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225

Το νέο πρόγραµµα
182
84,76κατ’ οίκον
Εξοικονοµώ
2,93

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Νέα προκήρυξη πριν το Πάσχα για
20.000 νοικοκυριά στα σχέδια του
υπουργείου Περιβάλλοντος. σελ. 26

29/03

04/04

Σιτάρι σκληρό
236
Καλαµπόκι
179
Βαµβάκι
75,87
Ελαιόλαδο
2,37

236
179
77,05
2,34

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

Φτωχός τραπεζίτης
222
µεγάλος
ευεργέτης
178

Ο δηµιουργός
της Τράπεζας του Χωριού
77,07
και νοµπελίστας
Muhammad Yunus,
2,62
συνεχίζει να εµπνέει. σελ. 50

Δίκες... της Μόσχας
για το έργο του ΟΣΔΕ
18/01
237
183
74,37
2,71

Η μοιραία λαθροχειρία στο μηχανογραφικό οδηγεί στα δικαστήρια
Στα δικαστήρια οδηγούν οι επίµονες, εδώ και καιρό, αψιµαχίες των
ΚΥ∆ µε τον περιβόητο «εργολάβο» του ΟΣ∆Ε. Η επιµονή του τελευταίου να «πετάξει» εκτός των πυλών, 11 Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων
µε ιδιαίτερη αναφορά στον συνεταιριστικό χώρο, φέρνει την υπόθε-

ση στο κατώφλι της δικαιοσύνης. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών
είναι καταιγιστικές, ανατρέπουν εκ βάθρων τις ισορροπίες πέριξ του
ΟΠΕΚΕΠΕ και ενδέχεται να µπλοκάρουν συνολικά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων 2019 εκ µέρους των αγροτών. σελ. 10-11, 49

Πολλές οι λακκούβες
στο δρόµο µε το γάλα
Ενστάσεις από τους κτηνοτρόφους στις
λύσεις Αραχωβίτη για τους ελέγχους
στο γάλα. Ετήσιες συµβάσεις µε τη
γαλακτοβιοµηχανία προτείνουν οι
Θεσσαλοί για να φτιάξει η αγορά. σελ. 8

Θεσµική θωράκιση
της ελιάς στο Γύθειο
Τα κρίσιµα µεγέθη και µια δίκαιη συµφωνία
ανάµεσα σε παραγωγούς και µεταποιητές
για την εξασφάλιση της µετασυλλεκτικής
ποιότητας, θεµέλια για να σταθεί η ελιά
Καλαµών στο διεθνές περιβάλλον. σελ. 16

Ξεκόλλησαν κάπως
οι τιµές στα αρνιά

Μια νέα άφιξη στα τρακτέρ
ΣABBATO: Ευτυχίου Κων/πόλεως

Μήνας 4ος, Εβδ. 14η

Αποκλειστική συµφωνία διάθεσης των τρακτέρ Arbos στην
Ελλάδα υπέγραψε η εταιρεία Agricon ΑΕ, που θα δώσει τον
αγώνα της κυρίως στην αγορά των δενδροκοµικών. σελ. 20
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:04 - ∆ύση 19:52

Στα 4,20 µε 4,5 ευρώ οι τελευταίες
πράξεις για τα αµνοερίφια εν όψει του
Πάσχα των Καθολικών. Ακόµα και 5,5
ευρώ προβλέπουν οι γνώστες της αγοράς
για τη Μεγάλη Εβδοµάδα. σελ. 21

ΣΕΛΗΝΗ: 2 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος
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EDITORIAL
Με τους μικρούς
μόνο στα λόγια
Αν υπάρχει αυτή τη στιγµή ένας κλάδος της
αγροτικής παραγωγής µε πολύ µεγάλα προβλήµατα, είναι ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας. Ξεκίνησε µια διαδικασία αναδιάταξης, λίγο πριν ξεσπάσει η οικονοµική κρίση, υποχρεώθηκε
νωρίς σε περικοπές κοινοτικών ενισχύσεων (εξισωτικές αποζηµιώσεις) και εισήλθε σε φάση ασφυκτικής πίεσης, κυρίως λόγω διευκόλυνσης των εισαγωγών γάλακτος.
Εσωτερικές διαφωνίες και εξωτερικές υπονοµεύσεις δεν άφησαν περιθώρια συγκρότησης µιας γνήσιας ∆ιεπαγγελµατικής οργάνωσης για τη Φέτα, ενώ η απουσία ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές (ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ∆ΑΟΚ) στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων κάνει να ανθούν τα φαινόµενα ασυδοσίας τόσο εις
βάρος της εγχώριας παραγωγής όσο και
εις βάρος της εγχώριας κατανάλωσης.
Η χώρα βρίσκεται κατ’ ουσίαν σε προεκλογική περίοδο, τα ρουσφέτια και οι µικροπαροχές οργιάζουν. Αντίθετα, καµιά σοβαρή συζήτηση δεν φαίνεται να έχει ανοίξει για τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να διαχειρισθούν τα δύσκολα ζητήµατα του κτηνοτροφικού κλάδου, είτε
η σηµερινή είτε και η όποια επόµενη κυβέρνηση. Τα βέλη µάλιστα των αιγοπροβατοτρόφων δείχνουν να πιάνουν αυτή
τη φορά και τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως λένε, έχει επιφορτίσει µε τα θέµατα του κλάδου «κάτι παιδάκια» αστικής προέλευσης, τα οποία
δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν ακόµα
και τα γίδια από τα πρόβατα.
Κάπως έτσι, η τιµή παραγωγού για αρνιά, ακόµα εν όψει του Πάσχα δυσκολεύτηκε
να ξεκολλήσει από τα 3,5 ευρώ το κιλό,
ενώ η καµπύλη στο αιγοπρόβειο γάλα
παραµένει καθοδική. Αν όλο αυτό συνιστά ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, µε στόχο τη µετάβαση στις µεγάλες και εντατικής µορφής εκµεταλλεύσεις, τότε µάλλον είναι εκ του περισσού οι πυκνές, εδώ και καιρό, επισηµάνσεις περί των
πλεονεκτηµάτων του µικρού κλήρου.
Ξέρουµε πάντως ότι αυτό συνάδει µε τη
διαφοροποίηση της παραγωγής και τα
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Γιατί, αν δεν µπορούν να το κάνουν αυτό
οι µικρές και ευέλικτες κτηνοτροφικές
µονάδες της Πίνδου και των άλλων ορεινών όγκων, τότε ποιος θα µπορούAgrenda
σε να το κάνει;
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,12321

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

745,00

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
755
750
745
740
735
730
725
720
715

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,50003

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

743,46

TΖΙΡΟΣ
40.078,445

721,37

(04/04)

Παρασκευή

29/03

∆ευτέρα

01/04

Τρίτη

02/04

Τετάρτη

Πέµπτη

03/04

04/04

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 06-04-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε ασθενείς τοπικές βροχές στα
βορειοανατολικά. Στα υπόλοιπα
νεφώσεις µε βροχές και
καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους
ισχυρές στα κεντρικά και τα νότια.
Βαθµιαία από το βράδυ και από
τα δυτικά, τα φαινόµενα θα
εξασθενήσουν. Θερµοκρασία
σε µικρή πτώση.

80C
ΦΛΩΡΙΝΑ

∆ευτέρα 08-04-2019
και Τρίτη 09-04-2019
Αρχικά στα δυτικά και βαθµιαία
στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις
µε τοπικές βροχές και σποραδικές
καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα
κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και τα
∆ωδεκάνησα, όπου πρόσκαιρα θα

Ζηµιές αυτή την περίοδο στους
εκπτυσσόµενους οφθαλµούς και στα
νέα φύλλα της αµπέλου µπορεί να
προκαλέσει και η παρουσία του θρίπα.
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας,
οι ψυχρές και υγρές συνθήκες ευνοούν
την εµφάνιση του. Σηµαντικός
παράγοντας είναι και η παρουσία στις
καλλιέργειες αυτοφυών φυτών που
αποτελούν ξενιστές του εντόµου,
καθώς αναπτύσσεται και σε αυτά.
Περισσότερο ευαίσθητη από άλλες
είναι η ποικιλία Βικτώρια.

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

160C

4-5 B
150C

180C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

Κυριακή 07-04-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές σε όλη τη
χώρα. Σποραδικές καταιγίδες
στα ανατολικά και τα νότια τις
πρωινές ώρες και από το
απόγευµα στα δυτικά, όπου αργά
τη νύχτα θα ενταθούν. Μέτριας
έντασης άνεµοι θα πνέουν
από ανατολικές διευθύνσεις.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή.

Ο θρίπας της αµπέλου

180C

170C

ΛΑΡΙΣΑ

3-4B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,12105

Παρά τις επίµονες προκλήσεις στη διεθνή αγορά βάµβακος, η
παγκόσµια κατανάλωση αναµένεται να φτάσει στα επίπεδα ρεκόρ
των 27,3 εκατ. τόνων την εµπορική περίοδο 2019-2020. Για τα
ελληνικά σκληρά σιτάρια υπάρχουν κάποιες προσφορές για
χαµηλές ποιότητες χωρίς να έχουν ακουστεί δουλειές, ενώ στο
ελαιόλαδο, η αγορά παραµένει στάσιµη µε εµφανή τάση πίεσης.
Λίγες εβδοµάδες πριν το Πάσχα, τα αµνοερίφια παίρνουν τιµή.

749,4

741,01

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
125,12700

3-4

5-7B
180C
HΡΑΚΛΕΙΟ

είναι τοπικά πιο ισχυρές. Άνεµοι
ανατολικοί µέτροι. Θερµοκρασία
σε µικρή πτώση.

Τετάρτη 10-04-2019 έως
Παρασκευή 12-04-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες στα
ανατολικά και νότια τις πρωινές
ώρες και στα ηπειρωτικά τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες. Άνεµοι δυτικοί
βορειοδυτικοί ασθενείς και
πρόσκαιρα στα νότια πελάγη πιο
ισχυροί. Θερµοκρασία στα ίδια
επίπεδα, χωρίς µεταβολή.

Ψεκασµοί στα σωστά στάδια

5-7Bf

Άνεµοι από
ανατολικές
διευθύνσεις 5 µε
7 µποφόρ και στα
πελάγη 8 µποφόρ µε
σταδιακή εξασθένηση
από το απόγευµα.
Θερµοκρασία σε
µικρή πτώση.

Όπου έχουν εντοπιστεί προβλήµατα
συνιστώνται ψεκασµοί στα στάδια της
πράσινης κορυφής και της εξόδου των
φύλλων. Σηµειώνεται ότι η
καταπολέµηση του θρίπα µπορεί να
συνδυαστεί µε αυτή της φόµοψης.
Πάντα πρέπει να δίνεται σηµασία στον
τρόπο εφαρµογής των εγκεκριµένων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
υπενθυµίζουν οι γεωπόνοι. Χρειάζεται
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή
της νέας βλάστησης και αµπελώνες µε
ασθένειες κατά τα προηγούµενα έτη
πρέπει επίσης να παρακολουθούνται
και να προσεχθούν ιδιαίτερα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Στα οφέλη της ψευδοσποράς στάθηκε το
συνέδριο της ΕΖΕ στο Αγρίνιο σελ. 42
• Τα ωφέλιµα έντοµα Psyttalia κατά του
δάκου στην Ελλάδα από το USDA σελ. 18

• Ράγισε ο τιµοκατάλογος των τρακτέρ
στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 12
• Αιτήσεις για ευνοϊκά δάνεια µέσω
ΕΤΕΑΝ από 10 τράπεζα σελ. 26

• Με θετικές προοπτικές η νέα περίοδος στα
σιτηρά λέει έκθεση του IGC σελ. 36
• Εντός της εβδοµάδος µέχρι και 5,5 ευρώ
το κιλό τα ντόπια αρνιά σελ. 21

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

Ιστορικά δικαιώματα τέλος
με ψήφο της Ευρωβουλής

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

27
17

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την πλήρη κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων το αργότερο
µέχρι το 2027, ψήφισε στις 2 Απριλίου η Επιτροπή Γεωργίας του
Ευρωκοινοβουλίου, που παράλληλα ζήτησε και επίσηµα τη µετάθεση στην κατάθεση των στρατηγικών σχεδίων της νέας ΚΑΠ µέχρι
το 2022. Για την Ελλάδα, λαµβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα σηµερινά δεδοµένα, αυτό σηµαίνει
ότι η στρεµµατική ενίσχυση ανά
Περιφέρεια Ενίσχυσης (βοσκότοποι, αροτραίες, δενδρώδεις εκτάσεις) όπως είναι χωρισµένη σήµερα θα εξισωθεί πλήρως για όλους
τους δικαιούχους. Για παράδειγµα, όλοι για τους βοσκοτόπους θα
λαµβάνουν 25 ευρώ το στρέµµα, οι
καλλιεργητές αροτραίων 42 ευρώ
και δενδρωδών 50 ευρώ. Φυσικά
στη χώρα µας αναµένεται να αναθεωρηθεί το συγκεκριµένο µοντέλο ενισχύσεων, αλλά και η περιφεριοποίησή τους για τη νέα ΚΑΠ.
Πλέον, αυτό που αναµένεται είναι το κείµενο που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας να εξεταστεί δι-

Ψηφοφορία
Οι µεταρρυθµίσεις στον κανονισµό
για τα στρατηγικά σχέδια
εγκρίθηκαν µε 27 ψήφους
υπέρ, 17 κατά και µία αποχή

εξοδικά από το Κοινοβούλιο ως
σύνολο. Αυτό µπορεί να συµβεί
µόνο µετά τις ευρωπαϊκές εκλογές της 23ης και 26ης Μαΐου. Η
∆ιάσκεψη των Προέδρων (πρόεδρος του ΕΚ και ηγέτες των πολιτικών οµάδων) µπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να διαβιβάσει το κείµενο στην ολοµέλεια.
∆ιαφορετικά, η νέα Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτηµα.

Οι κύριες τροποποιήσεις
Συγκεκριµένα, οι παραπάνω τροποποιήσεις της Επιτροπής Γεωργί-

«Καλά νέα»,
λέει ο Χόγκαν
Για καλά νέα έκανε λόγο ο
επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν
µε ανάρτησή του στο twitter,
δίνοντας παράλληλα
συγχαρητήρια στην Ισπανίδα
ευρωβουλευτή Herranz Garcia,
την εισηγήτρια του πακέτου των
µεταρρυθµίσεων. Σηµειώνεται
εδώ πως κάτω από την εν λόγω
ανάρτηση τα σχετικά σχόλια
µονοπώλησαν περιβαλλοντικοί
φορείς, που δεν δείχνουν να
συµµερίζονται τη χαρά του
επίτροπου, µιλώντας για
«µαύρη µέρα» για την οικολογία,
καθώς υποστηρίζουν ότι έτσι
αποδυναµώνονται οι
περιβαλλοντικές δράσεις.

ας στον λεγόµενο κανονισµό για
τα στρατηγικά σχέδια εγκρίθηκε
µε 27 ψήφους υπέρ, 17 κατά και
µία αποχή, περιλαµβάνουν τις εξής αλλαγές για τον κανονισµό
της νέας ΚΑΠ:
∆ικαιώµατα: Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες οι
ανά εκτάριο άµεσες πληρωµές εντός των συνόρων τους, θα εµφανίσουν εσωτερική σύγκλιση µέχρι 75% µέχρι το 2024 και 100%
µέχρι το 2027.
Όριο στις άµεσες ενισχύσεις:
Τα κράτη µέλη πρέπει να υποχρεωθούν να περιορίσουν τις ετήσιες
άµεσες ενισχύσεις στους αγρότες
στο επίπεδο των 100.000 ευρώ, αλλά µπορούν να επιτρέψουν στους
γεωργούς να αφαιρέσουν το 50%
των µισθών που σχετίζονται µε τη
γεωργία, συµπεριλαµβανοµένων
των φόρων και της κοινωνικής
εισφοράς, από το συνολικό ποσό
πριν από τη µείωση.
Κονδύλια φακέλου άµεσων ενισχύσεων: Στο 60% για τη Βασική
Ενίσχυση και αναδιανεµητικές πληρωµές, 20% για τα ecoschemes και
12% για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, πλέον του 3% για τα κλαδικά
προγράµµατα. Στα παραπάνω συµπεριλαµβάνεται και ποσοστό 5%
υπέρ των µικρών εκµεταλλεύσεων.
Κονδύλια φακέλου Αγροτικής
Ανάπτυξης: Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αφιερωθεί τουλάχιστον
το 30% του προϋπολογισµού για
την αγροτική ανάπτυξη σε όλα τα
είδη περιβαλλοντικών και κλιµατικών µέτρων.

ΨΗΦΟI

Η Επιτροπή Γεωργίας ψήφισε κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων

1
ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ
5%
2%
20%
12%
60%
ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ECOSCHEMES

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΩΣ ΤΟ 2024
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ MΕΧΡΙ

75%

ΕΩΣ ΤΟ 2027
ΠΛΗΡΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Συμπληρωματική ενίσχυση νέων αγροτών
Όσον αφορά τους νέους αγρότες οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν η συµπληρωµατική ενίσχυση πάνω στη βασική που θα λαµβάνουν ανά στρέµµα να δίνεται
για µία επταετία, αντί για πενταετία που ισχύει σήµερα.
Πάντως, η CEJA που εκπροσωπεί τους νέους αγρότες στις Βρυξέλλες, δήλωσε απογοητευµένη για την «έλλειψη φιλοδοξιών
για την ανανέωση του αγροτικού
πληθυσµού, που είναι προτεραιότητα κλειδί για το µέλλον της

Πολιτικής». Αν και, όπως λέει η
CEJA σε ανακοίνωσή της, η ψήφιση καθαυτή των νέων µεταρρυθµίσεων είναι καλοδεχούµενη, καθώς είναι σηµαντικό οι αγρότες να ξέρουν τι τους περιµένει στην ερχόµενη προγραµµατική περίοδο.
«Τα µέτρα για την ανανέωση
των γενεών που αναφέρονται
στην έκθεση θα είναι ελλιπή για
την εξασφάλιση της εισόδου νέων
αγροτών στον κλάδο. Σύµφωνα
µε την έκθεση, ο εξασφαλισµέ-

νος προϋπολογισµός για τους
νέους αγρότες θα έχει να κάνει
µόνο µε την Συµπληρωµατική Ενίσχυση για Νέους Αγρότες, ενώ
στον κρίσιµο ∆εύτερο Πυλώνα
δεν υπάρχει κάποιο εγγυηµένο
ποσό για τη βοήθεια των νέων αγροτών», σηµειώνουν παράλληλα οι εκπρόσωποι της CEJA, θεωρώντας πως θα πρέπει το πρόγραµµα εγκατάστασης να έχει ένα κατ’ ελάχιστο ποσοστό κονδυλίων διαθέσιµο για τη νέα προγραµµατική περίοδο.

Συγχαρητήρια στην Ισπανίδα ευρωβουλευτή και εισηγήτρια του πακέτου
των µεταρρυθµίσεων Herranz Garcia έδωσε ο επίτροπος Φιλ Χόγκαν.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τακτοποιήσεις φέρνει ο Απρίλιος,
σιγή ασυρμάτου για τις παλιές εξισωτικές

Πριν το Πάσχα σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ τα υπόλοιπα στους 1.774 απλήρωτους βαμβακοπαραγωγούς
Μέσα στο μήνα και οι υπόλοιπες συνδεδεμένες της φυτικής παραγωγής, από τέλος Μαΐου τα ζωικά
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

De minimis
αιγοπροβάτων
Ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας
4 εκατ. ευρώ
στους αιγοπροβατοτρόφους
Ρεθύµνου
ανακοίνωσε το
υπουργείο

Αποζηµιώσεις
ΕΛΓΑ για
πληµµύρες
Κρατικές
ενισχύσεις
172.498,61 ευρώ
κατέβαλε ο ΕΛΓΑ
στις 5 Απριλίου σε
43 παραγωγούς
για «πληµµύρες
2014-2015»

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

Εκκαθαρίσεις από προγράµµατα όπως Νιτρικά, Κόµφούζιο, ορυζώνες και σπάνιες φυλές, υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης και εξισωτικής του 2018, οι εναποµείνασες συνδεδεµένες στη φυτική παραγωγή και η εξόφληση των βαµβακοπαραγωγών που δεν έλαβαν το
πριµ πριν λίγες µέρες περιλαµβάνονται στο πλάνο του
Οργανισµού Πληρωµών για το µήνα Απρίλιο. Η αρχή
θα γίνει µε τα Νιτρικά και το Κοµφούζιο, καθώς οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ καλούνται αυτές τις µέρες να στέλνουν παρτίδες πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου καλώς εχόντων των πραγµάτων η πίστωση να γίνει στο τέλος της επόµενης εβδοµάδας και µέχρι τις
12 Απριλίου. Χρήµατα στο λογαριασµό τους θα δουν
και όσοι δεν έλαβαν για κάποιο λόγο την προκαταβολή, µε την προϋπόθεση ότι το ζήτηµα έχει επιλυθεί ειδικά αν εµπλέκονται και οι δασικοί χάρτες.
Μεγάλο αγκάθι παραµένει το ζήτηµα των παλιών εξισωτικών, µε τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για µικροπιστώσεις πριν το Πάσχα, αλλά µόνο για τις εύκολες περιπτώσεις κυρίως του έτους 2018, ενώ δεν γίνεται λόγος για τα υπόλοιπα από τα έτη 2013 και 2014.
Το σίγουρο είναι ότι όσοι παραγωγοί ήταν στον έλεγχο και δεν πληρώθηκαν την εξισωτική αποζηµίωση του
2018, θα την λάβουν λίγο πριν το Πάσχα.
Μέσα στον µήνα, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να το τοποθετεί το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Απριλίου, αλλά τους καλά γνωρίζοντες να το βλέπουν
για λίγο πριν το Πάσχα, θα καλυφθούν και οι 1.774
βαµβακοπαραγωγοί που δεν πληρώθηκαν την ειδική
ενίσχυση. Ο Σταύρος Αραχωβίτης, σε δήλωσή του αναφέρει ότι «ζήτησα την άµεση συνεργασία µεταξύ των
συναρµόδιων οργανισµών, δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ και
του ΕΛΓΑ, ώστε να επιλυθούν τυχόν τεχνικές λεπτοµέρειες και να συµπεριληφθούν στην επόµενη πληρωµή, που οριοθετείται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο
του Απριλίου». Λίγες µέρες αργότερα και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης, απαντώντας σε ερώτηση του
βουλευτή Έβρου Αναστάσιου ∆ηµοσχάκη, διευκρινίζει
ότι «σε µεγάλο ποσοστό έχουν καλυφθεί οι βαµβακοπαραγωγοί του Έβρου λόγω της ερµηνείας που έχουν
κάνει οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, όσον
αφορά τις ζηµιές που υπέστησαν. Ένα µεγάλο ποσοστό πληρώθηκε κι έχει αποµείνει ένα µικρό ποσοστό.
Αυτές τις µέρες εξετάζεται να καλυφθεί τουλάχιστον
η µεγάλη πλειοψηφία των εναποµεινάντων βαµβακοπαραγωγών λόγω ζηµιάς από ρόδινο σκουλήκι, πράσινο σκουλήκι, πληµµύρες, ξηρασία».
Μέσα στο Απρίλιο δροµολογείται και η πληρωµή των
υπόλοιπων συνδεδεµένων ενισχύσεων όσον αφορά
τη φυτική παραγωγή και ειδικότερα τη βιοµηχανική
ντοµάτα, τους σπόρους σποράς, τα ροδάκινα, την κορινθιακή σταφίδα και τα πορτοκάλια χυµοποίησης, ενώ από τα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου θα πληρωθούν
οι συνδεδεµένες ενισχύσεις για τα ζωικά.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΝΙΤΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΝΙΑΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

15

15

15

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ.
ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Στα 55,2 εκατ.
η συνδεδεµένη
στο αιγοπρόβειο
το 2019 και 2020
Με µικρή αύξηση από τα δύο προηγούµενα
έτη, στα 55,2 εκατ. ευρώ θα ανέλθει ο
προϋπολογισµός της συνδεδεµένης στην
αιγοπροβατοτροφία για τα έτη 2019 και 2020,
σύµφωνα µε την τροποποιητική απόφαση που
πήρε ΦΕΚ. Συγκεκριµένα, «ο συνολικός
ετήσιος προϋπολογισµός για την ενίσχυση
των κτηνοτρόφων ανέρχεται για το έτος 2017
σε 50.978.015 ευρώ, για το έτος 2018 σε
50.429.165 ευρώ και για το έτος 2019 και
2020 σε 55.228.458 ευρώ αντίστοιχα».
Όσον αφορά την πληρωµή της, αυτή
τοποθετείται για τα τέλη Μαΐου µε αρχές
Ιουνίου από το υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανακατανοµή πόρων επιπλέον στήριξη στους
κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου
Αυξηµένο στα 3,439 εκατ. ευρώ, µετά την ανακατανοµή πόρων, θα είναι για το 2018 το καθεστώς ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους-παραγωγούς γάλακτος, το
οποίο προορίζεται για την παρασκευή παραδοσιακών
τυριών από τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ειδικότερα, µε τροποποιητική Υπουργική Απόφαση του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, µεταφέρονται
τα αδιάθετα ποσά από την ειδική κοινοτική ενίσχυση
για τους ελαιοκαλλιεργητές των νησιών στους δικαιούχους του κοινοτικού καθεστώτος που αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα
µικρά νησιά του Αιγαίου. Έτσι, το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης για το 2018 ανέρχεται στα 3.439.000 ευρώ.

