ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα ο κλάδος της φυτοπροστασίας και παρουσίασε τους τοµείς ανάπτυξης της ΑΛΦΑ στη φυτοπροστασία,
στη θρέψη και στους σπόρους. Η Καλαµαράκη Άννα, από την Τεχνική ∆ιεύθυνση της ΑΛΦΑ, παρουσίασε τις ολοκληρωµένες λύσεις φυτοπροστασίας της εταιρείας για
τα κηπευτικά, το αµπέλι και την ελιά. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε το νέο µυκητοκτόνο Reflect για το ωίδιο και την
αλτερνάρια και τα µυκητοκτόνα Nimro, Traverso, Valbon,
Leimay S. Τα εντοµοκτόνα Nexter, Pirimor, Feliran και
Lamdex και το ζιζανιοκτόνο Racer.
Ο Ρουσσέας ∆ηµήτρης, διευθυντής Λιπασµάτων της ΑΛΦΑ, µίλησε στους παρευρισκόµενους σχετικά µε τη σύγχρονη Γεωργία και τις προτάσεις λίπανσης από την ΑΛΦΑ.
Ο κ. Ρουσσέας παρουσίασε µεταξύ άλλων τη νέα σειρά λιπασµάτων προστατευµένου αζώτου Αδάµας, µε διπλούς αναστολείς ουρεάσης και τους βιοδιεγέρτες Folimar µε εκχύλισµα φυκιών Ascophyllum nodosum.

38 Agrenda

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Mαρτίου 2019

ΑΓΡΟΝΕΑ
H μέρα, η νύχτα
και τα όνειρα
∆ιαχρονικό: Η νύχτα είναι πιο
µεγάλη από τη µέρα γι’ αυτούς που
ονειρεύονται και η µέρα είναι πιο
µεγάλη από τη νύχτα γι’ αυτούς που
πραγµατοποιούν τα όνειρά τους…
Τ. Κέρουακ
Για 25η Μαρτίου: «...Όσο
αγαπώ την πατρίδα µου δεν αγαπώ
άλλο τίποτας. Ναρθή ένας να µου
ειπή ότι θα πάγη οµπρός η πατρίδα,
στρέγοµαι να µου βγάλη και τα δυο
µου µάτια. Ότι αν είµαι στραβός, και
η πατρίδα µου είναι καλά, µε
θρέφει. Αν είναι η πατρίδα µου
αχαµνά, δέκα µάτια νάχω, στραβός
θανά είµαι...». Μακρυγιάννης
«Αποµνηµονεύµατα» (από τον
Stamatis Sekliziotis)
Greek Dream: Το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον των
Αµερικανών
επικεντρώνεται
σε επενδύσεις
φαρµακευτικής
και βιοµηχανικής
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
κάνναβης. Στο
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
«µικροσκόπιο»
βρίσκεται και η
τεχνογνωσία που διαθέτουν τα
ελληνικά οινοποιεία. Ενδιαφέρον
υπήρξε και για την εισαγωγή
πολλαπλασιαστικού υλικού για
επιτραπέζια σταφύλια, για
αρωµατικά φυτά (ρίγανη, τσάι του
βουνού κλπ) και για επιτραπέζιες
ελιές [Ελληνοαµερικανικό
Αγροδιατροφικό Φόρουµ, ethnos.gr]
Συγγενείς-δέντρα: Τα δέντρα
αναγνωρίζουν τους συγγενείς τους,
µε τα µητρικά δέντρα να αποικίζουν
τους συγγενείς τους µε µεγαλύτερα
δίκτυα µυκόριζας. Κατά αυτό τον
τρόπο τους στέλνουν περισσότερο
διοξείδιο του άνθρακα κάτω από το
έδαφος. Μπορούν ακόµη και να
µειώσουν τον ανταγωνισµό των
δικών τους ριζών προκειµένου να
κάνουν χώρο για τα «παιδιά» τους.
Όταν τα µητρικά δέντρα
αρρωσταίνουν ή πεθαίνουν,
στέλνουν «µηνύµατα σοφίας» στην
επόµενη γενιά των δενδρυλλίων,
που θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως «οµιλία»
µεταξύ των δέντρων. [Σ. Σιµάρντ,
Πανεπιστήµιο Βρετανικής
Κολοµβίας, Ναυτεµπορική]
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Με γαλλική μέθοδο οινοποίησης
και γερμανική τεχνογνωσία
το οικογενειακό Κτήμα Florian
στον Τρίλοφο
Η οικογένεια Σνάιντερ εντάσσει στην
έως τώρα αυστηρά ερυθρόλευκη wine list
της, δύο νέες ετικέτες ροζέ κρασιού

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έκταση
Συνολικά ο
ιδιόκτητος
αµπελώνας
του «Κτήµατος
Florian» έχει
έκταση 80
στρέµµατα

Ποικιλίες
Ασύρτικο,
µαλαγουζιά,
sauvignon
blanc,
chardonnay,
ξινόµαυρο,
αγιωργίτικο
και syrah
οι ποικιλίες

∆ύο νέες ετικέτες οίνου στην κατηγορία του ροζέ ετοιµάζεται να «ρίξει»
στην αγορά µέχρι τις αρχές Απριλίου, για την εµπορική σεζόν 20182019, το Κτήµα Florian, ένα οικογενειακό οινοποιείο από τον Τρίλοφο
της Θεσσαλονίκης που συνδυάζει, σε
ένα ξεχωριστό «χαρµάνι», τη γαλλική µέθοδο οινοποίησης και τη γερµανική τεχνογνωσία των ιδιοκτητών
του, µε την ποιοτική α’ ύλη αµπελώνων της Επανοµής και της Νάουσας.
Οι ροζέ προσθήκες στην, µέχρι
τώρα, αυστηρά ερυθρόλευκη «wine
list» του «Florian», αφορούν ένα µονοποικιλιακό Syrah από το βιολογικό αµπελώνα του οινοποιείο στα ορεινά της Ηµαθίας και ένα τριπλό
blend, µε Ξινόµαυρο, Αγιωργίτικο
και Syrah, από σταφύλια του αµπελώνα που διατηρεί το Κτήµα στον
Τρίλοφο της Επανοµής.
«Μιλάµε για µια παραγωγή που συνολικά δεν ξεπερνά τις 8.000 φιάλες
και από αυτές, οι περίπου 6.500 είναι
από το µονοποικιλιακό Syrah, ενώ
οι υπόλοιπες 1.500 από το χαρµάνι

των τριών ποικιλιών», ανέφερε στην
Agrenda o Γκέρτς Σνάιντερ, συνιδιοκτήτης του Κτήµατος, µαζί µε τον υιό
του Φλοριάν, από τον οποίο το οινοποιείο έχει δανειστεί το όνοµά του.
Η ενασχόληση του οινοποιείου µε
το ροζέ κρασί έγινε για πρώτη φορά
στην ιστορία του και ίσως η οικογένεια Σνάιντερ να µην το είχε πράξει
ούτε και τώρα, εάν πέρυσι ο καιρός
δεν τα είχε κάνει… µούσκεµα.
«Το 2018 ήταν µια χρονιά µε πάρα πολλές βροχές, γεγονός που είχε ως συνέπεια τα σταφύλια µας να
µην βρεθούν στο επιθυµητό επίπεδο
για τα κόκκινα κρασιά µας, τα οποία
επειδή είναι γνωστά για την ποιότητά τους, δεν θέλαµε να κάνουµε τον

παραµικρό συµβιβασµό. Έτσι πήραµε
την απόφαση να χρησιµοποιήσουµε
την πρώτη ύλη για να παράξουµε ροζέ και το αποτέλεσµα µας δικαίωσε»,
εξηγεί ο συνοµιλητής µας.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια από
τον ιδιόκτητο βιολογικό αµπελώνα
των 16 στρεµµάτων, µε την ποικιλία
Syrah, που διατηρεί στη Νάουσα, το
«Κτήµα Florian» παράγει ένα αφιλτράριστο κόκκινο κρασί, 24µηνης
ωρίµανσης σε βαρέλι, το οποίο κυκλοφορεί σε περίπου 7.000-8.000
φιάλες, ανάλογα τη χρονιά και σε
µεγάλο ποσοστό εξάγεται σε αγορές όπως της Αυστρία, της Γερµανίας, του Λουξεµβούργου, της Γαλλίας και εσχάτως και στην Ελβετία.

Τα πρώτα βήµατα δίπλα στον οινοποιό παππού

Παραγωγή
Εκτός από
την Ελλάδα
τα κρασιά
του Κτήµατος
εξαγόνται σε
πολλές χώρες
του εξωτερικού

Οι ροζέ προσθήκες αφορούν παραγωγή
που δεν ξεπερνά τις 8.000 φιάλες.

Με τις ερυθρές ποικιλίες της Επανοµής το «Κτήµα» κάνει ένα πολύ
ελαφρύ καλοκαιρινό κόκκινο κρασί, ενώ µε τις λευκές παράγει µε την
κλασσική γαλλική µέθοδο, ανάλογα µε τη χρονιά περί τις 7-8 ετικέτες,
ενίοτε και ένα ρετσινάτο, όπως έκανε φέτος µε µια µονοποικιλιακή ρετσίνα
από chardonnay, που θα κυκλοφορήσει µε την ετικέτα «Κουκουνάρι» σε
µόλις 1.700 φιάλες. Όσο για τη συνολική ετήσια παραγωγή του Κτήµατος
αυτή κυµαίνεται µεταξύ 40.000 και 50.000 φιαλών. Η οικογένεια
Σνάιντερ, γερµανικής καταγωγής, ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 2002, λόγω
επαγγελµατικών υποχρεώσεων του Γκερτς, ο οποίος, έχοντας µεγαλώσει
δίπλα στον οινοποιό παππού του, άρχισε, από το 2006-2007, να ασχολείται
µε την αµπελουργία φυτεύοντας το δικό του αµπελώνα στην Επανοµή και
αγοράζοντας το αµπέλι στη Νάουσα, ενώ από το 2011-2012 στην
επιχείρηση εντάχθηκε κι ο υιός του Φλοριάν.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Φρούτα, γάλα
και λαχανικά
σε ελληνικά
σχολεία µε 4,7
εκατ. ευρώ
από την ΕΕ
Mε προίκα 250
εκατ. ευρώ εκ των
οποίων 4,7 εκατ.
αντιστοιχούν στην
Ελλάδα, εγκρίθηκε
από την Κοµισιόν
το πρόγραµµα
προώθησης και
κατανάλωσης
φρουτολαχανικών και
γάλακτος στα σχολεία
της ΕΕ για το σχολικό
έτος 2019-2020. Το
πρόγραµµα διανοµής
συµπληρώνεται
από µέτρα για την
εκπαίδευση των
παιδιών σχετικά
µε τη γεωργία και
για την προαγωγή
της υγιεινής
διατροφής. Πέρυσι
επωφελήθηκαν της
δράσης πάνω από 20
εκατοµµύρια παιδιά
σε περίπου 159.000
σχολεία.

Το κρασί σε τενεκεδάκι τάση του 2019
για την προσέλκυση νεαρού κοινού
Μια νέα γενιά αµπελώνων µεγάλου υψοµέτρου, αναζωογόνηση της λευκής ποικιλίας Chenin
Blanc, που τη συνοδεύει η φήµη ότι είναι η µόνη - εκτός από
τη Riesling - που καλύπτει όλο
το φάσµα γεύσεων, από ξηρή/
στυφή µέχρι πολύ γλυκιά και το
κρασί σε τενεκεδάκι σε µια προσπάθεια να φτάνει πιο εύκολα
σε καταναλωτές µικρότερης ηλικίας είναι µερικές από τις τάσεις που προέκυψαν από την
έκθεση οίνου ProWein, που µετρά 25 χρόνια και φιλοξενήθηκε
17-19 Μαρτίου στο Düsseldorf.
Σύµφωνα µε έρευνα της Nielsen,
από τα τέλη του 2016 µέχρι τα
τέλη του 2017, η ευρωστία του
κρασιού σε τενεκεδάκι µε όρους
δολαρίων, αυξήθηκε κατά 54%,
η µεγαλύτερη που διαπιστώθηκε σε εναλλακτική συσκευασία,
ενώ βρίσκουµε πια κοκτέιλ και
ιαπωνικό σάκε σε αλουµίνιο. Η
νοοτροπία θεωρείται ότι άλλαξε
από τη στιγµή που οι παραγωγοί της χειροποίητης µπύρας το
τόλµησαν. Η ανταπόκριση που
γνώρισαν στο κοινό συνέβαλε
στο να µεταστραφεί η εντύπω-

Αφρώδης οίνος
Η οινοποιία του Φράνσις Φορντ Κόππολα
έχει κυκλοφορήσει
αφρώδη οίνο σε τενεκεδάκι από το 2004, µε
το όνοµα Sofia Blanc

ση ότι τα τενεκεδάκια συνδέονται µε χαµηλότερης ποιότητας ροφήµατα. Η γνωστή οινοποιία του Φράνσις Φορντ Κόππολα µε έδρα την Καλιφόρνια,
που φιλοξενήθηκε στην έκθεση, ήταν η πρώτη που κυκλοφόρησε αφρώδη οίνο σε τενεκεδάκι των 187ml το 2003, µε
το όνοµα Sofia Blanc de Blancs.
Σχετικά µε την ηλικία του οίνου σε τενεκεδάκι, οι περισσότεροι φαίνεται να συµφωνούν
ότι αποτελεί απόλαυση του εδώ
και τώρα και είναι σχεδιασµένος
να καταναλώνεται σύντοµα µετά την αγορά. Παγώνει γρήγορα, έχει ευκολία στη µεταφορά
και αποτελεί χρηστική επιλογή
για συναυλίες και πικνίκ, ενώ
το αποτύπωµα σε άνθρακα είναι εδώ µικρότερο από αυτό των
γυάλινων µπουκαλιών.
Στις ΗΠΑ η µέση τιµή των περισσότερων κινείται στα πέντε
δολάρια, αν και το Cabernet
Sauvignon από την Κοιλάδα
Νάπα της Sans Wine διατίθεται
στην αγορά έναντι 25 δολαρίων (τα 37,5 εκατοστόλιτρα, cl).
ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Mαρτίου 2019

Agrenda

39

Τρία Μουντιάλ πρέπει να πάρει
η Γαλλία για να σβήσει απώλειες
από τις πωλήσεις σαμπάνιας
Τα προβλήµατα στη γαλλική αγορά
λόγω και των ταραχών των «κίτρινων
γιλέκων» έχουν επηρεάσει τη συνολική εικόνα των αποστολών σαµπάνιας
κατ ‘όγκο το 2018, µε τους εµπλεκόµενους του κλάδου να θεωρούν πως
για να αντισταθµιστεί η «χασούρα», θα
πρέπει η χώρα να πάρει τρία παγκόσµια κύπελλα ποδοσφαίρου.
Οι συνολικές πωλήσεις σαµπάνιας,
µειώθηκαν κατά 5,4 εκατοµµύρια φιάλες το 2018, ενώ µόνο η Γαλλία είδε
πτώση των φιαλών κατά 6,7 εκατοµµύρια φιάλες, σύµφωνα µε τους προέδρους της Comité Champagne, Maxime
Toubart και Jean-Marie Barillère.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου
στο περιθώριο της έκθεσης ProWein,
ο Maxime Toubart, δήλωσε ότι τα προβλήµατα στη Γαλλία έβλαψαν µια θετική κατά τα άλλα εικόνα για τις πωλήσεις σαµπάνιας στο σύνολό τους το περασµένο έτος, αναφέροντας ειδικότερα τον αντίκτυπο των µαζικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. «Όταν
η Γαλλία φταρνίζεται, τότε η συνολική
αγορά βήχει», είπε, τονίζοντας τη διαδεδοµένη επίδραση της µείωσης των
πωλήσεων της σαµπάνιας στη Γαλλία.
Ενώ το περασµένο έτος σηµειώθηκε πτώση και στο Ηνωµένο Βασίλειο,
µε µείωση πωλήσεων κατά 1 εκατ. φιάλες (3,6%), εντούτοις η Γαλλία ήταν
αυτή που πραγµατικά έπληξε τα τελικά αποτελέσµατα για τη σαµπάνια το
2018. Συγκεκριµένα, η Γαλλία έχασε
πωλήσεις σαµπάνιας αξίας 40 εκατ. ευρώ το 2018, µειώνοντας την αξία της
εγχώριας αγοράς από 2,073 δισ. ευρώ σε 2,036 δισ. ευρώ.

Μείωση πωλήσεων από το 2010
Παρόλο που η Γαλλία σηµείωσε σταδιακή µείωση των πωλήσεων σαµπάνιας από το 2010, ο αριθµός του περασµένου έτους ήταν ιδιαίτερα άσχηµος

Ο Maxime Toubart, ένας εκ των
προέδρων της Comité Champagne.

λόγω των διαδηλώσεων των «κίτρινων
γιλέκων» που ξεκίνησαν στις 17 Νοεµβρίου και ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικές στο
κέντρο του Παρισιού µέχρι τα Χριστούγεννα - µια βασική περίοδος συναλλαγών για το κορυφαίο αφρώδες.
Αυτός ήταν ο αντίκτυπος των αναταραχών στην πρωτεύουσα της Γαλλίας
προς τα τέλη του 2018, αντισταθµίζοντας παράλληλα τυχόν επιπλέον πωλήσεις σαµπάνιας που παρατηρήθηκαν
στην εγχώρια αγορά νωρίτερα το ίδιο έτος, οι οποίες οφειλόταν στην κατάκτηση του Παγκόσµιου Κυπέλλου από την
Γαλλία, τον περασµένο Ιούλιο.
«Θα έπρεπε να κερδίσουµε το Παγκόσµιο Κύπελλο τρεις φορές για να
αντισταθµίσουµε τις απώλειες που
προκάλεσαν τα κίτρινα γιλέκα», δήλωσε ο Μaxime Toubart.

ADVERTORIAL

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στόχος της Μιλιόρα Φαρμ είναι

Για εκατοντάδες χρόνια η παραδοσιακή

η δημιουργία ενός κοπαδιού

ταν αυτή που στήριζε την ελληνική ύπαι-

εκτροφή προβάτων σε μικρά κοπάδια, ή-

που θα αποτελείται από ζώα

θρο ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές

υγιή, καθαρόαιμα και με υψηλές

παρατηρείται πτώση στην παραδοσιακή

περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια

Στη Μιλιόρα Φαρμ
συνδυάζεται
η εξειδίκευση με
την αυθεντική
αγάπη για τα ζώα

τη δυνατότητα να προμηθεύει με γενετικό υλικό τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους που επιθυμούν να βελτιώσουν το κοπάδι τους και να αυξήσουν
την γαλακτοπαραγωγή και ως εκ τούτου το κέρδος τους.

αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής

προβατοτροφία γιατί, εκτός των άλλων,

και ζώων αναπαραγωγής για

δεν υπάρχουν νέοι βοσκοί πρόθυμοι να

τους κτηνοτρόφους. Μέσα από

εξελίξουν τον κλάδο. Σήμερα δημιουργούνται εκσυγχρονι-

πρόκληση για την ελληνική κτηνοτροφία», αναφέρει ο διευ-

τη γενετική επιλογή, το ζωικό

σμένα προβατοστάσια που πληρούν αυστηρές προδιαγρα-

θυντής της μονάδας, Χρήστος Κολοκούρης.

κεφάλαιο της Φάρμας όχι μόνο

υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

θα διπλασιαστεί αλλά θα αποτελείται από πρόβατα εξαιρετικών
προδιαγραφών.

αντικαταστήσουν τους παλαιούς και να

φές ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία των προβάτων και η

«Η μετάβαση αυτή από την παραδοσιακή εκτακτική εκτροφή, στη σύγχρονη ελεγχόμενη αποτελεί μια σημαντική

Η διεθνής προοπτική της φέτας και η ανάγκη των κτηνοτρόφων για υψηλές παραγωγές από υγιή και ανώτερα γε-

Μια πρόταση για την μετάβαση σε αυτή την νέα εποχή προ-

νετικά ζώα, έδωσε την ιδέα στον Χρήστο Γιαννόπουλο, δι-

βατοτροφίας έρχεται να δώσει η Μιλιόρα Φαρμ, μια πρότυ-

ευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος πήρε την από-

πη μονάδα προβατοτροφίας η οποία μέσω της επιστημονι-

φαση να επενδύσει στον νομό Αχαϊας, κατασκευάζοντας

κής έρευνας και της εξειδίκευσης που έχει συλλέξει, δίνει

μια σύγχρονη μονάδα εκτροφής προβάτων στο Καγκάδι.

2.200

3.000

1.500

Λίτρα μέσος όρος παραγωγής
γάλακτος ημερησίως

Ζώα
γαλακτοπαραγωγής

Αυτά που διαφοροποιούν την Μιλιόρα Φαρμ είναι:

Βελτιωμένα ζώα
προς πώληση, ετησίως

τού θηλασμού. Το κτήριο αρνάδων 2.300 μ2 είναι χωρητικότητας

Η ηλεκτρονική γαλακτομέτρηση όπου καταγράφεται και α-

1.200 ζώων, ενώ το κτήριο των αρμεγομένων 6.000 μ2 και χωρη-

ξιολογείται καθημερινά η παραγωγή γάλακτος του κάθε ζώ-

τικότητας 2.200 ζώων. Το κτήριο κριαριών, 500 μ2 με 16 διαμερί-

ου ξεχωριστά.

σματα και χωρητικότητα 160 ζώων.

Η τεχνητή σπερματέγχυση, όπου επιτρέπει την αναγνώριση των
γονιών του κάθε αρνιού που γεννιέται στην μονάδα και κατά

Έλεγχος και υγεία των ζώων πριν την πώληση:

συνέπεια διευκολύνεται η επιλογή των ανώτερα γενετικά ζώων.

Ορολογικός έλεγχος για την προϊούσα πνευμονία, ένα μήνα

Η τεχνητή γαλουχία των αρνιών.

πριν την ημερομηνία αναχώρησης.

Οι άριστες συνθήκες διαμονής για την ευζωία του ζωικού

Γονοτύπιση των κριαριών για την τρομώδη νόσο σε 3 γονιδια-

πληθυσμού.

κούς τόπους, όπου όλα είναι γονότυπος κατηγορίας scrapie 1.

Η Μιλιόρα Φαρμ κατόπιν των αυστηρών κριτηρίων που έχουν

Τα θηλυκά είναι ανθεκτικά στην τρομώδη νόσο κατηγορίας

οριστεί από την ομάδα γενετικής επιλογής διαθέτει προς πώλη-

scrapie 1 και 2.

ση αρνάδες και κριάρια φυλής Λακόν είτε Χίου για αναπαραγω-

Εμβολιασμός των αρνάδων για το μελιταίο πυρετό και ορολο-

γή. Τα προς πώληση ζώα συνοδεύονται από την Ατομική Καρ-

γικός έλεγχος των κριαριών.

τέλα Ζώου όπου αναφέρονται τα γενεαλογικά και παραγωγικά

Σημειώνεται τέλος πως η μονάδα είναι ανοικτή σε επι-

στοιχεία. Κάθε ζώο διαθέτει μοναδικό αριθμό για την αποφυγή

σκέψεις από σκτηνοτρόφους, για την ανταλλαγή απόψεων

ανεπιθύμητων αιμομιξιών στο κοπάδι.

και για να δουν οι ενδιαφερόμενοι από κοντά τα ζώα και

Η μονάδα εκτρέφει 2200 ζώα γαλακτοπαραγωγής ενώ η δυ-

την παραγωγική διαδικασία. Άλλωστε η Μιλιόρα Φαρμ βρί-

ναμικότητά της φτάνει τα 3.000 λίτρα γάλακτος ημερησίως. Πα-

σκεται εγκατεστημένη στην κατάλληλη τοποθεσία, όχι μό-

ράλληλα διαθέτει 1500 βελτιωμένα ζώα προς πώληση ετησίως.

νο κλιματολογικά και λειτουργικά αλλά και εμπορικά, λόγω

Για τον άρτιο σχεδιασμό των κτηρίων πραγματοποιήθηκαν επι-

της εύκολης πρόσβασης και εγγύτητας με τις αγορές διά-

σκέψεις σε Γαλλία, Ισπανία και Ισραήλ. Η μονάδα διαθέτει αρ-

θεσης των προϊόντων της.

μεκτήριο 72 θέσεων με δυνατότητα αρμεγής 500 ζώων ανά ώ-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν με τους ανθρώ-

ρα. H μονάδα διαθέτει επίσης δικό της κτηνιατρείο άρτια εξο-

πους της Μιλιόρα Φαρμ τις ανάγκες τους για βελτίωση του κο-

πλισμένο για τη διενέργεια χειρισμών ρουτίνας αλλά και την α-

παδιού τους ώστε να παραγγείλουν εγκαίρως τα ζώα που χρει-

ντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

άζονται. Στις παραγγελίες ζώων τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Το αναθρεπτήριο των αρνιών βρίσκεται σε έναν κλιματιζόμε-

Με την επίσκεψη στο διαδικτυακό χώρο www.miliorafarm.gr

νο χώρο 300m2 ώστε να επικρατούν άριστες και ελεγχόμενες

θα εντυπωσιαστείτε με την αρτιότητα των εγκαταστάσεων, θα

συνθήκες για τα ζώα τις πρώτες ημέρες της ζωής τους. Διαθέ-

γνωρίσετε τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή την

τει 4 διαμερίσματα με συνολική χωρητικότητα 500 αρνιά σε κά-

προσπάθεια, ενώ θα συλλέξετε αναλυτικότερες πληροφορίες

θε γέννα τα οποία έχουν 24ωρη πρόσβαση σε μηχανές τεχνη-

για την παραγωγική διαδικασία.
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Προβλέπεται το «κλείσιµο» για ένα
εξάµηνο των γαλακτοβιοµηχανιών, καθώς
σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής η
επιχείρηση - παραβάτης θα διαγράφεται
από το Μητρώο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
και δεν θα µπορεί να παραλαµβάνει
νοµίµως γάλα.