Παράταση έως τις 31 Ιουλίου για την
ασφαλιστική εισφορά ΕΛΓΑ 2018
Την παράταση του χρόνου της εµπρόθεσµης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΓΑ, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Μαρτίου µε την µε την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.
Με δεδοµένο ότι µετά τις 31 Ιουλίου 2019 δεν µπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζηµιές το 2018 θα πρέπει εντός της προθεσµίας αυτής να εξοφλήσουν τις εισφορές του έτους
2018, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα µπορέσουν
να αποζηµιωθούν, επισηµαίνεται από τον Οργανισµό.
Ειδικότερα «οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως
τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και
χρέωση του καταθετικού τους λογαριασµού από τον
ΕΛΓΑ θα πρέπει να ελέγξουν τις χρεώσεις που έγιναν
στους λογαριασµούς τους µε την αιτιολογία «ΕΛΓΑ ΕΑΕ
2018» και να συγκρίνουν τα ποσά αυτά µε την εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ που αναγράφεται στη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του 2018. Αν δεν έχει εισπραχθεί το
σύνολο ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα πρέπει να
καταθέσουν το οφειλόµενο ποσό µέχρι 31/7/2019».
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Tονίζεται µετ’ επιτάσεως η
ανάγκη συµβασιοποίησης των
πωλήσεων γάλακτος από τις
κτηνοτροφικές µονάδες στις
µεταποιητικές επιχειρήσεις.

Οι εκλογές
στον κλαδικό

Μπάζει η απόφαση Αραχωβίτη-Τελιγιoρίδου

Οι ετήσιες συμβάσεις ίσως
είναι λύση στο αιγοπρόβειο

Τα χρέη προς τις τράπεζες δεν αφορούν τους γνήσιους κτηνοτρόφους, λένε οι Θεσσαλοί
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Χρωστούµενα
Οι παραδοσιακοί
έχουν πουλήσει κτήµατα και ζώα για να
µην αφήσουν χρέος,
τα κόκκινα δάνεια τα
έχουν οι ευκαιριακοί,
τονίζει ο Μιχάλης
Τζιότζιος

Εισφορές
Ενστάσεις διατυπώνονται και για πτυχές
της τελευταίας υπουργικής απόφασης που
αυξάνει τις εισφορές
των κτηνοτρόφων
υπέρ ΕΛΓΟ από 0,25%
σε 0,375%

Ετήσια συµβόλαια µε σαφείς όρους παραλαβής του γάλακτος από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις (τυροκοµεία-γαλακτοβιοµηχανίες) αιτούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι µέλη της Οµοσπονδίας Θεσσαλών Κτηνοτρόφων, επισηµαίνοντας
παράλληλα τις «τρύπες» που αφήνει η
πρόσφατη υπουργική απόφαση των Αραχωβίτη - Τελιγιορίδου.
Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο
πρόεδρος της Οµοσπονδίας Γιάννης
Γκουροµπίνος, τονίζεται µετ’ επιτάσεως η ανάγκη συµβασιοποίησης των
πωλήσεων γάλακτος από τις κτηνοτροφικές µονάδες στις µεταποιητικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να µην αλλάζουν
οι τιµές από µήνα σε µήνα και να διευκολυνθεί η καταγραφή των παραδόσεων και η κατάρτιση των ισοζυγίων.
Την ίδια στιγµή, οι πληροφορίες θέλουν τους Θεσσαλούς ιδιαίτερα κτηνοτρόφους να αντιµετωπίζουν σοβαρά το
ενδεχόµενο προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια προκειµένου να αιτηθούν ακόµη και αναπλήρωση διαφυγόντος κέρδους, εξ αιτίας των πληµµελών ελέγχων
που είναι υποχρεωµένες να κάνουν βάσει νόµου οι αρµόδιες αρχές. Τα βέλη των
κτηνοτρόφων στρέφονται ξεκάθαρα σε
βάρος του ΕΛΓΟ, του ΕΦΕΤ και των ∆ΑΟΚ (κτηνιατρικές) και δεν αποκλείεται
να γίνουν πράξη το επόµενο διάστηµα,
ειδικά αν έρθει και «δεύτερη µαχαιριά»
από τη χαµηλή πτήση που φαίνεται να
ακολουθούν προς το παρόν οι τιµές των
αµνοεριφίων. Η αναστάτωση στις τάξεις

Η ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1960-2030 (ΣΕ ΜΕΓΑΤΟΝΟΥΣ, FAO 2017)

των παραγωγών είναι δεδοµένη και οξύνεται κάθε τόσο από τις άγονες θεσµικές παρεµβάσεις και τους άστοχους χειρισµούς των ιθυνόντων.

Μήπως είδατε ποιοι χρωστάνε;
Όπως τονίζει στην Agrenda o καταξιωµένος από τη συµµετοχή του στα κοινά
κτηνοτρόφος, Μιχάλης Τζιότζιος, την ώρα που η λύση µιας υγιούς ∆ιεπαγγελµατικής οργάνωσης για τη Φέτα, υπονοµεύεται συστηµατικά, ανοίγει η συζήτηση για ρυθµίσεις στα χρέη των κτηνοτρόφων. «Έχουν βρει ποιοι χρωστάνε;», αναρωτιέται. Οι παραδοσιακοί έχουν πουλήσει κτήµατα και ζώα για να µην αφήσουν χρέος, τα κόκκινα δάνεια τα έχουν
οι ευκαιριακοί! Εκείνοι που θέλησαν να
επενδύσουν σε µεγάλες µονάδες εντατικής µορφής, οι οποίοι, αφού έκαναν

την αγορά άνω κάτω, τώρα ζητάνε και τα
ρέστα, στέλνοντας το λογαριασµό στους
φορολογούµενους. Από την κριτική του
Θεσσαλού δεν εξαιρείται ούτε η ηγεσία
της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία µάζεψε
γύρω της, όπως λέει, κάτι παιδάκια και
νοµίζει έτσι πως θα διαµορφώσει κυβερνητικό πράγραµα για την κτηνοτροφία.
Ενστάσεις διατυπώνονται από πολλές
πλευρές και για πτυχές της τελευταίας υπουργικής απόφασης, µε βάση την οποία
αυξάνονται οι εισφορές των κτηνοτρόφων υπέρ ΕΛΓΟ (από 0,25% σε 0,375%)
και πάει περίπατο ο υποχρεωτικός έλεγχος των αγοραστών γάλακτος κάθε τρία
χρόνια (ΚΥΑ 175180/2011) και το ηλεκτρονικό τιµολόγιο. Κριτική ασκείται και
από την ΠΟΓΕ∆Υ, ειδικά για την απαιτήση να δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι το γάλα που δεν φτάνει στην αγορά.

∆εν πέρασαν 6 µήνες από
την ίδρυση του Κλαδικού
Αγροτικού Συνεταιρισµού
µε την επωνυµία
«Αιγοπροβατοτρόφοι
Ελλάδας» και ήδη γίνεται
Κλαδικός Εθνικός
Αγροτικός Συνεταιρισµός.
Οι 8 συνεταιρισµοί ιδρυτικά
µέλη, ήδη έφτασαν τους
20 και οι εγγραφές
συνεχίζονται.
Στη γενική συνέλευση
του συνεταιρισµού την
Παρασκευή 29 Μαρτίου
στο Αµύνταιο,
αποφασίστηκε
η τροποποίηση του
Καταστατικού, ώστε να
γίνει ο Συνεταιρισµός
Κλαδικός Εθνικός
Αγροτικός Συνεταιρισµός
Αιγοπροβατοτρόφων. «Οι
αιγοπροβατοτρόφοι της
χώρας είναι πλέον
αποφασισµένοι να πάρουν
στα χέρια τους την
οποιαδήποτε εξέλιξη στο
επάγγελµά τους. Με το
ενιαίο πανελλαδικό όργανό
τους θα συµµετέχουν
παντού, όπου παίρνονται
αποφάσεις που αφορούν τη
δουλειά τους και δεν θα
αφήσουν καµία εξέλιξη
στην τύχη της», τονίζουν σε
ανακοίνωση τους.
Επίσης αποφασίστηκε η
µεταφορά της έδρας
του συνεταιρισµού από το
Αµύνταιο στην Ελασσόνα.
Παράλληλα, έγιναν οι
εκλογές για την ανάδειξη
των νέων οργάνων
της διοίκησης.
Εκλέχθηκαν:
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ανθόπουλος Κ., πρόεδρος
Μηλιώνης Γ., αντιπρόεδρος
Αντωνίου Αν., γραµµατέας
∆ανιάς ∆., Ταµίας,
Βαϊόπουλος Γ., Μέλος
Εποπτικό Συµβούλιο
Σατολιάς Π., Πρόεδρος,
Κόττης ∆., Γραµµατέας
Παυλίδης Χρυσ., Μέλος.
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Όταν γονατίζει κι ο τσέλιγκας

Σ

ε δεινή οικονοµική θέση βρίσκει αυτό το Πάσχα
τους περισσότερους Έλληνες αιγοπροβατοτρόφους.
Μια περήφανη επαγγελµατική τάξη που υποχρεώνεται χρόνο µε το
χρόνο να εγκαταλείψει την παραδοσιακή µορφή συγκρότησης των
εκµεταλλεύσεων και να κινηθεί εσπευσµένα σε ένα µοντέλο εντατικής παραγωγής µε αµφίβολα προς
το παρόν αποτελέσµατα.
Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι συγκαταλέγονται, αυτά τα χρόνια της κρίσης, σε έναν από τους κλάδους
της αγροτικής παραγωγής που
χτυπήθηκε σκληρά. Όχι τόσο εξαιτίας των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών που αντιµετώπισε η χώρα, όσο κυρίως, λόγω της
ασυδοσίας που κυριάρχησε στην
αγορά γαλακτοκοµικών και ειδικά

της φέτας. Εδώ και µια τριετία περίπου, οι τιµές στο αιγοπρόβειο γάλα
ακολουθούν παρατεταµένη καθοδική πορεία, µε τους κτηνοτρόφους
να υφίστανται ασφυκτική την πίεση και µάλιστα σε πολλά επίπεδα.
γαλατάδες διαλέγουν
τις εκµεταλλεύσεις µε
τις οποίες θα συνεργασθούν, οι προκαταβολές που άλλοτε επιβεβαίωναν την ποιότητα της
συνεργασίας µε τους παραγωγούς,
σήµερα αποτελούν παρελθόν, ενώ
και στους κόλπους των παραγωγών
αναπτύσσεται µια ιδιότυπη αντιζηλία, µε τα συµφέροντα ανάµεσα
στους παραδοσιακούς και τους...
εντατικούς κτηνοτρόφους να αποκλίνουν όλο και περισσότερο. Άλλα
µεγέθη, άλλες ράτσες, άλλες αποδόσεις, έδωσαν αφορµή στους παραλήπτες της παραγωγής να διχά-

Οι

σουν τον κτηνοτροφικό κλάδο, να
εκµεταλλευθούν την ανάγκη του και
να φέρουν σήµερα την πλειονότητά του στα όρια της βιωσιµότητας.
Έτσι, την ώρα που χρειάζεται µια
έντιµη συµφωνία επανεκκίνησης, οι
έχοντες το πάνω χέρι, µε τη βοήθεια
γνωστών καλοθελητών, υπονοµεύουν συστηµατικά την ίδρυση µιας
διεπαγγελµατικής οργάνωσης για
τη φέτα, οι δηµόσιες αρχές αποφεύγουν ένα πλέγµα ελέγχων που θα αποκαταστήσει την αξία της εγχώριας
παραγωγής, ενώ και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να βρουν έναν
µεταξύ τους κοινό τόπο, ώστε να επιβάλλουν µε τον καιρό τις θέσεις τους.
α µπορούσε να πει κανείς ότι η ισορροπία ανετράπη από
τα πρώτα χρόνια της κρίσης,
όταν οι δηµόσιες αρχές «ψαλίδισαν»
τις ειδικές ενισχύσεις (π.χ. εξισωτικές

Θ

αποζηµιώσεις) που απολάµβαναν µέχρι τότε οι κτηνοτρόφοι, ενώ στη συνέχεια οι κυθυστερήσεις στην καταβολή των άµεσων ενισχύσεων, επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση.
ανατροπή των χρηµατορροών, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή πίεση των τιµών του
αιγοπρόβειου γάλακτος, έφεραν τα
πρώτα χρέη. Τα χρέη έφεραν «δουλικότητα» προς τις µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες και πάει λέγοντας.
Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες κτηνοτρόφοι υποχρεώθηκαν είτε να συρρικνώσουν τα κοπάδια τους είτε ακόµα και να εκποιήσουν αγροκτήµατά τους, προκειµένου να αποφύγουν τους πλειστηριασµούς για τα
χρέη πρός τις τράπεζες. Την ίδια στιγµή, κάποιοι από τους συνήθεις κυνηγούς ευκαιριών που «είδαν φως
και µπήκαν» και στον κλάδο της αι-

Η

γοπροβατοτροφίας, φουσκώνοντας
τους λογαριασµούς µε τις τράπεζες,
τώρα, αιτούνται, όπου σταθούν κι όπου βρεθούν, γενναία ρύθµιση χρεών, µε σκοπό να µεταφέρουν και πάλι το λογαριασµό στους Έλληνες φορολογούµενους. Ακόµα κι αυτό είναι ένα «αγκάθι» στις προσπάθειες
για συνεννόηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που ζητούν
από την Πολιτεία να αναλάβει δράση για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο αιγοπρόβειο γάλα. Ορισµένοι µάλιστα πιο απαιτητικοί, κάνουν λόγο για την ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη για το έλλειµµα
έλέγχων στην αγορά του γάλακτος.
Προβάλλουν µάλιστα την ανάγκη να
απαιτηθεί από τις αρµόδιες αρχές (ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ∆ΑΟΚ κ.α.) ευθύνη και καταλογισµός για διαφυγόντα κέρδη.

9

10 Agrenda

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Απριλίου 2019

Πολίτμπιρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

21-22, 36
Α1 | 21

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Απριλίου 2019

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Βαμβάκι με 81 σεντς
το 2020, λέει η ICAC

Π

αρά τις επίµονες προκλήσεις στη διεθνή αγορά βάµβακος, η παγκόσµια
κατανάλωση αναµένεται να φτάσει
στα επίπεδα ρεκόρ των 27,3 εκατ.
τόνων την εµπορική περίοδο 2019-2020, σύµφωνα µε νέα έκθεση της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Βάµβακος. Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε την ICAC, τα τελικά αποθέµατα ενδέχεται να αυξηθούν στους 17,7 εκατ. τόνους, ενώ
το εύρος τιµών ξεκινά από τα 60,71 σεντς ανά
λίνπρα και φτάνει τα 94,23 σεντς. Μάλιστα στο
κλείσιµο της εµπορικής περιόδου 2019-2020, η
Συµβουλευτική Βάµβακος αναµένει τη µέση τιµή να βρεθεί κοντά στα 81,25 σεντς ανά λίµπρα.
Στην ελληνική αγορά για τα σκληρά σιτάρια υπάρχουν κάποιες ζητήσεις στα 220
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για χαµηλές
ποιότητες χωρίς να έχουν ακουστεί δουλειές.
Μην ξεχνάµε πως τα αποθέµατα λιγοστεύουν
οπότε και οι δουλειές θα βγαίνουν πλέον δυσκολότερα. Αναφορικά µε τη νέα σοδειά φαίνεται στη Μακεδονία να υπάρχει θέµα ξηρασίας, ενώ στη Θεσσαλία η κατάσταση είναι
καλύτερη. Θεωρείται µάλλον σίγουρο πως
η παραγωγή που έρχεται θα είναι µικρότερη της προηγούµενης. Γενικά στην ΕΕ αναµένεται µείωση σοδειάς σκληρού.
Χρηµατιστηριακά, δεν έχουµε σηµαντικές
εξελίξεις στο βαµβάκι µε τους αναλυτές να αναµένουν νέα στον εµπορικό πόλεµο καθώς και
αύξηση της ζήτησης για την αµερικάνικη σοδειά. Η ισχυρή αντίσταση στα 78 σεντς ακόµα
δεν σπάει. Στην αγορά µας, η ζήτηση έχει µειωθεί και όποιες δουλειές βγαίνουν αφορούν µικρές ποσότητες. Παράλληλα και οι εκκοκκιστές
έχουν µειώσει τις προσφορές τους καθώς περιµένουν πρώτα να δουν πως θα πάνε οι σπορές.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

07/03

14/03

20/03

234

234

234

234

234

236

75,65

76,95

77,05

74,21

72,36

228

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

75,72

228

180

225

180

28/03

04/04

28/02

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

179

225

225

179

179

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,49

2,49

2,48

2,39

2,37

2,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

348,90

338,00

338,50

339,20

326,80

327,20

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

898,20

889,40

899,00

899,60

890,20

900,60

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,23

15,15

15,09

14,94

15,63

15,80

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

55,55

57,15

65,72

71,92

81,32

79,07

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

129,95

128,82

127,47

129,47

126,25

125,82

89,16

87,96

89,35

92,00

96,33

95,48

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Έρχεται βοήθεια από τα Σκόπια;
Εντός της εβδοµάδος µέχρι και 5,5 ευρώ το κιλό τα ντόπια αρνιά
Μέχρι στιγµής στα 4,20 και µε το παιχνίδι να παίζεται στους προκαταψύκτες
Την προσεχή εβδοµάδα κρίνεται σε µεγάλο βαθµό, το επίπεδο στο οποίο θα διαµορφωθούν οι τιµές παραγωγού για τα
αµνοερίφια, εν όψει του Πάσχα. Λίγες
µέρες πριν τη Μεγάλη Εβδοµάδα των Καθολικών (21 Απριλίου) η αγορά δείχνει
να ζωηρεύει, περνώντας από τα 3,5 στα
4,20 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, η «τράπουλα» είναι σηµαδεµένη και κανείς δεν ανησυχεί για την... τύχη που µπορεί να έχουν οι παραγωγοί. Όσο λίγα και να είναι τα ντόπια αρνιά, τόσο περισσότερες

Τιμές αρνιών
(ευρώ το κιλό)
Μέχρι το Πάσχα

5,50 - 6,0

θα είναι οι εισαγωγές. Πάντως οι πόλεις
θα φάνε... ντόπια! Έστω από τα ψυγεία
των χονδρεµπόρων, που φρόντισαν να
τα γεµίσουν µε 3 και 3,5 ευρώ το κιλό.
Άλλωστε εκεί στα ψυγεία, µε την «παρέα» που κάνουν, λίγοι µπορούν να τα
ξεχωρίσουν από τα εισαγόµενα των Βαλκανίων. Ειδικά τώρα που αποκαταστάθηκαν και οι σχέσεις µε τα Σκόπια. Θα είναι, πάντως, µια ευκαιρία να δώσει ένα
άλλο δείγµα γραφής, ο Εθνικός Κλαδικός Συνεταιρισµός των Κτηνοτρόφων.

Περιορισμένη
ζήτηση για
το ελληνικό
ελαιόλαδο

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
331,33

336,20

338,91

333,56

338,49

Καθολικοί

08/03

14/03

19/03

29/03

03/04

Λίγες µέρες πριν τη Μεγάλη
Εβδοµάδα των Καθολικών (21
Απριλίου) η εικόνα της αγοράς δεν
δείχνει ιδιαίτερα ζωήρη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σήµερα

Μέχρι πρότινος
Πέρυσι

4,20

3,0 - 3,50
5,50
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Άλλο δείγμα

Είναι ευκαιρία να δώσει
ένα άλλο δείγµα γραφής ο
Εθνικός Κλαδικός Συνεταιρισµός των Κτηνοτρόφων

Δίκες... της Μόσχας
για το έργο του ΟΣΔΕ
και τη μεγάλη σπατάλη
Λαθροχειρία του «εργολάβου» στο μηχανογραφικό
στέλνει τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε... απολογία

Εισαγωγές

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Όσο λίγα και να είναι τα ντόπια
αρνιά, τόσο µεγαλύτερες θα είναι
οι εισαγωγές. Πάντως οι πόλεις θα
φάνε... ντόπια

panagos@agronews.gr

Το δρόµο των εισαγγελικών αρχών,
πριν καλά-καλά ανοίξουν οι πύλες,
δείχνει να παίρνει αυτή τη φορά η υπόθεση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Ο ξέφρενος εκβιασµός ενός αστοιχείωτου «εργολάβου», που έχει εγκατασταθεί εδώ
και χρόνια στα πέριξ της πλατείας Βάθη, πουλώντας λύσεις πληροφορικής
µε «φακελάκια» σε επίορκους υπαλλήλους, οδηγεί την κατάσταση στα άκρα, υποχρεώνοντας τους θιγόµενους
να καταφύγουν στην οδό της δικαιο-

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/λίτρο)
Ελλάδα
Ισπανία

2,70 – 3,50
2,35
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Βαμβάκι με ζήτηση
και τιμή στα 81 σεντς
δείχνει η ICAC το 2020
Ζωηρεύει η αγορά
στα αμνοερίφια με
σημαδεμένη τράπουλα

Μικρότερη η νέα σοδειά
σκληρού σίτου στην Ευρώπη
Η νέα σοδειά σκληρού σιταριού
στην Ελλάδα εµφανίζει ορισµένα
προβλήµατα ξηρασίας στη Μακεδονία,
ενώ στη Θεσσαλία είναι καλύτερη. Το
πιθανότερο είναι η επόµενη παραγωγή
να είναι µικρότερη της φετινής.

Το κακό
έγινε µε
τις λάθος
επιλογές
της διοίκησης της
ΠΑΣΕΓΕΣ
και το
πράγµα
κακοφόρµησε περί
το 2010.

σύνης. Οι πληροφορίες θέλουν τους
τελευταίους εναποµείναντες υγιείς συνεταιριστές, µεταξύ των οποίων και ο
Παύλος Σατολιάς από τον Συνεταιρισµό Καλαβρύτων, να καταθέτουν τα τελευταία 24ωρα σειρά από αγωγές και
µηνύσεις, σε µια προσπάθεια να βάλουν φρένο στην κατρακύλα που έχει
πάρει το έργο του ΟΣ∆Ε.
Τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
αποτέλεσε η επιµονή του γνωστού «εργολάβου» να αποκλείσει από το ρόλο
των ΚΥ∆ (Κένρα Υποδοχής ∆ηλώσεων)
11 καταξιωµένες «πύλες», µε συνεταιριστική αναφορά και η εν συνεχεία «λαθροχειρία» στο µηχανογραφικό σύστηµα, βάσει της οποίας «κόπηκαν» ξαφνικά οι ταχύτητες για τους... ανεπιθύµητους! Αφορµή για όλο αυτό υπήρξε
η µη έγκαιρη απόδοση της «προµήθειας» που διεκδικεί ο «εργολάβος» και

από τα ΚΥ∆, λες και δεν αρκούν τα τεράστια ποσά που εισπράττει τόσο από
το ∆ηµόσιο, όσο και από τους ίδιους
τους αγρότες. Οι πληροφορίες θέλουν
τα ένδικα µέσα να στρέφονται τόσο κατά του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και
κατά του αρµόδιου υπουργού Σταύρου
Αραχωβίτη. Σηµειωτέον ότι, παρά τις υποχωρήσεις πολλών υπουργών στις απαιτήσεις του «εργολάβου», πύλες δεν
τόλµησε να κλείσει κανείς. Πολλώ µάλλον να επιτρέψει τον περιορισµό της
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα, µε παράνοµα µέσα και λαθροχειρίες. Η ιστορία µε τα θέµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΟΣ∆Ε ξεκινάει από παλιά, ωστόσο, σταθµούς στην
πορεία του έργου αποτέλεσαν:
το πρώτο «µνηµόνιο» µε την ΠΑΣΕΓΕΣ
όταν ο εργολάβος ήταν απλός «τεχνικός
σύµβουλος»,
η κατάργηση της
κρατικής εταιρείας
ΑΓΡΟΓΗ, όταν ήταν
ακόµα νωρίς, η 7ετής
σύµβαση του 2014,
όταν σοβούσε η κρίση και τα «µερεµέτια» του 2017 όταν δόθηκε χώρος για να δηµιουργηθούν περισσότερες πύλες. Την υπόθεση έχουν διαχειρισθεί, από εποχής Ανωµερίτη το
1998, περί τους 15 υπουργούς, χωρίς
κανένας να δώσει λύση.
Το κακό έγινε µε τις λάθος από τότε
επιλογές της διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ,
το πράγµα κακοφόρµησε περί το 2010
και έκτοτε, κανείς, µα κανείς, δεν βρήκε το θάρρος να αποκαταστήσει την τάξη. Η ιστορία θέλει τις ρίζες της «εργολοβίας» να φθάνουν σε µια εταιρεία
µε έδρα τον Πειραιά, στην οποία µετείχε και ένας... σήµερα υπουργός, µε το
χρήµα (λευκό και µαύρο) να διαχέεται
σε όλο το φάσµα του πολιτικού τόξου.
∆εν είναι τυχαίο που γι’ αυτή την υπόθεση που φωνάζει από µακρυά, ο Μητσοτάκης δεν έχει βρει να πει λέξη.