Χτυπητές

οι αδυναμίες
αλλά θα κριθεί
στην πράξη
η απόφαση
για το γάλα
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, θα πρέπει
και να εισπράττονται. Αυτό θα πρέπει να
ισχύει για όλους τονίζουν οι κτηνοτρόφοι

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Την εφαρµογή των νέων κανόνων για τους ελέγχους
στο γάλα και την άµεση µετάβαση από τη θεωρία στην
πράξη αναµένουν οι παραγωγοί, µετά την υπογραφή
της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 964/2019) που υπόσχεται
να εξυγιάνει τον κλάδο, µε πρώτο όχι και τόσο εύκολο στόχο, τη βελτίωση των τιµών στο αιγοπρόβειο. Αν
και το νέο πλαίσιο συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αδυναµίες, γεγονός στο οποίο συµφωνούν παραγωγοί
αλλά και τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, αφού για παράδειγµα δεν έχει ξεκαθαριστεί η δηµιουργία στελεχωµένων υπηρεσιών για ελέγχους στα σηµεία εισόδου της χώρας ή πότε θα κρίνεται δικαιολογηµένη η
«προειδοποίηση» για τους επιτόπιους ελέγχους κ.α.,
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προβάλει την αυστηροποίηση (σε σχέση µε το παρελθόν) των κυρώσεων προς τις γαλακτοβιοµηχανίες, τους µεταποιητές και
τους παραγωγούς που κάνουν χρήση αθέµιτων πρακτικών και δεν δηλώνουν τις σωστές ποσότητες γάλακτος, που παραλαµβάνουν ή παράγουν αντίστοιχα. Τονίζεται δε ότι για πρώτη φορά εντάσσονται στο σύστηµα ελέγχου και οι ενδιάµεσοι αγοραστές.

Μικρή η αξία των προστίµων
Από την πλευρά τους οι παραγωγοί τονίζουν ότι θα
πρέπει να γίνουν και στην πράξη όσα προβλέπει η συγκεκριµένη απόφαση. ∆ηλώνουν επίσης υπέρ της αυστηροποίησης των προστίµων που αφορούν παραβά-

σεις σε ολόκληρη την αλυσίδα στις οποίες εµπλέκονται
είτε οι παραγωγός, είτε οι µεταποιητές. «Όσον αφορά
τα πρόστιµα προς τις εταιρείες, αν και δεν έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές σε σχέση µε ότι είχε γίνει γνωστό
από τη διαβούλευση, και είναι σίγουρα υψηλότερα σε
σχέση µε την προηγούµενη απόφαση του 2015, οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι έχουν µικρή αξία αφού όπως
έχει αποδειχτεί στην πράξη το ∆Σ του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
τελικά συνηθίζει να προτείνει στον υπουργό µειωµένες ποινές και αυτός -µέχρι στιγµής τουλάχιστον- δεν
έχουµε δει να τις επικυρώνει. Επιπλέον, πουθενά στις
κυρώσεις δεν προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας για
«ευρήµατα που επιφέρουν διοικητικές κυρώσεις», αναφέρουν κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία.
Επιπλέον, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παραγωγών για τριµηνιαίες δηλώσεις, επισηµαίνουν στην
Agrenda ότι θα δυσκολέψουν τους παραγωγούς και
ειδικότερα τους µεγάλους σε ηλικία, αλλά είναι κάτι
το οποίο θα πρέπει να συµβαίνει.

Ποινές και υποτροπή
Τα πρόστιµα για τους παραγωγούς ξεκινούν από
τα 200 ευρώ συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων γάλακτος και φτάνουν µέχρι τα 1.500 ευρώ συν 2,5%. Για τους αγοραστές γάλακτος (βιοµήχανους, τυροκόµους και ενδιάµεσους) είναι πολύ υψηλότερα και ξεκινούν από τα 500 ευρώ συν 0,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος και φτάνουν
µέχρι τα 4.000 ευρώ συν το 5% της αξίας των ετήσιων
παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος. Σύµφωνα µε τις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Mαρτίου 2019

Όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τη χώρα
προέλευσης του γάλακτος, κατά τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ Πολ. Πολυχρονίου.

ΝΕΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Προσοχή στην ετικέτα για
την προέλευση του γάλακτος
Ο ΕΦΕΤ έχοντας διαπιστώσει ότι οι καταναλωτές δυσκολεύονται να εντοπίσουν
την προέλευση του γάλακτος στις ετικέτες των σχετικών προϊόντων και
θεωρούσαν εγχώριας παραγωγής τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που ανέφεραν ως
προέλευση γάλακτος την ΕΕ, µε ανακοίνωσή του τονίζει σε όλα τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα χρειάζεται να αναγράφεται η χώρα προέλευσης
γάλακτος. Η «Προέλευση γάλακτος: Ελλάδα» σύµφωνα µε τον φορέα ελέγχου
τροφίµων συνοδεύει γάλα, τυρί, γιαούρτι και κάθε γαλακτοκοµικό προϊόν που
παρασκευάζεται από ελληνικό γάλα. Μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι αν το άρµεγµα, η
επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε
γαλακτοκοµικά προϊόντα έχουν γίνει στην Ελλάδα, η ένδειξη προέλευσης στο
τελικό προϊόν µπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση Ελλάδα» ή
προτιµότερα «Προέλευση γάλακτος: Ελλάδα». ∆ηλαδή, όσες επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν τεκµηριωµένα αµιγώς ελληνικό γάλα, πρέπει στα προϊόντα τους
να φροντίζουν να αναγράφεται επακριβώς η σήµανση «προέλευση Ελλάδα»
ή προτιµότερα «προέλευση γάλακτος Ελλάδα».

εισκοµιζόµενες ποσότητες της προηγούµενης περιόδου, υπολογίστηκε ότι τα πρόστιµα για τις βιοµηχανίες µπορεί να φτάσουν έως και το 1 εκατ. ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής, αφαιρείται ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης του αγοραστή ή του παραγωγού και δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν αγοραπωλησίες γάλακτος. Εάν, τέλος, διαπιστωθεί δεύτερη
υποτροπή απενεργοποιείται ο ηλεκτρονικός κωδικός
έγκρισης και διαγράφεται ο παραβάτης από το µητρώο
για χρονικό διάστηµα 6 µηνών, όπως προαναφέρθηκε.

Ακόµη, στην απόφαση καθορίζονται:
α) τα αναγκαία µέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση
θεµιτών εµπορικών πρακτικών κατά την παραγωγή,
διακίνηση και εµπορία του γάλακτος, των γαλακτοκοµικών προϊόντων και των παραγόµενων υποπροϊόντων γάλακτος,
β) η υποχρεωτική διασύνδεση των παραγωγών και
αγοραστών γάλακτος µέσω του συστήµατος «ΑΡΤΕΜΙΣ» για:
Τριµηνιαία δήλωση παραδόσεων (σ.σ. παραγωγοί) και µηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος (σ.σ.
αγοραστές).
Μηνιαία ∆ήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος (σ.σ. αγοραστές)
γ) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα της ειδικής εισφοράς 0,75% επί της ανά κιλό τιµής του εισκοµιζόµενου γάλακτος βάσει της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν.
2127/1993, από τους πρώτους αγοραστές.
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Εκτός το θέµα
απαγόρευσης
της υπερδιήθησης
για τη φέτα
Καµία αναφορά, στο θέµα της
απαγόρευσης ύπαρξης µηχανηµάτων
υπερδιήθησης στους χώρους παραγωγής
ΠΟΠ Φέτας δεν γίνεται σύµφωνα µε τη
Ν∆ στην πρόσφατη ΚΥΑ για τους
ελέγχους στο γάλα.
Επιπλέον, σε σχετική ανακοίνωσή της η
Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της
Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Σερρών
Φωτεινή Αραµπατζή τονίζει ότι: «µετά
από 6 µήνες εγκληµατικής καθυστέρησης
που ρήµαξαν την αιγοπροβατοτροφία, η
ΚΥΑ αφενός έρχεται καθυστερηµένα, στη
λήξη της γαλακτικής περιόδου, αφετέρου
είναι προβληµατική και ελλιπής, αφού
αγνοεί τα µείζονα προβλήµατα που
µαστίζουν τον κλάδο και αποτελούσαν
υψίστης σηµασίας αιτήµατα των
κτηνοτρόφων κατά τη διαβούλευση».
Σύµφωνα µε την κ. Αραµπατζή:

Τι δεν περιέχει η ΚΥΑ

1

∆εν αναφέρεται πουθενά πώς και
πότε θα δηµιουργηθούν οι αναφερόµενες
«στελεχωµένες υπηρεσίες στα σηµεία
εισόδου της χώρας», του άρθρου 5 της εν
λόγω ΚΥΑ, δεδοµένου ότι δεν υφίστανται.

Υποχρεώσεις «αγοραστών»
και «παραγωγών» γάλακτος
Σύµφωνα µε την απόφαση (άρθρο 6): η δήλωση υποβάλλεται κάθε τρίµηνο και το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το τέλος του τριµήνου στο
οποίο αφορούν οι παραδόσεις γάλακτος. Κάθε πρώτος
αγοραστής γάλακτος υποχρεούται να υποβάλει στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη µηνιαία δήλωση παραλαβών
γάλακτος, η οποία συνίσταται σε µια συγκεντρωτική,
αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του µηνιαίως,
µαζί µε την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά, το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα
από το χρόνο της παραλαβής του γάλακτος. Οι παραγωγοί που µεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο ή/και µέρος
του γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης
έχουν υποχρέωση καταχώρισης στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ των απαραίτητων πληροφοριών. Σε περίπτωση που για κάποιο µήνα ή τρίµηνο δεν έγιναν παραδόσεις ή παραλαβές αντίστοιχα γάλακτος, οι υπόχρεοι
υποβολής της αντίστοιχης µηνιαίας/τριµηνιαίας δήλωσης, καταχωρούν τη σχετική πληροφορία στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, από το µήνα που δεν πραγµατοποιήθηκε καµία παράδοση ή παραλαβή. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων µετά την παρέλευση της προθεσµίας
του ενός µηνός, διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή ελέγχου η εσφαλµένη καταχώριση στοιχείων στο πλαίσιο των τριµηνιαίων/µηνιαίων δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο
πρόστιµο για µη ακριβή δήλωση στοιχείων.

Agrenda

2

∆εν υπάρχει καµία διάταξη που να
απαγορεύει την ύπαρξη εξοπλισµού
υπερδιήθησης στα εργοστάσια παραγωγής
Φέτας ΠΟΠ, αφήνοντας ελεύθερο το
πεδίο για συνέχιση των παρατυπιών.

3

Πουθενά στις κυρώσεις δεν προβλέπεται
η αφαίρεση της άδειας για «ευρήµατα που
επιφέρουν διοικητικές κυρώσεις».

4

Παραδόσεις
Τα πρόστιµα για
τους παραγωγούς
ξεκινούν από τα
200 ευρώ συν
2,5% επί της αξίας
των ετησίων
παραδόσεων
γάλακτος και
φτάνουν µέχρι
τα 1.500 ευρώ
συν 2,5%

Νοείται επιτόπιος έλεγχος µε
προειδοποίηση; Και πότε η προειδοποίηση
είναι απαραίτητη και πλήρως
δικαιολογηµένη;

5

∆εν υπάρχει καµία διάταξη για τον
έλεγχο της Φέτας ως τελικού προϊόντος
στην εστίαση, όπου και διαπιστώνονται
νοθείες µε λευκά τυριά, κατώτερης
ποιότητας.

6

∆εν υπάρχει καµία διάταξη για την
αντιµετώπιση φαινοµένων αθέµιτων
πρακτικών προς τους κτηνοτρόφους,
όπως αυτές που προβλέπει η πρόσφατη
κοινοτική οδηγία.
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Πολύπλοκες και πολυέξοδες
διαδικασίες καθιστούν
προβληματική και σε κάποιες
περιπτώσεις ακόμα και
απευκταία την κατάθεση
αντιρρήσεων και ενστάσεων
σχετικά με τις δασωμένες
εκτάσεις, που οδηγούν
νομοτελειακά τους ιδιοκτήτες
τους σε απώλεια αγροτεμαχίων
και τελικά επιδοτήσεων. Σε
απάντηση οι γεωτεχνικοί
ετοιμάζουν προτάσεις για
θεσμικές αλλαγές όσον αφορά
το ιδιοκτησιακό καθεστώς

ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών της χώρας
πέρασε από συµπληγάδες µέχρι να ξεκινήσει
να φέρνει αποτέλεσµα. Ωστόσο το αποτέλεσµα
που έρχεται δεν είναι το επιθυµητό, καθώς υπάρχουν κενά στη θεσµοθέτηση που κάνουν
πολύπλοκη και πολυέξοδη την κατάθεση αντιρρήσεων και ενστάσεων και δύσκολη την
απόδειξη του δικαίου των ιδιοκτητών δασωµένων εκτάσεων, όπως συµπέραναν οι γεωτεχνικοί στην ηµερίδα µε τίτλο «Αγροί που άλλαξαν µορφή - Λύση στην αδικία», που διοργάνωσε η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση.
Κι ενώ το τελευταίο διάστηµα ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης
µιλά για «πολιτική βούληση µε σκοπό τη ανάδειξη λύσεων στα προβλήµατα τα οποία
παρουσιάζονται τόσο µε τους δασικούς χάρτες όσο και µε τις συνέπειές τους πάνω στις
πληρωµές», οι επιστήµονες και καθ’ ύλην
αρµόδιοι ετοιµάζουν προτάσεις για αλλαγές
της θεσµοθετηµένης διαδικασίας, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων και την αντιστάθµιση της απώλειας
ιδιόκτητης µέχρι τώρα γης για τους πολίτες,
οι οποίες έπειτα από συνεργασία των γεωτε-

Φτου κι απ’ την αρχή
οι ιδιοκτησίες στα δασικά

Προτάσεις με αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ετοιμάζουν οι γεωτεχνικοί
χνικών θα δηµοσιευθούν σε λίγες εβδοµάδες µε τη µορφή ενιαίας πρότασης.
Τα παραπάνω προκύπτουν από την εκδήλωση που διεξήχθη την Τρίτη 19 Μαρτίου του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών, και αναδείχθηκαν κατά την συζήτηση από τον Ηλία Καπράλο, ∆ιευθυντή ∆ασών νοµών Ευβοίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και τους δασολόγους Ηλία Αποστολίδη και Ελευθέριο Φραγκιουδάκη.
Εν τω µεταξύ, µε τον πρόσφατο νόµο 4389/2016,
επανήλθε η αρµοδιότητα της κατάρτισης και, κυ-

ΠΕΡΙΟΧΕΣ MΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
∆ΑΣΩMΕΝΩΝ ΑΓΡΩΝ

ρίως, της ανάρτησης των δασικών χαρτών στη ∆ασική Υπηρεσία υποστηριζόµενη από τις δοµές τής
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (πλέον Φορέας «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα το έργο να εκτελεί και η εταιρεία µε αναθέσεις σχετικών µελετών. Ήδη, εξελικτικά, για τη χωρική ολοκλήρωση του έργου, σε παρόντα χρόνο, βρίσκονται σε υλοποίηση από τον εν λόγω φορέα
µελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών για περίπου
το 42% της επικράτειας, όπως ανέφερε στην εισήγησή του, ο δασολόγος-περιβαλλοντολόγος

ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

12,8% |

ΑΡΚΑ∆ΙΑ

12,6% |

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

9,7% |

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΗΣΙΑ

7,2% |

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

39%
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ
∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

61%
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

και προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Έργων
& Υποδοµών Υ.Π.ΕΝ., Σταύρος Μ. Τσιλίκουνας.
Μάλιστα, σε στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε:
από το σύνολο των αναρτηµένων περιοχών (67.270.000 στρέµµατα), δηλαδή
το 51% της χώρας, οι εκτάσεις µε χαρακτηρισµό Α∆ (δασωµένοι αγροί) αποτελούν το
5,2% (3.500.000 στρέµµατα) και αυτές µε χαρακτηρισµό ∆Α (εκχερσωµένες εκτάσεις) αποτελούν το 2,4% (1.600.000 στρέµµατα),
Όσον αφορά τους κυρωµένους χάρτες, οι δασωµένοι αγροί που συµπεριλαµβάνονται στις κυρωµένες εκτάσεις ανέρχονται σε 2.820.000 στρέµµατα, εκ των οποίων το 6,5% (190.000 στρέµµατα) αµφισβητούνται ως αντιρρήσεις.
Ωστόσο αυτός ο αριθµός των αντιρρήσεων ενδέχεται να αποτελεί απόρροια της δυσκολίας των
παραγωγών να προχωρήσουν στις απαραίτητες
διαδικασίες, λόγω των περιορισµένων εργαλείων που διαθέτουν προκειµένου να αποδείξουν
πως η έκτασή τους δεν είναι δάσος.
Ο ίδιος ο κ. Τσιλίκουνας τόνισε πως η δια-

εκ των οποίων

6,8 |

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ

∆ΑΣΗ/∆ΑΣΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

5,7 |

∆ΡΑMΑ

60%

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

1%

Οι δασωµένοι αγροί αποτελούν το 5,2% των
εκτάσεων, ήτοι 3,5 εκατ. στρέµµατα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
δικασία κατάρτισης και κύρωσης των δασικών
χαρτών, είναι βασικό έργο υποδοµής, προεπενδυσιακού χαρακτήρα, µακρόπνοο και απολύτως αναγκαίο όχι µόνο για τη ∆ασική Υπηρεσία, αλλά για το σύνολο της χώρας και την
εθνική οικονοµία. Μάλιστα, παρέθεσε πίνακες µε στατιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία, στα δεδοµένα των περιοχών µε υψηλό ή
χαµηλό ποσοστό δασωµένων αγρών, δεν διαφαίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον αµφισβήτησης
της δασικής µορφής αυτών, στοιχείο που, καταδεικνύει ότι ο δασικός χάρτης είναι σωστός
και αποδεκτός και οι λόγοι της µη αµφισβήτησης είναι, ενδεχοµένως, οι ίδιοι για τους οποίους αφέθηκαν τα χωράφια να δασωθούν.
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Αναρτηµένα
Οι αναρτηµένοι
χάρτες αφορούν
67,27 εκατ.
στρέµµατα, δηλαδή
το 51% της χώρας,
σύµφωνα µε τα
στατιστικά στοιχεία

Πολύπλοκες οι διαδικασίες των αντιρρήσεων
Προβληµατισµός υπάρχει όµως, σύµφωνα µε
τους υπόλοιπους εισηγητές, για τη διαδικασία
που µπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν
να καταθέσουν αντίρρηση πάνω στο χαρακτηρισµό µιας έκτασης ως δασική. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, αλλά κυρίως η µεγάλη
δυσκολία υποστήριξης των αιτηµάτων αποτελούν εµπόδιο. Είναι αυστηρό το σύστηµα χαρακτηρισµού των εκτάσεων, χωρίς να δίνει επιλογές στους ενιστάµενους να αποδείξουν µε ποικίλους τρόπους πως οι εκτάσεις τους δεν είναι
δασικές, γεγονός που µπορεί να έχει επηρεάσει
τον αριθµό των πολιτών που έχουν καταθέσει
ένσταση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Παραρτήµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, Λουκιανός Κοντέλας.
Σηµειωταία είναι, σύµφωνα µε τον κ. Κοντέλα και η δυσκολία που θα υπάρχει στην αποτελεσµατική προστασία µεµονοµένων νεοχαρακτηρισµένων δασικών τεµαχίων µε ακανόνιστη
βλάστηση από φρύγανα και θάµνους, τα οποία
µε τα σωστά κίνητρα θα επανέλθουν στην καλλιέργεια. Θα πρέπει να δωθούν και κίνητρα σε
παραγωγούς και πολίτες που έχουν εγκαταλήψει αγροτεµάχια να τα αξιοποιήσουν είτε οι ίδιοι, είτε µέσω ενοικίασης και πώλησης, προς
ενίσχυση και της αγροτικής παραγωγής και οικονοµίας της χώρας. Σε αυτό τον άξονα πρέπει
να θεσµοθετηθεί διαδικασία µε συγκεκριµένα
βήµατα, κατά την οποία οι επιθυµούντες να αρνηθούν πως η έκτασή τους είναι δασική, να έχουν τα απαραίτητα «όπλα», που δε θα βασίζονται µόνο σε αεροφωτογραφίες µε δεκαετίες η
µία από την άλλη και αν τελικά η έκτασή τους
θεωρηθεί πολύτιµη για τη φύση να υπάρχει µέριµνα αποζηµίωσής τους µε κάποιον τρόπο. Σε
αυτό το πλαίσιο οι εισηγητές της εκδήλωσης ανέλυσαν τις προτάσεις που θα δηµοσιεύσουν.

Κυρωµένες
εκτάσεις
Οι δασωµένοι αγροί
στις κυρωµένες
εκτάσεις ανέρχονται
σε 2,82 εκατ.
στρέµµατα, εκ των
οποίων το 6,5%
αµφισβητούνται
ως αντιρρήσεις

Αποδείξεις
Το αυστηρό
σύστηµα
χαρακτηρισµού
εκτάσεων δεν
δίνει επιλογές
για αποδείξεις µε
ποικίλους τρόπους
ότι οι εκτάσεις
είναι δασικές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ
∆ΕΝ∆ΡΑ  ΦΥΤΑ
ΕΛΙΕΣ
ΚΑΡΥ∆ΙΕΣ
ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ
ΚΕΡΑΣΙΕΣ
ΑΜΠΕΛΙ ΚΛΠ

ΑΛΩΝΙΑ

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με σηµαντικά προβλήµατα αλλά και µε δραµατικά
µειωµένη συµµετοχή εξελίσσεται η κτηµατογράφηση για το υπόλοιπο 63% της χώρας, που αφορά και
τα αγροτεµάχια. Η µειωµένη συµµετοχή στη διαδικασία οφείλεται σε πολλαπλές αιτίες, µε πρώτη την
οικονοµική κατάσταση των πολιτών (πρέπει να πληρώσουν 35 ευρώ για κάθε δικαίωµα, αλλά και ξεχωριστά τους τοπογράφους µε τιµές που φτάνουν ανα περίπτωση και τα 200 ευρώ), ενώ ακολουθούν η
χαµηλή αξία των δηλούµενων ακινήτων, η έλλειψη
τίτλων ιδιοκτησίας και η δυσκολία επίκλησης της έκτακτης περιουσίας. Ωστόσο πρόκειται για µια διαδικασία από την οποία δεν µπορεί να ξεφύγει κανένας, αφού τελικά τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης θα
καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου
ιδιοκτήτη» κι εφόσον δεν πραγµατοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόµενες προθεσµίες,
θα περιέλθουν στο ελληνικό ∆ηµόσιο.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την
κτηµατογράφηση αγροτεµαχίων

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ

Απαραίτητη, αλλά και ακριβή
η κτηματογράφηση των αγρών

Πρέπει, όµως, να γνωρίζετε που είναι το ακίνητό
σας, ώστε να µπορείτε να το εντοπίσετε πάνω στους
χάρτες. Κι αυτό γιατί, πολλές φορές, η περιγραφή
του ακινήτου στον τίτλο ιδιοκτησίας δεν είναι επαρκής για τον εντοπισµό του. Προετοιµαστείτε εγκαίρως, λοιπόν, µε βάση τα δύο παρακάτω βήµατα:
1. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή
δήλωσης ιδιοκτησίας εκτός από το έντυπο της δήλωσης (∆ήλωση του ν.2308/95) που θα το προµηθευτείτε από τα Γραφεία Κτηµατογράφησης ή από το
www.ktimatologio.gr, θα χρειαστεί να καταθέσετε:
α) Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκµηριώνει το δικαίωµά σας (π.χ συµβόλαιο)
β) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής του
γ) Τυχόν τοπογραφικό διάγραµµα του ακινήτου

δ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου σας
Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχει δωρεάν η Κτηµατολόγιο ΑΕ από
τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Από την εφαρµογή αυτή µπορείτε, επιλέγοντας Νοµό και ΟΤΑ, να
περιηγηθείτε στην περιοχή που σας ενδιαφέρει και :
να βρείτε το ακίνητό σας
να τοποθετήσετε στον χάρτη τα όριά του (να σχεδιάσετε ένα σκαρίφηµα)
να µετρήσετε τις διαστάσεις και το εµβαδόν του και
να εκτυπώσετε την εικόνα για να την υποβάλετε
µαζί µε τη δήλωσή σας. Η εφαρµογή διαθέτει ένα ειδικό εργαλείο info, µε το πάτηµα του οποίου εµφανίζονται στον χάρτη οδοί, οικισµοί και σηµεία ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (π.χ. όνοµα εκκλησίας,
δηµαρχείου, σχολείου). Με τον τρόπο αυτό, η περιήγηση και η αναζήτηση περιοχών γίνονται ευκολότερα.

Αναζήτηση εγγράφων σε συµβολαιογράφο
ή στο υποθηκοφυλάκειο
Αναζητήστε στο αρχείο σας αντίγραφο των συµβολαίων (ή άλλων εγγράφων) που τεκµηριώνουν
τα δικαιώµατα που έχετε σε ακίνητα. Σε περίπτωση
που δεν διαθέτετε τα σχετικά αντίγραφα µπορείτε
να τα αναζητήσετε στον συµβολαιογράφο, στον οποίο συντάχθηκε η σχετική πράξη, ή στο αρµόδιο
υποθηκοφυλακείο.
Τα πιστοποιητικά µεταγραφής, αν δεν τα έχετε στο αρχείο σας, µπορείτε να τα αναζητήσετε από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο.
Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεµότητες που αφορούν στην ακίνητη περιουσία σας (π.χ. συντάξτε οριστικά συµβόλαια, προγραµµατίστε έγκαιρα
τη µεταγραφή τους στο Υποθηκοφυλακείο κ.α.).
Στην περίπτωση που το δικαίωµά σας το έχετε αποκτήσει µε χρησικτησία, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, θα χρειαστεί να υποβάλετε διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ
λογαριασµοί ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π, µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, κ.λ.π).
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Άγνοια ή
συνειδητή
καταδίωξη;

Η Gabi Zimmer,
επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς
- Βόρεια Πράσινη
Αριστερά.

Ο αχυρώνας φλέγεται
με την πλήρη σύγκλιση
Φωτιά άναψε τροπολογία Ευρωβουλευτών για πλήρη εξίσωση των ενισχύσεων της ΚΑΠ,
με την ευρωομάδα του κυβερνώντος κόμματος να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Σύγχυση προκάλεσε στην ευρωοµάδα του
κυβερνώντος κόµµατος η τροπολογία ευρωβουλευτών των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας και Ανανεωτικής Αριστεράς, µε την οποία προτείνεται η πλήρης εξίσωση των στρεµµατικών
ενισχύσεων της ΚΑΠ την προγραµµατική περίοδο 2021-2027. Ο επικεφαλής της
ευρωοµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ∆ήµητρης Παπαδηµούλης αρνείται οποιαδήποτε συµµετοχή επιµένοντας πως η εθνική αντιπροσωπεία ζητά ένα αντικειµενικό επαναϋπολογισµό των άµεσων ενισχύσεων ανά κράτος-µέλος και πως η εν λόγω τροπολογία
δεν έχει καν συζητηθεί στην επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου. Βέβαια, όλα αυτά προκειµένου να «µαζευτεί» το θέµα καθώς µια τέτοια συναίνεση θα ανέτρεπε τις µέχρι τώρα διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για σθεναρή αντίδραση και «κτίσιµο συµµαχιών» ενάντια
σε µία τέτοια καταστροφική για τους Έλληνες αγρότες προοπτική. Συγκεκριµένα, το
σχετικό απόσπασµα της τροπολογίας (CA7)
που κατέθεσαν οι Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία και Ευρωπαϊκή Ανανεωτική Αριστερά-Βόρεια Πράσινη Αριστερά (Greens - EFA, GUE-NGL) αναφέρει ότι
«η κατανοµή των ενισχύσεων µεταξύ των
κρατών µελών πρέπει να γίνει έτσι ώστε
να επιτευχθεί πλήρης εξωτερική σύγκλι-

ση των άµεσων ενισχύσεων µέχρι το τέλος
της προγραµµατικής περιόδου». Μάλιστα,
η σχετική προσθήκη (παράγραφος 2a (νέο))
γίνεται στο άρθρο 79 που αφορά στην κατανοµή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΑΑ-ΕΓΤΕ), εγείροντας τις αντιδράσεις
της Νέας ∆ηµοκρατίας, που ζητά την απόσυρσή της. Μια τέτοια προοπτική για σύγκλιση βασισµένη µόνο στις άµεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, καθιστά ένα πολύ µεγάλο αριθµό, κυρίως µικρών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα, µη βιώσιµο, καθώς µέχρι τώρα η χώρα µας απολαµβάνει τη µεγαλύτερη στρεµµατική ενίσχυση σε σχέση
µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Αντίθετα,
ευνοεί χώρες όπως η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Εσθονία, που πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση όπου το
γεωργικό εισόδηµα έχει συγκλίνει πάρα
πολύ προς το αστικό εισόδηµα.
Για παράδειγµα στην Ελλάδα το γεωργικό εισόδηµα είναι το 54,9% του µέσου
εισοδήµατος, ενώ στη Λιθουανία είναι το
61,5%, στη Βουλγαρία το 78,9%, στη Σλοβακία το 88% και στην Εσθονία το 138%. Συνεπώς είναι προφανές ότι σε πολλές από
τις χώρες που πιέζουν για «εξωτερική σύγκλιση» µε βάση τις ενισχύσεις ανά εκτάριο, η αναλογία του γεωργικού σε σχέση
µε το µέσο εισόδηµα είναι ευνοϊκότερη από αυτή της Ελλάδας. Επιπλέον, το 80,7%
των άµεσων ενισχύσεων πηγαίνει σε εκµεταλλεύσεις µικρότερες των 50 εκταρίων,

δηλαδή µικρότερες σε µέγεθος από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.

Ελληνογαλλική συµµαχία
Και ενώ η αποκάλυψη της επίµαχης τροπολογίας ήταν νωπή, η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υποδεχοµένη επταµελή αντιπροσωπεία Γάλλων βουλευτών (28/3/2019), απέρριπτε µε κατηγορηµατικό τρόπο οποιαδήποτε συζήτηση περί εξωτερικής σύγκλισης µε κριτήριο την ενίσχυση ανά στρέµµα, και πως υπάρχουν
πολλές παράµετροι που πρέπει να συνεκτιµηθούν, µε το υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη να λέει «έχουµε τη γαλλική αντιπροσωπεία στο πλευρό µας». Παράλληλα, µίλησε
για ταύτιση σε πολλά ζητήµατα επί της νέας
ΚΑΠ, και δη στην κατεύθυνση µη περαιτέρω
µείωσης του κοινοτικού προϋπολογισµού.

Για απόλυτη εξίσωση των
στρεµµατικών ενισχύσεων που βλάπτει
κατάφωρα τα ελληνικά συµφέροντα,
µιλά η τοµεάρχης αγροτικού της Νέας
∆ηµοκρατίας Φωτεινή Αραµπατζή, µε
αφορµή την σχετική τροπολογία.
Η βουλευτής Σερρών της Ν∆ κάνει
λόγο για ευθεία σύνταξη µε τις θέσεις
των χωρών Visegrad, ενώ
σχολιάζοντας σχετικά τη στάση των
Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, µιλά
για επικίνδυνη άγνοια ή άλλη µια
εκδήλωση της συνειδητής καταδίωξης.
Κατά την ίδια, «λίγες ηµέρες πριν την
ψήφιση των Στρατηγικών Σχεδίων της
Νέας ΚΑΠ 2021-2027 από την αρµόδια
Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης, οι Ευρωβουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχουν
συµφωνήσει στην πλήρη στρεµµατική
εξίσωση (εξωτερική σύγκλιση) των
ενισχύσεων, δηλαδή σε ένα σενάριο
καταστροφικό για την Ελλάδα.
Τη στιγµή που η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
δήθεν διαβεβαιώνει για την αντίρρηση
της χώρας σε αυτό το επικίνδυνο
σενάριο, οι Ευρωβουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τροπολογία µε την
οποία συντάσσονται ευθέως µε τις
θέσεις των χωρών Visegrad. Η στάση
αυτή, όµως, των Ευρωβουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, είτε οφείλεται σε επικίνδυνη
άγνοια, είτε αποτελεί άλλη µια
εκδήλωση της συνειδητής καταδίωξης
του πρωτογενούς τοµέα, λειτουργεί εις
βάρος των ελληνικών συµφερόντων.
Μάλιστα είχε προηγηθεί, τον Οκτώβριο
του 2017 στο Συµβούλιο Υπουργών
Γεωργίας, η επί της αρχής συµφωνία
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας µε τη
θέση των χωρών Visegrad για πλήρη
εναρµόνιση (εξωτερική σύγκλιση) των
κοινοτικών επιδοτήσεων. Καλούµε τον
ΣΥΡΙΖΑ να αποσύρει αµέσως την
κατάπτυστη αυτή τροπολογία», όπως
δηλώνει η ίδια χαρακτηριστικά.

«Σοκ για τους αγρότες και το µέλλον της ελληνικής
υπαίθρου η τροπολογία της Ευρωοµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ», λέει η Φωτεινή Αραµπατζή.
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Εξοστρακίζεται
το ερευνητικό
τμήμα του USDA
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Έρευνες
Η Υπηρεσία Οικονοµικής
Έρευνας πραγµατοποιεί
έρευνες για την αµερικανική
αγροτική οικονοµία, δίνοντας
κάθε µήνα προβλέψεις για τα
εµπορεύµατα, ενώ καταγράφει
τις τάσεις για το παγκόσµιο
εµπόριο, την οικονοµία της
υπαίθρου, τη διατροφική
ανασφάλεια και τα
µεταβαλλόµενα
χαρακτηριστικά στις
οικογενειακές φάρµες.

Χάραξη
πολιτικής

Οι δηµοσιεύσεις του ERS
θεωρούνται κοµβικές για τη
χάραξη πολιτικής τόσο από
πλευράς υπουργείου όσο και
για τα µέλη του Κογκρέσου,
και πηγή ενηµέρωσης για τους
δηµοσιογράφους.

Ανεξαρτησία
Η επιστροφή στο Οικονοµικό
Γραφείο για κάποιους σηµαίνει
κατάργηση της
«ανεξαρτησίας» και του
διαχωρισµού ανάµεσα στους
πολιτικούς και ερευνητικούς
βραχίονες του USDA.

Τον Αύγουστο του 2018, οι γύρω στους
300 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονοµικής Έρευνας, που είναι επιφορτισµένη µε την έρευνα στο Αµερικανικό Υπουργείο Γεωργίας κλήθηκαν σε
συνάντηση όπου τους µεταφέρθηκε
αρµοδίως ότι το συγκεκριµένο τµήµα θα αποστερούταν τον ανεξάρτητο
χαρακτήρα του εντός του υπουργείου
και ότι θα υπαγόταν πλέον στο Οικονοµικό Γραφείο (Office of the Chief
Economist) που συµβουλεύει τον υπουργό για το τι σηµαίνουν οικονοµικά πολιτικές που αποφασίζεται να
ακολουθηθούν. Απόρροια της παραπάνω απόφασης, και η µετακίνηση
από την Ουάσινγκτον.
Ερευνητές, µεταξύ των οποίων και
κάποιοι που υπηρετούν στο τµήµα,
ερµηνεύουν τη µετακίνηση από την
Ουάσινγκτον και τον περιορισµό του
µεγέθους του ως συµβατή µε τις ενέργειες µιας προεδρίας που δεν έχει δείξει διάθεση να λάβει υπόψη επιστηµονικά και ερευνητικά δεδοµένα, ειδικά στην περίπτωση που αυτά
δεν συµβαδίζουν µε τα µηνύµατα ή τις
πολιτικές επιλογές του Λευκού Οίκου.
Για παράδειγµα, την ώρα που οι
Ρεπουµπλικάνοι πίεζαν για αυστηρότερες προβλέψεις αναφορικά µε
τα παλιότερα γνωστά ως «κουπόνια
σίτισης» (SNAPs), έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας συνιστούσε ότι η καταφυγή σε αυτά, και οι πόροι που
προορίζονταν για τη χρηµατοδότησή τους σε οµοσπονδιακό επίπεδο,
έβαιναν µειούµενοι από το 2013.
Επίσης, αντίθετα µε τους ισχυρισµούς του Αµερικανού προέδρου, από τις µελέτες που έχει εκπονήσει το
τµήµα δεν προκύπτει το εύρηµα ότι οι
εµπορικές συµφωνίες είναι επιζήµιες για τους αγρότες. Ούτε έχει εντο-

Η Υπηρεσία
Οικονομικής
Έρευνας (ERS) που
είναι ενσωματωμένη
στο αμερικανικό
υπουργείο Γεωργίας
(USDA) θεωρείται
ότι αποδυνάμωσε
τους ισχυρισμούς
του προέδρου Τραμπ
για τα γνωστά ως
«κουπόνια σίτισης»,
τους δασμούς και το
περιβάλλον

πίσει κάτι που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό ότι «οι Αµερικανοί αγρότες
έχουν δεχτεί πλήγµα εδώ και 15-20
χρόνια», περίπου όσο διαρκούν οι εξαγωγές σόγιας στις ΗΠΑ, υπογραµµίζει ο Sam Bloch. Σύµφωνα µε το ERS,
το καθαρό εισόδηµα για τους αγρότες (net farm income) είναι σε ανοδική τροχιά από το 2000, φτάνοντας
στο υψηλότερο του σηµείο το 2013.
Η παρούσα αµερικανική διοίκηση έχει αντιταχθεί και σε επιστηµονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι
η κλιµατική αλλαγή είναι γεγονός.
Σε αναγωγές του ERS για το 2020,
προβλέπεται ότι η παραγωγή καλαµποκιού, βρώµης και σόγιας θα µειωθεί περισσότερο από 8% χάρη σε
αλλαγές στα µεγέθη βροχής και συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Παράλληλα,

Εξοικονόµηση εξόδων
η επιχειρηµατολογία
του υπουργείου

Ο Αµερικανός
υπουργός
Γεωργίας
Sonny Perdue.

εκτιµάται ότι η άνοδος της θερµοκρασίας δύναται να επιφέρει µείωση της γαλακτοπαραγωγής.

Κρατικές ενισχύσεις στα σιτηρά
Ένα άλλο επίδικο ζήτηµα ανάµεσα στο ερευνητικό γραφείο και την
κεντρική κυβέρνηση ήταν η Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου για Καθαρό Νερό (Clean Water Act), που
προέβλεπε χαλάρωση των περιορισµών γύρω από πηγές ρύπανσης, όπως το άζωτο, που φτάνουν στα κανάλια µέσω απορροών από το έδαφος. Το ERS έχει βρει ότι ο καθαρισµός τους είναι κοστοβόρος.
Σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα της
ασφάλισης καλλιέργειας, µε βάση
το οποίο για παράδειγµα οι καλλιεργητές σιτηρών λαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις σε περίπτωση που η

Κάνοντας γνωστή την απόφαση, ο Αµερικανός
υπουργός Γεωργίας Sonny Perdue περιέγραψε
τη µετακίνηση του φορέα που είναι επίσης
υπεύθυνος για την κατανοµή ερευνητικών
πόρων σε πανεπιστήµια που µπορούν να
αξιοποιούν δηµόσια γεωργική γη (land-grant
universities) ως µέσο να εξοικονοµηθούν έξοδα.
Υποστήριξε, ακόµα, ότι έτσι ενισχύεται η
ικανότητα του υπουργείου να προσελκύει υψηλά
καταρτισµένο προσωπικό από τα παραπάνω

αξία της σοδειάς τους πέσει κάτω από µια ορισµένη τιµή, ο Αµερικανός
πρόεδρος είχε ζητήσει από τον επικεφαλής των Ρεπουµπλικάνων στην Αγροτική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων να το βελτιώσει, για να
γίνει τέλειο. Το ESR από την πλευρά
του είχε υποστηρίξει ότι η ασφάλιση
της καλλιέργειας, παρόλο που ίσως
αποτελεί ένα σηµαντικό δίχτυ ασφαλείας, δεν προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη, µε τους αγρότες να µεταφέρουν ότι αποκόµιζαν κέρδος της τάξεως µόνο του 1% στα σιτηρά τις χρονιές της συµµετοχής τους σε αυτό.
Ένα σηµείο στο οποίο οι διαπιστώσεις του ERS συµβαδίζουν µε τις θέσεις
που υιοθετεί ο Λευκός Οίκος αφορούσε τη διαπίστωση της µικρότερης φορολογικής επιβάρυνσης για τις περισσότερες φάρµες όλων των µεγεθών.

πανεπιστήµια, που προηγουµένως
αποθαρρύνονταν λόγω του υψηλού κόστους
διαµονής στην Ουάσινγκτον και των
µεταφορικών εξόδων, ενώ θα είναι πλέον πιο
κοντά σε µεγαλύτερο αριθµό ενδιαφεροµένων
(stakeholders). Κατά την ανακοίνωση του
προϋπολογισµού ο Ντόναλντ Τραµπ µίλησε για
περικοπή περί το 50% στη χρηµατοδότηση του
τµήµατος έρευνας, το οποίο υπαγόταν έως το
1994 στο Οικονοµικό Γραφείο (OCE).
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Κόφτη στις επικείµενες πληρωµές της
συνδεδεµένης στα ζωικά φαίνεται ότι επιδιώκει να
βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού όπως αναφέρουν
αναγνώστες µας από την Ήπειρο, ελεγκτές του
οργανισµού πληρωµών της ∆οµοκού σε
επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποίησαν τους
είπαν ότι όσοι δηλώνουν βοοειδή µετά το πέρας
27 ηµερών από τη γέννησή τους δεν θα είναι
επιλέξιµοι. Αν ισχύσει αυτό αναµένεται να κοπούν
πολλοί και ιδιαίτερα οι µετακινούµενοι, οι οποίοι
συνήθως δήλωναν τα ζώα τους δύο µήνες µετά,
όταν κατέβαιναν από τα βουνά. Η σφαγή των…
βοοειδών αναµένεται φέτος το Πάσχα.
Για τη λεζάντα της φωτογραφίας πληρώνουµε
και 560 ευρώ σε διερµηνείς. Όχι δεν τα βγάζουµε
από το κεφάλι µας. Το είδαµε στη ∆ιαύγεια και
απορήσαµε. Είχε την Παρασκευή ο υπουργός
Αραχωβίτης εθιµοτυπική συνάντηση µε γαλλική
κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και χρειάστηκε
διερµηνέα, τον οποίο το ελληνικό κράτος πλήρωσε
το παραπάνω ποσό. Κι αναρωτιόµαστε; Σε
ολόκληρο υπουργείο δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε
γνώσεις της γαλλικής; Με τι προσόντα γίνονται οι
προσλήψεις όλα αυτά τα χρόνια; Επίσης πόσες
ώρες διήρκησε η συνάντηση για να πληρωθεί
κάποιος µε τόσα χρήµατα; Με την ώρα πάει ή µε
κάθε «oui» πέφτει και 50ευρω;
Από Eurogroup σε Eurogroup σέρνεται η
πολυδιαφηµισµένη ρύθµιση των 120 δόσεων.
Εσχάτως µάθαµε, λοιπόν, ότι όσον αφορά τους
«εγκλωβισµένους ασφαλισµένους», δηλαδή τους
αγρότες που στερούνται σύνταξης λόγω οφειλών,
µέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
θα υπάγονται στη ρύθµιση και θα καταβάλουν τις
αντίστοιχες δόσεις. Ωστόσο, όπως λένε από το
Εργασίας, από την αίτηση συνταξιοδότησης και
µετά η καταβολή δόσεων θα αποτελεί παρελθόν
και αυτό γιατί θα υπάρχει συµψηφισµός µε την
παρεχόµενη σύνταξη. Άντε να δούµε…
Πάσχα πλησιάζει, οπότε άρχισε και ο υπουργός
να ανακινεί το θέµα των «ελληνοποιήσεων». Η
πρώτη αναφορά έγινε από τη Νάξο, την οποία
επισκέφθηκε πρόσφατα. Εκεί οι αγρότες και οι
συνεταιριστές, όπως µαθαίνουµε, του έθεσαν τα
προβλήµατα της αγοράς, µε τα προϊόντα που
«βαφτίζονται» και πωλούνται ως Ναξιώτικα και
ειδικότερα για τις ΠΓΕ πατάτες και τα φηµισµένα
τυριά του νησιού. Ο υπουργός, από την πλευρά
του, όπως µας πληροφόρησαν, ανέφερε ότι µέσα
στις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθούν
συγκεκριµένα µέτρα κατά των «ελληνοποιήσεων».
Όπως και όλα τα προηγούµενα χρόνια δηλαδή.
Να υπενθυµίσουµε, τέλος, σε πλατεία Βάθη και
∆οµοκού, ότι βγαίνει ο µήνας και οι αγρότες
περιµένουν κάτι υπόλοιπα απονιτροποίησης που
δεν είναι και λίγα λεφτά. Θα έχουν και αυτά την
τύχη της συνδεδεµένης βάµβακος που από
Φλεβάρη πληρώθηκε τέλος Μάρτη ή µπορούµε να
πούµε κάτι παραπάνω; Υπάρχει χρονοδιάγραµµα;
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

«Μπορούµε να κάνουµε
ελεύθερη την είσοδο στην
Αγία Σοφία, αλλά µπορούµε
να µη κάνουµε µόνο αυτό.
Μετά τις δηµοτικές
εκλογές θα επαναφέρουµε
το πραγµατικό καθεστώς
της Αγίας Σοφίας. Τι
σηµαίνει αυτό; Θα
αλλάξουµε το στάτους από
µουσείο σε τέµενος».

;

ΠΗΤΕΡ ΠΡΑΕΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΚΤ

«Η προοπτική των χαµηλών
επιτοκίων για µεγαλύτερο
χρόνο πυροδότησε τη
συζήτηση για τις επιπτώσεις
των αρνητικών επιτοκίων.
Όταν εξετάζεις σήµερα την
οικονοµία και την πορεία
δανεισµού, δεν βλέπουµε
συγκεκριµένα προβλήµατα,
αλλά µε την αποδυνάµωση
της οικονοµίας θα συµβεί».

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΡΑΝΣΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

«Υπάρχει ένας εξαιρετικά
απλός τρόπος για να
καταπολεµηθεί η κλιµατική
αλλαγή. Θα µπορούσε να
είναι το ισοδύναµο ποσοστό
που θα είχε ένας φόρος
άνθρακα και θα βασιζόταν
στη µείωση της ρύπανσης
µε το ρυθµό που η επιστήµη
κρίνει ότι απαιτείται κατά
της κλιµατικής αλλαγής».

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ

«Ο κόουτς θέλει να
ξεκουραζόµαστε, αλλά έχω
διαφορετική φιλοσοφία και
θέλω να δουλεύω σκληρά
καθηµερινά. Σίγουρα µε
έχει βοηθήσει ο κόουτς στο
να κάνω διαλείµµατα, αλλά
είµαι εργασιοµανής και
θέλω να γίνοµαι καλύτερος.
Σκέφτοµαι πάντα τι κάνουν
οι κορυφαίοι παίκτες ΝΒΑ».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΑ ΗΤΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΗΣ

Υβρίδια

Καλά κάνει ο Χρόνης και
συνιστά στους καταναλωτές να
προσέχουν στην ετικέτα τη
χώρα προέλευσης στο γάλα.
Όµως, το θέµα είναι τι κρύβεται
πίσω από την ούγια, κι αν όλα
έχουν τηρηθεί κατά γράµµα
από τους γαλατάδες. Κι αυτό η
ΚΥΑ δεν το εξασφαλίζει
επαρκώς, λέει και η Αραµπατζή.
Με τη χειµαζόµενη Ζάχαρη
το θέµα συντηρείται κατά πως
θέλουν οι εµπλεκόµενοι έως
τις εκλογές, φροντίζοντας να
υπάρχει stand by ένας ή και
δύο επενδυτές. Όσο για το αν
θα σπαρούν φέτος τεύτλα,
µπορεί σε ζαρντινιέρες!
Ο Σταύρος, όλα τα έχει
βάλει στο καλάθι της κλιµατικής
αλλαγής και θα θωρακίσει τη
χώρα µε δηµόσιες επενδύσεις
500 εκατ. από τα αγροτικά
προγράµµατα. Ως και τον ΕΛΓΑ
θα προσαρµόσει. Μεγαλόπνοο;

Εκτός κι αν
ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός
του γεωργικού
τοµέα πληρωθεί
σε νοµίσµατα
ραλλικά!

Πλάι στον εθελοντισµό κόλλησε η πλήρης σύγκλιση
Καλά που υπάρχει κι ο Μάθιους (διακεκριµένος αγροτοοικονοµολόγος), ο οποίος µετά από κάθε συµβούλιο των Βρυξελλών
σου δίνει να καταλάβεις κάτι από τα όσα διαµείβονται πίσω από
τις κλειστές πόρτες. Από τον πακτωλό τροπολογιών που συζητήθηκαν στο Συµβούλιο υπουργών Γεωργίας τις προάλλες, πολλά
µέτρα από την πρόταση της Κοµισιόν, τα κράτη τα θέλουν προαιρετικά ή εθελοντικά, οδηγώντας σε µια πιο α αλά καρτ βερσιόν της ΚΑΠ. Εκεί στο προαιρετικά θα πρόκυψε µάλλον και η
τροπολογία για πλήρη εξωτερική σύγκλιση στις στρεµµατικές
ενισχύσεις, κατά τις επιθυµίες των χωρών Visegrad.