Παρά τις υποχωρήσεις
πολλών υπουργών
στις απαιτήσεις του
«εργολάβου», πύλες
δεν τόλµησε µέχρι τώρα
να κλείσει κανείς.

Οι απαιτήσεις,
οι πλάτες και
οι εισαγγελείς
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη
µηχανογραφική βάση του ΟΣ∆Ε να
τίθεται στη διάθεση του εµπλεκοµένων
από την ερχόµενη εβδοµάδα. Κι αυτό
βέβαια, αν… πεισθεί µέχρι τότε ο
«εργολάβος» και ικανοποιηθούν όλες
του οι απαιτήσεις. Σηµειωτέον ότι µια εξ
αυτών είναι να µην δοθεί πρόσβαση σε
11 ΚΥ∆ υψηλής τεχνογνωσίας, τα οποία
µάλιστα συνδέονται µε µεγάλες
συνεταιριστικές οργανώσεις. Κι αυτό
γιατί, όπως υποστηρίζεται, δεν του
έχουν αποδοθεί εγκαίρως όλες οι
«προµήθειες», δηλαδή τα 7 ευρώ ανά
δήλωση. Την ίδια στιγµή, η πλευρά των
συνεταιριστών ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν
του αναγνωρίσθηκε ο ρόλος του
συντονιστή του ΟΣ∆Ε για τον οποίο
διεκδικεί αυτή την αµοιβή. Άλλωστε, γι’
αυτή τη δουλειά, όπως υποστηρίζουν,
αρκούν τα ΚΥ∆ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί το
ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να πάρει πάνω του
το «παχνίδι» µοιράζει αφειδώς το χρήµα
σε «εργολαβίες» µε τον ίδιο πάντα
πάροχο, θα ‘πρεπε να είναι αντικείµενο
των εισαγγελικών αρχών.
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Μέσα στονΑπρίλιο έγκριση
ΕΛΓΟ στις αιτήσεις Συμβούλων
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι για την πιστοποίησή
τους και την εγγραφή τους στο
Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων
του ΕΛΓΟ-∆ηµητρα θα ολοκληρωθεί εντός Απριλίου. Σύµφωνα µε
σχετικό δελτίο τύπου, από το σύνολο των 3.665 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, έχουν µέχρι σήµερα αξιολογηθεί 2.631. Εξ αυτών
428 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεµότητα και αφορούν είτε περιπτώσεις υποψηφίων µε ελλείποντα δικαιολογητικά είτε περιπτώσεις που πρέπει να παρασχεθούν διευκρινήσεις σχετικά µε
το φορέα απασχόλησης και τη
σχέση εργασίας των εργαζοµένων στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 8 της
προαναφερόµενης ΥΑ.
Επισηµαίνεται ότι, εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι δεν ανταποκριθούν εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραλαβή του µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η αίτησή τους απορρίπτεται. Για το λόγο αυτό, όλοι οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους

Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες
θα αξιολογηθούν µε
εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν
στο Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα

ταχυδροµείο και να αποστέλλουν
άµεσα τα στοιχεία που αναφέρονται στο µήνυµα που έχουν λάβει.
Ειδικότερα, έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία αξιολόγησης της
πληρότητας και του περιεχοµένου των αιτήσεων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
Κτηνιάτρων
∆ασολόγων
Γεωλόγων
Περιβαλλοντολόγων
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τεχνολόγων Γεωπονίας
Τεχνολόγων ∆ασοπονίας
Οινολόγων
∆ιευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων όσον αφορά στα θεµατικά
πεδία που δήλωσαν στην αίτησή
τους πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη και τη νοµοθεσία
που καθορίζει τα επαγγελµατικά
τους δικαιώµατα.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των αιτήσεων των
Γεωπόνων και των Οικονοµολόγων θα καταρτιστεί πίνακας συµµετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, το οποίο
θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο
της εξ αποστάσεως ασύγχρονης
εκπαίδευσης (e-learning).

Την ευθύνη της διοίκησης της Εθνικής
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου
και Οίνου αναλαµβάνει για την επόµενη
διετία, ο Γιάννης Βογιατζής, ως πρόταση
του ΣΕΟ. Η αλλαγή προέδρου, έγινε στο
πλαίσιο της εναλλασσόµενης ανά διετία
προεδρίας, µε επιβεβαίωση των αναπτυξιακών στόχων του κλάδου, κατά τη Γενική Συνέλευση της Ε∆ΟΑΟ στις 5 Απριλίου 2019, καθώς έληξε η θητεία του απερχόµενου προέδρου Βαγγέλη Αργύρη.
Να σηµειωθεί ότι ο κ. Βογιατζής είχε
διατελέσει πρόεδρος κατά την περίοδο
2015-2017, ενώ στην διάρκεια της παρούσας σύνθεσης του ∆Σ είχε τη θέση
του αντιπροέδρου. Με αφορµή την αλλαγή σκυτάλης, ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ
Χρήστος Μάρκου ευχαρίστησε τον απερχόµενο πρόεδρο, που εκπροσώπησε όχι
µόνο τον συνεταιριστικό αλλά συνολικά τον κλάδο και διαχειρίστηκε µε επιτυχία κατά την διάρκεια της θητείας του
οξυµµένα προβλήµατα και προκλήσεις:
Κατάργηση του Ε.Φ.Κ. στο κρασί, µνηµόνιο συνεργασίας µε τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ
για εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου κ.λπ.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Ο Γιάννης
Βογιατζής
ξανά στο τιμόνι
της ΕΔΟΑΟ

Στο πλαίσιο της συµφωνίας που
υπάρχει ανάµεσα σε ΣΕΟ - ΚΕΟΣΟΕ
επανήλθε στο τιµόνι της Ε∆ΟΑΟ
ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο διευθύνων της
Εurobank Φωκίων
Καραβίας κατά
την συνάντηση
µε τον καθηγητή
Yunus και την
ιδρύτρια του Αdie
Μ. Νοvak.

Η Eurobank εµπνέεται από το έργο του νοµπελίστα
τραπεζίτη «των φτωχότερων από τους φτωχούς»
Mια κορυφαία διεθνή προσωπικότητα υποδέχθηκε στις αρχές της εβδοµάδας η
διοίκηση της Εurobank, τον νοµπελίστα καθηγητή Muhammad Yunus
πρωτοπόρου στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µέσα
από το θεσµό των µικροπιστώσεων. Ο κ. Yunus, γνωστός ως «ο τραπεζίτης των
φτωχότερων από τους φτωχούς» ίδρυσε την Grameen Bank στο Μπαγκλαντές
το 1983 και ανέδειξε το θεσµό της µικροπίστωσης ως ένα αποτελεσµατικό
εργαλείο για την αντιµετώπιση της φτώχειας, µέσω µικρών δανείων µε
ευνοϊκούς όρους για κατηγορίες επαγγελµατιών και πολιτών που
αντιµετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε χρηµατοδότηση. «Αποτελεί δέσµευσή
µας η προώθηση της ιδέας των µικροπιστώσεων ως µιας από τις κεντρικές
δράσεις κοινωνικής ευθύνης της Eurobank», είπε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Εurobank Φωκίων Καραβίας, ορµώµενος από το έργο του καθηγητή Yunus που
έδειξε ότι ακόµη και µια µικρή χρηµατοδοτική στήριξη, σωστά στοχευµένη,
µπορεί να αλλάξει τη ζωή ανθρώπων, κοινοτήτων και κοινωνιών. Από την
πλευρά του ο M. Yunus δήλωσε ότι «Η χρηµατοδότηση είναι όπως το οξυγόνο.
Χωρίς αυτήν κανείς δεν µπορεί να αναπνεύσει στον κόσµο της οικονοµίας».

12 Agrenda

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Απριλίου 2019

Τιμοκατάλογος κατά φαντασίαν

Λάθος παραδοχές
και υποθετικά
σενάρια τρακτέρ

«Ας ήτανε αληθινό
το όνειρο τ’ αποψινό»
φαίνεται να
σιγοτραγουδάει
τις τελευταίες µέρες
ο προϊστάµενος των
Σχεδίων Βελτίωσης.

Ώδινεν όρος
έτεκεν μυν,
λέει ο ΣΕΠΥ
για την
μείωση 10%
στα τέλη

Για «ανοιχτή στροφή» ψάχνει ο Τσιατούρας
Έτοιμοι για προσφυγές οι ντόπιοι εισαγωγείς
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Μόνο στο µυαλό του Τσιατούρα θα
µπορούσε να βρει εφαρµογή ο τιµοκατάλος «εύλογου κόστους», που οραµατίστηκε ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής και δηµοσιοποιήθηκε
ως βάση για τον προσδιoρισµό της επιλέξιµης δαπάνης στα Σχέδια Βελτίωσης. Επί της ουσίας, ο τιµοκατάλογος
δοµήθηκε σε τιµές που κινούνται στα
όρια της φαντασίας και ήρθε να ικανοποιήσει, έστω και για µια νύχτα, το
άπιαστο όνειρο κάθε αγρότη για ένα
πολύ καλό και φθηνό τρακτέρ.
Το κακό είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος
που έπλασε το σενάριο, το πίστεψε
κιόλας. Θεώρησε ότι ο τιµοκατάλογος κάνει την αγορά και όχι η αγορά τον τιµοκατάλογο. Τώρα βρίσκεται αντιµέτωπος µε το εξής δίληµµα:
Από τη στιγµή που κανένας εισαγωγέας δεν έχει περιθώριο προσαρµογής στον τιµοκατάλογο Τσιατούρα,
ο εµπνευστής της θεωρίας του «εύλογου κόστους» ή θα πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα τους αγρότες
(υψηλή πραγµατική τιµή τρακτέρ και
χαµηλή επιδότηση) ή θα πρέπει να εγκαταλείψει ολοκληρωτικά την ιδέα

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

265

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1,6
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

935
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΙΤΟΥMΕΝΗ
∆ΗMΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

του τιµοκαταλόγου. Παραθέτουµε ξανά το γνωστό παράδειγµα.
Το τρακτέρ πωλείται 100.000 ευρώ,
ο Τσιατούρας επιµένει ότι θα πρέπει
να πουληθεί 70.000 ευρώ, ο αγρότης,
µε βάση τον τιµοκατάλογο Τσιατούρα, εισπράττει επιδότηση 35.000 ευρώ (αντί για 50.000 ευρώ) και βάζει
από την τσέπη του 65.000 ευρώ (αντί
για 50.000 ευρώ). Ναι, αλλά αν γίνει
πράξη το σενάριο, λέει ακόµα στους
προϊσταµένους του ο Τσιατούρας, οι
αγρότες θα κερδίσουν 15.000 ευρώ
ίδια συµµετοχή, ενώ και το κράτος
θα δώσει 15.000 ευρώ λιγότερη επιδότηση. Άρα θα έχουµε µε τα ίδια λεφτά και περισσότερους δικαιούχους
των Σχεδίων Βελτίωσης. Περισσότερους ευχαριστηµένους αγρότες! Και
µετά ξύπνησε! Γιατί, κανένας δεν προσφέρθηκε, τουλάχιστον από τους εισαγωγείς που κάνουν αυτή τη δουλειά, να χάσει τα 30.000 ευρώ. Γιατί,
όπως τόνισαν όλοι τους, µε ένα στόµα, στη συνάντηση που έγινε την περασµένη ∆ευτέρα στις διαχειριστικές
αρχές, στην οδό Καβάλας, παρόντος
του γενικού γραµµατέα Χαράλαµπου
Κασίµη, αν υπάρχει κατασκευαστής
-όχι αντιπρόσωπος- που να προσφέρει ίδιο τρακτέρ -ίδιο τύπο µε τα ίδια
extra- τότε πολλοί εκ των µελών του
ΣΕΑΜ θα ενδιαφέρονταν να το αγοράσουν. Επιστρέφοντας λοιπόν στην
πεζή πραγµατικότητα, οι υπεύθυνοι
των διαχειριστικών αρχών και φυσικά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, φαίνεται
να αναζητούν χρόνο για τον επαναπροσδιορισµό της όλης κατάστασης.
Ο τιµοκατάλογος Τσιατούρα έχει
«ραγίσει» και καλό είναι να αποσυρθεί πριν γίνει... τρίµµατα. Μια έντιµη
λύση, µεταξύ των δύο πλευρών, θα ήταν, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές, ο πλήρης παραµερισµός του τιµοκαταλόγου από την αρµόδια αρχή και
η δέσµευση εκ µέρους των εισαγωγέων - αντιπροσώπων τρακτέρ ότι θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο εκλογίκευσης των τιµών βάσει των οποίων
µπορούν να κινηθούν στην παρούσα
φάση των Σχεδίων Βελτίωσης.

Οι ποικιλιακοί οίνοι έβγαλαν
τα σπασµένα το 2018-2019
Πτώση της παραγωγής οίνων κατά 7,26%, πλην των
ποικιλιακών, παρατηρείται την περίοδο 2018-2019 σε
σύγκριση µε την προηγούµενη µε βάση την επεξεργασία των
δεδοµένων στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ. Οι ποικιλιακοί οίνοι
καταγράφουν αύξηση κατά 18,04%, επιβεβαιώνοντας τον
προσανατολισµό των οινοποιείων για την τάση αύξησης αυτής
της κατηγορίας οίνων, µε βάση την ένδειξη ποικιλίας.
Αν και καταγράφεται η παραγωγή οίνου ελαφρώς ανώτερη
σε σχέση µε την πρώτη εκτίµηση παραγωγής του περασµένου
Οκτωβρίου (2.157.600 HL) η οριστική δήλωση παραγωγής
οίνου την αµπελουργική περίοδο 2018-2019, ανήλθε τελικά
στα 2.235.289 HL, σύµφωνα µε τα στοιχεία που απέστειλε
το τµήµα Αµπέλου. Ειδικότερα καταγράφουν πτώση:
Οι οίνοι µε ΠΟΠ κατά 14,3%
Οι οίνοι µε ΠΓΕ κατά 10,75%
Οι οίνοι χωρίς ΓΕ κατά 12%
Στη συνολική παραγωγή ποσοστό 33,42% αντιπροσωπεύουν
οι ερυθροί και οι ερυθρωποί οίνοι, ενώ ποσοστό 66,58% οι
λευκοί οίνοι. Οι παραγόµενοι οίνοι µε ΠΟΠ αντιστοιχούν στο
8,97% της συνολικής παραγωγής, οι οίνοι µε ΠΓΕ στο 17,56%
και οι ποικιλιακοί οίνοι στο 5,86%, ποσοστά που αν µη τι άλλο,
θεωρείται απαραίτητο να αυξηθούν, αφού οι οίνοι αυτοί
έχουν υψηλή προστιθέµενη αξία. Η µεταβολή της
οινοπαραγωγής 2018-2019 είναι αρνητική και σε σχέση µε
τον µέσο όρο 5ετίας κατά 20,88% ενισχύοντας τις απόψεις
περί αρνητικής επίδρασης των κλιµατικών φαινοµένων.

Η λογική της συνέχισης της
αύξησης του αποθεµατικού
του ειδικού λογαριασµού
σποροπαραγωγής, που σύµφωνα
µε τον τελευταίο δηµοσιευµένο
ισολογισµό του έτους 2014
ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ,
φαίνεται να επικράτησε σύµφωνα
µε τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων
Πολλαπλασιαστικού Υλικού για
την έκδοση της απόφασης του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης για την
αναπροσαρµογή των τιµών
αναφοράς του
πολλαπλασιαστικού υλικού επί
των οποίων τιµών οι επιχειρήσεις
καταβάλουν ανταποδοτικά τέλη.
Σε ανακοίνωση της η ΣΕΠΥ
αναφέρει χαρακτηριστικά πως η
παροιµία που ταιριάζει µετά την
απόφαση αυτή είναι «Ω∆ΙΝΕΝ
ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΚΕΝ ΜΥΝ»,
καθώς αγνοήθηκαν τελείως οι
προτάσεις του Συνδέσµου «για
ουσιαστική µείωση των τελών,
ώστε τα έσοδα του λογαριασµού
να συµπίπτουν µε τα έξοδα
σύµφωνα µε την αρχή της
ανταποδοτικότητας, οι οποίες θα
είχαν και θετική επίπτωση στις
τιµές του πολλαπλασιαστικού
υλικού και στη µείωση του
κόστους παραγωγής των
αγροτικών προϊόντων».
Έτσι, όπως αναφέρουν, µετά από
πολύχρονες συζητήσεις, η τελική
απόφαση για µεσοσταθµική
µείωση των τιµών αναφοράς
στο επίπεδο του 10% ουδόλως
ικανοποιεί τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή και εµπορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Ανθράκωση της καρυδιάς
Ο µύκητας που προκαλεί την ανθράκωση στις
καρυδιές διαχειµάζει στα πεσµένα στο έδαφος
φύλλα, όπου αναπτύσσει την ασκογόνο µορφή του,
Gnomonia leptostyla. Για τον λόγο αυτό, ειδικά τις
χρονιές µε έντονες προσβολές, συστήνεται από
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων να συλλέγονται
και να καίγονται τα πεσµένα φύλλα ώστε να
µειώνονται οι πρωτογενείς µολύνσεις. Σηµειώνεται
ότι όλα τα πράσινα µέρη του φυτού είναι επιδεκτικά
µολύνσεων. Στις µελανές κηλίδες παράγονται
σπόρια που προκαλούν δευτερογενείς µολύνσεις κι
αυτές είναι εντονότερες όταν επικρατούν µεγάλα
διαστήµατα διαβροχής και θερµοκρασίες γύρω
στους 21oC. Σε δενδροκοµεία µε ιστορικό της
ασθένειας εφαρµόζονται προληπτικά µυκητοκτόνα.
Οι γεωπόνοι τονίζουν στους καλλιεργητές ότι η
υγρασία ευνοεί την εξέλιξη και τη διασπορά της
µυκητολογικής αυτής προσβολής.

Έλεγχος κατά του κόκκινου τετράνυχου στη µηλιά
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον 30 οφθαλµών ή 10 βλαστών
καρποφόρου ξύλου ενός µέτρου για εντοπισµό και καταµέτρηση των αυγών
του τετράνυχου συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Τα
διαπαύοντα αυγά αποτίθενται στη βάση των οφθαλµών και εάν
καταµετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλµό ή
1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός µέτρου πρέπει να γίνει άµεσα
επέµβαση µε εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα σκευάσµατα, ωοκτόνου - προνυµφοκτόνου
δράσης. Από τα ακάρεα που προσβάλλουν τη µηλιά, αποτελεί το περισσότερο ζηµιογόνο
είδος. Το άκαρι ζει και στις δύο επιφάνειες των φύλλων προκαλώντας µε την τροφική
του δραστηριότητα µείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φύλλων και µείωση της
ποσότητας και ποιότητας των παραγόµενων καρπών.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Cuprofix ultra 40
WG, Merpan 80 WG
BAYER: Copperfield 20WG
HELLAFARM: Jade 40 WG, Χελλαβόρ, Maniflow
12,4 SC

Γλοιοσπόριο ελιάς
Οι συνθήκες της τρέχουσας περιόδου, κατά τη
διάρκεια του Απριλίου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για
µολύνσεις από το γλοιοσπόριο στους ελαιώνες,
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαϊας. Συνιστάται η
αντιµετώπιση του γλοιοσπορίου µε έναν ή δύο
προληπτικούς ψεκασµούς µε εγκεκριµένα
µυκητοκτόνα µε προληπτική ή/και θεραπευτική
δράση (στην περίπτωση θεραπευτικής µετά από
µολυσµατική βροχόπτωση), το αργότερο στο
κρόκιασµα των ανθέων και πάντα σύµφωνα µε τις
οδηγίες της ετικέτας.Το παθογόνο διαχειµάζει
στους µουµιοποιηµένους καρπούς, ενώ µεγάλο
πρόβληµα προκαλούν αυτοί που έχουν παραµείνει
στο δέντρο. Οι πρωτογενείς µολύνσεις
προκαλούνται κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων
βροχοπτώσεων. H ανθοφορία είναι το πιο κρίσιµο
στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του
µύκητα, καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναµικό
ανάπτυξής του εµφανίζει έξαρση. Ο µύκητας
αναπτύσσεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 12-25 oC,
σε συνδυασµό µε σχετικά υψηλή υγρασία.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Cuprofix ultra 40
WG, Trimanoc-R 75 WG
BAYER: Copperfield 20WG
HELLAFARM: Jade 40 WG, Xελλαβόρ 20 WP,
Maniflow 12,4 SC

Αφίδες στη
νέα βλάστηση
Καπνιά και μύκητες εμφανίζονται
δευτερογενώς στις αμυγδαλιές
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Την εµφάνισή τους µέσα στον
Απρίλιο κατά την έναρξη της
νέας βλάστησης κάνουν οι αφίδες στους αµυγδαλεώνες. Γι’
αυτό απαιτείται τακτική παρακολούθηση από τους καλλιεργητές, προκειµένου να γίνει άµεση επέµβαση µε τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά, µόλις
διαπιστωθούν προσβολές στα
δέντρα από αφίδες.
Οι αφίδες προσβάλλουν κυρίως τα νεαρά δέντρα και εγκαθίσταται στα τρυφερά αναπτυσσόµενα µέρη τους, όπως νεαρά φύλλα, βλαστούς, κλάδους,

βραχίονες από τα οποία και αποµυζούν το χυµό. Πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα, κάτι
που πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπ’ όψην κατά την καταπολέµησή τους. Οι πληγές που αφήνουν µε τα νύγµατά τους στα
δέντρα, σύµφωνα µε τους γεω-

Πύλες εισόδου
Οι πληγές που αφήνουν
στα δέντρα µε τα νύγµατά τους, αποτελούν
πύλη εισόδου για πολλές
επικίνδυνες ασθένειες

πόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, αποτελούν πύλη εισόδου
για πολλές άλλες επικίνδυνες
ασθένειες. Σηµειωτέον ότι στις
σακχαρώδεις ουσίες (µελίτωµα)
που εκκρίνουν αναπτύσσονται
µετέπειτα οι καπνιές και οι παρασιτικοί µύκητες, που επιδεινώνουν τη ζηµιά και ορισµένες φορές συντελούν στο «λέρωµα» των καρπών.
Οι Πράσινες αφίδες (Myzus
persicae), είναι µικρά έντοµα που
προκαλούν συστρέψεις και ξηράνσεις των νεαρών φύλλων, αναστολή της ανάπτυξης των βλαστών και ατροφία της ακραίας
βλάστησης. Είναι ανθεκτικές στο
κρύο και µπορούν να αναπτύσ-

σονται σε θερµοκρασίες 5-30 oC.
Οι Γκριζόµαυρες αφίδες (Lanchus
persicae), είναι µεγαλόσωµες αφίδες του κορµού και των βραχιόνων. Οι προσβολές από τις
αφίδες αυτές διαρκούν όλο το
χρόνο, οι αποικίες της εµφανίζονται πάνω σε βραχίονες και κλάδους της αµυγδαλιάς και στους
κορµούς των νεαρών δενδρυλλίων. Το είδος αυτό είναι ανθεκτικό σε χαµηλές θερµοκρασίες
(-7 oC) και έχει ευαισθησία στις
υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Οι αποικίες του είδους εµφανίζονται πάντοτε από τη σκιαζόµενη πλευρά των
βραχιόνων ή των κλάδων. Και
τα δύο είδη αντιµετωπίζονται µε
έγκαιρους ψεκασµούς.
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Την ανάγκη µιας σταθερής παρουσίας στις
διεθνείς αγορές και µε ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα την ποιότητα της ελληνικής
ελιάς Καλαµών υπογράµµισαν οι βασικοί
συντελεστές του κλάδου, σε ένα διεθνές
περιβάλλον εξαιρετικά επιθετικό,
προκειµένου να εξασφαλιστούν οι υψηλές
τιµές που απαιτεί η παραγωγή του
προϊόντος στη χώρα.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Τα κρίσιµα µεγέθη είναι αυτά που θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν στην ελληνική παραγωγή ελιάς Καλαµών αναγνωρισιµότητα και σταθερή παρουσία στις διεθνείς αγορές και µαζί µε
αυτήν, τις υψηλές τιµές που ανταποκρίνονται
άλλωστε και στο αυξηµένο κόστος παραγωγής
της στη χώρα συγκριτικά µε ανταγωνίστριες χώρες που αυξάνουν συνεχώς την πίεση.
Συνεπώς, ένα σύστηµα που θα λειτουργεί ως
οµπρέλα και θα καλύπτει τη συνολική παραγωγή της ελιάς Καλαµών οραµατίζονται οι συντελεστές του κλάδου της µεταποίησης και της εµπορίας, όπως αυτό συζητήθηκε σε ειδική ηµερίδα µε θέµα «Επιτραπέζια Ελιά-Βήµατα συγχρονισµού στην αλυσίδα υπεραξίας», που διοργάνωσε η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ) υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου Λακωνίας το Σάββατο 30 Μαρτίου,
στην αίθουσα του Επιµελητηρίου στο Γύθειο.
Βασικό συµπέρασµα της ηµερίδας, ένας δίκαιος συµβιβασµός ανάµεσα σε παραγωγούς
και µεταποιητές, κατά τον οποίο «οι παραγωγοί µπορούν να κάνουν λίγο ποιοτικότερα προϊόντα και η µεταποιητική βιοµηχανία να πληρώνει λίγο καλύτερα τους παραγωγούς», όπως
σχολίασε ο συντονιστής της συζήτησης, εκδότης
και διευθυντής της Agrenda, Γιάννης Πανάγος.
Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών εξασφαλίζουν την εισαγωγή πλέον των 450 εκατ. ευρώ ετησίως, µε
τη χώρα να διατηρεί έναν ηγετικό ρόλο στις διεθνείς αγορές, όµως χωρίς την εξασφάλιση µεγάλων και κρίσιµων µεγεθών, είναι δύσκολο για
το προϊόν «να χτυπήσει» τις µεγάλες αγορές.
Μάλιστα, η επιχειρηµατική δυναµική της ελιάς Καλαµών, της οποίας η παραγωγή αναµέ-

Σε απαιτητικές αγορές
με τις «Greek Kalamata Olives»
Η ιχνηλασιμότητα και ένα κοινό brand τα μόνα εμπόδια της ελληνικής παραγωγής
νεται να ξεπεράσει τους 100.000 τόνους µέσα
στα επόµενα δέκα χρόνια, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του οικοδεσπότη και προέδρου της ∆ΟΕΠΕΛ,
Γιώργου Ντούτσια, εφόσον η παραγωγή είναι
ποιοτική, αφήνει µεγάλα περιθώρια κέρδους.
Πρόβληµα ποιοτικό στο ελληνικό µοντέλο
παραγωγής για τους µεταποιητές και εµπόρους
αποτελεί σύµφωνα µε τον κ. Ντούτσια κυρίως
η µετασυλλεκτική διαδικασία, η οποία ορισµένες φορές µειώνει σε όρους ποιότητας τη συλλογική προσπάθεια των συντελεστών του κλά-

δου. «Από µια µέση παραγωγή 50.000-65.000
τόνους στην Καλαµών, η ποσότητα των ελιών
µε παραδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν υπερβαίνει το 50%», υποστήριξε ο κ. Ντούτσιας.
Εφόσον η µεταποίηση ξεκινά από τα χέρια
του παραγωγού, στο συγκεκριµένο προϊόν, η
έλλειψη τεχνογνωσίας της επεξεργασίας αλλά και δοµών, όποτε οι παραγωγοί επιχειρούν
να αποθηκεύσουν το προϊόν τους προκειµένου
να εξασφαλίσουν υψηλότερες τιµές, µειώνουν
την ποιότητα της πρώτης ύλης, ενώ παράλληλα

γίνονται εµπόδιο στο κοµµάτι της ιχνηλασιµότητας, κάτι στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έµφαση
από τους καλοπληρωτές αγοραστές. Αυτό συµβαίνει γιατί, όπως υποστήριξε ο ίδιος, η αγορά
στόχος είναι καταναλωτές µε υψηλό εισόδηµα, που όµως είναι και οι πιο αυστηροί κριτές.
Η ηµερίδα στόχο είχε την ανάδειξη της ποιοτικής αναβάθµισης ενός προϊόντος που κατά
ποσοστό 90% εξάγεται, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, Νέλλος Γεωργούδης.
«Η επιτραπέζια ελιά καλαµών δεν µπορεί να
είναι η φθηνότερη, αλλά δυστυχώς το κόστος
καλλιέργειας στην Ελλάδα είναι ακριβότερο
από αυτό της Ισπανίας κι άλλων χωρών», συνέχισε ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τα όσα υποστήριξε λίγο νωρίτερα ο κ. Ντούτσιας.