Χωρίς πίξελ

Πατατοσαλάτα

∆ικαίωση

Η επιστηµονική κοινότητα έχει
αποφανθεί για τις σκοπιµότητες
που εξυπηρετούν τα ψηφιακά
µπαστουνάκια, εξ ου και έχει ήδη
απορρίψει την προκήρυξη.
Πρόκειται για φωτογραφικό
διαγωνισµό υψηλής ευκρίνειας,
λέει ο πρόεδρος Παύλος,
κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα
της γνωστής µηχανοπαρέας µε
στόχο τα 31 εκατ. ευρώπουλα και
µετά µην τον είδατε τον...

Και που δεν πήγε ο Σταύρος
στη Νάξο (εξ ου και το
«φορτωµένο» πρόγραµµα που
λέει το δελτίο τύπου), για να
αποφανθεί ότι η χωροθέτηση
του νησιού δεν µπορεί να είναι
µονοσήµαντη, αλλά ολιστική.
Κάπου εκεί κόλλησε τη σηµασία
της ξακουστής πατάτας, τη
δυναµική του νοσοκοµείου, τα
έργα στο φράγµα Τσικαλαρίου
και τις ελληνοποιήσεις.

∆εδικαίωται ο Μάξιµος (έδωσα
τη µάχη στο γάλα), αφού-λέειχρειάστηκε να περάσουν πέντε
χρόνια από την ιστορική του
παραίτηση, για να αναγνωριστεί
και από την Ολυµπία ότι η
επιµήκυνση στη διάρκεια ζωής
στο φρέσκο γάλα το µόνο που
έφερε ήταν αύξηση τιµής στο
ράφι. Τώρα, λέει, στην πλατεία
θέλουν να επαναφέρουν το
παλιό καθεστώς.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Παράνοµες κρίθηκαν
από τον Συνήγορο
του Πολίτη, µετά από
καταγγελία του
Βάκη, οι κατασχέσεις
στην εξισωτική,
αφού η κατάσχεση
ακυρώνει την
αποτελεσµατικότητα
της διάθεσης πόρων
του ευρωταµείου.
Σχεδόν το 95% των
αγροτών δήλωσε
πέρυσι εισόδηµα
έως 10.000 ευρώ,
σύµφωνα µε τα
στοιχεία της ΑΑ∆Ε,
και το υπόλοιπο
0,04% από 50.000 ως
70.000 ευρώ. Κατά
τα λοιπά, κάποιοι τους
αντιµετωπίζουν ως
προνοµιούχα τάξη.
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∆

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ

Σκίζει τα πτυχία του
ΕΜΠΕΙΡΟΣ σε θέµατα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τεχνοκράτης µε τον οποίο ήρθα σε επαφή, δήλωσε έκπληκτος
µε την πρωτοβουλία των Ελ-

Επικίνδυνη επιλογή
Αν υπήρξε σύγχυση µεταξύ εσωτερικής
και εξωτερικής σύγκλισης, καλό είναι οι
ευρωβουλευτές µας να το καταλάβουν.
Αν η επιλογή είναι συνειδητή, τα
πράγµατα γίνονται επικίνδυνα

λήνων ευρωβουλευτών, τονίζοντας ότι µόνο
σε παρανόηση ή άγνοια θα µπορούσε να αποδοθεί. Βάσει αυτού, τα επόµενα 24ωρα θα πρέπει να αναµένονται υπαναχωρήσεις. Ας βρουν
και τον τρόπο.

Αυτό μου φέρνει τρόμο!
ΟΠΩΣ... ΣΚΙΖΟΥΝ τα πτυχία τους και οι καθηγητές που κλήθηκαν να δώσουν τη γνώµη τους
για τη γνωστή προκήρυξη της «ευφυούς γεωργίας». Μετά τον Ν. ∆αλέζιο του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, τον Ν. Συγριµή του Γεωπονικού Αθήνας και ο Γ. Γιαλελής του Πανεπιστηµίου Πατρών, αποφαίνεται ότι το κοστούµι έχει ραφτεί
από την αρχή για έναν! Ο Παύλος Σατολιάς του
Συνεταιρισµού Καλαβρύτων το προχωράει λίγο παραπάνω, κάνοντας λόγο για «φωτογραφικό διαγωνισµό υψηλής ευκρίνειας», ενώ ο Θωµάς Κουτσουπιάς της ΕΑΣ Αγρινίου επικαλείται
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«Ανάμεσα στον
Θείο Σαμ και τον
κινεζικό Δράκο»

Τρίμματα
έχρι την ώρα που γράφονταν αυτές
οι γραµµές, το ρεπορτάζ έλεγε ότι
ευρωβουλευτές προσκείµενοι στο
κυβερνών κόµµα προσυπέγραψαν,
ελαφρά τη καρδία, τροπολογία η οποία κατατέθηκε προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και θέλει την πλήρη εξωτερική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων µέχρι το τέλος της νέας προγραµµατικής περιόδου. Αν υπήρξε σύγχυση µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής σύγκλισης, καλό είναι οι ευρωβουλευτές της χώρας µας να το
καταλάβουν. Αν η επιλογή είναι συνειδητή, τα
πράγµατα γίνονται επικίνδυνα. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν υιοθέτηση της πρότασης που σηµαίνει µείωση του εθνικού φακέλου για τις άµεσες ενισχύσεις κατά τα 2/3, απέχει της λογικής.

Agrenda

τον Καββαδία, αναφωνώντας «...πολλά έχουν
δει τα µάτια µου, µα αυτό µου φέρνει τρόµο».

Τι θ’ ακούσεις από κόρακα;
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ο Γίτσας, πάντως, τον βρήκε τον
τρόπο για να εισπράττει η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος, της οποίας είναι πρόεδρος, τις εισφορές από τους παραγωγούς. Θα
ενηµερώνεται, λέει, από το ΑΡΤΕΜΙΣ τι αρνιά έσφαξαν οι κτηνοτρόφοι, θα τους στέλνει το λογαριασµό και θα τους κρατάει τα «διόδια» µε τις
δηλώσεις ΟΣ∆Ε, όπως γίνεται π.χ. µε τις εισφορές του ΕΛΓΑ. Ας πούµε ότι από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες έχουν κάτι να περιµένουν, έστω και σε περίπτωση ζηµιάς, από τον Γίτσα τι να περιµένουν;

Η βόμβα είναι τζούφια
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ εκλογές είναι, αυτό όµως που δεν
µπορώ να καταλάβω είναι πού µπορεί να
φτάσει η απελπισία των ιθυνόντων
στο θέµα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. Ξέρω πως είναι
δύσκολο να σκάει στα χέρια
σου η «βόµβα» και να βάζει
επί των ηµερών σου λουκέτο µια ιστορική βιοµηχανία,
όπως είναι η ΕΒΖ. Αν και θα
πρέπει να αναγνωρίσω ότι
αυτή τη βόµβα, είχαν φροντίσει πολύ νωρίτερα, από
το 2006 συγκεκριµένα, να
την καταστήσουν ενεργή, εκείνοι που σήµερα ετοιµάζονται για το... ανάθεµα!

Μη σκίσουν κανένα καλσόν
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ στο θέµα. Έλεγα για την απελπισία των σηµερινών ιθυνόντων και τη δυσκολία
τους, µέσα στον προεκλογικό κουρνιαχτό, από τη
µία να ξεχωρίσουν ποιοι εκ των φερόµενων ως
ενδιαφερόµενων µεγαλοεπενδυτών και εκπροσώπων διαφόρων funds, έχουν κάτι να πουν και
ποιοι εξ αυτών... φωνάζουν από µακριά ότι είναι
απατεώνες. Σαν να µην φτάνει µάλιστα αυτό, βλέπουµε το τελευταίο διάστηµα η απελπισία να ξεχειλίζει από τη στιγµή που ανοίγουν συζήτηση µε
κάτι περιφερόµενους «τενεκέδες», οι οποίοι αυτοσυστήνονται ως εκπρόσωποι οµάδας αγροτών
και πλασάρονται είτε µόνοι τους είτε σε συνεργασία µε κάποιους εκ των τελευταίων ως εν δυνάµει διεκδικητές της επόµενης µέρας στη γηραιά
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης! Συστήνω να προσέχουν µη σκίσουν κανένα καλσόν!

εκατρείς ευρωπαϊκές χώρες έχουν
δηλώσει ανοιχτές σε επενδύσεις από την Κίνα, αλλά η δέκατη τέταρτη ενόχλησε τόσο τις Βρυξέλλες όσο και την Ουάσινγκτον.
Ο Κινέζος Πρόεδρος Xι Τζινπίνγκ ταξίδεψε
στη Ρώµη τον Μάρτιο για να καλωσορίσει επίσηµα την Ιταλία στη φιλόδοξη πρωτοβουλία
για νέο ∆ρόµο του Μεταξιο. Πρόκειται για ένα
σχέδιο που προωθεί η Κίνα να ενώσει την Ανατολή µε τη ∆ύση µέσα από σιδηρόδροµους, λιµάνια, τούνελ και άλλα έργα υποδοµής.
Η πρόσδεση της Ιταλίας στο εγχείρηµα, που
αποτελεί την τρίτη µεγαλύτερη οικονοµία της
Ευρωζώνης και είναι µέλος της G-7, έχει υποδαυλίσει τις ανησυχίες για την προοπτική η Κίνα
να διαιρέσει την Ευρώπη, από την περιφέρεια
στον πυρήνα, κυριολεκτικά και µεταφορικά.
Στις 12 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δηµοσίευσε έκθεση όπου η Κίνα χαρακτηριζόταν «συστηµικός αντίπαλος» παροτρύνοντας σε µεγαλύτερη εποπτεία των επενδύσεών της στην Ευρώπη. ∆εν είναι η πρώτη φορά που αναδύονται ανησυχίες για τις
σχέσεις συγκεκριµένων ευρωπαϊκών χωρών
µε δυνάµεις εκτός
του µπλοκ, η Ρωσία επίσης επεδίωξε άνοιγµα σε συγκεκριµένες ευρωπαϊκές χώρες. Η
αγωνία τους ενισχύεται από την
ΤOY IAN BREMMER*
πεποίθηση ότι ο
Αµερικανός πρόεδρος θα στρέψει το ενδιαφέρον του στην
Ευρώπη, όταν ο εµπορικός πόλεµος µε τον
Κινέζο πρόεδρο φτάσει στο τέλος του.
Η πρόσφατη απειλή των ΗΠΑ ότι θα παρακρατήσουν πληροφορίες των µυστικών
υπηρεσιών από τους συµµάχους τους, εάν οι τελευταίοι συµφωνήσουν να αποκτήσουν 5G εξοπλισµό από την κινεζική εταιρεία Huawei αποτελεί σηµάδι ότι η Ουάσινγκτον δε θα διστάσει να τους πιέσει να διαλέξουν ανάµεσα στον Θείο Σαµ και τους Κινέζους. Θα ήταν µια δύσκολη απόφαση, ακόµη κι αν οι κινεζικές επενδύσεις αντιπαρατίθεντο σε µια ζωντανή ευρωατλαντική
σχέση. Στην πραγµατικότητα, αυτή η σχέση
είναι σε µηχανική υποστήριξη. Και όταν η
Κίνα προσφέρει καρότα, ενώ οι ΗΠΑ µόνο
µαστίγιο, η επιλογή για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθίσταται όλο και πιο εύκολη.
Παράλληλα, η Κίνα εµφανίζεται ξανά ικανή
να ορίσει την παγκόσµια ατζέντα, την ώρα που
παρέχει ενός είδους σταθερότητα και «ανοιχτοχεριά», που ο µόνος της αυθεντικός γεωπολιτικός αντίπαλος δεν ενδιαφέρεται να προσφέρει.
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ TIME
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Κίμων Θεοφανόπουλος

ΣΑΝΓΚΑΗ
ΑΘΗΝΑ

Με ελβετική ακρίβεια
Στη Γενεύη έμαθε το business για να γράψει ζηλευτή πορεία στα λιπάσματα
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Μπορεί να γεννήθηκε στην Αθήνα,
αλλά από τριών χρονών εγκαταστάθηκε µε τους γονείς του στη Γενεύη. Ο
Κίµων Θεοφανόπουλος είχε την τύχη
να µεγαλώσει στην Ελβετία, µία χώρα
που κατέχει την πρωτιά στις ευκαιρίες για την ανατροφή ενός παιδιού.
Εξού και η άκρως θετική του πορεία.
Έχει πτυχίο στην τραπεζική, αλλά όσοι τον ξέρουν µιλούν για έναν εξαιρετικό έµπορο, που ξέρει να στηρίζει
τις διεθνείς συνεργασίες, που ανέπτυξε από τα πρώτα κιόλας βήµατά του
στον επιχειρηµατικό στίβο. Την ίδια
ώρα, οι φίλοι και οι γνωστοί τον χαρακτηρίζουν πολύ κοινωνικό, άνετο
σε όποια παρέα φιλική ή επαγγελµατική σταθεί. «Ξέρει πότε δουλεύει και

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Καλές συνεργασίες µε προµηθευτές και γεωπονικά
καταστήµατα, καλά προϊόντα και όρεξη, πόροι και χαρακτήρας
προκειµένου να µην φεύγει κανείς από το στόχο του, είναι τα
βασικά στοιχεία που χτίζουν την ισορροπία ως κλειδί για την
επιτυχία στις επιχειρήσεις του ιδρυτή, προέδρου και διευθύνοντα
συµβούλου της TEOFERT, Κίµωνα Θεοφανόπουλου.

Με εµπειρία
στην Ευρώπη
Από τη Γενεύη, τα πρώτα
επιχειρηµατικά του
βήµατα τα έκανε στη
Φρανκφούρτη και στο
Παρίσι, όπου ασχολήθηκε
µε την εµπορία πρώτων
υλών των λιπασµάτων

Εξαίρετος έµπορος
Έχει πτυχίο στην τραπεζική, αλλά όλοι µιλούν
για έναν εξαιρετικό
έµπορο, που ξέρει να
στηρίζει τις διεθνείς
συνεργασίες, που
ανέπτυξε από τα πρώτα
κιόλας βήµατά του στον
επιχειρηµατικό στίβο

O Κίµων Θεοφανόπουλος
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και
από το 1964 εγκαταστάθηκε στην
Γενεύη. Είναι πτυχιούχος του
Hochshule St-Gallen, µε ειδικότητα
στην Τραπεζική. Από το 1983
-1993 εργάστηκε στην
Μetallgellschaft AG
(Φρανκφούρτη και Παρίσι) στη
διάθεση και εµπορία πρώτων υλών
όπως λιπάσµατα, θείο, φωσφορικά,
οργανικά και ανόργανα χηµικά. Το
1993 επέστρέψε στην οικογενειακή
επιχείρηση ΤΕΟΜΑR Trading Ltd
και το 2000 ίδρυσε την εταιρεία
TEOFERT AE. Το 2005 και 2009,
αντίστοιχα ίδρυσε την TEOTRADE
AE και την ΤΕΟΜΑRE shipping.
Eίναι παντρεµένος και έχει
αποκτήσει τρία παιδιά.

Παρεµποδιστές
λιπασµάτων
Τα τελευταία χρόνια το
βάρος της δουλειάς του
έχει πέσει στους παρεµποδιστές. «Εµείς σαν
Teofert, παρατηρούµε
συνέχεια αύξηση της
ζήτησης» εξηγεί

πότε περνά καλά», λένε χαρακτηριστικά όσοι τον γνωρίζουν.
Από τη Γενεύη, τα πρώτα επιχειρηµατικά του βήµατα τα έκανε στη
Φρανκφούρτη και στο Παρίσι, όπου
ασχολήθηκε µε την εµπορία πρώτων
υλών, και κυρίως λιπασµάτων. Αργότερα µπήκε δυνατά στην οικογενειακή επιχείρηση ΤΕΟΜΑR Trading Ltd,
στην οποία και ανέπτυξε µε µεγάλη
επιτυχία τον τοµέα εισαγωγής και διάθεσης λιπασµάτων. Και αφού ολοκλήρωσε τη «δουλειά» του εκεί ιδρύει
το 2000 την εταιρεία TEOFERT AE. Όµως δεν σταµατά. Το 2005 και 2009,
αντίστοιχα θεµελίωσε την επέκταση
των δραστηριοτήτων του στον κλάδο
του εµπορίου και µεταφοράς πρώτων
υλών ιδρύοντας την TEOTRADE AE
και την ΤΕΟΜΑRE shipping. Εύκολα
λοιπόν σήµερα µπορούµε να µιλάµε
για έναν ισχυρό άντρα στην εγχώρια
αγορά λιπασµάτων.
Η ισορροπία είναι κλειδί για την επιτυχία στις επιχειρήσεις του Κίµωνα Θεοφανόπουλου. Καλές συνεργασίες µε προµηθευτές και γεωπονικά
καταστήµατα, καλά προϊόντα και οπωσδήποτε όρεξη, πόροι και χαρακτήρας προκειµένου να µην φεύγει
κανείς από το στόχο του. Το εσωτερικό κλίµα στην εταιρεία, το προφίλ
της και η ποιότητα των ανθρώπων,
όλα παίζουν ρόλο για τον ιδρυτή,
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της TEOFERT.
Τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει το
βάρος της δουλειάς στους παρεµποδιστές. «Εµείς σαν Teofert, παρατηρούµε συνέχεια αύξηση της ζήτησης
προς τα περεµποδισµένα λιπάσµατα.
Το 80% των πωλήσεων µας είναι εξειδικευµένα λιπάσµατα, σ’ αυτά πιστεύουµε» σχολιάζει ο κ. Θεοφανόπουλος. Μάλιστα, εκτιµά πως λόγω των
περιβαλλοντικών ανησυχιών στην Ευρώπη, πρώτα σε εθνικό και ύστερα σε
κοινοτικό επίπεδο τα παρεµποδισµένα λιπάσµατα θα είναι τα µόνα που
θα επιτρέπονται. Ο ίδιος προβλέπει
ότι το 2020 θα απαγορεύεται η ουρία
χωρίς παρεµπόδιση ουρεάσης, τουλάχιστον στη Γερµανία, ενώ αναµένεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες και µετά να γίνει κοινοτική οδηγία. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον FAO
το 2030 αναµένεται µέχρι 50% να έχει αυξηθεί το υποξείδιο του αζώτου
εξαιτίας των αζωτούχων λιπασµάτων
γι’ αυτό θα πρέπει να εφαρµοστούν
και οι παρεµποδιστές νιτροποίησης.

Τα πάντα γύρω
από το µήλο
∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: «Η
Κίνα και το Μήλο στον κόσµο»
θα φιλοξενηθεί 15-17 Απριλίου
στη Σανγκάη, ως µέρος της
έκθεσης Interpoma China.
Συµµετέχοντες από Ιταλία,
Ελβετία και Νέα Ζηλανδία θα
σταθούν σε θέµατα παραγωγής,
διανοµής και µάρκετινγκ,
συνεπικουρούµενοι από Κινέζους
πανεπιστηµιακούς και ερευνητές.
Θα γίνει επισκόπηση του κλάδου
σε Ρωσία, Ασία και Άπω
Ανατολή και της οργανικής
καλλιέργειας στην ΕΕ. Θα
συζητηθεί η σηµασία των
µελισσών και της επικονίασης,
η προοπτική µείωσης της
χειρωνακτικής εργασίας, τάσεις
στην προστασία και εφαρµογές
τεχνολογίας λίπανσης, το
ενδεχόµενο ποικιλιακής
ανανέωσης και ο ρόλος
των φυτωρίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ενστάσεις µέχρι 3 Απριλίου για
την εξισωτική αποζηµίωση και τα
υποµέτρα 13.1 (αντισταθµιστική
ενίσχυση σε ορεινές περιοχές)
και 13.2 (αντισταθµιστική
ενίσχυση σε περιοχές µε
φυσικούς περιορισµούς, εκτός
των ορεινών) του έτους 2018.
Μέχρι 11 Απριλίου προσκόµιση
δικαιολογητικών οριστικής
ένταξης από τους δυνητικούς
δικαιούχους της δράσης 4.2.2 για
µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων µε τελικό προϊόν µη
γεωργικό. Επί των
αποτελεσµάτων προβλέπεται
δυνατότητα άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής,
ηλεκτρονικά µέχρι
τις 11 Απριλίου.
Μέχρι τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις
των παραγωγών της Μεσσηνίας
στο Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης
και µετατροπής οινοποιήσιµων
ποικιλιών αµπέλου.
Υποβολή προτάσεων στο
Υποµέτρο 19.2 για ιδιωτικά έργα
τοπικού προγράµµατος Leader
στη Χαλκιδική µέχρι 20 Μάη,
στον Κεντρικό-Νότιο Έβρο έως
3 Ιουνίου και µέχρι τις 10 Ιουνίου
για το ∆ίκτυο ∆ήµων ΠΕ
Νήσων Αττικής.
Έως 4 Ιουνίου αιτήσεις για το
Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων».

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έκθεση Freskon
φρουτολαχανικών
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

Υπεραξία για την
επιτραπέζια ελιά
Ηµερίδα µε θέµα «Επιτραπέζια Ελιά – Βήµατα
συγχρονισµού στην αλυσίδα υπεραξίας»
διοργανώνει η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση
Επιτραπέζιας Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ) υπό την αιγίδα του
Επιµελητηρίου Λακωνίας το Σάββατο 30 Μαρτίου,
ώρα 11:00πµ στην αίθουσα του Επιµελητηρίου
(Ξανθάκη 3, Γύθειο). Συµµετέχουν: 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). Τις εργασίες της
εκδήλωσης συντονίζει ο εκδότης-διευθυντής της
Agrenda και του agronews.gr Γιάννης Πανάγος.

∆ιήµερο διεθνές συνέδριο
ροδάκινου 11-12 Απριλίου
στα πλαίσια της έκθεσης
Freskon (∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης). Θα δοθει
έµφαση στον παραγωγικό
χάρτη για τα επιτραπέζια
ροδάκινα και νεκταρίνια σε
Ελλάδα, ΕΕ και ΗΠΑ και τις
προκλήσεις
του ανταγωνισµού για την
ελληνική βιοµηχανία
κοµπόστας ροδάκινου και
χυµού.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Έρευνα και λύσεις
στη ζιζανιολογία
Στις 4-6 Απριλίου στον κινηµατογράφο Άνεσις το
20ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής
Εταιρείας. Την πρώτη µέρα θα απευθύνει
χαιρετισµό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην
πρώτη συνεδρία το θέµα της χρήσης της ροµποτικής
στη φυτοπροστασία, οι
περιπτώσεις της
Αυστραλίας και της
Αµερικής. Η δεύτερη
συνεδρία θα εστιάσει
στην ολοκληρωµένη και
βιολογική διαχείριση
ζιζανίων. Η τρίτη θα
ασχοληθεί µε τις δράσεις
του ΕΣΥΦ και τη
σύνδεση µε το Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης, η τέταρτη µε ζητήµατα οικολογίας
και δείκτες ανταγωνιστικότητας ζιζανίων στο στάρι
και το λούπινο. Στις 5/04, η πέµπτη συνεδρία θα
ασχοληθεί µε νέα είδη ζιζανίων και νέες
καλλιέργειες (πχ. βιοµηχανική κάνναβη). Η έκτη θα
αναδείξει το ζήτηµα της ανθεκτικότητας στα
ζιζανιοκτόνα, στην έβδοµη θα παρατεθούν προϊόντα
χηµικής αντιµετώπισης ενώ η όγδοη θα
επικεντρωθεί στην ελαιοκαλλιέργεια.

ΜΟΣΧΑΤΟ
Μαραθώνιος
Καινοτοµίας στον
αγροδιατροφικό τοµέα
Στις 5-7 Απριλίου στο befinnovative
στο Μοσχάτο (Πειραιώς 74) θα
λάβει χώρα ο Πρώτος Μαραθώνιος
Καινοτοµίας crowdhackathon
#Agrifood. Το υπό διαµόρφωση
πρόγραµµα περιλαµβάνει ηµερίδα
όπου θα γίνει περιγραφή των

στόχων της διοργάνωσης, των
δράσεων του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στην κατεύθυνση του
ψηφιακού µετασχηµατισµού, των
τεχνολογικών παρόχων /
υποστηρικτών µε καταγραφή των
διεθνών τάσεων, των µεθοδολογιών
ανοιχτής καινοτοµίας και ανάπτυξης
πιλοτικών εφαρµογών. Παρουσίαση
συµµετοχών και πάρτυ στις 07/04.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλούνται αρνιά Λακόν αρσενικά µε πιστοποίηση. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6976/396855.

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

Πωλούνται 20 προβατίνες τσαγκάδες. Περιοχή
Κόρινθος. Τηλ.6937/030859.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται 250 γίδια διασταυρωµένα ∆αµασκού και Μούρθια µαζί µε 250 κατσικάκια. περιοχή Πέλλας. Τηλ.6907/710492.

Πωλούνται τριφύλλια Α ποιότητας σε στρογγυλή µπάλα προς 0,16€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται 100 γίδια ∆αµασκού. Περιοχή Κεφαλονιά. Τηλ.6948/572313.

Πωλείται τριφύλλι 800 µικρές µπάλες. Τιµή ευκαιρίας, βιολογικό 0,15€ και το συµβατικό 0,12€.
Περιοχή Πολύκαστρο. Τηλ.6974/336283.

Πωλούνται 60 κατσίκια. Τιµή ευκαιρίας. Περιοχή
Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6945/392210,
2393/022497.

Πωλούνται άχυρα βρώµης προς 2,5 ευρώ το
δέµα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται καθαρόαιµες ζυγούρες Ασάφ. Περιοχή Ναύπακτος. Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται 4 πρόβατα Ασάφ και 2 Χιώτικα. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6976/967723.

Πωλούνται βιολογικό κριθάρι και βρώµη.
Τηλ.6972/802670.

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

Πωλούνται 40 ζυγούρες, µε τα αρνιά τους,
Φριζάρτα µε Λακόν. Τιµή 120€, συζητήσιµη.
Τηλ.6982/113390.

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

Πωλούνται 2 γίδια ∆αµασκού αρµεγόµενα, περίπου 2 ετών. Περιοχή Πρέβεζα.
Τηλ.6930/448503.

Πωλούνται πατατόσπορος Ντελµόντε 700 κιλά, µπλε ταµπελάκι και πατατόσπορος πρωτογενής βιολογικός, διαµέτρου 28/35, 1.500 κιλά. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Πέλλας. Τηλ.6981/772802.

Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µουλάρι.
Τηλ.6972/307674.
Πωλούνται γίδια Μούρθια από κτηνοτρόφο σε
κατάσταση εγκυµοσύνης. Τηλ.69425/72629.
Πωλούνται 50 πρόβατα γαλάρια. Περιοχή Θήβα. Τηλ.6946/124109.
Πωλούνται 180 πρόβατα Ασάφ, 150 Λακόν και γίδια Αρτιζόν. Περιοχή Λάρισα.
Τηλ.6982/619546.
Πωλούνται 60 κατσίκια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6948/493166.
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.
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.
Πωλούνται 300 γίδια. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Μαγνησία. Τηλ.6977/864149.
Πωλούνται γουρουνάκια και γουρούνες ντόπιες σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Χαλκηδόνα.
Τηλ.6934/501864.
Πωλούνται
κατσίκια
Τηλ.6984769008.

Σκοπέλου.

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

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

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 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

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδόσεων
µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκαταστάσεις
. Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

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

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

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

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

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

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.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 5 στρεµµάτων, 170
δέντρα µε συκιές παραγωγικές. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. Τηλ.6977/214696.
Πωλείται οικόπεδο 3.600τ.µ.Περιοχή Θήβα.
Τηλ.6977/741338.
Πωλείται Αγρόκτηµα 56,5 στρεµµάτων, ποτιστικά, υψηλών προδιαγραφών. Περιοχή ΤΟΕΒ
Φαρσάλων στη θέση Βάλτος, Σταχτόµα Βρισιών
Φαρσάλων. Τηλ.6976/974335, 2431/032567.

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα και
φρέζα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
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 σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλούνται φακή Φαρσάλων βραστερή καθαρισµένη και ρεβίθια χοντρά κατάλληλα για φαγητό
και σπόρο. ∆ιανοµή πανελλαδικά, χονδρική πώληση. Τηλ.6977/594071.

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

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

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

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

Πωλούνται γουρουνάκια από µονάδα µε
δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας.
Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται αγελάδες και µοσχίδες Holstein.
Τηλ.6972/852025.

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

Πωλούνται 40 πρόβατα βελτιωµένα, διασταυρωµένα απευθείας για άρµεγµα. Περιοχή Βέροια.
Τηλ.6974/063179.

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

Πωλούνται δικαιώµατα
Τηλ.6940/726405.

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

Πωλούνται αρνιά Ασάφ 3 µηνών. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6970/040330.

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης ποιότητας. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

αιγοπρόβατα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα.
Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20
έως 100 κιλά. Τηλ.6984/480055.

για

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος
κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τιµή
3.500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται 250 πρόβατα γαλλικά. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6975/597849.

Πωλούνται τριφύλλια Α ποιότητας σε στρογγυλή µπάλα 0,16€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία.
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται µοσχίδα Holstein 22 µηνών σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή ∆. Μακεδονία.
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό και βιολογικό προς 0,20€ το κιλό. Περιοχή Σερρών
Τηλ.6987/310440.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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
Ποµόνα
Τηλ.6972/307674.

4άρα

Πωλείται
κλαδευτικό
Τηλ.6972/307674.
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µέτρα.
800άρι.

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών
Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση
Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116
Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806
Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303

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.
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 32άρα µάρκας Ζορµπά.
Τηλ.6982/551234.
Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 44 µέτρα για αιγοπρόβατα. Τιµή 8.000€. Περιοχή Αριδαίας.
Τηλ.6938/081272.
Πωλείται πρέσα Welger 630 µε σπάγκο
σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή Αχαΐα.
Τηλ.6906/224081.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο, 25.000 ευρώ.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς.
Τηλ.6947/509187.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.
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.

δισκοσβάρνα.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα Λοβάρα µε µοτέρ
και αντλία 7 ίππων, σχεδόν καινούριο. Περιοχή
Πελοπόννησος. Τηλ.6908/383129.

Πωλείται άµαξα για άλογο. Τηλ.6972/307674.

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

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

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείριστος, ολοκαίνουριος µάρκας Ωµέγα. Περιοχή
Θεσσαλονίκη. Τιµή 2.000€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων, 4Χ4,
full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής Viking GE-250 καινούργιος. Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103.

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

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
σπαρτική
Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται δύο χορτοκοπτικά Ιταλίας 5δισκα µε συνθλιπτικό. Τιµή 3.500€ και 5.500€.
Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται πνευµατική σπαρτική τεσσάρων σειρών, αχρησιµοποίητη. Τιµή 4.000€. Περιοχή ∆.
Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµενο
1000lt, αχρησιµοποίητο. Τιµή 5.500€. Περιοχή
∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός, αχρησιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆. Μακεδονία.
Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται δυο χορτοκοπτικά Ιταλίας πεντάδισκα µε συνθλιπτικό. Τιµή 3.500€ και 5.500€.
Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµενο
1.000lt αχρησιµοποίητο. Τιµή 5.500€. Περιοχή
∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆. Μακεδονία.
Τηλ.6974/705615.
Πωλούνται ρίπερ Τσίζελ µε 3 νύχια και γκάρι
φάρδος 3,60. Τηλ.6972/872921.
Πωλούνται σταγονίδια για 50 στρέµµατα, µαζί
µε σωλήνες σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6950/796545.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος
συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος
µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.
Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης
περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.
Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε πολύ καλή κατάσταση, τετράγωνο άροτρο µάρκας
Κλαβάν, δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλικιά
28άρα, ρίπερ, λιπασµατοδιανοµέας και ραντιστικό 600άρι. Τηλ.2310/715037.
Πωλείται υπόστεγο 500τ.µ. από ξύλο και λαµαρίνα. Tιµή 2.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/142356.
Πωλούνται από κτηνοτρόφο χαρµανιέρα 1.200
κιλών και σπαστήρας 3 κυλίνδρων µαζί µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό, κατασκευής 2012. Τιµή
8.000€, συζητήσιµη. Τηλ.6942/226598.

ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Κατάρρευση της αγροτικής οικονοµίας
µπορεί να φέρει το βακτήριο Xylella,
λόγω των πολλών καλλιεργειών που
δυνητικά καταστρέφει. Όπως ανέφερε ο καθηγητής φυτοπαθολογίας του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Επαµεινώνδας Παπλωµατάς, σε ηµερίδα στο ΓΠΑ που οργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, ήδη στη Νότιο Ιταλία έχει εξαπλωθεί στην ελιά,
προκαλώντας επιδηµία, ενώ ο Χρήστος Αραµπατζής, γεωπόνος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ
συµπλήρωσε πως η αξία της γεωργικής γης στις εν λόγω περιοχές έχει
πέσει κατά 70%.
Ένα είναι το µέτρο πρόληψης, να
µην εισαχθεί στην Ελλάδα προσβεβληµένο φυτικό υλικό. Υπάρχουν παράνοµες εισαγωγές που γίνονται µεσάνυχτα όπως ανέφερε ο Χρήστος Αραµπατζής και ασυνειδησία µερικών
εισαγωγέων που δεν ελέγχουν το εµπόρευµά τους. Η µεγάλη ανάγκη να
προστατευθεί η χώρα από είσοδο του
βακτηρίου προκύπτει από την ταχεία
µετάδοσή του αν εγκατασταθεί. ∆ιαβιβαστές είναι τα γνωστά τζιτζικάκια,
πάνω από 100 είδη των οποίων µπορούν να µεταδώσουν το βακτήριο, τό-

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Πωλείται πνευµατική σπαρτική τεσσάρων σειρών αχρησιµοποίητη 4000 ευρώ. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
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Μεταμεσονύκτιους προληπτικούς έλεγχους για να μην εισαχθεί
στην Ελλάδα προσβεβλημένο φυτικό υλικό, συνιστούν οι γεωτεχνικοί

Πωλούνται καινούργια εξαρτήµατα κύλισης διαφόρων τύπων ερπιστριοφόρων: πύροι, δαχτυλίδια,
στοιχεία, πέδιλα, ράουλα, βίδες, γωνίες, ακρολέπιδα, µπούσες, ρουλεµάν κ.α. Τηλ.6989/861780.

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

Agrenda

«Ράμπο» γεωπόνοι
στη μάχη της Xylella

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt, 130 ίππων.
Τηλ.2491/025355 (απογεύµα).

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Mαρτίου 2019

Ο καθηγητής Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας και τέως πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Γεώργιος Παπαδούλης, µίλησε για το ρόλο των εντόµων στη µετάδοση του βακτηρίου Xylella.
νισε ο καθηγητής εντοµολογίας του
ΓΠΑ Γεώργιος Παπαδούλης. Πρότεινε δε, η αντιµετώπιση του Xylella να
ενταχθεί στους «δρόµους της ελιάς».
Ο ίδιος, είχε επιµείνει να ενταχθεί εκεί και το γλοιοσπόριο, χωρίς όµως
να εισακουστεί, όπως µαρτυρά η ζηµία του 1 δις που προκλήθηκε φέτος.
Την δηµιουργία οµάδας «Ράµπο»
γεωπόνων οι οποίοι θα πραγµατοποιούν ελέγχους φορτίων πολλαπλασιαστικού υλικού πρότεινε ο Βασίλης
Ζαφειρόπουλος, πρόεδρος εισαγω-

∆ωρεάν έλεγχος
Για τους ιδιώτες, µε αποστολή
δείγµατος στο Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ο
έλεγχος δεν πληρώνεται

γέων και εξαγωγέων φυτικού υλικού.
Πρέπει να υπάρχει γνώση αντιµετώπισης σε περίπτωση ανάγκης, τόνισε ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Στερεάς Λουκιανός Κοντέλας. Η αντιµετώπιση, σύµφωνα µε τον ∆ρ Ροδιτάκη, ερευνητή του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και
αντιπρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, είναι
η εκρίζωση και καταστροφή του δέντρου που θα βρεθεί προσβεβληµένο και όλων των ξενιστών σε ακτίνα
100 µέτρων, αφού όµως προηγηθεί
ψεκασµός µε εντοµοκτόνα.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 70 ίππων, µοντέλο
1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντιστικό 650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέας 300 λίτρων, πνευµατική µηχανή 4σειρη Pnevmasen, σκαλιστήρι 5σειρο
Γκασπάρδο και αντίβαρα για τρακτέρ Ford 7810.
Τηλ.6977/830247.
Πωλείται αρµεκτικό αιγοπροβάτων Fullwood, 12
θέσεων, µεταχειρισµένο 4 ετών, σε αρίστη κατάσταση. Tηλ.6906/512460.
Πωλούνται τρακτέρ Lamborghini 160 ίππων, µοντέλο 1985, σε άριστη κατάσταση, γκράβερ, λιπαντήρας, καλλιεργητές, αλέτρι 2υνο, 3υνο, 4υνο,
σωλήνες, κάρι, ψεκαστικό, χωνί, λιπασµατοδιανοµέας, βέργα ποτίσµατος, πλατφόρµες µεγάλη και
µικρή, σκαλιστήρι 5 σειρών και σβάρνα. Περιοχή
∆οµοκού. Τηλ.6932/164962.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος διατάσεων 4Χ4Χ2 ύψος, χωρισµένος σε δυο θαλάµους µε
εσωτερική πόρτα, 2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά
µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.
Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουργικό, γαλλικής κατασκευής, µε χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 55hr,
υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, διαστάσεις 0,90 πλάτος Χ 3 µήκος, 3.000kg. Περιοχή Κορινθίας.
Τηλ.6939/075721.

Προκλήσεις, προοπτικές
για την αγροδιατροφή

Πινελιές γεύσης Trident
σε πόλεις της χώρας

Φυσικά, βιοδυναµικά vegan
κρασιά στη Θεσσαλονίκη

Καλοκαίρι στο Αγρόκτηµα
Αµερικανικής Γεωργικής

Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα:
«Aγροδιατροφή: Προκλήσεις και
Προοπτικές» διοργανώνουν την
Τετάρτη 10 Απριλίου στις 09:00πµ
στο Συνεδριακό Κέντρο τράπεζας
Πειραιώς, στη Θεσσαλονίκη
(Κατούνη 12-14) τo Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, η
Τράπεζα Πειραιώς, το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος
Βιοµηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και
ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Πνοή θετικής διάθεσης υπόσχεται
η Trident, δίνοντας χρώµα σε
πλατείες, πεζόδροµους, πάρκα,
δρόµους διαφόρων πόλεων σε
συνεργασία µε τον διάσηµο Έλληνα
street artist Same84 και
σπουδαστές της σχολής Βακαλό.
Φωτογραφίζοντας ένα πακέτο
Trident µπροστά από ένα σηµείο
που χρειάζεται περισσότερο χρώµα
και στέλνοντας τη φωτογραφία στο
www.tridentdineigefsi.gr, ο χώρος
γίνεται υποψήφιος για νέα γεύση.

Το Thessaloniki Wine Show από 31
Μαρτίου έως 1η Απριλίου στο
λιµάνι της συµπρωτεύουσας
(Αποθήκη Γ’), απευθύνεται στο
οινόφιλο κοινό (είσοδος 10 ευρώ)
και σε επαγγελµατίες (δωρεάν). Θα
περιλαµβάνει: boutique wineries,
οινοποιεία µεσαίου και µεγάλου
µεγέθους, επιλογές από φυσικά,
βιολογικά, βιοδυναµικά και vegan
κρασιά των sommeliers Αλέξανδρου
Μπουζίκα και Θεολόγου
Πλακόπουλου και masterclasses.

Κηπουρικές εργασίες, εργαστήρια
µαγειρικής, πειράµατα, φροντίδες
ζώων, είναι κάποιες από τις
δραστηριότητες που θα
αναπτύξουν τα παιδιά που θα
φιλοξενηθούν φέτος το
«Καλοκαίρι στο Αγρόκτηµα» της
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Οι ηµεροµηνίες είναι: Α’
Περίοδος: 18 έως 28 Ιουνίου, Β’
Περίοδος: 1η έως 12 Ιουλίου, Γ’
Περίοδος: 26 Αυγούστου ως 6
Σεπτεµβρίου.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 30 Μαρτίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Formula 1 (Μπαχρέιν)
Κατατακτήριες

16.50

COSMOTE SPORT 6

5’

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννενα 17.15

Novasports 1

Λαµία – Πανιώνιος

ΕΡΤ Sport HD

19.00

Καλοκαίρι µε Ιταλία
Ραντεβού τον Ιούνιο πάλι για τα
προκριµατικά του Euro 2020, µε
την Εθνική Ελλάδος να έχει
περάσει µε θετικό πρόσηµο το
τεστ των δύο πρώτων
αγωνιστικών, συλλέγοντας 4
πόντους. Το µεγάλο φυσικά τεστ
θα είναι αυτό απέναντι στην Ιταλία
στις 8 Ιουνίου για την τρίτη
αγωνιστική των προκριµατικών,
όπου αναµένεται πλήθος οπαδών
να στηρίξει την προσπάθεια.

Τένις (WTA Miami Open)
Τελικός

19.00

COSMOTE SPORT 6

19.30

Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 31 Μαρτίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Άρης – ΟΦΗ

16.00

ΕΡΤ Sports HD

AEK – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 2

18.00

ΕΡΤ HD

18.30

COSMOTE SPORT 1

Formula 1 (Μπαχρέιν)
Αγώνας
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Λίβερπουλ - Τότεναµ

Τένις (ATP Masters 1000 Miami Open)
Τελικός

20.00

COSMOTE SPORT 6

Στο δειλινό
της ερήμου
Στο Μπαχρέιν κάνει στάση η Formula 1
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Γαλαντόμα η Ρεάλ
Έτοιµα 500 εκατ. ευρώ έχει η Ρεάλ Μαδρίτης για να
σπρώξει το καλοκαίρι στην αγορά, στην προσπάθειά
της να αποκτήσει την τριάδα Εµπαπέ, Πογκµπά, Αζάρ.
Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η κορυφαία γαλλική
εφηµερίδα Equipe, στο πρωτοσέλιδό της την Πέµπτη
28 Μαρτίου. Ωστόσο κάποιοι λένε ότι ειδικά η
περίπτωση του Γάλλου φορ της Παρί δεν είναι από
αυτές που ρεαλιστικά θα προχωρήσουν.

Μετά τη νίκη του Μπότας στην πρεµιέρα των γκραν πρι, ακόµη µία ευχάριστη έκπληξη περιµένει τους φανς
της Formula 1, καθώς στις 2 Απριλίου
ο γιος του Μίκαελ Σουµάχερ, Μικ θα
κάνει το ντεµπούτο του στην κορωνίδα των µηχανοκίνητων σπορ λίγες
µέρες µετά τον αγώνα στο Μπαχρέιν,
στα πρώτα δοκιµαστικά µε Ferrari.
Στον προθάλαµο λοιπόν των επίσηµων αγώνων µένει να αποδειχθεί αν ο νεαρός θα έχει τη λα-

µπρή πορεία του πατέρα του µε τη
Scuderia. Στα αγωνιστικά τώρα,
στις 31 Μαρτίου στην έρηµο του
Μπαχρέιν θα διεξαχθεί µία µάχη
κυρίως στρατηγικού επιπέδου και
αν και πάλι δεν βρεθεί στην κορυφή του βάθρου ο Λούις Χάµιλτον
τότε ίσως να µπορούµε να µιλάµε
για µία διαφορετική σεζόν.
Στο «γήπεδο» τώρα της Πρέµιερ
Λιγκ, την Κυριακή η Λίβερπουλ υποδέχεται την Τότεναµ, µε τους
«κόκκινους» να είναι µεν πρώτοι
στη βαθµολογία, αλλά να έχουν έναν αγώνα περισσότερο από τη Σίτι.

Εκτός οι γκολτζήδες
Χωρίς τους Νούνιτς (κάρτες) και
Ντέλετιτς (στο «ψυγείο») θα
υποδεχθεί η ΑΕΛ τον Αστέρα
Τρίπολης αυτό το Σάββατο, όπου ο
Σισκάβκα θα κληθεί να παίξει τον
ρόλο του πρώτου, ενώ ο Σέρβος
ακραίος λείπει από καιρό. Η
Λάρισα βρίσκεται στη 12η θέση της
βαθµολογίας πέντε αγωνιστικές
πριν το τέλος και ακόµα κι αν χάσει
βαθµούς, δεν την κουνάει κανείς
προς το παρόν. Μετά αντιµετωπίζει
κατά σειρά Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
και Ολυµπιακό.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ

Kubota M5111
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Kυκλοφορεί

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
αποκλειστικά
µε την AGRENDA

TEST DRIVE

AUDI Q5

Νοµίσµατα ραλλικά
για έργα ψηφιακά

AgroNews.gr
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Στο Μπαχρέιν παρέα µε τον Μικ Σουµάχερ η F1 σελ. 54 • Με µισό δις µπάτζετ πάει για µεταγραφές η Ρεάλ Μαδρίτης σελ. 54

Τσιπάκι στο
τακουνάκι
Ένα νέο τεχνολογικό
επίτευγµα έρχεται να πάει ένα
βήµα παρακάτω την
παρακολούθηση της απόδοσης
των παικτών. Πρόκειται για το
«Play maker». Είναι ένας
µικροσκοπικός αισθητήρας ο
οποίος προσαρµόζεται στο
παπούτσι κάθε ποδοσφαιριστή και
καταγράφει κάθε κίνηση του
ποδιού του. Ανάµεσα στις πολλές
µετρήσεις που δίνει στα χέρια
των οµάδων καταγράφει από τα
δευτερόλεπτα που χρειάζεται η
µπάλα για να φύγει από το πόδι
του ποδοσφαιριστή µέχρι την
ποιότητα των κοντρόλ, τις επαφές
που γίνονται µε κάθε πόδι και την
ακρίβεια των χτυπηµάτων.
Ειδικά στις ακαδηµίες των
οµάδων το εργαλείο αυτό µπορεί
να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο αφού
οι προπονητές έχουν στα χέρια
τους όλα τα δεδοµένα για να
βοηθήσουν τους µικρούς
ποδοσφαιριστές να διορθώσουν
τις τεχνικές αδυναµίες τους.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Να καµφθούν ορόσηµα
και πολλαπλές διοικητικές απαιτήσεις στα στρατηγικά ζήτησαν µε τροπολογίες που κατέθεσε η προεδρία πολλοί υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, υπό τον φόβο διακοπής των ταµειακών ορών της επερχόµενης
ΚΑΠ. Μάλιστα, στην παρέµβασή του ο Επίτροπος Χόγκαν φαίνεται να τους «έκλεισε το µάτι» λέγοντας τους ότι οι υπηρεσίες του έχουν
λάβει... σήµα και ειδοποιούν τις εθνικές αρχές να µην πολυανησυχούν µε τις πρόσθετες
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων...
Γιατί ποιος ανησυχεί; ∆εν βλέπετε τι γίνεται µε
το ΟΣ∆Ε; Μόνο η µηχανοπαρέα κάνει πως
κόπτεται για τους δικούς της γνωστούς λόγους. Εξάλλου, το µυριάκι και βάλε έχει πέσει. Το αν οι αγρότες θα υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις δηλώσεις θα τους νοιάξει;
Πάντως το ανησυχητικό πλέον είναι αυτό που
αποκάλυψε η Σερραία βουλευτής της Ν∆, δηλαδή η τροπολογία που κατέβασαν οι ευρωοµάδες των πρασίνων και της ευρωπαϊκής ενωτικής αριστεράς, τουτέστιν και του κυβερνώντος κόµµατος, για πλήρη εξωτερική σύγκλιση στις στρεµµατικές ενισχύσεις της ΚΑΠ
το 2021-2027. Τι θα γίνει; Θα φανεί στο χειροκρότηµα. Πάντως η µάχη δεν είναι και τόσο
σθεναρή, όσο αφήνει η Βάθη να εννοηθεί...
και δείχνει ευθυγράµµιση εν τέλει µε τις θέ-

σεις των χωρών Visegrad. Κάποιοι πάλι, µιλούν
για γκάφα λόγω άγνοιας των ευρωβουλευτών,
και ότι θα...µαζευτεί το θέµα. Για να δούµε!
Θυµίζουµε πάντως, ότι σε συµβούλιο
υπουργών Γεωργίας τον περασµένο Μάρτιο, ο πρώην υπουργός της πλατείας είχε
αντιταχθεί να µην περάσει µια αντίστοιχη
τροπολογία (19). Βέβαια από τότε αλλάξαν
Σηµειωτέον ο Βαγγέλης µεπολλά...
τά την αποµάκρυνση από την Βάθη δείχνει να
είναι πιο παρεµβατικός, χτυπώντας καµπανάκια για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και για
πολλά άλλα. Μιλώντας προσφάτως στη Βουλή για τις επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόµο
εστίασε στην δυναµική του αγροδιατροφικού
τοµέα για παραγωγικές επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα πχ. για θερµοκήπια άνω των
50 στρεµµάτων µε ΑΠΕ, για µονάδες βιοαερίου, καθετοποίηση στην παραγωγή και επεξεργασία κτηνοτροφικών προϊόντων, υδατοκαλλιέργειας µε συνέργεια, πολυµετοχικές στα
ΠρωτίLeader µέχρι 200.000 ευρώ.
στως, κατ’ αυτόν πρέπει να λυθούν ζητήµατα για: τις αγορές χωρίς µεσάζοντες, που έχουν καταξιωθεί στις τοπικές κοινωνίες και
τώρα λειτουργούν υπό καθεστώς παρανοµίας, τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και αδειοδότησης για τις αγορές συµβατικών και
βιολογικών αγροτικών προϊόντων. O ΓΥΛΟΣ

Για δέσιμο
Το περασµένο καλοκαίρι καταφέραµε
να µαζέψουµε χορτοδετικές µηχανές
από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές
ώστε να τις δοκιµάσουµε σε ένα µεγάλο
συγκριτικό τεστ. Στο Profi Απριλίου
φιλοξενούνται τα αποτελέσµατα µε τη
σφραγίδα του έγκυρου DLG .