«Το οργανοληπτικό αποτέλεσµα που θα επιτύχει
ο επεξεργαστής των επιτραπέζιων ελιών που δεν
έχει εµπειρία και εξοπλισµό για την επεξεργασία,
είναι τυχαίο και έτσι, το τελικό προϊόν πάσχει
και χάνει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε
καταναλωτές υψηλού εισοδήµατος, που είναι
και οι πιο απαιτητικοί», σύµφωνα µε τον Γιώργο
Ντούτσια, πρόεδρο της ∆ΟΕΠΕΛ.
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Διπλός ψεκασμός την άνοιξη

Τα χαλκούχα δεν αρκούν

∆ΑΚΟΣ ΚΑΙ
ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

500
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

20.954.300
ΕΥΡΩ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ

3-6
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Πρόκειται για ένα προϊόν της BASF
που υπόσχεται επιτυχή καταπολέµιση των περισσοτέρων στελεχών
του γλοιοσπορίου, µε δύο ψεκασµούς, έναν στην άνθηση και έναν
στο καρπίδιο, σε συνδιασµό µε άλλα κατάλληλα προϊόντα.
Ο κ. Γούναρης τόνισε τη στρατηγική σηµασία της ελιάς για τη χώρα
και σε αυτό το πλαίσιο µίλησε για

πρότυπους αγρούς οι οποίοι είναι
επισκέψιµοι από το κοινό, που έχει
δηµιουργήσει η BASF σε συνεργασία µε άλλες εταιρείες και φορείς.
Στοχεύουν στην ανάδειξη της βέλτιστης φυτοπροστασίας και της διαχείρισης της ελιάς, αλλά και στην
αειφορεία, µε σκοπό πάντα την αύξηση της ποιότητας της παραγωγής
και την πιστοποίησή της.

Πιο αποτελεσματικούς δολωματικούς
ψεκασμούς και αυξημένο budget στο δάκο
Στο θέµα της αποτελεσµατικότητας
της δηµόσιας δακοκτονίας, παρατήρησε ο κ. Γούναρης, πως ενώ όντως χρειαζόµαστε δολωµατικούς
ψεκασµούς, όπως είχε υποστηρίξει
και ο κ. Παρασκευόπουλος, αυτοί
πρέπει να αλλάξουν για να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα στους ελαιώνες.
Ενώ τα προϊόντα κατά του δάκου
προστατεύουν για ένα µήνα, τα ελκυστικά µε τα οποία συνδιάζονται
δρουν για δύο µέρες, µειώνοντας
δραστικά το τελικό αποτέλεσµα.
«Η BASF καταβάλει προσπάθειες
συνεχούς βελτίωσης των ελκυστικών µέσω έρευνας και έχει στα χέρια της προϊόντα που µπορούν να
έχουν δράση µέχρι και 20 ηµέρες.
Χρειάζεται συνεχής µελέτη σε συ-

νεργασία µε πανεπιστήµια και άλλους φορείς για την αειφορία της
ελιάς, τις σωστές τοποθεσίες εγκατάστασης των καλλιεργειών, την επέκταση της επιτραπέζιας ελιάς αλλά και όσα αφορούν τις στρατηγικές διάθεσης των προϊόντων στην
αγορά» τόνισε ο κ. Γούναρης.
Ο κ. Παρασκευόπουλος, αφού

∆ακοκτονία
Μερικά εκατοµµύρια επιπλέον
στον κρατικό προϋπολογισµό
θα έκαναν τη διαφορά στη
µάχη κατά του δάκου

επικρότησε ενέργειες του αρµόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για πιο έγκαιρη οργάνωση
της δακοκτονίας, τόνισε τη σηµασία του να γίνονται όλα τα πιθανά προγράµµατα προστασίας της
ελιάς νωρίτερα, όχι ακριβότερα.
Όσον αφορά τη δακοκτονία,
συµπλήρωσε πως 3-6 εκατ. ευρώ
παραπάνω στον προϋπολογισµό
της θα κάνουν διαφορά, και είναι
έτσι κι αλλιώς ασύγκριτα ως µέγεθος µε τις εκατοντάδες εκατοµµύρια που χάνονται από τις δακοπροσβολές. «∆εν µπορεί να κρατάει η δράση του δακοκτόνου ένα µήνα και του ελκυστικού ούτε
µια εβδοµάδα», σχολίασε έντονα
ο κ. Παρασκευόπουλος.
ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΥ Α.Π.Θ.

Για το γλοιοσπόριο, λοιπόν, δεν
είναι αρκετά τα χαλκούχα σκευάσµατα, οι 2 «παραδοσιακοί ψεκασµοί». «Χρειάζονται νέα όπλα», ανέφερε µε αφορµή ερώτηση παραγωγού ο γενικός διευθυντής BASF
Ελλάδος Βασίλης Γούναρης. Όπως
έχουν δείξει τα πειράµατα, οι στροµπιλουρίνες είναι µια οµάδα δραστικών ουσιών µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα κατά του γλοιοσπορίου, όταν εφαρµόζονται µε ανοιξιάτικους ψεκασµούς. Το Insignia
WG είναι η µοναδική στροµπιλουρίνη µε άδεια για το γλοιοσπόριο.

Ο ∆ηµήτρης Σέρβης, από το τµήµα τεχνικής ανάπτυξης και υποστήριξης προϊόντων φυτοπροστασίας της
BASF Ελλάς, ανέφερε στην οµιλία του
πως στους αγρούς αυτούς εφαρµόζεται το ολοκληρωµένο πρόγραµµα
φυτοπροστασίας της BASF, ολοκληρωµένη διαχείριση στην άρδευση
κάνοντας χρήση αισθητήρων BOSS,
ορθολογική λίπανση, και νέα συστήµατα παγίδευσης σε συνεννόηση µε
τις ∆ΑΟΚ για το δάκο. Σκοπός είναι
η επίδειξη, η πιστοποίηση αλλά και
η αναµετάδοση του διασφαλισµένα
καλού αποτελέσµατος, δηλαδή της
ποσότητας και της υψηλής ποιότητας ελιάς και ελαιολάδου που µπορεί
να έχει ο παραγωγός αν εφαρµόσει
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα καλλιέργειας. Αποδεικνύεται ακόµη, σύµφωνα µε τον κ. Σέρβη, πως το όφελος της καλής ποιότητας και ποσότητας της τελικής παραγωγής υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Όσον αφορά, τέλος, το κόστος
παραγωγής, ο κ. Γούναρης απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού ανέφερε ότι τα εργατικά αποτελούν το
µεγαλύτερο µέρος και ακολουθούν
οι εισροές, οι οποίες θα µπορούσαν
να µειωθούν µε ορθολογική χρήση.
Παρ’ όλα αυτά η ελιά πάντα θα είναι
ακριβή να παραχθεί, γι’ αυτό πρέπει
να δοθεί σηµασία στην ποιότητα, για
µεγάλη αύξηση του κέρδους.

ΤOY ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ( ΜΠΑΜΠΗ ) ΠΑΝΗ *

Ορθολογική λίπανση
Ο ∆ηµήτρης Σέρβης
από το τµήµα
τεχνικής ανάπτυξης
και υποστήριξης
προϊόντων
φυτοπροστασίας
της BASF Ελλάς.
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Το επίκαιρο
έχει σημασία
για το δάκο

Με νέα όπλα και ολοκληρωμένη διαχείριση νικιέται το γλοιοσπόριο και εξασφαλίζεται κέρδος
Περιπτώσεις αγρών απρόσβλητων
από δάκο, αλλά µε 60% προσβολή
από το γλοιοσπόριο καταγράφηκαν
πέρυσι στην Πελοπόννησο, σύµφωνα µε τον διευθυντή της τοπικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνη Παρασκευόπουλο, ο οποίος υποστήριξε πως αυτό που πρέπει να
αποτραπεί είναι η είσοδος του µύκητα στα άνθη την άνοιξη, που επιτρέπει την παραµονή του σε λανθάνουσα κατάσταση κατά την περίοδο αύξησης του καρπού και οδηγεί
στην προσβολή των καρπών στην
αρχή της ωρίµανσης, µε τελικό αποτέλεσµα τη σήψη τους. Μάλιστα,
σύµφωνα µε τον ίδιο, οι ελληνικές
ποικιλίες ελιάς είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην ασθένεια αυτή.

Agrenda

Κάποιοι φωτισµένοι συνάδελφοι
έλεγαν τα τέλη του
προηγούµενου αιώνα, ότι το
µεγαλύτερο πρόβληµα του
επόµενου θα ήταν η έλλειψη
νερού. Και µάλλον έτσι είναι.
Όσοι από εµάς χρειαζόµαστε την
καθηµερινή ενασχόληση µε τη
φύση, για οποιοδήποτε λόγο,
αντιλαµβανόµαστε την επίδραση
της κλιµατικής αλλαγής στις
καλλιέργειες αλλά και την
ωφέλιµη ή µη πανίδα, ξεκάθαρα
πια. Οι βιολογικοί κύκλοι των
εντόµων και το χρονικό διάστηµα
εµφάνισής τους αλλάζει σε τέτοιο
βαθµό που καθιστά επιτακτική την
ανάγκη αποτύπωσης σε χαρτί µε
δυναµικό τρόπο (επικαιροποίηση
ανά πιο συχνά χρονικά
διαστήµατα). Είναι αλήθεια ότι
σχεδόν όλοι εµείς οι γεωπόνοι
υπήρξαµε κατά καιρούς
δακοκτόνοι, αντιµετωπίζοντας
έναν από τους πιο σοβαρούς
εχθρούς της ελιάς, ο οποίος µας
έδειξε τα δόντια του πέρυσι. Από
το Ηράκλειο ο υπουργός Σταύρος
Αραχωβίτης, είπε: «Για τη
δακοκτονία έχουµε ξεκινήσει 4
µήνες νωρίτερα και είναι όλα
έτοιµα. Και το προσωπικό και οι
πιστώσεις στις Περιφέρειες και τα
φάρµακα και το ζήτηµα εργατών
γης, στη δακοκτονία είναι
λυµένο». Μακάρι να βγω ψεύτης,
αλλά πριν τα µέσα Ιούνη δεν
βλέπω να είναι κάτι έτοιµο, γιατί
ενώ οι συνάδελφοι στις ∆ΑΟΚ
παρέχουν υπηρεσίες πολύ
υψηλού επιστηµονικού επιπέδου,
πρόκειται για µια ιδιαίτερα
γραφειοκρατική διαδικασία.
Πέρυσι η πρώτη γενιά
εµφανίστηκε στην περιοχή µας το
Μάη. Η φετινή χρονιά φαίνεται
να είναι πιο γρήγορη. Πέρυσι ο
συνδυασµός χρήσης αυτοσχέδιων
και ψεκασµού µε καολίνη που
είναι ένα αργιλοπυριτικό ορυκτό
σε Πρέβεζα και Άρτα έδωσε
εξαιρετικά αποτελέσµατα. Θα
µπορούσαµε να ανοίξουµε µια
συζήτηση για κατάργηση της
δακοκτονίας από το δηµόσιο,
χρήση αντίστοιχων κονδυλίων για
εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών
και αντιµετώπιση του δάκου µε
βιολογικό τρόπο.
Άσχετα από το αν συµφωνεί ή
διαφωνεί κανείς, όλα συγκλίνουν
στο ότι το επίκαιρο είναι πολύ
σηµαντικό τόσο στη δακοκτονία
όσο και γενικότερα στη ζωή.
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Τα έντομα Psyttalia
κατά του δάκου με
παρέμβαση USDA
Σε επαφές με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό για
την έλευση των ωφέλιμων εντόμων στη χώρα μας
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αµερικανική τεχνογνωσία για τον
έλεγχο των πληθυσµών του δάκου
της ελιάς µέσω της βιολογικής αντιµετώπισής του, αναµένεται να
έχουν στη διάθεσή τους το επόµενο χρονικό διάστηµα οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί ενισχύοντας σηµαντικά τη «φαρέτρα» τους στη µάχη
που δίνουν για την καταπολέµηση ενός από τους σοβαρότερους εχθρούς της καλλιέργειας.
Πρόκειται για δύο φυσικούς εχθρούς του ιδιαίτερα επιζήµιου εντόµου, οι Psyttalia lounburyi και
Psyttalia humilis, οι οποίοι έχουν
δοκιµαστεί µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αλλά και στη Γαλλία και την
περίοδο που διανύουµε εξετάζεται
το ενδεχόµενο µεταφοράς τους και
στην ελληνική ύπαιθρο.
Τη σχετική αποκάλυψη έκανε ο εντοµολόγος Javid Kashefi, στέλεχος
στο εργαστήριο βιολογικής καταπολέµησης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών, που έχει
ιδρύσει το αµερικανικό υπουργείο
Γεωργίας στις εγκαταστάσεις της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, από
το 1981. «Βρισκόµαστε σε επαφές µε
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικο Ινστιτούτο για να δούµε αν µπορούµε
να τα φέρουµε και στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Kashefi, εξηγώντας, ω-

στόσο, ότι είναι µια διαδικασία που
θα πάρει χρόνο, καθώς το Μπενάκειο θα πρέπει να κάνει την ανάλυση ρίσκου και να εισηγηθεί στο
υπουργείο αν υπάρχουν ή όχι τυχόν κίνδυνοι από την έλευσή τους
στη βιοποικιλότητα της χώρας και
κατόπιν του ΥπΑΑΤ να λάβει την
τελική του απόφαση.
Ερωτηθείς για το πόσο µπορεί να
διαρκέσει η συγκεκριµένη διαδικασία, απέφυγε να ρισκάρει κάποια
πρόβλεψη, επικαλούµενος τους ρυθµούς της ελληνικής γραφειοκρατίας.
Σηµείωσε, όµως, πως από τη στιγµή
που θα δοθεί το «πράσινο φως» από
το υπουργείο όλα µπορούν να τρέξουν πολύ γρήγορα, καθώς υπάρχει στο Ηράκλειο Κρήτης ένα εξειδικευµένο ινστιτούτο για το δάκο της
ελιάς και διαθέτει µεγάλο «εντοµοτροφείο», που σηµαίνει πως η αναπαραγωγή θα γίνει τάχιστα.
Ως προς την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, ο κ. Kashefi ανέφερε ότι στην Καλιφόρνια, όπου
υπάρχουν πολλά ελαιόδεντρα, τα
δύο παράσιτα -που εντοπίστηκαν
και τεσταρίστηκαν µετά από πολυετή έρευνα στην περιοχή της Μεσογείου, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής- έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στον έλεγχο των πληθυσµών του δάκου. «∆εν θέλω να
µπω σε ποσοστιαίες προσεγγίσεις
για την Ελλάδα, δεδοµένου ότι οι
συνθήκες εδώ είναι διαφορετικές

Στα 1,6 δισ. δολάρια είναι ο προϋπολογισµός του USDA για έρευνα.

H έλευση στη Θεσσαλονίκη των υψηλόβαθµών στελεχών του USDA έγινε υπό τη Chavonda Jacobs –
Young, επικεφαλής στην Υπηρεσία Αγροτικής Έρευνας του αµερικανικού υπουργείου.

από ό,τι στην Καλιφόρνια, αλλά αν
για παράδειγµα περιοριστεί ο πληθυσµός του δάκου κατά 15%-20% θα
βελτιωθεί κατ’ αντίστοιχο ποσοστό
η ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών», είπε χαρακτηριστικά.

Φυσικοί εχθροί η λύση
και για τον «Γερµανό»

Πολλαπλά οφέλη
Αν για παράδειγµα
περιοριστεί ο πληθυσµός
του δάκου κατά 15%-20%
θα βελτιωθεί κατ’
αντίστοιχο ποσοστό
η ποιότητα του έξτρα
παρθένου ελαιολάδου και
των επιτραπέζιων ελιών

Η έρευνα στον τοµέα βιολογικής
καταπολέµησης εχθρών στις αγροτικές καλλιέργειες έχει κάνει πολύ
σηµαντικά βήµατα και στην αντιµετώπιση του δυσεξώντοτου ζιζανίου
«Silverleaf Nightshade», γνωστότερου κι ως «Γερµανός», που έχει κατακλύσει όλη την Ελλάδα.
«Είναι ένα πολύ ανθεκτικό στη
ξηρασία ζιζάνιο, µε βαθύ ριζικό
σύστηµα που πολλαπλασιάζεται
µε τις καλλιεργητικές φροντίδες.
Το βρίσκουµε από τα σύνορα της
Βουλγαρίας, µέχρι και την Κρήτη
και εκτός από την επιζήµια παρουσία του στις καλλιέργειες στην Ελ-

λάδα και κυρίως στους αµπελώνες
και σε ελαιώνες αποτελεί σοβαρό πρόβληµα και στην Τουρκία,
τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική», επισήµανε ο κ. Kashefi,
προσθέτοντας πως για την καταπολέµησή του υπάρχουν κάποιοι
φυσικοί εχθροί, ενδηµικοί της Πολιτείας του Τέξας, οι οποίοι δοκιµάστηκαν στη Νότιο Αφρική, που
είχε εξίσου µεγάλο πρόβληµα και
πλέον έχει εξαλειφθεί. Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως
για τη συγκεκριµένη µέθοδο, δεν
έχει υπάρξει κάποια συζήτηση µε
το ελληνικό υπουργείο Γεωργίας.
Για άλλους εχθρούς κι ασθένειες, (π.χ αλευρώδεις, tuta absoluta,
τετράνυχοι, θρύπες), που απαντώνται στη χώρα µας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες λαχανικών, ο επιστήµονας ανέφερε πως οι µέθοδοι
βιολογικής καταπολέµησής τους,
που χρησιµοποιούνται στις ΗΠΑ
είναι κοινές µε αυτές που ακολουθούν οι παραγωγοί και στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό τόπο για έρευνα λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητάς της, λέει ο εντοµολόγος Javid Kashefi.
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Με Stage V
τα Massey 8700
Η Massey Ferguson κατασκεύασε τον πρώτο της κινητήρα Stage V για τα µοντέλα της Σειράς 8700.
Παράλληλα έχει γίνει και
κάποια ανανέωση στα µεγάλα µοντέλα της Massey
που έχουν να κάνουν κυρίως µε την άνεση, καθώς
υπάρχει νέος σχεδιασµός
των σκαλοπατιών της καµπίνας, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος πίσω από αυτά
είναι τώρα µεγαλύτερος.

Νέα έκδοση Tempo L
της Vaderstad
Η Vaderstad σχεδιάσε µία
νέα έκδοση του καλλιεργητή ακριβείας Tempo L.
Το νέο µοντέλο διαθέτει
χοάνης λιπασµάτων 3 κ.µ,
ωστόσο η κύρια αλλαγή
έχει να κάνει µε το κενό
µεταξύ των σπαρτικών µονάδων που µπορεί να µειωθεί από 70-75 εκ. όταν η
δουλειά γίνεται στο καλαµποκι, στα 45-50 εκ. για
την τευτλοκαλλιέργεια.

φωνα µε τη γερµανική έκδοση του Profi, στην αύξηση των πωλήσεων τρακτέρ, ενώ ρόλο έπαιξε και
ο κλάδος των ανταλλακτικών. Στο τέλος του οικονοµικού έτους σηµειώνει η
εταιρεία, πως καταγράφηκε ασυνήθιστα µεγάλος
αριθµός παραγγελιών γεγονός που οφείλεται στον
ήπιο καιρό.

Προωθεί τα µεγάλα
της η Kubota
Η Kubota έχει ξεκινήσει
την προώθηση της νέας
της Σειράς µεγάλων τρακτέρ M7002. Πρόκειται
για µία Σειρά τριών µοντέλων που καλύπτουν
ένα φάσµα των 130-170
ίππων και αποτελεί την
πρώτη που διαθέτει κινητήρα προδιαγραφών ρύπων Stage V. Παράλληλα
τα µοντέλα της σειράς διαθέτουν κιβώτιο έξι ταχυτήτων powershift που
συνδυάζεται άριστα µε το
νέο κινητήρα.

Από την Agricon AE
η διανομή των Arbos
στην ελληνική αγορά
Περιοδεία για τα
Case IH Versum

Καλή χρονιά
το 2018 για BayWa
Στα 16,6 δις ευρώ διαµορφώθηκαν τα έσοδα της
BayWa AG το οικονοµικό
έτος 2018, µία αύξηση µισού δις σε σχέση µε το
2017. Αυτό οφείλεται σύµ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Η νέα Σειρά µοντέλων
τρακτέρ Case IH Versum
που έκανε ντεµπούτο στη
SIMA, έχει ξεκινήσει να
κάνει την εµφάνισή της και
σε άλλες κλαδικές εκθέσης. Επόµενη στάση για τα
τρακτέρ των 100-130 ίππων ήταν στην Πολωνία
και παρουσιάστηκε ως ένα
µηχάνηµα που σκοπό έχει
να ικανοποιήσει τους
αγρότες που επιθυµούν να
έχουν όλη την τελευταία
τεχνολογία αλλά σε συµπαγές µέγεθος.