Μπουρούσης
τώρα σε μπύρα
Ο αρχηγός της Εθνικής µας
οµάδας Γιάννης Μπουρούσης
συµπεριλήφθηκε στους
κορυφαίους 12 παίκτες όλων των
εποχών της Μπασκόνια και στο
πλαίσιο της συνεργασίας του
συλλόγου µε ισπανική ζυθοποιία,
η οµάδα παρουσίασε τη νέα
µπύρα που θα έχει τυπωµένες τις
µορφές των παικτών. Σε αυτούς
συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων οι
Λουίς Σκόλα, Αντρές Νοτσιόνι,
Πάµπλο Πριχιόνι, Έλµερ Μπένετ,
Ιγκόρ Ρακότσεβιτς, Τιάγκο
Σπλίτερ, Χοσέ Καλδερόν.

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΣΤΗ ΧΙΛΗ ΤΗΣ MEG WEST

Οι ανθισµένες ροδακινιές συντελούν ένα από τα οµορφότερα τοπία που δηµιουργεί η αγροτική δραστηριότητα. Γι’ αυτό και αποτελούν συχνά
αντικείµενο έµπνευσης για τους ζωγράφους που απεικονίζουν την αρχή της άνοιξης µε ζωηρά χρώµατα που φτιάχνουν τη διάθεση.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Αναμονή στο σκληρό,
λίγα τα αποθέματα

Η

συχία επικρατεί στην ελληνική αγορά σίτου και είναι λογικό καθώς
από την αρχή του έτους έγιναν αρκετές φορτώσεις. Αναµένεται άλλο
ένα πλοίο µε σιτάρια τα οποία είναι ήδη µαζεµένα. Η προσφορά έχει µειωθεί σηµαντικά και τα
αποθέµατα λιγοστεύουν. Λογικά θα πάµε µε αυτό το µοτίβο µέχρι τα αλώνια της νέας σοδειάς.
Στην ελληνική αγορά λίγες πωλήσεις σηµειώνονται στο βαµβάκι, καθώς οι τιµές µας
θεωρούνται ακριβές και µόνο όσοι έχουν άµεση ανάγκη για ίνα τις πληρώνουν. Στη νέα σοδειά έχει αρχίσει η κουβέντα µε τους εκκοκκιστές να προσφέρουν στα 4 σεντς πάνω από τις
τιµές ∆εκεµβρίου ’19, αλλά οι εµπορικοί οίκοι
βρίσκονται 1 σεντς χαµηλότερα και µε το ζόρι.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
21/02

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

72,16

54,95

28/02

72,36

55,55

07/03

14/03

20/03

28/03
218

74,21
75,72
57,15

75,65

76,95

71,92

81,32

65,72

210
208

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

237

234

234

234

234

234

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

232

228

228

225

225

225

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

182

180

180

179

179

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,65

2,49

2,49

2,48

2,39

2,37

14,56

15,23

15,15

15,09

14,94

15,63

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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
210

180

210

Παρθένο

220

190

78.00
76.00

Εξτρα
παρθένο

230

210

1.000

200

170

74.00
200

72.00
71.00

190

ΟΚΤ

76,95

σέντς/λίµπρα

ΝΟΕ

∆ΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

28
ΟΚΤ

ΜΑΡ

Η αγορά αναµένει λύση στον
εµπορικό πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας
και φυσικά το χρηµατιστήριο
ενισχύεται από τώρα.

234
¤/τόνος

28
ΝΟΕ

28
∆ΕΚ

28
ΙΑΝ

28
ΦΕΒ

28
ΜΑΡ

Στα σκληρά στάρια σηµειώνεται µια
σταθεροποίηση των τιµών στη νέα
λίστα της Φότζια, µε τα βλέµµατα
στραµµένα στον Καναδά που θα

150

500

190

160

0

180

28
ΟΚΤ

179
¤/τόνος

µειώσει τις εκτάσεις του.

28
ΝΟΕ

28
∆ΕΚ

28
ΙΑΝ

28
ΦΕΒ

28
ΝΟΕ

28
ΜΑΡ

∆εν εµφανίζονται σηµαντικές
µεταβολές στην αγορά των σιτηρών
σε Ευρώπη και Αµερική, µε την
τελευταία να αναµένει φρέσκα νέα

28
∆ΕΚ

225

¤/τόνος

28
ΙΑΝ

28
ΦΕΒ

28
ΜΑΡ

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

Μια καλή ευκαιρία να πουληθούν αποθέµατα ελληνικού βαµβακιού σε τιµές
πάνω από 82 σεντς ανά λίµπρα, µε τη
βοήθεια του ευνοϊκού δολαρίου, δίνει
αυτό το διάστηµα η διεθνής αγορά. Άλλωστε, το χρηµατιστήριο ενισχύεται από τώρα, όσο η αγορά αναµένει λύση
στον εµπορικό πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιµές
Μαΐου ‘19 έχουν φτάσει στο υψηλότερο σηµείο από την αρχή του έτους, γεγονός που εν τω µεταξύ προκάλεσε εν
µέρει την αποχή των κλωστηρίων από
τις αγοραπωλησίες. Πάντως, οι πιο πρόσφατες πράξεις για τα ανοιχτά συµβόλαια βάσει Μαΐου ή Ιουλίου ’19 έγιναν
στα 82 σεντς ανά λίµπρα, που ισοδυναµεί µε 1,60 ευρώ το κιλό.
Οι αναλυτές καταγράφουν τη δυναµική που έχει αποκτήσει αυτό το διάστηµα το βαµβάκι, ωστόσο σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι τόσο οι έµποροι
όσο και οι παραγωγοί πρέπει να είναι

Στα 207 δις δολάρια εκτιµάται
ότι θα ανέλθει το 2022 η αξία
της διεθνούς αγοράς οίνου, ενώ
οι όγκοι θα φθάσουν τα 2,7 δις
κιβώτια των 9 λίτρων. Αυτά τα
στοιχεία δηµοσιεύθηκαν την
παραµονή της Prowein, από το
IWSR. Η εξέλιξη της αξίας θα
είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε
τον όγκο, ο οποίος αναµένεται
να αυξηθεί κατά 2,15% µεταξύ
2017 και 2022, γεγονός που
αντικατοπτρίζει την παγκόσµια
τάση να καταναλώνει λιγότερα
αλλά καλύτερα, µια τάση που
επηρεάζει ιδιαίτερα την
Αµερική και την Ασία,
σηµειώνει το IWSR. Σύµφωνα
µε τις προβλέψεις που
ανακοινώνονται εδώ και αρκετά
χρόνια, οι Ηνωµένες Πολιτείες
συνεχίζουν να κερδίζουν
έδαφος: η αξία της
αµερικάνικης αγοράς ανήλθε
στα 34.800.000.000 δολάρια
το 2017 έναντι 16,7 δις
δολαρίων για τη Γαλλία, που
εξακολουθεί να είναι δεύτερη
το 2017, και 16,5 δις δολάρια
για την Κίνα.

Το δολάριο διατηρείται
ισχυρό βελτιώνοντας τις
τιµές που πιάνει σε ευρώ
το εγχώριο βαµβάκι

Αυξηµένη κατανάλωση στην Τουρκία

Απέχουν τα κλωστήρια προσωρινά
λόγω υψηλών τιµών στην αγορά.

θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, αν και
περισσότερο επιβραδυµένους σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Τα
παραπάνω προκύπτουν από τη µηνιαία έκθεση της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Βάµβακος (ICAC) για
τον Μάρτιο, στην οποία ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης υπολογίζεται στο 0,04%, κυρίως λόγω της υποχώρησης της ζήτησης στην Ανατολική Ασία, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν στο 6%, 7% και 3% αντίστοιχα. Επιπλέον, αναφέρεται η προοπτική της Τουρκίας να ανεβάσει το ρυθµό κατανάλωσης σε διψήφια νούµερα, γεγονός θετικό για την Ελλάδα, καθώς η γειτονική χώρα συνιστά τη βασική αγορά για το ελληνικό βαµβάκι.

Ανοδική είναι η αντίδραση του χρηµατιστηρίου βάµβακος
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

25
ΜΑΡ

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

λίγο προσεκτικοί και να µην περιµένουν «τρελά» νούµερα. Μετά τα πρόσφατα υψηλά του έτους, το βαµβάκι
δείχνει να θέλει να δοκιµάσει και λίγο παραπάνω, όµως θα δυσκολευτεί,
καθώς και οι κλωστές άρχισαν να τραβιούνται από την αγορά. Σηµειωτέον ότι
όσο το δολάριο ενισχύεται, τόσο πιέζονται τα εµπορεύµατα στο σύνολο τους.
Ενδεικτικό είναι ότι τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘19 που δείχνουν τα επίπεδα
τιµών της νέας σοδειάς έχουν κάνει µικρότερη άνοδο, που σηµαίνει ότι όλη
αυτή η δυναµική δεν θα µεταφερθεί
αυτόµατα και στη νέα σεζόν. Πάντως,
οι εκτιµήσεις για τη νέα καλλιεργητική
περίοδο δείχνουν µεγάλες παραγωγές
σε Βραζιλία και ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα
οι καιρικές συνθήκες στο Τέξας δεν είναι ευνοϊκές για τη νέα σπορά.

Το παγκόσµιο εµπόριο βάµβακος θα
έχει επεκταθεί κατά 3,5% ως το κλείσιµο της εµπορικής περιόδου 20182019, µε την κατανάλωση να διατηρεί

18
ΜΑΡ

από την έκβαση του
εµπορικού πολέµου.

Νέα ενίσχυση στο χρηµατιστήριο αναµένεται να φέρει η λύση στην εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας
Τέσσερα σεντς πάνω από τις τιµές Δεκεµβρίου ’19 διαπραγµατεύονται οι εκκοκκιστές τη νέα σοδειά
douska@agronews.gr

11
ΜΑΡ

Νέα υποχώρηση σηµείωσαν οι µέσες
τιµές στα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα
της Ισπανίας, µε τους παραγωγούς να
απαιτούν παρέµβαση της πολιτείας.

2,37
¤/κιλό

Πάνω από 82 σεντς οι πράξεις των εκκοκκιστηρίων
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

04
ΜΑΡ

25
ΦΕΒ

ΝEA ΥOΡKH
Η αγορά αναµένει λύση στον εµπορικό πόλεµο µεταξύ
ΗΠΑ-Κίνας και φυσικά το χρηµατιστήριο από τώρα
ενισχύεται. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες στο
Τέξας δεν είναι ευνοϊκές για τη νέα σπορά ενώ από
τεχνικής άποψης έχουν ήδη φανεί σηµάδια ανοδικής
τάσης. Επιπλέον πρέπει να λάβουµε υπόψη πως
οδεύουµε σε µια σοδειά ρεκόρ στη Βραζιλία, ενώ στις
ΗΠΑ εκτιµάται αύξηση εκτάσεων. Οι τιµές Μαΐου ‘19
έχουν φτάσει στο υψηλότερο σηµείο από την αρχή
του έτους κι αυτό προκάλεσε εν µέρει την αποχή των
κλωστηρίων από την αγορά. Θεωρούν πως σύντοµα
θα χρειαστεί διόρθωση για να βγουν δουλειές.

03/20/2019 75.69
03/21/2019 77.18
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
03/22/2019
76.58τις
Η χρηµατιστηριακή άνοδος έχει
ανεβάσει σηµαντικά
03/25/2019
77.73
προσφορές µας, µε αποτέλεσµα οι νέες πωλήσεις
που
03/26/2019
77.89
σηµειώνονται να είναι λίγες. ∆εν υπάρχει φυσικά
λόγος
βιασύνης, καθώς τα αποθέµατα λιγοστεύουν και δεν
τίθεται θέµα πίεσης στους εκκοκκιστές. Παράλληλα, το
δολάριο διατηρείται ισχυρό βελτιώνοντας τις τιµές που
πιάνουµε σε ευρώ. Αναφορικά µε τη νέα σοδειά οι
προσφορές που κυκλοφορούν κυµαίνονται στα 4 σεντς
ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου
‘19, αλλά οι εµπορικοί οίκοι σπανίως ακολουθούν αυτά
τα επίπεδα, τονίζοντας πως η προσφορά ίνας σύντοµα
θα αυξηθεί λόγω της µεγάλης βραζιλιάνικης σοδειάς.

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019
78.5
78
77.5
77
76.5
76
75.5
75
74.5

Τετάρτη

20/03

Πέµπτη

21/03

Παρασκευή ∆ευτέρα

22/03

25/03

Τρίτη

26/03

Τετάρτη
Παρασκευή ∆ευτέρα
Τρίτη
Συνεδρίαση
26/03/19
11/03
13/03
08/03
12/03

Πέµπτη

07/03

Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάιος '19

77,89

+0,16

Ιούλιος '19

78,78

+0,27
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Πιάνει τιµές ενώ ξεµένει από αποθέµατα
η µαύρη επιτραπέζια ελιά Αµφίσσης
diamantopoulos@agronews.gr

Με αποθέµατα που θα διαρκέσουν στην καλύτερη περίπτωση µέχρι το τέλος της άνοιξης,
ενώ τα προηγούµενα χρόνια έφταναν µέχρι και τον Οκτώβριο
συνεχίζεται µε το σταγονόµετρο
η εµπορία της επιτραπέζιας ελιάς Αµφίσσης.
Η µείωση που αποδίδεται καθαρά στις αυξηµένες δακοπροσβολές της καλλιεργητικής περιόδου που προηγήθηκε, αλλά
και στις ζηµιές από το γλοιοσπόριο, έδωσαν σύµφωνα µε τους εµπόρους και τους παραγωγούς
ώθηση στις τιµές οι οποίες από
τη συγκοµιδή κιόλας (Οκτώβριο
µε ∆εκέµβριο) σηµείωσαν αύξηση έως και 20% - 30% σε σχέση µε
πέρυσι. Συγκεκριµένα την περίο-

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

0,55  1,25

0,80  1,80

1,50  2,00

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2017/2018

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ
2018

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2019

δο εκείνη, οι τιµές κυµάνθηκαν
στα 80 λεπτά το κιλό (τα 300 τεµάχια) και ως 1,80 ευρώ το κιλό
(100-120 τεµάχια), ενώ το 2018
αντίστοιχα οι τιµές παραγωγού
στα 300 τεµάχια δεν ξεπερνούσαν τα 55 λεπτά, ενώ στην κατηγορία των 120 τεµαχίων τα 1,25
ευρώ. Σήµερα, τέσσερις µήνες

µετά, δεδοµένης της έλλειψης αποθεµάτων πραγµατοποιούνται
πράξεις στα 1,50 µε 2 ευρώ, ανάλογα µε την ποιότητα.
Ωστόσο σύµφωνα µε όσα αναφέρουν στην Agrenda εκπρόσωποι συνεταιρισµών που ασχολούνται µε τη συγκέντρωση και
την εµπορία της συγκεκριµένης
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΟΚ

Το τελευταίο διάστηµα γίνονται πράξεις στα 1,50 έως 2 ευρώ το κιλό
ΤOY Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Agrenda

110 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αυτό το διάστηµα γίνονται
πράξεις σε τιµές κοντά στα 2
ευρώ το κιλό, όσον αφορά την
κατηγορία των 110 κοµµατιών
(στο κιλό), που είναι πιο χοντρές
στο µέγεθος και περιζήτητες

ποικιλίας, όπως ο Γιάννης ∆ιανελλάκης του ΑΣ Πηλίου και
Βορείων Σποράδων,θα πρέπει
οι πωλήσεις προς τους πελάτες
να γίνονται σταδιακά προκειµένου να µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους το µεγαλύτερο δυνατό διάστηµα, αφού αν ξεµείνουν εντελώς από
τελικό προϊόν υπάρχει ζωηρός
ο κίνδυνος να χαθούν αγορές.

Σ

την ελληνική αγορά η προσφορά σκληρού σίτου έχει περιοριστεί σηµαντικά. Είναι λογικό αφού έχουν φύγει πολλά
σιτάρια τελευταία (λόγω εξαγωγών) τα
αποθέµατα των εµπόρων να έχουν µειωθεί. Παράλληλα, οι παραγωγοί που έχουν κρατήσει
κάποιες µικρές
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ποσότητες προτιµούν να πεpapadogiannis@
agronews.gr
ριµένουν λίγο
ακόµα, ευελπιστώντας σε καλύτερη τιµή έως τα αλώνια της νέας σοδειάς. Στη Γαλλία οι
τιµές ξανάπιασαν τα 210 ευρώ παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. Η ανάκαµψη
αυτή προκλήθηκε από τις αγορές των
ιταλικών µύλων και την ανησυχία για
συνθήκες ξηρασίας αναφορικά µε τη
νέα σοδειά σε Γαλλία και νότια Ισπανία.
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Πέρυσι οι ελληνικές µηλιές είχαν αποδόσεις 2 µε 3 τόνους, ενώ φέτος τις διπλασίασαν. Αυτό όµως, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ευρωπαϊκή παραγωγή,
είχε σαν αποτέλεσµα να υπάρξει υπερπροσφορά στις αγορές και να πιεστούν οι τιµές. Την ίδια στιγµή, οι πολωνικές εξαγωγές ανεβάζουν στροφές.

Μόνο µε τα Φούτζι παλεύει η ελληνική αγορά µήλων
1

ΜΕ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΟΚΟΚΚΙΝΑ µήλα ποικιλίας Φούτζι (Fuji) δουλεύει φέτος η
ελληνική αγορά µήλων, αφού εκτός
του ότι έπιασαν καλές τιµές κατά την
περίοδο συγκοµιδής (τον περασµένο Οκτώβριο) συνεχίζουν να παρουσιάζουν ζήτηση. Όπως εξηγεί στην
Agrenda ο παραγωγός από την Άρνισσα Γιώργος Μουρατίδης, η τιµή

τους διαµορφώνεται στα 50-60 λεπτά το κιλό όταν αντίστοιχα οι κόκκινες ποικιλίες (Red Chief, Super
Red Chief, Scarlet κ.α.) πωλούνται
προς 20 µε 40 λεπτά. Σύµφωνα µε
τον ίδιο, η ελληνική παραγωγή µήλων τη χρονιά που µας πέρασε ήταν
αυξηµένη και σε πολλές περιοχές έφθανε ακόµα και το 50%.

3

ΤΑ ΜΗΛΑ από αυτές τις δύο χώρες
έρχονται, σύµφωνα µε τον παραγωγό από την Άρνισσα, παραδοτέα
στη χώρα µας στα 30 λεπτά. «Αυτές τις τιµές δεν µπορούµε να τις
ανταγωνιστούµε και για τον λόγο
αυτό έχει διαµορφωθεί φέτος αυτή
η κατάσταση µε τις κόκκινες του-

λάχιστον ποικιλίες». Όσον αφορά
την περσινή εµπορική χρονιά ο κ.
Μουρατίδης µας κάνει γνωστό ότι λόγω µειωµένης παραγωγής τα
πράγµατα ήταν καλύτερα µε τις τιµές παραγωγού στα Φούτζι να φθάνουν τα 80 λεπτά και στα κόκκινα
τα 50 λεπτά το κιλό.

5

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε δηµοσίευµα
της ιστοσελίδας freshplaza, σηµειώνεται το παράδοξο φαινόµενο της
υψηλής ζήτησης χωρίς όµως να υπάρχει αντίκτυπος στις τιµές παραγωγού. Η ζήτηση για µήλα είναι υ-

ψηλή, ωστόσο οι ποσότητες που έχουν διατεθεί στην αγορά είναι µεγάλες και οι τιµές κατ’ επέκταση όχι
και τόσο ικανοποιητικές, υποστηρίζει ο Μάσιµο Βεντουρόλι, ο Ιταλός
επικεφαλής της εταιρείας Cenerini,
που εξάγει σε όλη την Ευρώπη.

ΤΙΜΕΣ ΜΗΛΩΝ
(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ)

80

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

50  60

2

«ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ µας είχαν αποδόσεις 2 µε 3 τόνους, ενώ φέτος τις διπλασίασαν. Αυτό όµως,
σε συνδυασµό και µε την αυξηµένη ευρωπαϊκή παραγωγή, είχε σαν αποτέλεσµα να υπάρξει
υπερπροσφορά στις αγορές και
να πιεστούν οι τιµές», τόνισε στην
Agrenda ο Γιώργος Μουρατίδης.

Όσον αφορά τη ροή των εξαγωγών αυτή την περίοδο σηµειώνει
ότι «δεν πηγαίνει όπως θα έπρεπε. Τα κόκκινα µήλα ουσιαστικά
είναι στα αζήτητα και τα µόνα που
πωλούνται είναι τα Φούτζι. Την ίδια στιγµή µεγάλες είναι οι εισαγωγές από χώρες, όπως η Πολωνία αλλά και η Ουκρανία».

4

ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ χρονιά κάνει λόγο στην Agrenda και ο παραγωγός
από την Πέλλα, Θανάσης Σταµατόπουλος. Σύµφωνα µε όσα µας
επεσήµανε, µετά τη συγκοµιδή
(η οποία έλαβε χώρα Σεπτέµβριο
µε Οκτώβριο) οι τιµές στα κόκκινα µήλα κυµάνθηκαν στα 20 -50

λεπτά «και τώρα έχουµε µήλα στα
ψυγεία που δεν πουλιούνται αφού
έρχονται µεγάλες ποσότητες, κυρίως από την Πολωνία. Στην περιοχή µας παράγουµε όλες σχεδόν τις ποικιλίες των µήλων, αλλά οι περισσότερες εκτάσεις είναι µε Fuji, Starking και Golden».

6

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ που παίρνει µεγάλες διαστάσεις περιγράφει
ο κ. Βεντουρόλι. «Υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός πελατών που αγοράζουν προϊόντα και τα πουλάνε στις τοπικές αγορές. Αγοράζουν
κατά µέσο όρο ένα τόνο µήλα κάθε

δυο µέρες. Είναι µήλα χύµα, καλής
ποιότητας στη τιµή των 50 λεπτών.
Μετά τα πουλούν συνήθως για 99
λεπτά. Οι ποσότητες που καταλήγουν σ’αυτό το κανάλι είναι σηµαντικές και δεν πρέπει να υποτιµούνται», αναφέρει ο ίδιος.
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20  40

ΦΟΥΤΖΙ
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2017/2018
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ΠΟΛΩΝΙΑ

Πολλαπλασιάζει με το οχτώ
τις εξαγωγές στην Αίγυπτο
Οι Πολωνοί εξαγωγείς συνεχίζουν µε ζωηράδα να πολιορκούν την αιγυπτιακή αγορά µήλων, αφού σύµφωνα
µε στοιχεία αναλύσεων, µέσα στο πρώτο µισό της εµπορικής περιόδου, ο όγκος των αποστολών πολωνικών µήλων στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά οχτώ φορές συγκριτικά µε το ίδιο διάστηµα την προηγούµενη χρονιά. Μάλιστα ο συνολικός όγκος είναι 3,5 φορές µεγαλύτερος από
αυτόν για ολόκληρη την χρονιά 2017-2018.
Έτσι, αν κατά το πρώτο εξάµηνο της εµπορικής σεζόν
2017-2018 η Αίγυπτος αγόρασε περί τους 7.000 τόνους
µήλων από την Πολωνία, κατά την τρέχουσα εµπορική

περίοδο, η προσφορά πολωνικών µήλων στην αγορά της
χώρας της Βορείου Αφρικής υπολογίζεται στους 56.000
τόνους. Αξίζει να σηµειωθεί πως µια τόσο µεγάλη αύξηση
των αποστολών στην αγορά της χώρας, βάζει την Αίγυπτο
στους top3 µεγαλύτερους αγοραστές πολωνικών µήλων.
Την ίδια στιγµή και η Ουκρανία ενδιαφέρεται να αυξήσει τις αποστολές της στην αιγυπτιακή αγορά, ωστόσο µέχρι στιγµής δεν έχει καταφέρει να είναι το ίδιο ανταγωνιστική µε τους Πολωνούς, εξαιτίας των υψηλών δασµών.
Για τον λόγο αυτό, στις αρχές του 2019, η Ένωση Φρούτων και Λαχανικών Ουκρανίας ζήτησε από τα αρµόδια
υπουργεία της χώρας να ξεκινήσουν τις διαπραγµατεύσεις προκειµένου να µειωθούν ή ακόµα και να καταργηθούν οι δασµοί, ωστόσο µέχρι σήµερα τουλάχιστον, δεν
έχει γίνει καµία κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή από
την ουκρανική κυβέρνηση. ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 28/03
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

713,66

718

O σπαγκο...
...ραμμένος

716
714
712
710
708
706
Πέµπτη

21/03

Παρασκευή

22/03

Τετάρτη

Τρίτη

27/03

26/03

Πέµπτη

28/03

Σταθεροποίηση στα υψηλά επίπεδα
επταµήνου για το ΧΑ
Εντός ενός στενού εύρους διακύµανσης πάνω
στον άξονα των 710-720 µονάδων παραµένει το
Χρηµατιστήριο Αθηνών, κλείνοντας τον Μάρτιο
στα υψηλά των τελευταίων εφτά µηνών, πάνω
από τις 700 µονάδες. Το ράλι του Φεβρουαρίου
και η συντήρηση του Μαρτίου τροφοδότησε η
κινητικότητα που είδε η αγορά στο µέτωπο της
διαχείρισης των «κόκκινων δανείων» και του
νέου πλαισίου προστασίας πρώτης κατοικίας.
Αλλά η δυστοκία που διαδέχτηκε αυτή την
κινητικότητα φρέναρε την αγορά

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

0,0660+20,00%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.. 0,1830 +9,58%
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.0,0800+8,84%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

0,0500 +8,70%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

1,6700 +8,44%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

0,2240 -19,42%

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.

0,3000 -14,29%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

0,0730 -9,88%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε

0,1930 -9,81%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

0,3600 -9,55%

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
25.711,93 +0,34%
7.685,64 +0,54%
3.334,51 +0,38%
7.250,04 +0,78%
11.469,14 +0,44%
5.320,77 + 0,37%
9.436,68 +0,49%
21.033,76
-1,61%

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

ΒΑΥΕR: Η Bayer Ελλάς
συµµετέχει στο 9ο Πανόραµα
Επιχειρηµατικότητας και
Σταδιοδροµίας που θα γίνει στο
Μέγαρο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Αθηνών 29-31 Μαρτίου. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης, διοργανώνει την
Κυριακή συζήτηση σε πάνελ µε τίτλο
«Η αγρο-διατροφική επανάσταση, οι
προκλήσεις και οι επαγγελµατικές
δεξιότητες της νέας εποχής».

EUROBANK: Στην προώθηση των
αρχών για µια υπεύθυνη και βιώσιµη
επενδυτική πολιτική, επιχειρηµατική
δραστηριότητα προχωρά η Eurobank
Asset Management ΑΕ∆ΑΚ, η πρώτη
εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην
Ελλάδα που µπήκε στην παγκόσµια
πρωτοβουλία PRI Initiative- Σύµφωνο
για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις, για τη
διασύνδεση των επιχειρηµατικών
αποφάσεων µε την περιβαλλοντική
βιωσιµότητα, κοινωνική υπευθυνότητα
και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ: Την έξοδο της
εταιρείας από την Εναλλακτική
Αγορά του ΧΑ και τη διακοπή
διαπραγµάτευσης της µετοχής,
καθώς και τη µείωση του αριθµού
των µελών του ∆Σ από πέντε σε
τρία, αποφάσισαν, οι µέτοχοι της
Κρητών Άρτος,. Τα νέα µέλη του ∆Σ
είναι: Εµµανουήλ ∆αµιανάκης, Adel
Khorakiwala, Αγαµέµνων Κολιάτσος.

ALPHA BANK: Η τράπεζα υπέγραψε
συµφωνία µε το Εθνικό Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης
για προνοµιακή χρηµατοδότηση σε
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις µέσω της
∆ράσης Επιχειρηµατική
Χρηµατοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ, καθώς το
40% του δανείου παρέχεται άτοκο
από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ.

Ευκαιρία η Ελλάδα
για τοποθετήσεις
Ισχυρά θεμελιώδη βλέπει η Αmber Capital
Κερδοσκόποι ρίχνουν τη λίρα κατά τον Ερντογάν
Η Amber Capital είναι τόσο επιθετική στις
τοποθετήσεις στην Ελλάδα που επιθυµεί
µόνο να υπάρχουν περισσότερες µετοχές
που θα µπορούσε να αγοράσει. «Είµαι εξαιρετικά αισιόδοξος για την ελληνική οικονοµία. Έχει όλους τους καταλύτες στην
αντίθετη κατεύθυνση από πολλές άλλες
χώρες όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και
στον υπόλοιπο κόσµο, έχει πάρα πολύ ισχυρά θεµελιώδη στοιχεία», δήλωσε σε
συνέντευξή του στο Λονδίνο ο Τζότζεφ Ογκουρλιάν, ο οποίος ίδρυσε αυτή την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
ύψους 1,8 δις δολαρίων το 2005.
O Ογκουρλιάν είναι µεταξύ των bull επενδυτών που στοιχηµατίζουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται εν µέσω ανάκαµψης έπειτα
από χρόνια ύφεσης, λιτότητας και διαµάχης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχει ενισχυθεί κατά
16% το 2019. Μάλιστα,όπως προκύπτει από δηµοσίευµα του Bloomberg σχετικά µε
τις εκτιµήσεις της Amber Capital- οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα δεν αποκλείεται
να γίνουν τον Μάιο. «Ενισχύεται η φηµολογία ότι η πιο φιλική προς τις αγορές αντιπολίτευση θα αντικαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο» επισηµαίνει το δηµοσίευµα.
Στον αντίποδα, στην γειτονική Τουρκία,
λίγο πριν τις κάλπες σηµειώθηκαν νέοι κλυδωνισµοί στην τουρκική λίρα, µε τον πρόεδρο Ερντογάν να αποδίδει την διολίσθηση σε επιθέσεις από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της ∆ύσης. «Οι τράπεζες παίζουν παιχνίδια µε τη λίρα λίγο πριν τις κάλπες και
πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα πρέπει να συνετίσει τους κερδοσκόπους των αγορών».

ΔΩΔΩΝΗ

Μichelin

Η γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη
συµµετέχει στο πρόγραµµα «FETA
PDO, LET’ S GET REAL», το οποίο
υλοποιεί ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µε
εκτελεστικό οργανισµό τη Novacert
ΕΠΕ, για την προώθηση της φέτας
ΠΟΠ. Το τριετές πρόγραµµα
περιλαµβάνει δράσεις ενηµέρωσης
και προώθησης της φέτας ΠΟΠ σε
ΗΠΑ, Καναδά, ΗΒ, Γαλλία, Γερµανία.

Στη φετινή έκδοση του Οδηγού Michelin,
µε τα καλύτερα ευρωπαϊκά εστιατόρια
για το 2019 συµπεριλαµβάνονται για
πρώτη φορά η Ισλανδία και η Κροατία.
Για την Αθήνα, τα ∆ύο Αστέρια
διατήρησε η Σπονδή, ενώ το Ένα Αστέρι
Michelin διατήρησαν η Hytra, το
Botrini’s και το Βαρούλκο Seaside. Τα
εστιατόρια µε την ανώτατη διάκριση, τα
3 Αστέρια, ανέρχονται πλέον σε 23.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Πρέπει να καταργηθεί «χθες» η υποβολή
πινάκων προσωπικού για τους εργάτες γης

Ε

πανέρχοµαι για πολλοστή φορά (και θα
το κάνω µέχρις ότου κατανοήσουν το πρόβληµα στο υπουργείο Εργασίας), στο θέµα
της ασφάλισης των εργατών στις αγροτικές εργασίες. Η δηµοσίευση της 39391/838/2018
απόφασης του υπουργείου Εργασίας, έγινε µε σκοπό
να δώσει διευκρινήσεις και να «τακτοποιήσει» τις εκκρεµότητες στην
ασφάλιση των απασχολούµενων
στις αγροτικές εργασίες. Φυσικά
µόνο διευκρινήσεις δε δόθηκαν.

Χειρόγραφα

ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016, έγραφα σε κάποιο άρθρο µου:
«Πριν από λίγες µόλις ηµέρες, η
υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου
δήλωσε από το βήµα της Βουλής: «θα
δίνεται η δυνατότητα στην Επιθεώρηση εργασίας να διενεργεί καθολικό έλεγχο των εργασιών στον αγροτικό χώρο». Σύµφωνα µε το άρΚόβουν 10χίλιαρα θρο 74 του νόµου 4144/2013 που
αντικατέστησε τα άρθρα 20 και 21
Αν δεν υπάρχει ο
του νόµου 3863/2010, υπάγονται υχειρόγραφος πίνακας
ποχρεωτικά και οι απασχολούµενου
προσωπικού οι επιθεωρητές εργασίας µετρούν ως εργάτες γης, εργασίες καλυπτόµενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ
κεφάλια και «κόβουν»
και τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του
10χίλιαρα
νόµου 2639/1998. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω, οι απασχολούµενοι εργάτες γης, που περιστασιακά παρέχουν τις υπηρεσίες
τους ως εργάτες γης πρέπει οι εργοδότες τους να υποβάλουν τον Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προσωπικού
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του
ΟΑΕ∆, µε την ένδειξη εκ περιτροπής εργασία. Τον πίνακα αυτόν ο υπεύθυνος των επιδεικνύει στον έλεγχο.

Οι εργοδότες εργατών
γης πρέπει να υποβάλλουν χειρόγραφα τον
Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προσωπικού

ΤΟΤΕ ∆ΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΑ ούτε καν εγώ που το έγραφα,
ότι θα µπορούσε να συµβεί ποτέ
κάτι τέτοιο. Πέρασαν σχεδόν τρία
χρόνια και πρόβληµα όχι απλώς
δε λύθηκε, αλλά έχει γιγαντωθεί.

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

Νωπά και ευαλλοίωτα προιόντα
Όλοι όσοι παράγουν µε σκοπό την πώληση και τα
προϊόντα τους ανήκουν στον πίνακα των
προκαθορισµένων από το νόµο 4492/2017 περί
νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων, θα πρέπει
εντός 10 ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου
να προσκοµίζουν το τιµολόγιο στον λογιστή τους.

Στο διάστηµα που έχει µεσολαβήσει, οι Επιθεωρητές
Εργασίας έχουν αναθαρρέψει και άρχισαν να ξεχύνονται στα χωράφια. ∆εν το λέω εγώ, αλλά τα κατά
τόπους καταλογισµένα πρόστιµα από τους επιτόπιους ελέγχους στα χωράφια.
Ο έλεγχος (είτε µικτό συνεργείο [ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, Αστυνοµία κλπ], είτε το ΣΕΠΕ µόνο του, «πηδάει» το αυλάκι και
µπαίνει στα χωράφι όπου βρίσκονται οι εργάτες γης.
Ζητάνε τον χειρόγραφο πίνακα προσωπικού κι
εφόσον δεν υπάρχει (11 στις 10 φορές), αρχίζουν
µετράνε κεφάλια και «κόβουν» 10χίλιαρα. Αν βρει
τον αγρότη να απασχολεί π.χ. 3 άτοµα χωρίς πίνακα
προσωπικού, αυτό θεωρείται αδήλωτη εργασία και
πέφτει το πρόστιµο. Ακόµη και στην περίπτωση που
τα εργόσηµα είναι προαγορασµένα, ισχύει το ίδιο.
Οι συνδικαλιστές αγρότες, κάθε φορά που αποφασίζουν να βγουν στους δρόµους να διεκδικήσουν,
στα όποια αιτήµατα τους δεν έχουν συµπεριλάβει ποτέ αυτό: την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
του χειρόγραφου πίνακα προσωπικού.
Μία ηλίθια υποχρέωση που εκ των πραγµάτων είναι αδύνατο να γίνει σωστή χρήσης της, διότι:
Για να υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού, πρέπει να γνωρίζω τους εργάτες που θα απασχολήσω,
πράγµα που πολλές φορές δεν είναι εφικτό. (όποιος

από το υπουργείο Εργασίας έχει απορία, τον καλώ
να έρθει να του εξηγήσω από κοντά για το ανέφικτο της υπόθεσης.
Ακόµη και στην περίπτωση που είναι στάνταρ
οι εργάτες γης, είναι αδύνατο να προσδιορίσεις το
χρόνο εργασίας. Αν δηλώσεις π.χ. ότι θα τους απασχολήσεις ∆ευτέρα-Παρασκευή 06:00-14:00 και την
Τρίτη και Τετάρτη βρέξει, δεν θα πάνε µία-δύο µέρες στο χωράφι, αλλά θα πάνε Σάββατο και Κυριακή. Γιατί τα χωράφι κύριοι, δεν είναι κατάστηµα που
ανοίγεις και κλείνεις την ώρα που εσύ επιθυµείς.
Έστω ότι υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού µε
όλα τα στοιχεία. Εάν πάει το µικτό συνεργείο ελέγχου
στο χωράφι και βρει να απασχολούνται εργάτες γης
σε ωράριο εκτός από αυτό που είναι δηλωµένο στον
πίνακα προσωπικού, τότε το πρόστιµο πέφτει κατά
πολύ: 1.500 ευρώ το άτοµο. Τσάµπα πράγµα δηλαδή.
Μακάρι το θέµα του πίνακα προσωπικού να ήταν
αρµοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
θα είχε ήδη λυθεί. ∆υστυχώς δεν είναι.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ, στην περιοχή της Αχαΐας και
της Ηλείας, τα 10χίλιαρα πήγαιναν γόνα. Αν συνεχίσουν έτσι, καταλαβαίνουµε όλοι ότι δεν θα υπάρχει κανείς να συνεχίσει να καλλιεργεί οτιδήποτε. Καλούνται οι σύµβουλοι του υπουργείου Εργασίας, να
φέρουν το θέµα στον υπουργό άµεσα και να σταµατήσει αυτό τα τερατούργηµα που µόνος του σκοπός
είναι η επιβολή προστίµων. Εκτός και αν συνειδητά
παραµένει, οπότε αλλάζει το θέµα.
Οι δε συνδικαλιστικοί φορείς των αγροτών, οι συνεταιρισµοί, Οµάδες παραγωγών και όλοι όσοι έχουν
την δυνατότητα παρέµβασης προς τα πάνω, να κάνουν σηµαία τους το εν λόγο θέµα ώστε να πάψει να
υφίσταται η αιµορραγία λόγω προστίµων.
Υπάρχουν πολλά θέµατα που έχουµε εντοπίσει
αλλά δεν έχει έννοια να τα αναφέρουµε. Ας λυθεί
πρώτα το ένα και µετά βλέπουµε.

ΜΥΦ αγροτών
Και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος
πρέπει να προσκοµίσετε άµεσα τα τιµολόγια
σας του 2018. Πολύ πριν από την έναρξη
των φορολογικών δηλώσεων διότι θα
πρέπει να ετοιµαστούν και να υποβληθούν οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις.
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Νέος εξοπλισμός και βιοαέριο
στα σχέδια της ΕΑΣ Νάξου
Επέκταση στο συσκευαστήριο πατάτας και εκσυγχρονισμός τυροκομείου
Σε δεύτερο χρόνο, στόχος η δημιουργία μονάδας βιοαερίου ισχύος 1 MW
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Οι πωλήσεις
της EAΣ το 2018
ξεπέρασαν τα 20
εκατ. ευρώ. Στόχος
το 2022 να αγγίξουν
τα 25 εκατ. ευρώ.

Εκσυγχρονισµό του τυροκοµείου και επέκταση
της δυναµικότητας του συσκευαστηρίου πατάτας, δροµολογεί η ΕΑΣ Νάξου, ενώ στα σχέδιά
της είναι και η ανάπτυξη υποδοµών για την αξιοποίηση λυµάτων, αλλά και των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή.
«Σε ό,τι αφορά στις άµεσες επενδύσεις, έχει υποβληθεί στο µέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ µια πρόταση
ύψους 5 εκατ. ευρώ και προβλέπει µεταξύ άλλων
εκσυγχρονισµό του τυροκοµείου και αγορά νέων
ψυκτικών θαλάµων, αλλά και τοποθέτηση νέου
εξοπλισµού στο συσκευαστήριο πατάτας, µε ταυτόχρονη επέκταση και σε άλλους κωδικούς συσκευασίας, µε σκοπό να αξιοποιήσουµε και την
ψιλή πατάτα, την οποία ο παραγωγός τώρα αναγκάζεται να την πετάει», εξήγησε στην Agrenda ο
αντιπρόεδρος της Οργάνωσης, Ιάκωβος Βαλέρης.
Σε δεύτερο επίπεδο, στους στόχους της ΕΑΣ Νάξου είναι η δηµιουργία µιας µονάδας βιοαερίου,

ισχύος 1 MW, µε πρώτη ύλη τα λύµατα του τυροκοµείου, κοπριές από τις αγελαδοτροφικές µονάδες και οργανικά απόβλητα από σφαγεία, ελαιοτριβεία και σάπια λαχανικά και πατάτες.
Το κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε 3 εκατ.
ευρώ και θα πάει για µετά το 2020 ενώ υπάρχουν
και σχέδια ανάπτυξης ενός αιολικού πάρκου 3 MW.
Η οργάνωση συνεχίζει, επίσης, την εφαρµογή προγράµµατος στήριξης συνεργαζόµενων αγελαδοτρόφων να αυξήσουν το ζωικό κεφάλαιο
µε ευνοϊκούς όρους. «Μας αποπληρώνουν, άτοκα, σε διάστηµα έως και πέντε χρόνια, µέσα από
το γάλα που παραδίδουν», εξηγεί ο κ. Βαλέρης,
και τονίζει πως η Ένωση έχει επενδύσει στη δράση περί τα 350.000 ευρώ, αυξάνοντας περίπου
20% το ζωικό κεφάλαιο στο νησί.
Έτσι κατάφερε να καλύψει και τις αυξανόµενες ανάγκες σε πρώτη ύλη, αφού οι πωλήσεις της γραβιέρας έφτασαν τους 980 τόνους
το 2018, από 580 τόνους το 2015, ενώ ανοδικά κινούνται και οι άλλοι πάνω από 40 κωδικοί γαλακτοτυροκοµικών της Ένωσης.

Θετικό κλίμα στην αγορά μπύρας βλέπει η ΕΖΑ
που επενδύει σε βάθος 5ετίας τουλάχιστον 20 εκατ.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Πρόγραµµα διττής
εκπαίδευσης για πρώτη
φορά στην Ελλάδα
θα υλοποιήσει η ΕΖΑ
για το επάγγελµα του
Ζυθοποιού/ Βυνοποιού,
στις εγκαταστάσεις
της, µε την υποστήριξη
του Ελληνογερµανικού
Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου,
ανέφερε ο κ. Συριανός.

ΝΕΑ

Με νέο πενταετές πλάνο που στόχο έχει την περαιτέρω µεγέθυνση της, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) προχωράει για το 2019 σε επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ, που θα αφορούν µεταξύ άλλων νέα γραµµή εµφιάλωσης, εκσυγχρονισµό και αυτοµατοποίηση στις επενδύσεις δικτύου και ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρείας.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την αναζήτηση
νέων προϊόντων και την ενσωµάτωση στην παραγωγή καινούριων τεχνολογιών, αποτελούν ουσιαστικά µια προσπάθεια να διπλασιαστούν τα µερίδια αγοράς και οι πωλήσεις της εταιρείας, ενώ
όπως έγινε γνωστό, το ελάχιστο ποσό ετήσιων επενδύσεων ορίζεται στα 3 εκατ. ευρώ, όπως ανέ-

φερε ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΖΑ, Θανάσης
Συριανός, σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποίησε η εταιρεία στην Αθήνα.«Η µπύρα προσελκύει
το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Είναι µια αγορά
που ανοίγει µετά από χρόνια και που θα επανέλθει
στα 4 εκατ. εκατόλιτρα από τα 3,65 εκατ. που είναι
σήµερα», είπε ο κ. Συριανός, σχολιάζοντας ακόµη
πως το θεσµικό πλαίσιο και οι δυνατότητες υπάρχουν προκειµένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη αυτή.
Στην εκδήλωση αναφέρθηκε πως για το 2019
δεν αναµένεται η κυκλοφορία κάποιου νέου προϊόντος, ωστόσο θα επιχειρηθεί η περαιτέρω προώθηση των εζα Alcohol Free και την Odyssey DarkΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
Calypso’s Desire.

Συνεργασία Πειραιώς µε
ΕΤΕΑΝ για µικροµεσαίες

Η τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία µε
το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης συµµετέχει στο Πρόγραµµα
«Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της ∆ράσης δύναται
να ανέλθει στα 915 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην
ενίσχυση της ρευστότητας πολύ µικρών, µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων, µε κεφάλαια κίνησης
ή/και επενδυτικά δάνεια, µε ευνοϊκούς όρους. Το
40% του κεφαλαίου κάθε χρηµατοδότησης, από
κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο.

Ο Βασίλης Σαλάτας
νέος πρόεδρος του ΣΕΒΙΖ
Το τιµόνι του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ), αναλαµβάνει για δύο χρόνια,
µέχρι τον Μάρτιο του 2021, ο Βασίλης Σαλάτας ο
οποίος διαδέχεται τον απερχόµενο Ηλία
Μελισσουργό. Στην θέση του αντιπροέδρου
τοποθετείται ο Ηλίας Μελισσουργός και γενικός
γραµµατέας ο Αναστάσιος Κυριακίδης.

Με σφραγίδα Novacert, προώθηση
ρυζιού και συµπύρηνου ροδάκινου
Καθήκοντα εκτελεστικού οργανισµού αναλαµβάνει
η Novacert για τα τρία ευρωπαϊκά προγράµµατα
προώθησης ρυζιού και κονσερβοποιηµένου
ροδάκινου. Τα έργα προϋπολογισµού 8,5 εκατ.
ευρώ αφορούν εκστρατείες τριετούς διάρκειας
επροώθησης ρυζιού σε Ιορδανία, Λίβανο και Η.Α.Ε.
και κονσερβοποιηµένων ροδάκινων σε Ν. Κορέα,
Σιγκαπούρη, Καναδά, Κολοµβία και Μεξικό.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ
EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ο πλέον σταθερός στον χάρτη των εαρινών
Το χαµηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες καλλιεργητικές
απαιτήσεις καθιστούν τον ηλίανθο µια διαχρονική αξία και αξιόπιστη επιλογή στον χάρτη
των εαρινών. Οι παραγωγοί καλούνται να κυνηγήσουν υψηλές αποδόσεις, προκειµένου
να εξασφαλίσουν ένα ενδιαφέρον εισόδηµα, µέσω της σύναψης συµβολαίων µε
βιοµηχανίες βιοντίζελ. Φέτος, µάλιστα, αρκετοί αναµένεται να επιστρέψουν στην
καλλιέργεια, αυξάνοντας τις καλλιεργούµενες εκτάσεις σε σχέση µε πέρυσι.
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ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

> Τα περιθώρια κέρδους περιορίζονται εξαιτίας του κόστους παραγωγής όταν οι αποδόσεις
είναι µικρές, ωστόσο η εγγυηµένη τιµή κρατά την παραγωγή σταθερή και ελκυστική
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Α

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΙΜΗ

710.000
2018

750.000 – 770.000
2019

35

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

300

ΞΕΡΙΚΑ

Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία θα προσπαθήσει
ως το 2030 να µειώσει την παραγωγή
βιοκαυσίµων πρώτης γενιάς, ωστόσο
µέχρι το 2025 η διαδικασία παραγωγής στη
χώρα δεν θα παρουσιάσει καµία µεταβολή,
σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος
του Συνδέσµου Βιοκαυσίµων και Βιοµάζας
Ελλάδας Ιωάννης Τυχάλας.
Σε ό,τι αφορά τις τιµές, «αυτές εξαρτώνται
από την τιµή απορρόφησης των
διυλιστηρίων. Αν αυξήσουν την τιµή
απορρόφησης, θα ανέβουν οι τιµές και
για τον Έλληνα παραγωγό», υποστήριξε
ο κ. Τυχάλας, συµπληρώνοντας πως τα
συµβόλαια του 2019 δεν αναµένεται να
παρουσιάσουν κάποια µεταβολή, και άρα
θα µείνουν και πάλι σταθερά στα 35 λεπτά
το κιλό. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι εισαγωγές
ηλίανθου είναι µηδενικές αφού άλλωστε
η νοµοθεσία προβλέπει τη χρήση
πρώτης ύλης αποκλειστικά προερχόµενης
από την εγχώρια παραγωγή.

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

ΩΣ ΤΟ 2025 ΣΤΑΘΕΡΗ
Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μ.Ο

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

πό τη µια οι σταθερές τιµές και από την άλλη η
επιστροφή ορισµένων παραγωγών σε περιοχές του
Έβρου από το βαµβάκι και το σιτάρι, διαµορφώνουν
µια τάση αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων,
η οποία φέτος αναµένεται να ανεβάσει στα 750.000
µε 770.000 στρέµµατα την καλλιέργεια του ηλίανθου.
Η σιγουριά των 35 λεπτών το κιλό που πληρώνουν
τα τελευταία χρόνια και µάλιστα βάσει συµβολαίων
οι εταιρείες παραγωγής βιοκαυσίµων, σε
συνδυασµό µε τη βελτίωση των αποδόσεων από
τη χρήση καλύτερων εισροών και υβριδίων, µαζί
µε τις ωφέλειες της αµειψισποράς επιτρέπουν
στον ηλίανθο να διεκδικεί θέση στην πρώτη τριάδα
µεταξύ των «µεγάλων καλλιεργειών».
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, οι καλλιεργούµενες
εκτάσεις δεν ξεπέρασαν τα 710.000 στρέµµατα,
παρά τις αρχικές εκτιµήσεις για 750.000
στρέµµατα, ενώ το 2017 ήταν κοντά στα 770.00
στρέµµατα. Οι φετινές εκτιµήσεις µένουν να
επιβεβαιωθούν µετά τα µέσα Μαρτίου ή τις
αρχές Απριλίου, όταν και ξεκινούν οι σπορές.
Σηµειώνεται πάντως πως στην αύξηση των
εκτάσεων του ηλίανθου πέραν του Έβρου
συνέβαλε η ένταξή του στο πρόγραµµα της
Απονιτροποίησης, που εφαρµόστηκε για πρώτη
φορά πέρυσι σε όλα τα ποτιστικά αγροτεµάχια
που βρίσκονται σε «ζώνες ευαίσθητες στα
νιτρικά», από το οποίο πριµοδοτείται µε περίπου

32 ευρώ ανά στρέµµα, µια ενίσχυση που
µάλιστα ήταν αφορολόγητη. Σύµφωνα µε τα
όσα αναφέρει ο Campaign Manager ηλίανθου,
ενεργειακών φυτών και σιτηρών της Syngenta
∆ηµήτρης Βλαχάκης, η τιµή στον ηλίανθο έχει
σταθεροποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια στα 35
λεπτά το κιλό. Πρόκειται για µια ικανοποιητική τιµή,
όπως είπε, και για τον λόγο αυτό η παραγωγή είναι
σχετικά σταθερή, ωστόσο «χρόνο µε το χρόνο, µε
τις αυξήσεις στο κόστος της παραγωγής, ενίοτε
ο παραγωγός οριακά δεν µπαίνει µέσα, ειδικά
όταν η σοδειά δεν είναι καλή», όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά. Είναι δύσκολο να υπολογίσει
κανείς µια ιδανική τιµή, αφού «για τον κάθε
παραγωγό είναι διαφορετικά τα πράγµατα, αφού
πρέπει να υπολογίσει και τα νοίκια, το κόστος
νερού. Πάντως από τα 37 λεπτά και πάνω θα ήταν
ικανοποιητική για τους περισσότερους. Άλλωστε
όταν ξεκίνησε, ήταν στα 40 λεπτά το κιλό, για να
δώσει κίνητρα στους παραγωγούς» εξηγεί.
Σηµειώνεται εδώ πως κατά µέσο όρο η καλλιέργεια
ηλίανθου αποδίδει κοντά στα 300 κιλά το στρέµµα.
«Τα ξερικά χωράφια οι αποδόσεις κυµαίνονται
ανάµεσα στα 180 µε 200 ευρώ το στρέµµα, ενώ στα
ποτιστικά 300 µε 350 ευρώ το στρέµµα», εξήγησε
ο κ. Βλαχάκης, συµπληρώνοντας πως πρακτικά,
στα ξερικά οι παραγωγοί επενδύουν λιγότερο στις
εισροές. Σε ό,τι αφορά τέλος τη ζιζανιοκτονία, αυτή
είναι ένα λυµένο θέµα, αφού το 99% των υβριδίων
που καλλιεργούνται στη χώρα µας, είναι ανθεκτικά
στις δραστικές ουσίες imazamox ή tribenuron.