Η συμφωνία για τα τρακτέρ και τα ανταλλακτικά
της ιταλικής φίρμας επισφραγίστηκε στην Αθήνα
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την νεοϊδρυθείσα εταιρεία Agricon ΑΕ εµπιστεύθηκε η φιλόδοξη κατασκευάστρια
αγροτικών µηχανηµάτων Arbos, για την αντιπροσώπευση των τρακτέρ της στην ελληνική αγορά, µε το ντιλ να επισφραγίζεται
µε την υπογραφή της σχετικής αποκλειστικής µακροχρόνιας συµφωνίας.
Η συµφωνία περιλαµβάνει τη διανοµή των
σειρών τρακτέρ της Arbos και των ανταλλακτικών της σε όλη την Ελλάδα και δηµιουρ-

γεί τη βάση για την πιο σηµαντική επέκταση της Arbos στην Ευρωπαϊκή Μεσογειακή
περιοχή. Σηµειώνεται εδώ πως η Agricon,
σύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύπου, διαθέτει ένα δοµηµένο δίκτυο το οποίο έχει στόχο να επεκτείνει µε επιπλέον 16 νέους συνεργάτες (τοπικούς αντιπροσώπους) σε όλη την Ελλάδα.
Η Arbos και η σειρά των τρακτέρ της είναι
ιδανική για τη δηµιουργία µίας ανταγωνιστικής εναλλακτικής και φέρνει νέες επιλογές για τις ανάγκες του Έλληνα αγρότη,
αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής εται-
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Νέα λιπάσματα
Complet Soluble
από την Gavriel
Η Gavriel ανανεώνει την εικόνα της αλλά και την γκάµα της.
Έτσι κυκλοφορεί την ολοκαίνουρια premium σειρά υδατοδιαλυτών λιπασµάτων Complet Soluble, επιλογή όπως αναφέρει η εταιρεία για άµεσα αποτελέσµατα και γρήγορη ανταπόκριση των φυτών ακόµα και εάν αυτά προέρχονται από συνθήκες stress. Σύµφωνα µε την Gavriel:
Τα Complet Soluble, παρέχουν ολοκληρωµένη γκάµα
τύπων δίνοντας την δυνατότητα για την επιλογή του ιδανικού τύπου ανάλογα το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.
Όλοι οι τύποι περιέχουν ενισχυµένη συγκέντρωση ιχνοστοιχείων: Fe:1000 ppm, Β:425 ppm, Cu: 85 ppm, Mn:
425 ppm, Mo: 42 ppm, Zn: 90 ppm. Παρέχουν ισχυρή θρέψη και τα φυτά αντιδρούν έντονα και άµεσα. Για παράδειγµα ο παραγωγός πετυχαίνει άριστη εγκατάσταση της νεοφυτεµένης καλλιέργειας, γέµισµα και αύξηση του όγκου
του καρπού, ή ωρίµανση - κοκκίνισµα του καρπού καλύτερη γεύση και άρωµα.
Όλα τα ιχνοστοιχεία είναι µε την καινοτόµο µορφή IDHA
τα µόνα άµεσα βιοδιασπώµενα. Έτσι αποφεύγεται η συσσώρευση των χηλικών παραγόντων στο έδαφος και άρα η υποβάθµιση τόσο του εδάφους
όσο και της καλλιέργειας.
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται είναι άριστης
ποιότητας, υψηλής διαλυτότητας και βοηθούν στην µείωση του pH ευνοώντας την
καλύτερη απορρόφηση όλων
των θρεπτικών συστατικών από την ρίζα.
Όλοι οι τύποι είναι κατάλληλοι για υδρολίπανση ή και
για διαφυλλική εφαρµογή.
ρείας, που αποτελεί επιχειρηµατικό βραχίονα του οµίλου Lovol.

Η βάση των µηχανηµάτων της Arbos
Η βάση κλειδί για τις πωλήσεις θα χτιστεί πάνω στα στενού και χαµηλού προφίλ 3000/4000 F τρακτέρ από 50 έως 110
ίππους που θα καλύψουν τις ανάγκες των
επαγγελµατιών αγροτών και ειδικά στους
αµπελώνες και τους οπωρώνες. Επιπλέον
προϊόντα όπως η σειρά 4000 E προορίζεται
για µία καλή εναλλακτική για µεσαίου µεγέθους εκµεταλλεύσεις που επικεντρώνονται στην καλλιέργεια λαχανικών, αναφέρει το δελτίο τύπου. Σηµειώνεται εδώ πως
τα τρακτέρ της Arbos κατασκευάζονται στις
εγκαταστάσεις της Goldoni, την οποία η
Lovol Arbos Group Spa, εξαγόρασε αρχές

Η εξαγορά Goldoni
Η Lovol Arbos Group εξαγόρασε την
Goldoni το 2016, µε τα τρακτέρ της
φίρµας να σχεδιάζεται να αντικατασταθούν εξολοκλήρου από τα Arbos

του 2016, ως µέρος του business plan της
για την αναγέννηση της φίρµας µε το χαρακτηριστικό πετρόλ χρώµα.
«Είµαστε περήφανοι που ξεκινάµε αυτή
τη νέα προσπάθεια µε έναν οργανισµό που
επιδεικνύει επαγγελµατισµό και δυνατή οργάνωση. Η Arbos στην Ελλάδα θα γίνει σύντοµα σηµείο αναφοράς για τους αγρότες.
Το 2019 αναµένουµε να µπει η Ελλάδα στο
top 10 των πωλήσεών µας», εξήγησε µετά
τις υπογραφές ο διευθυνητής Πωλήσεων,
Marketing και Aftersales του Arbos Group,
Masimo Zubelli.
«Το τριετές επιχειρηµατικό πλάνο είναι µία
πρόκληση, αλλά η οµάδα µου θα παρέχει
100% στήριξη ώστε να πετύχει», εξήγησε από
την πλευρά του ο διευθυντής Περιφερειακών
Πωλήσεων του Arbos Group, Oscar Messori.
«Αυτή η οµάδα δούλεψε σκληρά από την
αρχή και έδειξε πάθος και µεγάλη αφοσίωση για να στρώσει το δρόµο για την επιτυχία της Arbos στην Ελλάδα. Είµαστε σίγουροι ότι θα προσθέσουµε ακόµα ένα λαµπρό
αστέρι, στον αστερισµό των επιχειρήσεών
µας» είπε ο Ιωάννης Τζανιδάκης, πρόεδρος
και διευθύνον σύµβουλος της Agricon SA,
που ιδρύθηκε αποκλειστικά για τη δραστηριότητα αυτή, στην Αθήνα το 2019.

Η υβριδική γεωργία
στην Agritechnica
Έναν νέο ορισµό, αυτόν της «υβριδικής γεωργίας» αναµένεται να φέρει στο προσκήνιο η µεγαλύτερη παγκοσµίως έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων, Agritechnica
2019 το Νοέµβριο στο Αννόβερο, η οποία συνδυάζει
τις καλύτερες πρακτικές συµβατικής και βιολογικής
γεωργίας µε την τεχνολογία να ακολουθεί αναλόγως.
Η τεχνολογία αυτή αναµένεται να έρθει να υπηρετήσει τις νέες περιβαλλοντικές συνιστώσες της γεωργίας
που ορίζει η ΕΕ µε τους κανονισµούς για τα λιπάσµατα
και τα φυτοπροστατευτικά, µε τους κατασκευαστές µηχανηµάτων να θέλουν να προσαρµοστούν αναλόγως.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Θυμάμαι χωρίς
να πονάω
∆ιαχρονικό: Ξεχνώ δε σηµαίνει
διαγράφω τα πάντα από τη µνήµη
µου. Ξεχνάω σηµαίνει θυµάµαι
χωρίς να πονάω. Μ. Λουντέµης
Αγροτικά εισοδήµατα: Οι
αγρότες από τους νοµούς Λάρισας,
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και
Αιτωλοακαρνανίας δήλωσαν
σωρευτικά, τα περισσότερα
εισοδήµατα από αγροτική
επιχειρηµατική δραστηριότητα, το
2018 (οικονοµικό έτος 2017). Στη
Λάρισα δηλώθηκαν αγροτικά
εισοδήµατα 98,9 εκατ. ευρώ, στο
Ηράκλειο 63,9 εκατ. ευρώ, στη
Θεσσαλονίκη 61,6 εκατ. ευρώ, στην
Αιτωλοακαρνανία 60,7 εκατ. ευρώ,
στη Μεσσηνία 53,3 εκατ. ευρώ, στις
Σέρρες 50 εκατ. ευρώ και στη
Φθιώτιδα 50 εκατ. ευρώ.. Το
94,9% είχε
εισόδηµα έως
10.000 ευρώ.
Από 20.000
µέχρι 30.000
ευρώ δήλωσε
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
το 0,69% των
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
αγροτών, ενώ
από 50.000 ως
70.000 ευρώ το 0,04% αυτών.
Ψυχή=Ύπαιθρος: «Η ψυχή
της χώρας δε νοείται δίχως την
ύπαιθρο. Τόσο η ύπαιθρος όσο και
η πολωνική γεωργία γενικότερα,
σηµειώνουν πρόοδο. Η πολωνική
Silesia πρέπει να είναι πυρήνας
ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Η
Πολωνία χωρίς το πολωνικό χωριό
δεν θα είχε ψυχή. Το πιστεύω αυτό.
Η πολωνική ύπαιθρος µας δίνει
δύναµη, χαρακτήρα, τεράστια χαρά
και δύναµη που αντλείται από την
παράδοση και τον πολωνικό
πολιτισµό, από τον Χριστιανισµό»,
Mateusz Morawiecki,
πρωθυπουργός Πολωνίας
(euractiv.gr, 27/3/2019)
Καβάλα: Το Επιµελητήριο
Καβάλας σε συνεργασία µε τον
τοπικό Σύλλογο Κτηνοτρόφων
θα προβάλει µέσω των ξενοδόχων
τα κτηνοτροφικά προϊόντα του
νοµού Καβάλας. Στα ξενοδοχεία
της περιοχής, στο εξής, θα
προσφέρονται όλα τα κτηνοτροφικά
προϊόντα της Καβάλας (Νίκος
∆ηµόπουλος, ert.gr,
texnologosgeoponos.gr,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
28/3/2019)

Στην Prowein είδαν ότι μπάζει
η προστασία των εθνικών
σημάτων από τις... εκπλήξεις
των γειτόνων
Για σύγχυση σε εμπορικά σήματα με εθνική
κατοχύρωση, ΠΓΕ και ΠΟΠ προϊόντα
φωνάζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αναγνώριση
Με τη
συµφωνία οι
επιχειρήσεις
της γειτονικής
χώρας µπορούν
να ονοµάζονται
µακεδονικές

Τσίπρας
Η «πυροσβεστική» παρέµβαση Τσίπρα
δεν άµβλυνε
τις ανησυχίες
των Ελλήνων
επιχειρηµατιών

Το κουτί της Πανδώρας φαίνεται πως
άνοιξε η Συµφωνία των Πρεσπών, ειδικά για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα αγροδιατροφής,
που χρησιµοποιούν στην επωνυµία ή
τα εµπορικά τους σήµατα τον όρο «Μακεδονία» και παράγωγά του. Το πρόσφατο κρούσµα στη Prowein του Ντίσελντορφ, όπου οινοποιοί από τη γειτονική χώρα πρόβαλαν τα κρασιά τους
ως «Μακεδονικά» µε ιστορία 2.500 ετών, προκαλώντας σύγχυση στους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης, δεν είναι παρά η κορυφή του «παγόβουνου».
Η ανησυχία των παραγωγικών φορέων και των επιχειρηµατιών του κλάδου,
για το τί µπορεί να επιφυλάσσουν στο
µέλλον, ανάλογες εµπορικές πρακτικές
των γειτόνων, για την τύχη της υπεραξίας των µακεδονικών «brand names»,
δεν µετριάστηκε ούτε από την «πυροσβεστική» παρέµβαση, που επιχείρησε
ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα Σκόπια, όταν ανακοίνωσαν µε τον οµόλογό του Ζόραν Ζάεφ ότι από το Μάιο θα πιάσει δουλειά
η µεικτή διακρατική επιτροπή.
«Πρόκειται για δύσκολο έργο µε αµφίβολη κατάληξη», εκτίµησε ο Α’ αντιπρόεδρος του Εµπορικού Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μανόλης Βλαχογιάννης, σηµειώνοντας πως

«ακόµη κι αν υποτεθεί πως καταλήξουµε σε κάποιες συµφωνίες, πράγµα δύσκολο, αυτές δεν θα είναι δεσµευτικές,
γιατί δεν θα συνοδεύονται από την επικύρωσή τους από τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, διότι δεν υπήρξε
τέτοια πρόβλεψη», είπε στην Agrenda
ο κ. Βλαχογιάννης τονίζοντας πως σε
τρίτες χώρες ίσως υπάρξει θέµα και µε
τα ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς «κάθε αγορά
τα διαχειρίζεται διαφορετικά».
Προβληµατισµό κυρίως για τα ΠΓΕ
-καθώς υπάρχει ο µακεδονικός οίνος
και το µακεδονικό τσίπουρο- διατυπώνει και ο πρόεδρος του παραρτήµατος
Κεντρικής Μακεδονίας, του ΓΕΩΤΕΕ,
χαρακτηρίζοντας τη συµφωνία πρόχειρη και ατελή. «Αναγνωρίσαµε στις επι-

χειρήσεις της γειτονικής χώρας το δικαίωµα να ονοµάζονται µακεδονικές
και να κάνουν χρήση παράγωγα του
όρου στα προϊόντα τους, ενώ οι συνεταιρισµοί (σχήµατα ιδιωτικού δικαίου),
θα µπορούν να κάνουν χρήση του όρου, χωρίς τον γεωγραφικό προσδιορισµό», είπε ο Αθανάσιος Σαρόπουλος.
Την ίδια ώρα, καταλύτη για την επίλυση ενός προβλήµατος του παρελθόντος
χαρακτηρίζει τη συµφωνία, ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Σταύρος Αραχωβίτης ξεκαθάρισε πως τα κατοχυρωµένα ελληνικά ΠΟΠ και ΠΓΕ θα αναγνωρίζονται αυτόµατα από τη γειτονική χώρα, ενώ για τα υφιστάµενα σκοπιανά προτάθηκε να αναγράφεται ευκρινώς η νέα συνταγµατική ονοµασία.

Ανήσυχοι οι Βορειοελλαδίτες επιχειρηµατίες
για τα brand των προϊόντων τους

Ζηµιά
Η συµφωνία
έχει ήδη προκαλέσει µεγάλη
ζηµιά σε 4.000
επιχειρήσεις
µε το όνοµα
«Μακεδονία» ή
παράγωγό του
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Προστασία του ελληνικού οίνου ζητά
ο οινοποιός Βαγγέλης Γεροβασιλείου.

Ανήσυχοι εµφανίστηκαν και οι περίπου 70 εκπρόσωποι φορέων και
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, στη σύσκεψη της 29ης Μαρτίου, µε
τον πρόεδρο της Ν∆. Ο Κωνσταντίνος Χαΐτογλου, της «Αφοί Χαΐτογλου»,
εξέφρασε ανησυχία «µη τυχόν εγερθούν και άλλες αµφισβητήσεις από
τη γειτονική χώρα και δεν ξέρουµε πώς να τις αντιµετωπίσουµε». Από τη
ΜΕΒΓΑΛ η διευθύνουσα σύµβουλος Μαίρη Χατζάκου είπε ότι «η εταιρεία
υπάρχει για 70 χρόνια ως «Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος» και δεν
έχουµε καµία διάθεση να το αλλάξουµε», ο Νίκος Ευθυµιάδης, της
Ευθυµιάδης Κ&Ν-Ραιδεστός εκτίµησε πως πρόκειται για βιαστική και κακή
συµφωνία που δηµιουργεί προβλήµατα στον αγροτεχνολογικό τοµέα, ενώ
ο Άγγελος Ιατρίδης του Κτήµατος Άλφα εξέφρασε τον προβληµατισµό του,
τονίζοντας ότι «όσο καθυστερούµε, το θέµα λειτουργεί εις βάρος µας».

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σε τρεις φάσεις η υλοποίηση
Η πλατφόρµα παρουσιάστηκε τη ∆ευτέρα 1η Απριλίου και
η λειτουργία της θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις µέσα στο
2019. Αρχικά, η δηµόσια βάση
δεδοµένων περιλαµβάνει µόνο
κρασιά προστατευµένων Γεωγραφικών Ενδείξεων στην ΕΕ.
Μέχρι το καλοκαίρι του 2019
θα έχει συµπεριλάβει τα ποτά
και έως το τέλος του τρέχοντος
έτους όλα τα προϊόντα αγροδιατροφής θα είναι µέρος του
eAmbrosia.
Το νέο σύστηµα έχει σχεδι-

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ

>3.400
ΟΝΟΜΑΤΑ

1

ΓΙΑ ΤΑ

2
ΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ

ΦΑΣΗ

3
ΦΑΣΗ

ΚΡΑΣΙΑ

ΠΟΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ
Προϊόντα

Μέχρι το καλοκαίρι
η πλατφόρµα θα έχει
συµπεριλάβει τα ποτά
και έως το τέλος του
2019 όλα τα προϊόντα
αγροδιατροφής
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«Κρίση
αβοκάντο»,
αν ο Τραµπ
φράξει ΗΠΑ
µε Μεξικό

H δίψα για κρασιά από τη
Βουργουνδία έσπασε τα ρεκόρ
στη δημοπρασία του Sotheby’s

Σε λιγότερο από ένα
µήνα θα έχουν
εξαντληθεί στις
προθήκες των
αµερικανικών σούπερ
µάρκετ τα αποθέµατα
αβοκάντο αν ο
Αµερικανός πρόεδρος
Τράµπ κάνει πράξη τη
ρητορική για κλείσιµο
των συνόρων µε το
Μεξικό. Σύµφωνα µε
στοιχεία του USDA,
σχεδόν το 40% των
φρούτων που
φθάνουν στις ΗΠΑ
προέρχονται από το
Μεξικό. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι, οι
εισαγωγές τροφίµων
έχουν ετήσιο τζίρο
ύψους 137 δις
δολαρίων, σχολιάζει
το BBC.

Ένα νέο ρεκόρ κατέγραψε ο οίκος
Sotheby’s κατά την διάρκεια της µεγαλύτερης δηµοπρασίας κρασιού για
την ιστορία του, την Tran-scend-ent
Wines, που πραγµατοποιήθηκε το τριήµερο 29-31 Μαρτίου στο Χονγκ Κονγκ.
Το σύνολο των πωλήσεων ανήλθε
στα 29,7 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας
κατά πολύ την εκτίµηση των 19 εκατ.
δολαρίων. Η αύξηση της ζήτησης για
κρασιά από την Βουργουνδία έδειξε την κυριαρχία του Domaine de la
Romanée-Conti.
Συγκεκριµένα, τα κρασιά Romanée
Conti 1990 Domaine de la RomanéeConti, µε τρεις παρτίδες 12 φιαλών πωλήθηκαν για 347.520 δολάρια η καθεµία. Μια παρτίδα 12 φιαλών DRC’s
Romanée-Conti 198, έφθασε τα 300.113
δολάρια και τρεις παρτίδες 12 µπουκαλιών του Mouton Rothschild 1945 απέφεραν 252.742 δολάρια η καθεµία.
Στην διάρκεια της τριήµερης προσφοράς παρουσιάστηκαν 2,704 παρτίδες κρασιών (16,889 µπουκάλια )
από ιδιωτικά κελάρια του Συλλέκτη
Transcendent. Η σειρά περιλαµβάνει παρτίδες από τους καλύτερους
παραγωγούς οίνου στον κόσµο οι οποίοι προέρχονται από τη Βουργουνδία, τη Σαµπάνια, τη Ρον, τη Μπορντό και διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Παράλληλα, η συγκεκριµένη σειρά Tran-scend-ent είναι η πιο σηµαντική προσφορά που έχει γίνει ποτέ,
µιας και θα παρουσιαστούν τα µεγαλύτερα ονόµατα κρασιού στον κόσµο.

Ενιαία βάση δεδομένων eAmbrosia
για Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης
Ξεκινά η λειτουργία του eAmbrosiaΜητρώο Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης στην ΕΕ, το οποίο
θα δίνει εύκολη πρόσβαση σε
πληροφορίες για όλα τα προϊόντα µε Γεωγραφικές Ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η νέα βάση δεδοµένων θα παρέχει στοιχεία για το προϊόν: αν
δηλαδή βρίσκεται σε στάδιο αίτησης (applied), αν είναι δηµοσιευµένο (published), ή καταχωρηµένο (registered), και παραποµπή στο νοµικό καθεστώς.
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αστεί κατά τέτοιος τρόπο, προκειµένου να αντικαταστήσει τις
τωρινές βάσεις δεδοµένων, που
στην περίπτωση του κρασιού
είναι η e-Bacchus, των ποτών
η e-Spirit-Drinks και του φαγητού η Door.

Εύκολη αναζήτηση
Έτσι, η eAmbrosia θα δίνει
τη δυνατότητα εύκολης αναζήτησης σε εύχρηστο περιβάλλον
και θα ενισχύσει την ανοιχτή
πρόσβαση για παραγωγούς, τις
αρχές των χωρών και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να µάθει
περισσότερα.
Να σηµειωθεί ότι οι Γεωγραφικές Ενδείξεις στην ΕΕ σύµφωνα
µε σχετικό δελτίο τύπου προστατεύουν περισσότερα από 3.400
ονόµατα προϊόντων ώστε να αναδειχθούν τα µοναδικά τους
χαρακτηριστικά και οι ειδικές
παραδοσιακές γνώσεις των παραγωγών τους. Κάθε Γεωγραφική Ένδειξη αφορά τους συγκεκριµένους κανόνες που προσδιορίζουν πώς φτιάχνεται ένα
προϊόν, ενώ λειτουργούν σαν
εγγύηση για την ποιότητα του.

Ανεβαίνει η κλίµακα
για µεγάλα κρασιά
Σχολιάζοντας το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας, ο Jamie Ritchie, παγκόσµιος επικεφαλής στον τοµέα κρασιού
του Sotheby’s, ανέφερε ότι «Τα υπερβατικά κρασιά, όπως εύστοχα ονοµάζονται ορίζουν το ρεκόρ για τις ιδιω-

Οι σηµερινοί συλλέκτες αγοράζουν
για να απολαύσουν τα µπουκάλια.

τικές συλλογές κρασιών υψηλής αξίας και αυτό φάνηκε στην δηµοπρασία
αξίας 30 εκατ. δολαρίων. Το αποτέλεσµα αυτό συνεχίζει την τάση των ρεκόρ µας και σηµατοδοτεί µια σηµαντική στιγµή στην ιστορία των δηµοπρασιών κρασιού, θέτοντας ένα νέο σηµείο αναφοράς στη βιοµηχανία οίνου.
Η κλίµακα, η ποιότητα και η αξία αυτής της συλλογής είναι πρωτοφανής
και το εξαιρετικό αποτέλεσµα είναι ένα από τα καλύτερα, καθώς οι συλλέκτες συνεχίζουν να αγωνίζονται για
τα µεγαλύτερα κρασιά του κόσµου. Η
παρουσίαση στη δηµοπρασία των πιο
σηµαντικών συλλογών έρχεται να καλύψει την ακόρεστη δίψα των σηµερινών φωτισµένων συλλεκτών που αγοράζουν για να ανοίξουν και να απολαύσουν τα µπουκάλια».

Ο Jamie Ritchie, παγκόσµιος επικεφαλής στον τοµέα κρασιού του Sotheby’s.
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εγγυηµένη απορρόφηση παραγωγής για
τουλάχιστον 10.000 τόνους, µε κατώφλι
τα 35 λεπτά το κιλό, υπόσχεται η µεταποιητική βιοµηχανία στο ρύζι τύπου «Καρολίνα», ενόψει της φετινής καλλιεργητικής
σεζόν για να πείσει τους παραγωγούς να
σπείρουν, καθώς το προϊόν, εξαιτίας λαθών
που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν, έχει
καταστεί πλέον δυσεύρετο µε αποτέλεσµα
η τιµή παραγωγού σήµερα να ξεπερνά τα
40 λεπτά το κιλό.
Η πρόταση κατατέθηκε εκ µέρους µελών
του Συνδέσµου Ορυζόµυλων Ελλάδος µε αποδέκτη το Συνεταιρισµό Β’ Χαλάστρας Θεσσαλονίκης και κινείται στη λογική της σύναψης τύπου συµβολαιακής συνεργασίας
µε µέλη της οργάνωσης, η οποία δείχνει
«ζεστή» να την αποδεχθεί.
«Είχαµε µια συνάντηση µέσα στο τρίτο
δεκαήµερο του Μαρτίου και µας ζητήθηκε
να αναλάβουµε να καλλιεργήσουµε Καρολίνες γιατί, πλέον, οι παραγόµενες ποσότητες δεν αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες», τόνισε στην εφηµερίδα Agrenda ο
επικεφαλής του Συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας, Αχιλλέας Καµπούρης. Παραδέχθηκε δε, πως «θα κλείσουµε τη συµφωνία»,
αλλά έσπευσε να σηµειώσει ότι «το πολύ
να πάµε στους 5.000–6.000 τόνους. ∆εν θα
µπορέσουµε να καλύψουµε όλη την ποσότητα που επιζητούν οι µεταποιητές, διότι τα
µέλη µας καλλιεργούν κυρίως µεσόσπερµα ρύζια. Για να καταλάβετε, από τους σχεδόν 50.000 τόνους που συγκέντρωσε ο Συνεταιρισµός το 2018, οι Καρολίνες δεν ξεπερνούν τους 1.500 τόνους».