350

180-200

28

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Ο ΛΥΚΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΝΘΟΥ, ΠΑΡΑΣΙΤΟ
¹ΒΑΜΠΙΡº ΠΟΥ ΚΙΝΕΙ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ
> Η χρήση των σωστών υβριδίων και η έγκαιρη εφαρµογή ζιζανιοκτόνων θωρακίζουν κατά της οροβάγχης
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ½ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

▲

Η

καλλιέργεια του ηλίανθου έχει
εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια µε βάση
την αντιµετώπιση της οροβάγχης, ενός
παράσιτου που σε µεγάλες προσβολές
µπορεί να επιφέρει ολική απώλεια της
παραγωγής. Πλέον τα µόνα υβρίδια
ηλίανθου που καλλιεργούνται έχουν
ανθεκτικότητα στην οροβάγχη, αλλά και
σε ζιζανιοκτόνα που την καταπολεµούν,
σε συνδυασµό βέβαια µε ανθεκτικότητα
σε άλλους εχθρούς και ασθένειες,
όπως ο περονόσπορος.
Για την αντιµετώπιση του παράσιτου,
που σε ορισµένες περιοχές αναφέρεται
και µε την ονοµασία λύκος, έχουν
επιστρατευθεί η δηµιουργία υβριδίων
ηλίανθου µε γεννετική ανθεκτικότητα
στην προσβολή και υβριδίων
µε γεννετική ανθεκτικότητα σε
διασυστηµατικά ζιζανιοκτόνα που τη
θανατώνουν. Η ανθεκτικότητα στην
οροβάγχη σιγουρεύει την αποφυγή
προσβολής, χρήζει όµως συνεχών
παρατηρήσεων για εµφάνιση στο
διηνεκές νέων φυλών οροβάγχης.
Αυτό γιατί θα πρέπει να παράγονται
νέα υβρίδια ηλίανθου µε ανθεκτικότητα

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ FAS

στις νέες φυλές οροβάγχης, όπως
δήλωσε ο Γιώργος Ζανάκης, M.Sc,
Ph.D, διευθυντής τεχνικής υποστήριξης
της Pioneer Hi Bred Hellas AE,
σηµειώνοντας πως συνεχής έρευνα
για παραγωγή των σωστών υβριδίων
διεξάγεται κάθε χρόνο από την Pioneer.
Με την ανθεκτικότητα του ηλίανθου στα
ζιζανιοκτόνα, µπορούµε να ψεκάσουµε
την καλλιέργεια χωρίς να έχουµε
αρνητικό αποτέλεσµα για τον ηλίανθο,
µε τα ζιζανιοκτόνα να κυκλοφορούν στο
εσωτερικό του φυτού και στο ριζικό του
σύστηµα, θανατώνοντας την οροβάγχη

που προσπαθεί να προσκολληθεί, ακόµη
και αν ανήκει σε φυλή οροβάγχης στην
οποία το χρησιµοποιούµενο υβρίδιο
δεν έχει ανθεκτικότητα. Σύµφωνα µε
τον ∆ηµήτρη Βλαχάκη, campaign
manager DFC της Syngenta, «ο
σωστός συνδυασµός της χρήσης
υβριδίων ανθεκτικών στην οροβάγχη
µε την έγκαιρη εφαρµογή των
διασυστηµατικών ζιζανιοκτόνων
είναι αυτός που φέρνει το επιθυµητό
αποτέλεσµα, την πλήρη θωράκιση
δηλαδή της παραγωγής από το
παράσιτο».

Τα υβρίδια ηλιάνθου του Institute of
Field and Vegetable Crops του Novi
Sad που αντιπροσωπεύει και διανέµει
η F.A.S. είναι υψηλών αποδόσεων, µε
µεγάλη αντοχή σε σοβαρές ασθένειες
και έχουν ανθεκτικότητα σε δυσµενείς
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
Το ερευνητικό τµήµα του Ινστιτούτου
έχει δηµιουργήσει έως τώρα 338
υβρίδια ηλιάνθου, µέσα από µια
τράπεζα γενετικού υλικού που
απαριθµεί, πάνω από 7.000 καθαρές
σειρές. Τα υβρίδια πωλούνται µε
το εµπορικό σήµα «NS SEME».
Στην Ελλάδα καλλιεργούνται τα
NS Taurus, NS Primi, NS Maestro,
Euforia, Smaragd που είναι Clearfield
ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο Pulsar
και Anabela Su, NS Sumo Sun, που
είναι Sumo, δηλαδή ανθεκτικά στο
ζιζανιοκτόνο Gran Star.

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΛΑ
NUTRIMORE
ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Η εταιρεία GABRIEL προτείνει NUTRIMORE (λιπάσµατα
µε ισχυρές καινοτοµίες) στη λίπανση του ηλίανθου
και υπόσχεται αύξηση σοδειάς τουλάχιστον 15%,
για παραγωγούς που θέλουν να είναι βιώσιµοι.
1. Πλεονέκτηµα στο άζωτο. Είναι ενισχυµένα µε το
σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN. Έχουν µηδενικές
απώλειες αζώτου και πετυχαίνεις maximum αποδόσεις.

Λιπάσµατα που περιέχουν νιτρικό άζωτο ξεπλένονται
πριν τα φυτά προλάβουν να απορροφήσουν. Επίσης κοινά
blending λιπάσµατα, λόγω εξαέρωσης χάνουν 30-40%
άζωτο, τις πρώτες ηµέρες µετά την εφαρµογή τους.
Έτσι η απόδοση µειώνεται.
2. Τα NUTRIMORE παρέχουν πλήρη θρέψη. ∆ίνουν

δυνατότητα για επιλογή τύπων µε τέλεια αναλογία σε
άζωτο, φώσφορο, κάλιο, µαγνήσιο αλλά και βόριο.
Σηµειωτέον, ο φώσφορος στα NUTRIMORE είναι 95%
υδατοδιαλυτός άρα πλήρως διαθέσιµος για τα φυτά.
3. Καινοτόµα ιχνοστοιχεία WOLF TRAX.Τα ιχνοστοιχεία
που εµπεριέχονται στα NUTRIMORE είναι τα καινοτόµα
WOLF TRAX. Το βόριο καλύπτει όλους τους κόκκους
και δεν δεσµεύεται στο έδαφος ανεξαρτήτου pH. Τα
ιχνοστοιχεία WOLF TRAX είναι 10 φορές πιο ισχυρά από
τα κοινά ιχνοστοιχεία γι’ αυτό και είναι εγγυηµένα πιο
αποτελεσµατικά.
4. Αύξηση καρποφορίας. Όλες οι µονάδες που περιέχουν
τα NUTRIMORE φτάνουν στο φυτό χωρίς καµία απώλεια,
έτσι πετυχαίνουµε αύξηση σοδειάς τουλάχιστον 10% -το
απέδειξε και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
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PIONEER®

YΒΡΙ∆ΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Τα Pioneer® υβρίδια ηλίανθου
ενσωµατώνουν µοναδικές ιδιότητες σε
ένα ασύγκριτο σύνολο που προσφέρει
σύµφωνα µε την εταιρεία:
■ στον παραγωγό ολοένα
µεγαλύτερες και πιο σταθερές
αποδόσεις για κάθε σύστηµα
ζιζανιοκτονίας.
■ στη βιοµηχανία ελάχιστες ξένες ύλες
και µέγιστη απόδοση σε λάδι.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µέσα
από τη βελτίωση του γενετικού υλικού
και την επένδυση της DuPont Pioneer
στον ηλίανθο, που εξασφαλίζουν:
■ Μέγιστο δυναµικό παραγωγής.
■ Γενετική αντοχή στην Οροβάγχη
(Pioneer Protector® broomrape
resistance).
■ Γενετική αντοχή στον περονόσπορο
(Pioneer Protector® downy mildew
resistance).
■ Αυξηµένη περιεκτικότητα σε λάδι.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ FERTIBEST
Στα κουρασµένα από τη µονοκαλλιέργεια
χωράφια προτείνουµε ενσωµάτωση 20-30
κιλά/στρ. λιπάσµατος FertiBest µε υψηλούς
δείκτες φωσφόρου και/ή καλίου πριν τη
σπορά µε το χωνί. Σε γόνιµα χωράφια που
γίνεται αµειψισπορά, η εφαρµογή µπορεί
να γίνει γραµµικά κατά τη σπορά.
Βασική Λίπανση
Συνιστώµενα λιπάσµατα: FB 25.5.20+B, FB
6.26.30, FB 16.8.30+B, FB 9.30.22

Επιπλέον ο παραγωγός µπορεί να
επιλέξει ανάλογα µε το σύστηµα
ζιζανιοκτονίας (κλασικό, Clearfield®,
Clearfield® Plus, DuPont™Express
Sun®) το κατάλληλο υβρίδιο.

Επιφανειακή Λίπανση
Για τα αρδευόµενα χωράφια, ανάλογα µε
την επιδιωκόµενη στρεµµατικά απόδοση
και το pΗ του χωραφιού τα συνιστώµενα
λιπάσµατα είναι: FB 15 (45-0-0) και FB
40-0-0

®, TM, Trademarks of DuPont, Dow
AgroSiences or Pioneer and their affiliated
companies or their respective owners. Το
Clearfield® και το Clearfield® Plus είναι σήµα
κατατεθέν της BASF

Το FertiBest είναι εµπορικό
σήµα της Pioneer Hi-Bred Hellas

CLETHODIM Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΣΤΩ∆ΟΚΤΩΝΩΝ
To Clethodim είναι ένα εκλεκτικό
ζιζανιοκτόνο που σύµφωνα µε την
κατάταξη κατά HRAC, ανήκει στη χηµική
οµάδα των Cyclohexanedione ‘DIMs’ και
συµπεριλαµβάνεται στο Group A.
Κάτοχος της άδειας του Clethodim στην
Ελλάδα είναι η Arysta LifeScience, µέλος
της UPL, µε κύρια σκευάσµατα:
■ Clethodim 12% β/ο, µε εµπορικό
όνοµα SELECT 12 EC
■Clethodim 24% β/ο, µε εµπορικό όνοµα

Φάσµα Αποτελεσµατικότητας

SELECT 24 EC. Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο µε διασυστηµατική δράση
για την καταπολέµηση αγρωστωδών
ζιζανίων
■ Το Select 12 EC εµφανίζει εξαιρετική
αποτελεσµατικότητα παρέχοντας
έλεγχο σε ένα ευρύ φάσµα ετήσιων
και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων
στις παρακάτω καλλιέργειες: Ηλίανθος,
Καρότο, Κρεµµύδι, Βαµβάκι, Πατάτα,
Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα.
Επίσης έχει έγκριση στην ήσσονος
σηµασίας καλλιέργεια του σκόρδου.

Ηλίανθος

Τρόπος δράσης
Η δραστική ουσία Clethodim µεταφέρεται
στο φυτό, εµποδίζοντας τη µεριστωµατική
δραστηριότητα, ενώ δρα παρεµποδίζοντας
τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.
Τα λιπίδια αποτελούν τα βασικότερα
συστατικά των κυτταρικών µεµβρανών
(παρεµποδιστής του ενζύµου καρβοξυλάση
του ακετυλο-συνενζύµου Α).
Τα κύρια αποτελέσµατα δράσης
του Clethodim είναι:
■ Παύση της ανάπτυξης εντός 7 ηµερών
από την εφαρµογή
■ Ο ιστός των ζιζανίων καθώς
αναπτύσσεται, µε την πάροδο του χρόνου
γίνεται καφέ και σαπίζει

■ Τα νεαρά φύλλα γίνονται κίτρινα

(χλωρωτικά) και νεκρώνονται
■ Καθώς τα παλαιότερα φύλλα µαραίνονται,
µεταχρωµατίζονται σε πορτοκαλί, κόκκινα
και µωβ.
Το Select 12 EC στην καλλιέργεια του
Ηλίανθου είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο
ενάντια στα παρακάτω αγρωστώδη ζιζάνια.
Στόχος και δόσεις σκευάσµατος:
Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια
κ.εκ./στρ: 100-150, σε όγκο ψεκαστικού
υγρού 20-40 lt/στρ
Βέλιουρας
κ.εκ./στρ: 200-250, µε όγκο ψεκαστικού
υγρού 20-40 lt/στρ
Άλλα πολυετή αγρωστώδη
κ.εκ./στρ: 250-300, µε όγκο ψεκαστικού
υγρού 20-40 lt/στρ
Τρόπος και χρόνος εφαρµογής
Ψεκασµός από τα 2 έως τα 9 πραγµατικά
φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια
είναι 15 εκ. (BBCH 12-19)
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά
καλλιεργητική περίοδο: 1
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
▲

▲

▲

▲

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

RGT CLLIF Clearfield υβρίδιο, µε
πολύ υψηλές αποδόσεις, µεγάλη
προσαρµοστικότητα και σε δυσµενείς
συνθήκες. Εξαιρετικά αγρονοµικά
χαρακτηριστικά. Πολύ υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι.
SIKLLOS Clearfield υβρίδιο, µε υψηλές
αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα,
ανθεκτικό στις ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ
καλά αγρονοµικά χαρακτηριστικά.
RGT CLLAYTON Clearfield υβρίδιο, πολύ
πρώιµο, µε υψηλές αποδόσεις, µεγάλη
προσαρµοστικότητα. Εξαιρετική υγεία φυτού.
Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
RGT VOLLCANO CLP Νέο, πρώιµο,
Clearfield Plus και High Oleic, µε πολύ καλά
αγρονοµικά χαρακτηριστικά, ανθεκτικό
και στις 9 φυλές του περονόσπορου και
πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (3-4
µονάδες πάνω από το Μ.Ο.) και πολύ υψηλή
περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

MAS 85.SU Μεσοπρώιµο υβρίδιο, µε άριστη
προσαρµοστικότητα ακόµη και σε δύσκολες
συνθήκες. Υψηλό δυναµικό παραγωγής.
Υγιές φυτό, µε µεγάλο ειδικό βάρος σποράς,
δεν πλαγιάζει. Ανοχή στη δραστική ουσία
Triberunon methyl. Ανθεκτικό σε ασθένειες.

Maestro Υψηλή ανθεκτικότητα στα
ζιζανιοκτόνα της οµάδας imazamox
ανεξάρτητα του σταδίου εφαρµογής,
γενετικά ανθεκτικό σε όλες τις φυλές
της οροβάγχης και τις κύριες ασθένειες
της καλλιέργειας, πολύ υψηλό δυναµικό
παραγωγής.

MAS 87.IR Μεσοπρώιµο υβρίδιο
Clearfield, πολύ παραγωγικό µε άριστη
προσαρµοστικότητα. ∆εν πλαγιάζει.
Εξαιρετική περιεκτικότητα σε λάδι.
Ισορροπηµένο φυτό, χαµηλό, µεγάλης
ζωηρότητας εκκίνησης. Σταθερό στα φτωχά,
άριστο στο γόνιµα εδάφη.

Taurus Υψηλή ανθεκτικότητα στα
ζιζανιοκτόνα της οµάδας imazamox
ανεξάρτητα του σταδίου εφαρµογής,
ανθεκτικό στις ασθένειες Phomopsis,
Macrophomina, Phoma και Sclerotinia
sclerotiorum, φυτά µέσου ύψους,
ανθεκτικά στο πλάγιασµα, υψηλές και
σταθερές αποδόσεις και σε συνθήκες
stress.
Euforia Ισχυρό στέλεχος, µεγάλη αντοχή
στο πλάγιασµα, υψηλή παραγωγικότητα
Ανθεκτικό στον περονόσπορο και τη
σκωρίαση, υψηλή ανθεκτικότητα στην
ασθένεια Phomopsis, γενετικά ανθεκτικό
στην οροβάγχη (Or5), εξαιρετική αντοχή
σε συνθήκες stress, υψηλή αντοχή στις
ιµιδαζολινόνες.
Anabela Πρώιµο υβρίδιο, αντοχή
στα ζιζανιοκτόνα της οµάδας των
σουλφονυλουριών (tribenuron-methyl),
υψηλό γενετικό δυναµικό απόδοσης,
ανθεκτικό στην οροβάγχη (Orobanche
Cumana), αντοχή στις σκωριάσεις και
πυραλίδα του ηλίανθου (Homoeosoma
electellum), υψηλή αντοχή στην φόµοψη
(Phomopsis helianthi), εξαιρετική αντοχή
σε καταστάσεις stress, ελκυστικό στους
επικονιαστές

MAS 92.CP - CLEARFIELD PLUS
Yβρίδιο νέας τεχνολογίας για την καλύτερη
αντιµετώπιση των ζιζανίων. Άριστη
αντοχή στις 9 φυλές του περονόσπορου.
Υψηλό δυναµικό παραγωγής και
προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους
των εδαφών. ∆εν πλαγιάζει.

P64LE99 RM 47 O νέος κυρίαρχος στα
ποτιστικά - Kορυφαίες αποδόσεις
Ρ64LE25 RM 43 Tο υβρίδιο που κάνει την
διαφορά σε όλες τις µεγάλες αγορές της
Ευρώπης
P63LE113 νέο RM 42 Για πρώιµες και όψιµες
σπορές σε ποτιστικά και σε αδύνατα χωράφια
P64LE121 RM45 Η καλύτερη επιλογή για τα
αδύνατα ξηρικά χωράφια
P64HE118 νέο RM45 High Oleic υβρίδιο
P64LC108 RM 45 Το ανθεκτικότερο υβρίδιο
στην ξηρασία και το πιο παραγωγικό σε αδύνατα
µπαΐρια
P64LP130 νέο RM 45 Το Νο 1 υβρίδιο σε %
ποσοστό λαδιού

▲

▲
ΗΛΙΑΝΘΟΣ RAGT

Primi Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε υψηλή
περιέκτικότητα σε έλαιο, ανθεκτικό
στη πεταλούδα του ηλίανθου και τη
σκωρίαση, υψηλή ανθεκτικότητα στην
ασθένεια Phomopsis, γενετικά ανθεκτικό
στην Plasmopara halstedii (P16 gene).

▲

Sanay MR Tο υβρίδιο µε την εξαιρετική
αντοχή και προσαρµοστικότητα σε ξηρικά
χωράφια και σε δύσκολες ξηροθερµικές
συνθήκες. Tο υβρίδιο που «έφερε» τον
ηλίανθο στην Ελλάδα.
ΝΚ Νeoma Ο πρωταθλητής αποδόσεων,
σε γόνιµα και ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο
ΝΚ Νeoma η καλλιέργεια εξαπλώθηκε στα
ποτιστικά και γόνιµα χωράφια, µιας και µε τις
πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις του έκανε τον
ηλίανθο ανταγωνιστικό σε σχέση µε βαµβάκι και
καλαµπόκι.
SY Diamantis Yβρίδιο για ξερικά χωράφια
και ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ υψηλό
δυναµικό παραγωγής για τα δύσκολα και
µεγάλη προσαρµοστικότητα.
SY Bacardi CLP Υβρίδιο µε υψηλή
προσαρµοστικότητα, άριστες αποδόσεις σε
γόνιµα ποτιστικά αλλά και υψηλές αποδόσεις
σε µέτρια εδάφη και σε ελλιπή ποτίσµατα.
Νέα υβρίδια
SY Experto Το νέο υψηλού ολεϊκού οξέος
υβρίδιο, για σίγουρες και υψηλές αποδόσεις
µε µεγάλη αντοχή σε ασθένειες και
περονόσπορο, που αποδίδει και σε δύσκολες
συνθήκες.
SY Talento Το νέο υβρίδιο υψηλού ολεϊκού
οξέος, µε σταθερή και υψηλή παραγωγή σε
γόνιµα χωράφια, µε αντοχή στις ασθένειες και
ιδιαίτερα στον περονόσπορο.
«Η έρευνα της Syngenta για τη δηµιουργία
νέας τεχνολογίας παραγωγικών υβριδίων
είναι εντατική και τα επόµενα χρόνια αυτά θα
είναι διαθέσιµα στον ‘Έλληνα παραγωγό».

IMERIA CL Πρώιµο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield, µε πολύ
καλή παραγωγή και υψηλή περιεκτικότητα λαδιού. Φυτό
χαµηλού ύψους µε µεγάλη οµοιοµορφία και καλό γέµισµα
κεφαλής. Πολύ καλή ανεκτικότητα σε Phomopsis, Sclerotinia
capitulum και Sclerotinia top.
KLARIKA CL Υπερπρώιµο υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας
Clearfield, ένα από τα πιο πρώιµα υβρίδια της αγοράς.
Χαρακτηρίζεται από το χαµηλό του ύψος και το καλό γέµισµα της κεφαλής. Είναι
ανθεκτικό σε όλες τις φυλές περονόσπορου.
EUROPA CL PLUS Νέο υπερπρώιµο υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας Clearfield Plus.
Υβρίδιο νέας τεχνολογίας µε υψηλότερη αντοχή στο Imazamox. Φυτό µέτριου ύψους µε
υψηλή παραγωγικότητα και πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες και στο πλάγιασµα.

ES TERRAMIS CL Πρώιµο υβρίδιο
Clearfield µε εξαιρετικές αποδόσεις
σε σπόρο. Ειδικά προσαρµοσµένο για
ξηροθερµικές συνθήκες και εξαιρετική
ανοχή στα stress και τις ασθένειες. Πολύ
καλή πρώτη ανάπτυξη και εξαιρετική
οµοιοµορφία φυτών στο χωράφι.
Πολύ καλή γονιµοποίηση. Υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι (47% +).
ES NOVAMIS Πρώιµο υβρίδιο Clearfield
µε υψηλό δυναµικό παραγωγής και
εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη. Ιδανική
επιλογή για όλα τα ποτιστικά και γόνιµα
ξηρικά χωράφια.
ES ELECTRIC CLP Πρώιµο υβρίδιο
Clearfield Plus. Υψηλού ολεϊκού οξέος.
Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και
υψηλό δυναµικό παραγωγής.
ES JANIS CLP Μεσοπρωιµο υβρίδιο
Clearfield Plus. Πολύ υψηλή αντοχή
στα διάφορα stress και τις ασθένειες.
Χαµηλού ύψους υβρίδιο µε πολύ
υψηλό δυναµικό παραγωγής. Υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι (47% +). Για
χαµηλοαποδοτικά περιβάλλοντα.
ES LORIS CLP Μεσοπρώιµο υβρίδιο
Clearfield Plus µε υψηλό δυναµικό
παραγωγής. Μετρίου ύψους µε
εξαιρετική ανοχή στα διάφορα stress.
Ιδανικό σε περιβάλλοντα που υπάρχει
υδατικό stress. Υψηλή περιεκτικότητα σε
λάδι (51% +).
ES GENESIS CLP Πρώιµο υβρίδιο
Clearfield Plus µε εξαιρετική πρώτη
ανάπτυξη. Υψηλό δυναµικό παραγωγής
µε σταθερότητα στις αποδόσεις. Ιδανική
επιλογή για τα υψηλοαποδοτικά
περιβάλλοντα. Υψηλή περιεκτικότητα σε
λάδι (48%+).
ES KAPRIS CLP Πρώιµο υβρίδιο
τεχνολογίας Clearfield Plus. Εξαιρετική
πρώτη ανάπτυξη. Μετρίου ύψους
υβρίδιο. Υψηλό δυναµικό παραγωγής.
Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες.Υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι (47%+).
Oι ιδανικές επιλογές για τα
υψηλοαποδοτικά περιβάλλοντα.