Συµβόλαια για 20.000 τόνους
Καρολίνα σηκώνει η µεταποίηση
Τη διαπραγµάτευση µεταξύ των δύο µερών επιβεβαιώνει και ο Σταύρος Μπέγκας,
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
«Μπέγκας ΑΕ» αλλά και ταµίας του Συνδέσµου Ορυζόµυλων Ελλάδος, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια πρόταση θα υποβληθεί και
στο Συνεταιρισµό Α’ Χαλάστρας, για να διασφαλιστεί πως θα συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι όγκοι. Η συνεργασία θα αφορά την
καλλιέργεια της ποικιλίας Gloria, εξήγησε ο
κ. Μπέγκας και διευκρίνισε ότι η µεταποίηση, µε δεδοµένη τη ζήτηση από την εσωτερική αγορά και τις ανάγκες για εξαγωγές,
δεν θα έλεγε όχι ακόµη και σε συµβόλαια
για 20.000 τόνους Καρολίνας.
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Η μεταποίηση
αναζητά καλλιεργητές
για τις Καρολίνες
Η ζήτηση από την εσωτερική αγορά και οι ανάγκες
για εξαγωγές οδηγούν τους μεταποιητές να τάζουν
συμβόλαια ακόμα και για 20.000 τόνους, αφού οι
χαμηλές τιμές που πρόσφεραν έως πέρυσι γύρισαν
«μπούμερανγκ», οδηγώντας σε εγκατάλειψη της
καλλιέργειας, σε έλλειψη προϊόντος και αύξηση τιμών
Με την ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας, πάντως, όπως τονίζουν παράγοντες της
αγοράς, οι ορυζώµυλοι κάνουν την ανάγκη
φιλοτιµία, καθώς οι χαµηλές τιµές που πρόσφεραν τελευταία χρόνια, στην ουσία γύρισε «µπούµερανγκ», οδηγώντας σε εγκατάλειψη της καλλιέργειας, σε έλλειψη προϊόντος και εν τέλει σε εκτόξευση της τιµής του.
Αποκορύφωµα αυτής της κοντόφθαλµης,
όπως αποδείχθηκε, τακτικής ήταν η περσινή σεζόν, όταν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις λόγω της τιµής των 22-23 λεπτών το
κιλό που πληρώθηκε η «Καρολίνα» την εµπορική περίοδο 2017-2018, περιορίστηκαν δραστικά τόσο στον κάµπο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, όσο και κυρίως σε εκείνο των Σερρών. Αποτέλεσµα ήταν η παραγωγή του 2018 να είναι πολύ µικρή, µε
συνέπεια το εµπόριο να πληρώνει σήµερα
40 και 42 λεπτά το κιλό, στο χέρι του παραγωγού και παρόλα αυτά να µην µπορεί να
βρει προϊόν για τις παραγγελίες του.

«Κολληµένα» στα 30-31
λεπτά το κιλό τα Indica
Όσον αφορά στα ρύζια της κατηγορίας
Indica (µακρύσπερµα), σύµφωνα µε τον

πρόεδρο του Συνεταιρισµού Κυµίνων, Κώστα Ανεστίδη, οι τιµές ξέφυγαν από τα χαµηλά των 25-26 λεπτών το κιλό, µε τις οποίες άνοιξε η εµπορική σεζόν, αλλά πλέον έχουν κολλήσει στα επίπεδα των 30-31
λεπτών το κιλό, παρά το γεγονός ότι από
τα µέσα Ιανουαρίου 2019, για το συγκεκριµένο τύπο ρυζιού, έχουν επιβληθεί δασµοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εισαγωγές από τρίτες χώρες όπως η Μιανµάρ.
«Την επίδραση της δασµολογικής αυτής
πολιτικής στην τιµή του ρυζιού πιστεύω
θα τη δούµε από την επόµενη εµπορική
σεζόν, αφού φέτος οι µεγάλες βιοµηχανίες γνώριζαν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αγόρασαν έγκαιρα σηµαντικές ποσότητες από τις τρίτες χώρες», εξήγησε ο κ. Καµπούρης.
Ο ίδιος µάλιστα ανέφερε ακόµη στην εφηµερίδα Agrenda πως από την περσινή
παραγωγή της περιοχής, που υπολογίζεται ότι κυµάνθηκε στους 130.000 τόνους
(σ. σ. σε όλες τις κατηγορίες ρυζιού), έως
σήµερα έχει πουληθεί κάτι περισσότερο
από το 50% µε τους συνεταιρισµούς να αξιοποιούν τους αποθηκευτικούς τους χώρους, προσδοκώντας σε καλύτερες τιµές

Ανοιχτή πληγή
τα απλήρωτα

προσεχώς, αφού η εµπορική σεζόν θα συνεχιστεί µέχρι το καλοκαίρι.
Όσο για τη νέα καλλιεργητική περίοδο εκτίµησε πως οι εκτάσεις που θα φυτευτούν πανελλαδικά θα είναι κοντά στα
270.000–280.000 στρέµµατα, εκ των οποίων περίπου 200.000 στρέµµατα στον κάµπο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης.

Προσβλέπει στον πτωχευτικό
κώδικα η «Αφοί Κανάκα ΕΠΕ»
Παρότι η εµπορία ρυζιού εξελίσσεται,
για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, µε ικανοποιητικούς ρυθµούς, εντούτοις, υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της χώρας, οι οποίοι δεν
µπορούν ακόµη να σηκώσουν κεφάλι µετά το οικονοµικό «στραπάτσο» που υπέστησαν πριν τρία χρόνια, όταν η εταιρεία
«Αφοί Κανάκα ΕΠΕ», στην οποία είχαν δώσει τη σοδιά τους, δεν τους πλήρωσε επικαλούµενη προβλήµατα ρευστότητα και
όχι παύση πληρωµών.
Στη δυσµενή αυτή θέση υπολογίζεται
πως βρίσκονται συνολικά σχεδόν 250 αγρότες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι
περίπου 180 παραγωγοί στη ∆υτική Θεσσαλονίκη και διεκδικούν από την εταιρεία,
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«Βλέπουν» ακόμα πιο
ψηλά τα μεσόσπερμα
Βάση στα 32 λεπτά το κιλό, µε τάσεις ανόδου, έχει «χτίσει» την περίοδο
που διανύουµε το ρύζι της κατηγορίας Japonica (τα µεσόσπερµα), µε τη
χρονιά να χαρακτηρίζεται από τους παραγωγούς ικανοποιητική.
«Η τελευταία πράξη που κάναµε, για 2.000 τόνους, σε ποικιλία
Ronaldo, πουλήθηκε στα 32,5 λεπτά το κιλό», ανέφερε ο Αχιλλέας
Καµπούρης και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως «έχει περιθώρια να
τσιµπήσει κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι µπορεί να φτάσει στα 34 λεπτά
το κιλό». Την εκτίµησή του αυτή τη βασίζει στην κινητικότητα που
υπάρχει στις διεθνείς αγορές, αλλά και στο γεγονός ότι ξεκινά σιγά–
σιγά να ζωηρεύει η ζήτηση από τη γειτονική Τουρκία, όπου µέχρι
στιγµής έχουν εξαχθεί γύρω στους 35.000 τόνους ελληνικού ρυζιού.
«Έρχεται το Ραµαζάνι και εκτιµώ πως θα τονωθεί και η ζήτηση» είπε
χαρακτηριστικά. Υπάρχει, πάντως και ο αντίλογος, όπως τον διατυπώνει
ο κ. Μπέγκας, ο οποίος χαρακτηρίζει «ερωτηµατικό» το πώς θα κινηθεί
η Τουρκία στους επόµενους µήνες, δεδοµένου ότι εσχάτως η τουρκική
λίρα καταγράφει εκ νέου διολίσθηση της αξίας της, λόγω προβληµάτων
στην οικονοµία της γειτονικής χώρας.

ποια ήταν υποτιµολογηµένα, γιατί ήταν
ρύζια προς αποθήκευση, τα οποία τα πούλησαν και εκείνα, ενώ εισέπραξαν και το
ΦΠΑ που οι παραγωγοί έπρεπε να αποδώσουµε στην εφορία. Κι εδώ γεννάται
ένα θέµα», ανέφερε στην Agrenda ο παραγωγός Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος έχει προσφύγει στα αστικά και ποινικά δικαστήρια κατά της Αφοί Κανάκα ΕΠΕ, διεκδικώντας το ποσό των 90.000 ευρώ.

µέσω προσφυγών στα αστικά και τα ποινικά δικαστήρια, οφειλόµενα που ξεκινούν
από λίγες χιλιάδες ευρώ και φτάνουν έως
και πάνω από 560.000 ευρώ.
Η υπόθεσή τους, µάλιστα, έχει απασχολήσει και το Τµήµα Προστασίας Περιουσιακών ∆ικαιωµάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, το οποίο µε δελτίο τύπου του, στις 19 Απριλίου 2018, γνωστοποιούσε πως µετά από ενδελεχή έρευνα
διαπίστωσε 22 περιπτώσεις απάτης κακουργηµατικού χαρακτήρα από κοινού
και κατ’ εξακολούθηση, από τέσσερα πρόσωπα, διαχειριστές εταιρείας εµπορίας αγροτικών προϊόντων, που αποκόµισε οικονοµικό όφελος άνω των 590.000 ευρώ, στέλνοντας τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.
Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, όπως αποδεικνύεται από σχετικό αίτηµα που κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
στις 16 Οκτωβρίου του 2018, ζητώντας
να διαταχθεί αναστολή των ατοµικών διώξεων, αλλά και απαγόρευση κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις σε βάρος της, µέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασίας προσφυγής τους

στο άρθρο 104 του Πτωχευτικού Κώδικα,
αναγνωρίζουν πως χρωστούν στους παραγωγούς, αλλά αρνούνται ότι έχουν κάνει παύση πληρωµών.
Μάλιστα στο δικαστήριο προσκόµισαν
υπογραφές πιστωτών τους, που αντιστοιχούν στο 22,46% των συνολικών απαιτήσεων και συναινούν µε την προσφυγή
στο άρθρο 104, µε συνέπεια η Έδρα, παρά την αντίθετη παρέµβαση του δηµοσίου- να τους χορηγήσει περιθώριο τεσσάρων µηνών (σ. σ. ξεκινά από την 5η Φεβρουαρίου 2019, µε τη δηµοσίευση της απόφασης) για να συγκεντρώσουν και το
υπόλοιπο ποσοστό, µέχρι το 61%, που απαιτείται από το νόµο, για να προχωρήσει η εξυγίανση.

Στα 15 εκατ. οι πραγµατικές
οφειλές, λένε οι παραγωγοί
«Με την αίτηση αυτή µαθαίνουµε ότι αναγνωρίζουν ως οφειλές τους σε παραγωγούς ένα ποσό περίπου 9,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το πραγµατικό ύψος των οφειλόµενων υπολογίζουµε ότι είναι γύρω στα 15 εκατ. ευρώ διότι πολλά ρύζια
ήταν ατιµολόγητα κι αρνούνται µάλιστα
να εκδώσουν τα σχετικά τιµολόγια, κά-

Προσεχώς
καλύτερα
Από την περσινή παραγωγή στα
ρύζια της κατηγορίας Indica
(µακρύσπερµα), της περιοχής
της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και
των Σερρών, έως σήµερα έχει
πουληθεί κάτι περισσότερο από
το 50% µε τους συνεταιρισµούς
να αξιοποιούν τους
αποθηκευτικούς τους χώρους,
προσδοκώντας
σε καλύτερες τιµές προσεχώς,
αφού η εµπορική σεζόν θα
συνεχιστεί µέχρι το καλοκαίρι.

Η εταιρεία θα ζητήσει κούρεµα,
οι αγρότες πάνε σε αγωγές
Με την προσφυγή στο άρθρο 104 του
Πτωχευτικού Κώδικα, αν τελικώς εξασφαλίσει την απαιτούµενη συναίνεση των
πιστωτών της, η εταιρεία θα επιχειρήσει
«κούρεµα» των οφειλόµενων σε ποσοστό 30%, αλλά η εκτίµηση του κ. Ανεστίδη είναι πως «όλα αυτά γίνονται για να
κερδίσει χρόνο, διότι όσοι προσφύγαµε
στα αστικά δικαστήρια, δεν καταφέραµε
να βρούµε κανένα περιουσιακό στοιχείο,
ούτε καταθέσεις. Πώς λοιπόν θα πληρώσει έστω και αυτό το 30% αν υποθέσουµε
πως πετυχαίνει την υπαγωγή στο άρθρο
104 του πτωχευτικού κώδικα;». Μένει να
φανεί αν έχει δίκαιο.
Στα δικαστήρια πάντως κατά τον κ. Ανεστίδη έχουν προσφύγει συνολικά πάνω από 75-80 αγρότες (σ. σ. υπάρχει µια
οµαδική αγωγή 45 ατόµων και σειρά από
άλλες µεµονωµένες), οι οποίοι ζητούν αν
µη τι άλλο να τρέξει η διαδικασία, διότι,
όπως λέει µε παράπονο «παίρνουν συνέχεια αναβολές και σε κάποιες περιπτώσεις, παρότι έχουν περάσει σχεδόν τρία
χρόνια, η υπόθεση βρίσκεται ακόµη στο
προανακριτικό στάδιο. ∆εν αντέχουµε άλλο οι παραγωγοί».
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Ψευδοσπορά και μαζί
ψεκασμός προσθέτει
έως 36% στο κριθάρι
Νέες πρακτικές με εγγυημένη πρακτική και προώθηση εξωστρέφειας
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Το όφελος της ολοκληρωµένης και
σωστής ζιζανιοκτονίας είναι µεγάλο
για την απόδοση των καλλιεργειών
και νέες µέθοδοι που προκύπτουν
από την έρευνα αυξάνουν συνεχώς το δυναµικό παραγωγής. Συγκεκριµένα, αύξηση µέχρι και 36%
στη στρεµµατική απόδοση του κριθαριού, όταν συνδυάζεται µε τον
ψεκασµό και την ψευδοσπορά, έ-

δειξαν πειράµατα που παρουσίασε
ο Ηλίας Τραυλός, πρόεδρος της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας
και καθηγητής Γεωργίας και Ζιζανιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο 20ό Πανελλήνιο συνέδριο της ΕΖΕ.
Φιλοσοφία εξωστρέφιας και «ανοιχτών δρόµων» για ενηµέρωση
όλων των ενδιαφεροµένων επιθυµεί ο κ. Τραυλός να χαρακτηρίζει το
παρόν και το µέλλον της ΕΖΕ και σε
αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε το συ-

νέδριο, που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο,
από τις 4 έως τις 6 Απριλίου µε θέµα: Ζιζανιολογία- Προβλήµατα, τάσεις και σύγχρονες προκλήσεις. Οι
οµιλητές συναντήθηκαν την Τετάρτη
το βράδυ σε φιλικό κλίµα στο roof
garden του ξενοδοχείου Marpessa
στον Αγρίνιο και την Πέµπτη στις 9
το πρωί άρχισαν οι συνεδρίες στον
δηµοτικό κινηµατογράφο Άνεσις.
Πάνω από 30% αυξήθηκε η παραγωγή σύµφωνα µε πειράµατα και σε
περιπτώσεις που εφαρµόστηκε µό-
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Πειράµατα
Αύξηση µέχρι και 36% στη
στρεµµατική απόδοση του
κριθαριού, όταν συνδυάζεται
µε τον ψεκασµό και την ψευδοσπορά, έδειξαν πειράµατα

νο ψευδοσπορά χωρίς ψεκασµό. Παράλληλα τονίστηκε κατά το συνέδριο
πως πλέον η εφαρµογή ψευδοσποράς είναι επιδοτούµενη, όταν δεν

διενεργείται χηµική καταπολέµηση.
Παρ’ όλα αυτά η χηµική καταπολέµηση αποτελεί ίσως το πιο χρήσιµο
εργαλείο ζιζανιοκτονίας, πρέπει όµως να συνδυάζεται µε καλλιεργητικές τεχνικές και να γίνεται χρήση
της µε φειδώ, καθώς η ανάπτυξη ανθεκτικότητας από τα ζιζάνια σε δραστικές ουσίες είναι σε πολλές περιπτώσεις ταχύτατη. Έρευνα για νέες
δραστικές ουσίες είναι πάντα απαραίτητη για να υπάρχει εναλλαγή
και να εµποδίζεται ο σχηµατισµός

Το συνέδρειο
της ΕΖΕ έλαβε
χώρα στο
Αγρίνιο, από
τις 4 έως τις
6 Απριλίου
και µε θέµα:
ΖιζανιολογίαΠροβλήµατα,
τάσεις και
σύγχρονες
προκλήσεις.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος µίλησε για την µεγάλη
σηµασία του έργου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας.

Οι οµιλητές συναντήθηκαν την Τετάρτη το βράδυ σε φιλικό κλίµα στο
roof garden του ξενοδοχείου Marpessa και την Πέµπτη στις 9 το πρωί
άρχισαν οι συνεδρίες στον δηµοτικό κινηµατογράφο Άνεσις.
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Εμπειρίες από Έλληνες
ερευνητές του εξωτερικού
Τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας

ανθεκτικότητας, αλλά και για να έχουµε διαθέσιµα όπλα σε περίπτωση που λόγω ανθεκτικότητας καταστούν τα σηµερινά ανεπαρκή.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Σταύρος Αραχωβίτης που βρέθηκε στο Αγρίνιο εξήρε τη συνεισφορά της ΕΖΕ και τη
σηµασία του έργου που επιτελεί,
εξυπηρετώντας όχι µόνο την αύξηση της παραγωγής και του κέρδους του αγρότη, αλλά και την αειφορία του περιβάλλοντος που δώ-

Χηµική καταπολέµηση
Η χηµική καταπολέµηση
αποτελεί το πιο χρήσιµο
εργαλείο ζιζανιοκτονίας,
πρέπει όµως να γίνεται χρήση
της µε φειδώ

θηκε στις τωρινές γενιές και πρέπει να παραδοθεί στις επόµενες υγειές και παραγωγικό και όχι τοξικό και κατεστραµένο.

Σπορές κάλυψης του εδάφους, συγκοµιδή ή καταστροφή των σπόρων
των ζιζανίων µηχανικά ή µε καύση
ήταν µερικές από τις καινοτόµες µεθόδους ζιζανιοκτονίας που παρουσιάστηκαν από τον Νίκο Κορρέ, καθηγητή στο πανεπιστήµιο του Arkansas
στις ΗΠΑ. Οι εν λόγω µέθοδοι έφεραν εντυπωσιακά αποτελέσµατα, ειδικά σε µία εποχή που η ανθεκτικότητα των ζιζανίων στα χηµικά ζιζανιοκτόνα έχει αρχίσει να αυξάνεται επικίνδυνα και υπάρχει περίπτωση αν
δε χειριστούµε όλα τα µέσα που έχουµε, όπως τις καλλιεργητικές τεχνικές
και τη σωστή χρονικά αλλά και ως
προς τον τρόπο εφαρµογής µηχανική καταστροφή, να καταλήξουµε µε
πληθυσµούς ζιζανίων που δεν θα έχουµε όπλα να τους καταστρέψουµε. Σύµφωνα µε τη Νατάσα Τσεκούρα, γεωπόνο από την ερευνητική οµάδα του κ. Τραυλού, πρέπει να δοθεί περισσότερη σηµασία στη χώρα
µας όσον αφορά την εµφάνιση ανθεκτικότητας καθώς ήδη έχουν παρατηρηθεί προβλήµατα µε ζιζάνια σε
καλλιέργειες µεγάλης αξίας όπως το
ρύζι. Επισηµάνθηκε επίσης από τον
κ. Κορρέ στην παρουσίασή του πως
στις ΗΠΑ και συγκεκριµένα στην πολιτεία του Arkansas, οι πόροι για την
έρευνα έρχονται από τους ίδιους τους
παραγωγούς. Υπάρχει ταµείο στο οποίο συγκεντρώνονται χρήµατα από τους παραγωγούς και υπ’ ευθύνη του αντιπροέδρου του πανεπιστηµίου κατανέµονται στην έρευνα για

Η Φραντζέσκα Υδραίου, γεν. διευθύντρια του Ελληνικού Συνδέσµου
Φυτοπροστασίας και ο Θωµάς Γιτσόπουλος απο τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα,
συµµετείχαν στο προεδρείο του συνεδρίου.

Ο Νίκος Κορρές, καθηγητής στο
πανεπιστήµιο του Arkansas.

ΗΠΑ
Οι παραγωγοί του
Αρκάνσας επικοινωνούν
το πρόβληµά τους στο
πανεπιστήµιο και αυτό
βρίσκει λύσεις
τα ζιζάνια. Ακόµη, δίνεται το δικαίωµα στους παραγωγούς να επικοινωνήσουν µε το πανεπιστήµιο για κάποιο δυσεξόντοτο ζιζάνιο στις καλλιέργειές τους και οι ερευνητές να το
µελετήσουν ως προς την ανθεκτικότητά του και να παρέχουν στον παραγωγό λύση για το πρόβληµα.
Έρευνα σε ίδιο µοτίβο διενεργείται και στην Αυστραλία, όχι µόνο από πανεπιστήµια αλλά και από ιδω-

τικές εταιρείες που απασχολούνται
ερευνητές. Σύµφωνα µε τον Πέτρο
Μπουτσάλη, καθηγητή στο πανεπιστήµιο της Αδελαϊδας στην Αυστραλία, το µεγαλύτερο πρόβληµα στη
ζιζανιοκτονία της Αυστραλίας είναι
η εµφάνιση ανθεκτικότητας, καθώς
η εν λόγω χώρα είναι δεύτερη στον
κατάλογο µε τα περισσότερα επικίνδυνα για την παραγωγή ανθεκτικά
ζιζάνια. Σε έναν κατάλογο, στον οποίο οι ΗΠΑ είναι πρώτες και η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 22, αρκετά
υψηλά στο παγκοσµιο στερέωµα αγροτικής παραγωγής.
Εξελίξεις στον τοµέα της ροµποτικής παρουσίασε ο Γεράσιµος Πετεινάτος, καθηγητής στο πανεπιστήµιο
Hohenheim της Γερµανίας: Συσκευές που σκανάρουν το χωράφι, αναγνωρίζουν τα ζιζάνια και ψεκάζουν
αποκλειστικά το κάθε φυτό που δηµιουργεί πρόβληµα έχουν τεθεί σε εφαρµογή. Ακόµη, ροµποτική τεχνολογία ενσωµατώνεται σε τρακτέρ µε
σκοπό την αυτοµατοποιηµένη στοχευµένη ζιζανιοκτονία ακριβώς ανάµεσα στα καλλιεργούµενα φυτά, χηµικά ή ακόµη και µηχανικά µε τους δίσκους σκαλίσµατος να περνάνε χιλιοστά από τη γραµµή των ωφέλιµων
φυτών. Σηµειώθηκε βέβαια από τον
κ. Πετεινάτο πως η τεχνολογία απέχει 10 έως 20 χρόνια από την πλήρη
ανεµπόδιστη εφαρµογή της, καθώς
µέχρι τώρα χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και διόρθωση κατά την εφαρµογή όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τις εξελίξεις στον τοµέα της ροµποτικής παρουσίασε ο Γεράσιµος
Πετεινάτος, καθηγητής στο πανεπιστήµιο Hohenheim της Γερµανίας. Εκεί
τα χωράφια σκανάρονται και ψεκάζονται µεµονωµένα φυτά.
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Επιστροφές ποσών για απενταχθέντες από Σπάνιες Φυλές
Να επιστρέψουν την προκαταβολή που έβαλαν
µέχρι τις 12 Απριλίου καλεί τους δικαιούχους
των Σπάνιων Φυλών που ανακάλεσαν την αίτησή τους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
ώστε να µπορέσουν, αν θέλουν, να συµµετάσχουν στη δεύτερη πρόσκληση. Συγκεκριµένα
η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει πως:
Στο πλαίσιο των απαιτούµενων διαδικασιών
για την έκδοση απόφασης ανάκλησης ένταξης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΟΨΙΜΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Hellenic Agri
Group S.A.

25.000
ΕΥΡΩ

Hellenic Farmers
Company IKE

8.000
ΕΥΡΩ

πράξεων, η ∆ιεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων
και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ,
σε συνέχεια της αριθ. 401/48520/29.3.2018
Υπουργικής Απόφασης προτίθεται να εκδώσει
την απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων.
Ως εκ τούτου όσοι εκ των δικαιούχων της 1ης
Πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 υπέβαλλαν αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους µε
έγγραφο αίτηµα προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση,

και είχαν λάβει οικονοµική ενίσχυση ως προκαταβολή στο πλαίσιο της ∆ράσης 10.1.09, οφείλουν να επιστρέψουν το εν λόγω ποσό της
ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον
αρ. λογαριασµού 6445030050014, αρ. IBAN:
GR 30017101170006445030050014 της Τράπεζας Πειραιώς µε την αιτιολογία « Είσπραξη ΟΠΕΚΕΠΕ από αχρεωστήτως καταβληθέντα για τη
∆ράση 10.1.09».

Άλλη εταιρεία θα
δίνει τους σπόρους,
άλλη θα υπογράφει
τα συμβόλαια, άλλη
θα παραλαμβάνει.
Άγνωστο ποιος θα
πληρώνει...

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να µην χρεωθεί την βαριά πολιτική ευθύνη που σηµαίνει η χρεοκοπία µιας επιχείρησης που ταυτίστηκε µε την αγροτική ανάπτυξη της χώρας για µια ολόκληρη 50ετία,
σηµατοδοτούν οι σπασµωδικές κινήσεις των
τελευταίων ηµερών και η εσπευσµένη «ανάθεση» της περαιτέρω λειτουργίας της επιχείρησης σε αµφιβόλου φερεγγυότητας σχήµατα, όπως είναι το Innovation Brain Cyprous
Limited, το Hellenic Agri Group S.A. και το
Hellenic Farmers Company IKE.
Σηµειωτέον ότι η τελευταία, δηλαδή η
Hellenic Farmers που ακούστηκε πολύ και
από επίσηµα χείλη τα τελευταία 24ωρα, είναι ένα νέο επενδυτικό σχήµα µε 6 µετόχους
και µετοχικό κεφάλαιο 8.000 ευρώ το οποίο
προτάσσει στους σκοπούς του την εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων
ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για µια ολιγάριθµη παρέα τευτλοκαλλιεργητών και καθοδηγητών τους, οι οποίοι δεν φηµίζονται
για το επιχειρηµατικό τους ταµπεραρµέντο,
αντίθετα είναι µεταξύ αυτών που µε πράξεις
ή παραλείψεις και κυρίως ως αυτόκλητοι εκφραστές των παραγωγών, διευκόλυναν έως
ένα βαθµό τη σηµερινή κατάσταση.
Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, εν προκειµένω δια του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα, έχει στο νου της µόνο ένα πράγµα. Να
µην χρεωθεί και µάλιστα προεκλογικά, το οριστικό κλείσιµο της Βιοµηχανίας Ζάχαρης.
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση αγοράζει χρόνο. Γι’ αυτό και µόνο γι’ αυτό, δείχνει να συµµαχεί µε κάθε καλοθελητή, γι’ αυτό προχώ-

Μένει να αποδειχθεί αν τα όσα
ειπώθηκαν στην
τελευταία σύσκεψη υπό τον Πιτσιόρλα θα γίνουν
πράξη.

Προεκλογικές αγωνίες για ΕΒΖ

Όψιμοι επενδυτές
των 8.000 ευρώ και
καλλιεργητικά ρίσκα
ρησε πριν από λίγες µέρες εσπευσµένα στη
µετάταξη των υπαλλήλων της ΕΒΖ, µεταφέροντας το λογαριασµό στους Έλληνες φορολογούµενους. Τώρα, έρχεται να αναθέσει
τη λειτουργία της τελευταίας µονάδας παραγωγής ζάχαρης που έχει αποµείνει, δηλαδή
αυτή του Πλατέως, σε µια ερµαφρόδιτη παρέα ενδιαφεροµένων, η οποία αποτελούσε
εξ αρχής την τελευταία λύση… πριν απ΄ το
βάψιµο για να θυµηθούµε και µια διαφήµιση παλιότερων εποχών.
Πολλά εξ αυτών επιβεβαιώνονται µε την
ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Σερρών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, η οποία και λόγω
καταγωγής δείχνει να έχει καλή πληροφό-

ρηση για τους ενδιαφερόµενους να γίνουν
σε ένα βράδυ επιχειρηµατίες, πάνω στις στάχτες της ΕΒΖ. Η κα Κόλλια-Τσαρουχά , θέτει
σειρά ερωτήσεων: για τα εταιρικά σχήµατα
που εµπλέκονται στις εξελίξεις, για τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΒΖ ΑΕ που µεταβιβάζονται και για τους λόγους για τους οποίους
στις εξελίξεις εµπλέκονται εταιρείες µε λεπτοµέρειες που δηµιουργούν ερωτηµατικά.
Πιο συγκεκριµένα αναφέρει: «Η «INNOVATION
BRAIN CYPRUS LIMITED», που φέρεται ως ο
νέος επενδυτής, εδρεύει στη διεύθυνση Βύρωνος 36, NICOSIA TOWER CENTRE Flat 203,
1096, Λευκωσία, Κύπρος. Όµως οι αγρότες τευτλοπαραγωγοί υπογράφουν «συµφωνητικό παραλαβής σπόρων» µε την κυπριακή
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Πρόκληση η νέα ΚΑΠ για την τράπεζα Πειραιώς
Ο αγροδιατροφικός τοµέας αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας κατά τα επόµενα χρόνια και αυτό το γνωρίζει καλά η τράπεζα Πειραιώς, που επενδύει µε νέα εργαλεία και εστιάζει στις προκλήσεις της επικείµενης Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, επιδιώκοντας παράλληλα να λύσει δοµικές αδυναµίες του κλάδου.
Μάλιστα, ο αναπληρωτής γενικός διευθυ-

ντής Αγροτικής Τραπεζικής της τράπεζας Πειραιώς Άλκης Αλεξάνδρου, µιλώντας σε ειδική
εκδήλωση που διοργάνωσε η EΥ Ελλάδος στις
29 Μαρτίου, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Η
Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί την τεχνογνωσία
και την εµπειρία της για την προσφορά υψηλού επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης, τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την παροχή σύνθετων και παρεµβατικών προϊόντων,

όπως το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Τραπεζικής. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 απαιτεί µια Τράπεζα, που θα αντιλαµβάνεται τις
δραστικά επερχόµενες µεταβολές και θα βρίσκεται δίπλα στις παραγωγικές δυνάµεις της
χώρας, τους αγρότες, τις αγροτικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς». [...].
Η Πειραιώς διατηρεί πολλών ετών ισχυρή θέση στον αγροδιατροφικό τοµέα.» όπως είπε.

Πρωταπριλιάτικη καλοστημένη φάρσα
η εξυγίανση της ζαχαροβιομηχανίας;
Τα γνωστά
ο Πιτσιόρλας
εταιρία “ZAPANA ENTERPRISES LTD”, που εδρεύει στην ίδια ακριβώς διεύθυνση Βύρωνος
36, NICOSIA TOWER CENTRE, Flat 203, 1096,
Λευκωσία, Κύπρος, και της οποίας η παρουσία
και ο ρόλος δεν αναφέρονται. Οι τευτλοπαραγωγοί θα παραδώσουν τα παραγόµενα ζαχαρότευτλα στην «Hellenic Agri Group S.A.», µονοµετοχική εταιρεία, µε µοναδικό µέτοχο την
Ελβετική Εταιρεία EBAG Equity Brain ΑΕ, και
µετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. H “Hellenic
Farmers Company IKE» που συµµετέχει στο
νέο επενδυτικό σχήµα, έχει 6 µετόχους, µετοχικό κεφάλαιο 8.000 ευρώ , και αντικείµενο
εργασιών α) την «εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων» β) την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων και γ) άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών που δεν κατονοµάζονται ακριβώς.».

Tα ερωτηµατικά της Τσαρουχά:
Ποιο είναι το εταιρικό σχήµα.
Πώς διασφαλίζονται οι τευτλοπαραγωγοί
όταν άλλη εταιρεία δίνει τους σπόρους, άλλος θα υπογράψει τα συµβόλαια και σε άλλη
εταιρεία θα παραδώσουν τα τεύτλα.
Με ποια διαδικασία, ποιών περιουσιακών στοιχείων της ΕΒΖ ΑΕ, και µε ποιο τίµηµα, θα γίνει η µεταβίβαση τους στο νέο
επενδυτικό σχήµα;

Συµµαχίες
Η κυβέρνηση
δείχνει να
συµµαχεί µε κάθε
καλοθελητή, για
αυτό προχώρησε
προ ηµερών
εσπευσµένα στην
µετάταξη των
υπαλλήλων
της ΕΒΖ

Κατά τον Πιτσιόρλα
πάντως, πίσω από το
Innovation Brain υπάρχει
ένα δεύτερο επενδυτικό
fund, του οποίου την
ταυτότητα για την ώρα
δεν θέλησε να
αποκαλύψει (σ. σ.
πληροφορίες της Agrenda
αναφέρουν πως είναι το
AnaCap Financial
Partner) κι εµφανίστηκε
βέβαιος πως η συναλλαγή
θα ολοκληρωθεί, σύντοµα,
χωρίς προβλήµατα… και
αν στραβώσει; Αν παρ’
ελπίδα ναυαγήσει η
προοπτική εισόδου του
στρατηγικού επενδυτή θα
ενεργοποιηθεί το σχέδιο
διάσωσης της Πειραιώς,
που προβλέπει
µεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων της ΕΒΖ σε
εταιρείες ειδικού σκοπού
µε στόχο την πώλησή τους
και τουλάχιστον για φέτος
απόσυρση από το κοµµάτι
της καλλιέργειας.

Περισσότερο µε πρωταπριλιάτικη είδηση έµοιαζε, µετά τα όσα έχουν διαµειφθεί για την βιωσιµότητα της ΕΒΖ, ότι
οι παραγωγοί από το πρωί της ∆ευτέρας 1η Απριλίου βρίσκονται στα χωράφια τους και σπέρνουν. Βέβαια, αυτό
αφορούσε εκείνους που παίρνουν το
ρίσκο να καλλιεργήσουν και φέτος,
σε µια σεζόν που ξεκινά µε µεγάλη
καθυστέρηση πολλές αβεβαιότητες,
απορίες και αναπάντητα ερωτηµατικά και µε ένα εύρος ζηµιών τόσο για
την καµπάνια και τη λειτουργία στο
εργοστάσιο στο Πλατύ, το µόνο δηλαδή εν λειτουργία.Τώρα, όσον αφορά
αυτά που ανακοινώθηκαν, µετά την
σύσκεψη της Κυριακής 31 Μαρτίου,
αντιπροσωπείας παραγωγών,µε τοναναπληρωτή υπουργό Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα και
το διαχειριστή του fund Innovation
Brain, Λούκας Φέκερ ως εκπρόσωπος του επίδοξου στρατηγικού επενδυτή της ΕΒΖ, µένει να αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται για µια καλοστηµένη...φάρσα, ειδικά στο κοµµάτι που
αφορούσε στη βελτίωση του τιµολογίου και τις διαβεβαίωσεις για πληρωµές. Ειδικά στο σκέλος των φερόµενων διαβεβαιώσεων Φέκερ:
να υπάρξει βελτίωση του τιµολογίου στην κατηγορία του χαµηλού
(σ.σ. 11 pol) ζαχαρικού τίτλου, ώστε
να πληρωθεί µε 32 ευρώ ο τόνος, α-

ντί των 28 ευρώ, που ίσχυε µε το τιµολόγιο της ΕΒΖ, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις υπόλοιπες κατηγορίες
και εκτός από το δωρεάν σπόρο,
να βοηθήσει µε τα λιπάσµατα και τα
φυτοπροστατευτικά, τα οποία οι αγρότες θα αποπληρώσουν µε την εκκαθάριση.
να υπογράψει µαζί τους συµβόλαια, που θα περιληφθούν όλα αυτά, µέσα στο επόµενο δεκαήµερο.
στο θέµα της πληρωµής, περίπου 30-40 ηµέρες µετά την παράδοση της σοδειάς, να δίδεται ένα ποσό
από τα οφειλόµενα και η εξόφληση
να πραγµατοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα του 2019.
Το θέµα όµως είναι αν υπάρχουν
όντως τα χρήµατα για να γίνουν αυτά
κι αν τέλει οι εκτάσεις που θα σπαρθούν θα είναι διπλάσιες των 13.000
στρεµµάτων της σεζόν 2018.

Ενεργός ο Πτωχευτικός
Επίσης µένει να αποδειχθεί αν σεζόν 2019 που θα την «τρέξουν» οι τευτλοπαραγωγοί αποκλειστικά µε τον εν
δυνάµει στρατηγικό επενδυτή, που
υπόσχεται το επενδυτικό σχέδιο για
την εξυγίανση της ΕΒΖ, θα αντικαταστήσει αυτό που κατέθεσε στο δικαστήριο η πιστώτρια Τράπεζα Πειραιώς
για υπαγωγή της βιοµηχανίας στα άρθρα 106 β-δ του πτωχευτικού κώδικα.
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Ενιαία έκφραση
και σπάσιμο
«ταμπού»
στο κληρονομικό
δίκαιο ζητά η
αμπελουργία
Συµφωνία όλων των παραγόντων του
κλάδου να δουν σφαιρικά το
συµφέρον της ελληνικής
αµπελουργίας µακριά από
προκαταλήψεις και εύκολες
αναγνώσεις των αιτιών, που έχουν
οδηγήσει τον κλάδο στο τέλµα, θέτει
ως πρώτη και βασική προϋπόθεση η
Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αµπελοοινικών Προϊόντων-ΚΕΟΣΟΕ,
αφήνοντας πίσω την...µαύρη
παρένθεση του ΕΦΚ, που στοίχησε
στον κλάδο πάνω από 100 εκατ.
ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή ο
πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστος
Μάρκου, κατά την εισήγηση του στην
58η τακτική γενική συνέλευση της
οργάνωσης, έθεσε το περίγραµµα των
προτεραιοτήτων, ώστε το στρατηγικό
σχέδιο για την αµπελουργία να µη
αποτελέσει απλά µια διαδικασία
σύνταξης ενός καταλόγου τεχνικών
και επιστηµονικών παρεµβάσεων
χωρίς χαρακτηριστικά οικονοµικού και
κοινωνικού οφέλους.
Κατά τον ίδιο η αποτελεσµατικότητα
του σχεδίου θα εξαρτηθεί κυρίως από
τον βαθµό βελτίωσης της οικονοµικής
θέσης των πρωταγωνιστών της
παραγωγικής διαδικασίας, µε τοµές
πχ. στο κληρονοµικό δίκαιο ή στα
ζητήµατα που µέχρι σήµερα είναι
«ταµπού» , «αγροτικής γης» «διαδοχή»
«αγροτικό επάγγελµα κληρονόµων»
κλπ., παρεµβάσεις ουσίας, είπε.
Αναφερόµενος, στην ανάγκη ενιαίας
συνεταιριστικής έκφρασης, ο κ.
Μάρκου, σηµείωσε πως «τώρα θα
πρέπει να υπάρξει σύνεση και λογική
και να απαιτηθεί από όλους
ανεξαιρέτως, η νοµοθετική
κατοχύρωση της ενιαίας έκφρασής
και της µοναδικής εκπροσώπησης του
συνεταιριστικού κινήµατος της
Ελλάδας.», είπε.

Ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ
Χρήστος Μάρκου.

Ίσα δικαιώματα οι μεγάλοι,
παραπάνω οι μικροί αγρότες
Έναν άλλο δρόμο ψάχνει ο Σταύρος Αραχωβίτης για να «απασφαλίσει» την τροπολογία
για πλήρη εξωτερική σύγκλιση, βάζοντας στο τραπέζι τις ενισχύσεις ανά εκμετάλλευση
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Καλλιεργείται από άλλο όµως... δρόµο το
έδαφος για πλήρη εξωτερική σύγκλιση δικαιωµάτων µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027, παρά τις µέχρι
τώρα προσπάθειες του κυβερνώντος κόµµατος να «ξορκίσει» την σχετική τροπολογία που κατέβασε η οµάδα ευρωβουλευτών, GUE/NGL και οι Πράσινοι.
Εξάλλου, η πρόσφατη επίσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Λιθουανού υπουργού Γεωργίας, η χώρα του οποίου πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση,
αν µη τι άλλο δείχνει αγωνία, πέρα από
την...συναντίληψη που θέλησε η ελληνική πλευρά να παρουσιάσει µετά το πέρας
της συνάντησης.
Τώρα, πως µέσα σε λίγες ώρες οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην οπτική των
δύο χωρών σχετικά µε την ΚΑΠ και την κατανοµή των ενισχύσεων, συγκεράστηκαν,
αποτελεί µάλλον φαινόµενο. Στην κατεύθυνση αυτή, η εξωτερική σύγκλιση όχι µε
µέτρο την ανά εκτάριο ενίσχυση αλλά ως
προς την ανά εκµετάλλευση ενίσχυση αποτελεί σύµφωνα µε τον Σταύρο Αραχωβίτη «ένα δρόµο», που θα λύσει πολύ πε-

ρισσότερα προβλήµατα σύγκλισης µεταξύ των νέων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και των παλαιότερων που είχαν ιστορικά δικαιώµατα, µε το βάρος βέβαια
να πέφτει στις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις, που κατά τον υπουργό δεν έχουν ανάγκη στήριξης.

Επιχείρηση αλλαγής της ατζέντας
«Αποφασίσαµε από κοινού να στηρίξουµε µία προσπάθεια για την ενίσχυση
των µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων
και να στρέψουµε τη συζήτηση πέρα από
την εξωτερική σύγκλιση ανά εκτάριο. Αυτό είναι πιο δίκαιο και πιο αντιπροσωπευτικό των συνθηκών που επικρατούν στην

Επιµένει η Αραµπατζή
Η διάψευση στα περί µη εµπλοκής
στην επίµαχη τροπολογία θα είχε
ενδιαφέρον να προέρχονταν
επισήµως από την πολιτική οµάδα
της GUE/NGL, κι όχι από το
πολιτικό γραφείο Παπαδηµούλη

Ευρώπη και τουλάχιστον στις χώρες τις δικές µας. Η κατανοµή των ενισχύσεων µε
βάση την ανά εκτάριο εξωτερική σύγκλιση ευνοεί τις πολύ µεγάλες εκµεταλλεύσεις, πράγµα που είναι µακριά και από τη
λογική και την πρακτική των δύο χωρών,
αλλά και της λογικής της σύγκλισης που
πραγµατικά θέλουµε σε µια αλληλέγγυα
Ευρώπη.», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας
υπουργός αποδεχόµενος και την πρόσκληση του οµολόγου για συνέχεια της κουβέντας στη Λιθουανία.
Σε κάθε περίπτωση το θέµα παραµένει
«ενεργό», και µένει να φανεί αν η τροπολογία που η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε συµµετοχή µέσω του επικεφαλής Ευρωβουλευτή ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη, κατηγορώντας την αξιωµατική αντιπολίτευση για διακίνηση ψευδών ειδήσεων, θα ενσωµατωθεί εν τέλει στην επικειµένη ΚΑΠ.
Πάντως, από την πλευρά της η τοµεάρχης αγροτικού της Ν∆, Φωτεινή Αραµπατζή υποστηρίζει πως οι ανακοινώσεις Παπαδηµούλη περί µη εµπλοκής της οµάδας
των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, µαρτυρούν πανικό και πως «θα είχε ενδιαφέρον
η διάψευση να προερχόταν επισήµως από
την πολιτική οµάδα της GUE/NGL και όχι
από το πολιτικό του γραφείο».
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Είναι η ΕΕ
«Μουσείο
Γεωργίας»;
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Σε αριθμούς
Τόσο σε ΗΠΑ όσο και σε ΕΕ οι
φάρµες από 1.000 έικρ και
πάνω (όπου ένα έικρ ισούται
µε περισσότερα από τέσσερα
στρέµµατα) κινούνται στο 5%
του συνόλου. Στην Αµερική
πάνω από 35% είναι
µικρότερες από 50 έικρ.

Ασυμφωνία
Ο Μάικλ Γκόουβ, αρµόδιος
υπουργός για θέµατα
γεωργίας στην Αγγλία,
επιµένει ότι τα διατροφικά
στάνταρντ θα διατηρηθούν,
αλλά ο υπουργός Εµπορίου
Λίαµ Φοξ υπερασπίστηκε την
ασφάλεια του κοτόπουλου που
έχει ξεπλυθεί µε χλώριο.

Παράδειγμα
Η συγκοµιδή σιταριού στη
Γαλλία υπερβαίνει κατά πολύ
αυτή των ΗΠΑ, µε την τωρινή
µέση αποδοτικότητα στη χώρα
να είναι περίπου 105,67
µπούσελ ανά έικρ, την ώρα
που στις ΗΠΑ κινείται στα
47,6 µπούσελ ανά έικρ.

«Στους Βρετανούς πολίτες έχει παρουσιαστεί µια ψευδής επιλογή: είτε να ακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές
επιταγές είτε να κατακλυστούν από
αµερικανικά τρόφιµα της πιο χαµηλής ποιότητας», υποστηρίζει ο Γούντι Τζόνσον στην Telegraph. «Είναι
ώρα οι µύθοι να αντιµετωπιστούν
ως αυτό που πραγµατικά είναι: µια
συκοφαντική καµπάνια από ανθρώπους που έχουν τη δική τους ατζέντα
προστατευτισµού», λέει ο Αµερικανός πρέσβης στη Βρετανία.
Κατα τον ίδιο, «οι Αµερικανοί αγρότες έχουν τις ίδιες προτεραιότητες µε εκείνους του Ηνωµένου Βασιλείου. Θα αποτελούσε µια αυθεντικά χαµένη ευκαιρία, αν µας έπειθε
η ιδέα ότι η παραδοσιακή ευρωπαϊκή προσέγγιση στη γεωργία αποτελεί τη µόνη επιλογή για να προχωρήσει µπροστά ο τοµέας της ποιοτικής και αποδοτικής γεωργίας της
Βρετανίας».
Όπως µετέδωσε το Reuters, ο Γούντι Τζόνστον πρόσθεσε ακόµη ότι οι
Αµερικανοί αγρότες χρησιµοποιούσαν
όλα τα επιστηµονικά και τεχνολογικά
εργαλεία για να βοηθήσουν να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που δηµιουργεί ένας παγκόσµιος πληθυσµός
που αυξάνεται, υποστηρίζοντας ακόµη ότι η χρήση ορµονών στην εκτροφή βοοειδών επέτρεπε να παράγεται
περισσότερο κρέας, µε µικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον, χαµηλότερη τιµή για τον καταναλωτή, όντας εντελώς ασφαλές.«Η οποιαδήποτε συµφωνία συνάψουµε µε το ΗΒ
θα πρέπει να αφορά και τη γεωργία.
Η γεωργία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τον Αµερικανό πρόεδρο», είπε
σε ραδιοφωνικό πρόγραµµα του ΒΒC
4 ο Γούντι Τζόνστον. Από την άλλη,

O Αμερικανός
πρέσβης στη
Βρετανία Γούντι
Τζόνστον, με άρθρο
του σημειώνει ότι
«Δεν είναι βιώσιμο
όλος ο κόσμος
να ακολουθήσει
την ευρωπαϊκή
«μουσειακή»
προσέγγιση
στη γεωργία»

ο Γάλλος πρόεδρος Ε. Μακρόν από
την ετήσια διεθνή έκθεση για τη Γεωργία στις Βερσαλλίες, στις 23 Φεβρουαρίου, είχε δώσει το στίγµα ότι
τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα θα
έπρεπε να εξαιρεθούν από τις εµπορικές συζητήσεις ΕΕ-ΗΠΑ.

∆ύο ταχύτητες
Ο σύµβουλος και ερευνητής Μπρίαν Γκάρντερ αναπτύσσει στο agribusinessintelligence το επιχείρηµα ότι αυτό που φαίνεται να µην
έχει καταλάβει σωστά ο Αµερικανός πρέσβης είναι ότι η Ευρώπη έχει στην πραγµατικότητα «δύο γεωργίες»: την υψηλής δυναµικής εµπορική γεωργία της ∆ύσης και τις
κατά κύριο λόγο µικρές φάρµες αγροτών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η σύγχυση των δύο,
συνεχίζει ο ίδιος, δίνει µια πολύ διαστρεβλωµένη εικόνα.

Οι πολιτικές Ερντογάν
αδειάζουν την αγροτική
ύπαιθρο τηςΤουρκίας

∆ιατροφικά στάνταρντ
Όπως υποστηρίζει ο Γκάρντνερ,
αυτό για το οποίο είναι κυρίως επικριτικός ο Αµερικανός πρέσβης στο
ΗΒ είναι η απόρριψη από την ΕΕ της
πρακτικής που υιοθετείται στο κρέας
και άλλα προϊόντα αφού φύγουν από το χωράφι, όπως το πλύσιµο του
κοτόπουλου µε χλώριο, ως ο πιο αποτελεσµατικός και οικονοµικός τρόπος για να αντιµετωπίζονται «πιθανά θανατηφόρα» βακτήρια όπως η
σαλµονέλα και το καµπυλοβακτήριο.
Σύµφωνα µε τον Γκάρντερ, οι Αµερικανοί αξιωµατούχοι είναι απρόθυµοι να παραδεχτούν είναι ότι η βιοµηχανία των χοίρων και των κοτόπουλων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πιο εντατική, µε χαµηλότερα στάνταρντ ευζωίας των ζώων απ’
ό,τι στο ΗΒ και την υπόλοιπη δυτική
Ευρώπη. Στις ΗΠΑ η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου του 1966, προ-

Καλλιεργούµενες εκτάσεις ίσες µε την επικράτεια
της Ολλανδίας έχουν εγκαταλειφθεί στην Τουρκία,
ως απόρροια των αναπτυξιακών πολιτικών του
Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι
οποίες βασισµένες σε έργα υποδοµών και µε
παράλληλο στόχο την αύξηση της κατανάλωσης,
έδωσαν κίνητρο σε περισσότερο από 2 εκατ.
ανθρώπους να µετεγκατασταθούν στα µεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται
πως µετά από 16 χρόνια µε τον Ερντογάν στο τιµόνι

ηγείται της µαζικής εντατικοποίησης
στην εκτροφή και παραγωγή και δεν
καλύπτει τα ζώα στη γεωργία. Στην
ΕΕ οι στόχοι για την ευζωία των ζώων είναι ενσωµατωµένοι στην ΚΑΠ,
µε τις κρατικές ενισχύσεις να βασίζονται στη συµµόρφωση. Επιπλέον,
συνεχίζει ο Γκάρντερ, στην Αµερική τα αντιβιοτικά που χορηγούνται
σε κάθε ζώο στις φάρµες είναι κατά
µέσο όρο πέντε φορές περισσότερα
απ’ ό,τι στο ΗΒ.
Σε ό,τι αφορά τη γεωργία ακριβείας, ο Γκάρντερ υπογραµµίζει ότι εφαρµόζεται ευρέως στη µεγάλης κλίµακας γεωργία της δυτικής Ευρώπης
την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεσµεύεται για χρήµατα στην έρευνα
και ενίσχυση της χρήσης των σχετικών
τεχνολογιών, µε τους Γερµανούς και
τους Γάλλους αγρότες να καταφεύγουν σε αυτές όλο και περισσότερο
τα τελευταία πέντε χρόνια.

της χώρας το ποσοστό όσων εργάζονται στον
αγροτικό τοµέα µειώθηκε στο µισό, φτάνοντας το
15%. Η µετατόπιση αυτή έχει αποδυναµώσει αισθητά
την αυτάρκεια της Τουρκίας στη γεωργία, ένα
ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα κάποτε, µε τους
πολίτες να αισθάνονται σοβαρά τις συνέπειες της
εξάρτησης από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων
καθώς η οικονοµία εισήλθε σε ύφεση το τελευταίο
τρίµηνο του 2018 και οι τιµές των τροφίµων
αυξήθηκαν πάνω από 30%.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Αλλαγές και αυτή τη διετία στην προεδρική θέση της
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Αµπέλου και Οίνου µε τον
Γιάννη Βογιατζή να αναλαµβάνει και πάλι πρόεδρος,
αντικαθιστώντας τον Βαγγέλη Αργύρη ο οποίος και
τον είχε διαδεχθεί τον Μάρτιο του 2017. Μια τυπική
διαδικασία, που έχει προκαθοριστεί µε αµφότερους
τους δύο άντρες να είναι σύµφωνοι. Βασικός σκοπός
της οργάνωσης, αλλά και των δύο διατελεσάντων
προέδρων, η ενδυνάµωση της παρουσίας του
ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού Βασιλική
Θάνου έδωσε την εντολή και από την περασµένη
εβδοµάδα οι αρµόδιες αρχές της εισαγγελίας
Λάρισας...ξετινάζουν τις εκκοκκιστικές µονάδες της
Θεσσαλίας. Στόχος να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες έγινε φέτος η τιµολόγηση του
βάµβακος, µε βάση την υγρασία και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, αν τηρήθηκαν τα συµβόλαια, αλλά και
αν η πληρωµή των παραγωγών έγινε εντός των
χρονικών ορίων που προβλέπει η νοµοθεσία. Ίδωµεν!
Τελικά αποδείχτηκε και στην πράξη το µεγάλο
ενδιαφέρον των παραγωγών για τη βιολογική
γεωργία, µετά το κλείσιµο του συστήµατος. Και
µπορεί να λένε οι γεωτεχνικοί ότι ο αριθµός των
αιτήσεων είναι µικρότερος από τα πρωτόκολλα που
δόθηκαν, γιατί κάποιοι προχώρησαν σε αναθεώρηση
της αίτησής τους, ωστόσο και πάλι είναι µεγάλος. Άσε
που κάποιοι έκαναν αίτηση, παρά το ότι είχαν χαµηλή
βαθµολογία, µήπως παρ’ ελπίδα εγκριθούν. Άλλωστε
τα κίνητρα είναι αρκετά: οι πληρωµές γίνονται πλέον
πολύ πιο σύντοµα, τα ποσά είναι αφορολόγητα, ενώ
και οι δεσµεύσεις από την πλευρά των παραγωγών
δεν είναι πολλές! Εν αναµονή των αποτελεσµάτων!
Να προχωρήσουν σε αλλαγή του ΙΒΑΝ όσοι
αγρότες το επιθυµούν σχετικά µε τη ∆ράση 10.1.4
της νιτρορύπανσης καλούνται οι ενδιαφερόµενοι από
τον Οργανισµό Πληρωµών. Βέβαια, λέει η
ανακοίνωση, η αλλαγή πρέπει να γίνει πριν τη
δηµιουργία πληρωµής από τη ∆ΑΟΚ. Μόνο που δεν
τους είπαν πότε θα γίνει η επόµενη πληρωµή, για να
ξέρουν! Το λέµε εµείς όµως… Είναι για το τέλος της
επόµενης εβδοµάδας, οπότε δεν αποκλείεται κάποιοι
να µην προλάβουν! Εκτός αν το βρουν δικαιολογία οι
αρµόδιοι, για να καθυστερήσουν την πληρωµή… ∆εν
θα ήταν και απίθανο!
Μπορεί η χώρα µας να δικαιούται από την Ευρώπη
επιστροφή 72 εκατ. ευρώ που είχαν δεσµευθεί ως
δηµοσιονοµική διόρθωση από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου της
περιόδου 2000-2006, ωστόσο όσον αφορά την
πολλαπλή συµµόρφωση εκεί µάλλον δεν τα πάµε
καλά. Απέρριψε το Γενικό ∆ικαστήριο την προσφυγή
της Ελλάδας, που ζητούσε την ακύρωση απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία είχε
παρακρατήσει 1,182 εκατ. ευρώ στον γεωργικό
τοµέα. Η έρευνα έδειξε ότι η εφαρµογή του εν λόγω
συστήµατος στη χώρα µας δεν ήταν σύµφωνη µε
τους κανόνες της Ε.Ε. κατά τα έτη 2012, 2013 και
2014. Άρα δεν µας τα στέλνουν πίσω!
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΕΥΑΓ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

«Το αυξηµένο γεωπολιτικό
ρίσκο είναι πια ο κανόνας
και όχι η εξαίρεση. Απειλεί
την πορεία της χώρας µας,
την εύρυθµη λειτουργία της
οικονοµίας, αλλά και των
εξωστρεφών εταιρειών.
Υπάρχει µετατόπιση σε ένα
περιβάλλον αποµάκρυνσης
από πολυµερείς σχέσεις και
τις διεθνείς συνεργασίες».

;

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΝΑΛ

«Εµείς δεν ζούµε για την
καρέκλα […]. Υπάρχει
πόλεµος απέναντι στο χώρο
µας και από τον Αλέξη
Τσίπρα και από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Το σκηνικό του
δήθεν δικοµµατισµού θέλει
δύο για να στηθεί. Το
άρχισε ο κ. Τσίπρας, αλλά
ανταποκρίνεται και ο κ.
Μητσοτάκης».

ΜΙΣΕΛ ΓΟΥΪΛΙΑΜΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Η ζωή µε έχει διδάξει ότι η
ισότητα δεν είναι ένα
αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα
και ότι οι γυναίκες θα
δουλεύουν πάντα το ίδιο
σκληρά για πιο λίγα λεφτά,
αναλαµβάνοντας πιο πολλές
ευθύνες στο σπίτι (σ.σ
σχολιάζοντας τη µειωµένη
αµοιβή της σε σχέση µε
άνδρες συναδέλφους της)».

ΖΟΣΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

«Μετά το παιχνίδι µε την
Μπέρνλι (σ.σ για την
ταραγµένη σχέση του µε
Πογκµπά), µου ζήτησε να
επιστρέψει µόνος του. Tου
είπα να κατέβει λίγο πριν το
γήπεδο και να ειδοποιήσει
τον οδηγό του να τον
παραλάβει. Η Ρολς Ρόις του
ήταν παρκαρισµένη δίπλα
στο πούλµαν της οµάδας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΤΙ ΛΕΣ ΘΥΜΙΟ, Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ

Υβρίδια

Ενώ η αιγοπροαβατοτροφία
βρίσκεται υπό κατάρρευση,
αυξάνονται οι εισφορές από
0,25% σε 0,375% στα τιµολόγια
γάλακτος που εκδίδονται. «Γιατί
να αυξήσουµε τις εισφορές σε
έναν οργανισµό τον ΕΛΓΟ, ο
οποίος είναι ανύπαρκτος και
θεωρούµε ότι ευθύνεται για την
κατρακύλα των τιµών στο
αιγοπρόβειο γάλα;»,
αναρωτιέται ο Γκουροµπίνος.
Kαι να ‘ταν µόνο αυτό;
Έρχεται Πάσχα και άφαντη η
εφαρµογή του νόµου 4492/17
για αναγραφή της προέλευσης
κρέατος στις αποδείξεις των
σηµείων πώλησης;
«Έχει περάσει ενάµιση
χρόνος από την ψήφιση του
νοµοσχεδίου, τίποτε δεν έχει
εφαρµοστεί ακόµα και οι τιµές
στα ελληνικά αιγοπρόβεια
κρέατα έχουν εξευτελιστεί»,
συνεχίζει ο Θεσσαλός.

Ποιος λέει ότι
ο Αχελώος δεν
µπορεί να έχει
τη δική του
Silicon Valley;

∆ειλοί, µοιραίοι και άβουλοι αντάµα
Κάτι ψήνεται εδώ και καιρό εκεί στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας
και εµποδίζεται η έναρξη υποβολής των φετινών δηλώσεων της
ενιαίας ενίσχυσης. Φταίει το χρωστούµενο 7εύρω στη µηχανοπαρέα που ‘χει ήδη πάρει µύριο για το τίποτα; Φταίει το γεγονός
ότι εκεί στην Καβάλας αποφάσισαν να το δουν αλλιώς; Φταίει
το θολό τοπίο από τη λήξη της άτυπης παράτασης του ενός έτους για τη µη υποχρεωτική αναγραφή ΑΤΑΚ στα δηλωθέντα
αγροτεµάχια και η νέα παράταση για τα µισθωµένα χωράφια;
Ή µήπως «φταίει το ζαβό το ριζικό µας!» που λέει κι ο ποιητής.
Τώρα κάτι ακούγεται για άνοιγµα των πυλών από βδοµάδα...

Κερασµένα

Ανακατοσούρα

Ερασιτέχνες

Για πάν ενδεχόµενο εγκρίθηκαν
στο Μέγαρο της Βάθη, µε ένα
διχίλιαρο ευρώπουλα οι δαπάνες
που θα προκύψουν από
κεράσµατα καφέ, νερών, χυµών
κ.λπ., προµήθειες εθιµοτυπικών
δώρων, διερµηνείες, δαπάνες
δηµοσίων σχέσεων κατά τη
διάρκεια των συσκέψεων και
εθιµοτυπικών επισκέψεων τον
µήνα Απρίλιο του 2019. Κι αν
δεν πατήσει άνθρώπος;

Τι τα θέλει ο υπουργός της
πλατείας και µιλάει για την
προστασία των µακεδονικών
προϊόντων, αφού γνωρίζει πως
το όλο θέµα µπάζει και οι
γείτονες κάνουν ό,τι περνάει από
το χέρι τους προκειµένου να
σφετεριστούν µπράντες µε
ιστορία ετών. Φάνηκε εξάλλου
και στην Prowein. Όσο για τις
δεσµεύσεις Ζάεφ για διορθώσεις
στα διαφηµιστικά έντυπα...

Kαλά, στο τέλος θα πουν ότι οι
κτηνοτρόφοι φταίνε που πέφτουν
οι τιµές στο γάλα γιατί δεν
δηλώνουν την οικιακή
κατανάλωση κι αυτή των ζώων
τους. Κάτι τέτοια θέµατα, και
άλλα γραφειοκρατικά εµπόδια,
που επιφέρουν πρόστιµα, βάζει η
ΚΥΑ, ξεσηκώνοντας τον Κακαβά,
που µιλά για ερασιτέχνες. Κι’
αυτό γιατί ακούνε τους
«κολλητούς» κι όχι τους ειδικούς.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Σίγουρα θα ‘χει
ενδιαφέρον, η
επίσκεψη του
Σκοπιανού οµολόγου
στην Ελλάδα για
το φόρουµ της
αγροτοδιατροφής, µε
επιχειρήσεις και από τη
Βόρεια Μακεδονία, οι
οποίες πνέουν µένεα
για τη συµφωνία.
Το 2019 (ποια µέρα,
µήνα, ώρα;) θα
είναι λέει Λαρισαίος
υφυπουργός της
πλατείας πανέτοιµος
ο διαγωνισµός για την
αναλογιστική µελέτη
(το παλεύουν ακόµα;)
για να µπουν και άλλα
αίτια στον ΕΛΓΑ.
Εξάλλου, η κλιµατική
αλλαγή έχει δρόµο...

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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«Κakistocracy»
λένε στην Οξφόρδη

Τρίμματα

K

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ

ε τρεις εκλογικές αναµετρήσεις προ των πυλών και την προεκλογική διαδικασία σε πλήρη ανάπτυξη, ποιος να ασχοληθεί
σοβαρά µε τα θέµατα της αγροτικής
παραγωγής και την ανασυγκρότηση
του αγροτικού χώρου. «Μέχρι τα Χριστούγεννα», είχε πει ο Αραχωβίτης,
«φέρνουµε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς»! ∆εν
διευκρίνισε µόνο για ποια Χριστούγεννα µας µιλούσε!

Στον τόπο το χορό
Ζουν πολλοί από τους ιθύνοντες
µε την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται
να γίνουν πολλά, τις λύσεις τις έχει
η αγορά. Και πράγµατι! Η επιστήµη
κάνει πολλή δουλειά. Στα αγροτικά
εφόδια π.χ. οι προσφερόµενες λύσεις είναι κάτι το ασύλληπτο. Στον
τοµέα της τεχνολογίας, οι εξελίξεις,
σε κάνουν να µένεις µε το στόµα ανοιχτό! Το µόνο που δεν προχωράει, ούτε βήµα, είναι η οργανωτική
ανασυγκρότηση των συντελεστών
της αγροτικής παραγωγής.

Πιο καλή η μοναξιά
Θέλετε γιατί κάποιοι νοµίζουν πως
είναι καλύτερα έτσι, θέλετε γιατί, ο
χρόνος που πέρασε από την προηγούµενη εµπειρία (των Ενώσεων),
είναι µικρός και η απογοήτευση του
κόσµου µεγάλη, προς το παρόν δεν
βλέπω πολλούς αγρότες να αναζητούν τη λύση στο συνεργατισµό.

Δακότρυπα
Από την άλλη, χωρίς υγιή
συλλογικά σχήµατα στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, όλων η δουλειά, γίνεται δυσκολότερη. Στις επιτραπέζιες ελιές για παράδειγµα, παρά τη µεγάλη ζήτηση που καταγράφεται για
το προϊόν διεθνώς, οι µεταποιητικές και εξαγωγικές µονάδες του κλάδου, δυσκολεύονται να προµηθευτούν τον απαραίτητο όγκο προϊόντος, ειδικά µε

τις σωστές προδιαγραφές. Βέβαια,
ο κλάδος πηγαίνει καλά, θα µπορούσε να πάει όµως και καλύτερα!

Σχέση φιλοσοφική
Μόνο ένας σ’ αυτή
τη χώρα, στήνει
τον τιµοκατάλογό
του κατά βούληση.
Κι έτσι και κάνει
κανείς ότι δεν
πληρώνει του
κόβει... την
ταχύτητα! Ο λόγος
για τον γνωστό
µηχανογράφο,
o οποίος, όχι
µόνο τους έχει
βάλει όλους στο...
σαλβάρι του αλλά
τους χορεύει και
στο ταψί! Ωφείλω
να παραδεχθώ
ότι το µοιράζει το
χρήµα, άλλωστε,
τον διανοµέα κάνει!

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
τοµέας σηµατωρός για την ανάπτυξη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, παραµένει εδώ και χρόνια ο αµπελοοινικός. Γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί τα οινοποιεία έχουν ξεπεράσει τα χίλια, γιατί, σε πολλές περιπτώσεις, ο ρόλος αµπελουργού
και οινοποιού ταυτίζεται, γιατί, το
παραγόµενο τελικό προϊόν αντέχει
στο χρόνο, γιατί, η σχέση των ανθρώπων µε το αµπέλι και το κρασί,
είναι πάνω απ’ όλα… φιλοσοφική!

Πες το, του γαλατά
∆εν συµβαίνει το ίδιο, ας πούµε,
µε τα γάλατα και τη φέτα. Στις δυσκολίες που καταγράφονται συχνά,
στη συνεργασία των αιγοπροβατοτρόφων µε τις τυροκοµικές επιχειρήσεις, έχει προστεθεί τα τελευταία
χρόνια και η «ανισοµέρεια» της αγοράς που διαµορφώνουν οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις «δύο ταχυτήτων», δηλαδή ελευθέρας βοσκής
και εντατικές κλειστού τύπου. Στη
µια π.χ. ο γαλατάς βρίσκει αρώµατα
και συστατικά υψηλής διατροφικής
αξίας, στην άλλη βρίσκει ποσότητα, οµοιογένεια, ενδεχοµένως και
µικρότερο µικροβιακό φορτίο. Για
να βγάλει τον τιµοκατάλογο, χρειάζεται τη βοήθεια του Τσιατούρα!

Γαργαλιέμαι
Μόνο ένας σ’ αυτή τη χώρα,
στήνει τον τιµοκατάλογό του
κατά βούληση. Κι έτσι και κάνει κανείς πως δεν πληρώνει του κόβει... την ταχύτητα! Ο λόγος για τον γνωστό
µηχανογράφο, ο οποίος, όχι µόνο τους έχει βάλει όλους στο... σαλβάρι του αλλά τους χορεύει και στο ταψί! Ωφείλω να παραδεχθώ
ότι το µοιράζει το χρήµα, άλλωστε, τον διανοµέα κάνει!

άθε πρωί, οι συντάκτες του Oxford
English Dictionary (OED) στέλνουν ένα email µε τη λέξη της ηµέρας στους
συνδροµητές τους. Συχνά πρόκειται
για µια ελάχιστα γνωστή λέξη µε επίκαιρη συνάφεια. Το Σάββατο 30 Μαρτίου, την ηµέρα
που το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν προγραµµατισµένο να ξυπνήσει για πρώτη φορά στη ζωή
του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λέξη της
ηµέρας ήταν «kakistocracy». Πρόκειται για ένα
ουσιαστικό του 19ου αιώνα, το οποίο µας λέει
το Λεξικό ότι σηµαίνει «κυβέρνηση που είναι η
λιγότερο κατάλληλη ή λιγότεροι ικανοί πολίτες
ενός κράτους» Προέρχεται από την ελληνική
λέξη «κάκιστος», που σηµαίνει «ο χειρότερος».
Θα ήταν άδικο να καταδικάσουµε όλους ή ακόµη και µια πλειοψηφία των Βρετανών βουλευτών κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά συλλογικά, κατάφεραν να οδηγήσουν την χώρα τους
στο χείλος της καταστροφής. Οι επόµενες δέκα ηµέρες θα φέρουν στο φως το δράµα του
Brexit, το οποίο για τρία χρόνια έχει ζορίσει το
σύνταγµα του Ηνωµένου Βασιλείου, έχει απειλήσει την κοινωνική του συνοχή, έχει τροµοκρατήσει τις επιχειρήσεις του, έχει τροµάξει τους
φίλους και έχει ενθουσιάσει τους εχθρούς του.
Όπως έχουν τα πράγµατα, το Ηνωµένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ
χωρίς συµφωνία
στις 12 Απριλίου.
Υπάρχουν δύο τρόποι να αποφευχθεί αυτό. Ο πρώτος είναι το ΚοινοΤOY ΠΗΤΕΡ ΚΕΛΝΕΡ*
βούλιο να ψηφίσει τη συµφωνία
αποχώρησης, αφού την έχει µέχρι στιγµής απορρίψει τρεις φορές. Σε αυτή την περίπτωση, το Ηνωµένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ µε έναν πιο τακτικό τρόπο στις 22
Μαΐου, αν και µε µεγάλες αµφιβολίες για τη
µακροπρόθεσµη φύση των σχέσεων Ηνωµένου Βασιλείου-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο δεύτερος δρόµος που οδηγεί µακριά από
το χείλος του γκρεµού, είναι το Ηνωµένο Βασίλειο να επεκτείνει την παράταση της παραµονής στην ΕΕ και µετά από τις 22 Μαΐου. Αυτό θα γινόταν είτε µε την ΕΕ να συµφωνεί σε
ένα αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου για παράταση είτε το Ηνωµένο Βασίλειο να ασκήσει
το δικαίωµα της ανάκλησης της απόφασής του
να αποχωρήσει από την ΕΕ.
[…]Εάν δεν συµφωνηθεί καµία πρόταση αυτή
την εβδοµάδα, τότε οι πιθανότητες ενός Brexit
χωρίς συµφωνία την επόµενη εβδοµάδα, θα
αυξηθούν. ∆εν πιστεύω ότι θα συµβεί αυτό[...].
Ό,τι και να συµβεί, η Βρετανία και η ΕΕ έχουν
ένα µοιραίο 15ηµερο µπροστά τους.
*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΗ
ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE
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Muhammad Yunus

ΑΘΗΝΑ

Ο τραπεζίτης των φτωχών
Ο νομπελίστας καθηγητής θεωρείται δημιουργός των μικροπιστώσεων
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

«Σοκαρίστηκα όταν ανακάλυψα ότι µια γυναίκα σε χωριό στο Μπαγκλαντές δανείστηκε λιγότερο από ένα δολάριο από τον τοκογλύφο υπό τον όρο ότι αυτός θα είχε
το αποκλειστικό δικαίωµα να αγοράσει ό,τι εκείνη παράγει στην τιµή
που εκείνος αποφασίζει. Όταν η λίστα µου ολοκληρώθηκε είχε 42 ονόµατα που είχαν δανειστεί συνολικά 27 αµερικανικά δολάρια. Έδωσα 27 δολάρια από την τσέπη µου
για να απαλλάξω τα θύµατα (…) Αυτό έχω προσπαθήσει να κάνω από
τότε». Τα παραπάνω είχε µοιραστεί
στην οµιλία παραλαβής του Νόµπελ
Ειρήνης το 2006 από κοινού µε την
Τράπεζα Graamen, ο Muhammad
Yunus που πριν λίγες µέρες αναγορεύτηκε επίτιµος διδάκτωρ στο Τµή-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Σε συνέντευξή του (qz.com) είχε δηλώσει ότι το κοινωνικό
κράτος, µε τα επιδόµατα δε γέννησε ποτέ επιχειρηµατίες και ότι
η φιλανθρωπία δεν δηµιουργεί δραστηριότητα, αλλά είναι µια
εξαρτηµένη κατάσταση-τασσόµενος µε την ανάληψη ρίσκου.

Τράπεζα
του Χωριού
Αποφάσισε να δηµιουργήσει µια ξεχωριστή
τράπεζα για τους
φτωχούς και το 1983
το πέτυχε. Της έδωσε
το όνοµα Grameen ή
Τράπεζα του Χωριού

Υπάρχει δρόµος
Τα επιτεύγµατα του
µικροδανεισµού, λέει,
είναι πολλά, αλλά πρέπει
να εστιάσουµε όχι
στο πόσους φτωχούς
ανθρώπους καταφέραµε
να προσεγγίσουµε αλλά
σε εκείνους που δεν
έχουµε µπορέσει ακόµη
να απευθυνθούµε

Γεννηµένος το 1940 στο
Μπαγκλαντές, σπούδασε στο
Πανεπιστήµιο της Dhaka και σε
εκείνο του Vanderbilt όπου
ολοκλήρωσε το διδακτορικό του
στα Οικονοµικά το 1969. ∆ίδαξε
οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο
Middle Tennessee. Με την
επιστροφή του στο Μπαγκλαντές
διηύθυνε το Τµήµα Οικονοµικών
του Πανεπιστηµίου του
Chittagong. Ήταν επικεφαλής της
τράπεζας Graamen, την οποία
ίδρυσε, το διάστηµα 1983-2011.
Από το 1993 έως το 1995 υπήρξε
µέλος του ∆ιεθνούς
Συµβουλευτικού Γκρουπ για το
Τέταρτο Παγκόσµιο Συνέδριo για
τις Γυναίκες, µε σύσταση του Γ.
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.

Απειλή
Η φτώχεια αποτελεί
απειλή για την ειρήνη,
είχε σηµειώσει το 2006,
εξηγώντας ότι ενεπλάκη
µε το θέµα όταν το 1974
δυσκολευόταν να διδάσκει µε την πείνα παντού
γύρω του

µα Οικονοµικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ και παρακάθισε σε γεύµα µε τη
διοίκηση της Eurobank. Θεωρείται
ο εµπνευστής των µικροπιστώσεων
ως ανθρώπινο δικαίωµα και αποτελεσµατικός τρόπος εξόδου από τη
φτώχεια µέσω µικρών δανείων µε
ευνοϊκούς όρους για κατηγορίες επαγγελµατιών και πολιτών που αντιµετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε χρηµατοδότηση.
Η φτώχεια αποτελεί απειλή για
την ειρήνη είχε σηµειώσει το 2006,
εξηγώντας ότι ενεπλάκη µε το θέµα
όταν το 1974 δυσκολευόταν να διδάσκει εκλεπτυσµένες οικονοµικές
θεωρίες µε την πείνα παντού γύρω
του στο Μπαγκλαντές. Αφού όλες
του οι προσπάθειες να πείσει τράπεζες να δανείσουν χρήµατα στους
φτωχούς απέτυχαν, καθώς δεν τους
θεωρούσαν ικανούς να αποπληρώσουν το χρέος, προσφέρθηκε να
µπει εγγυητής για τα δάνειά τους.
Τότε ήταν που αποφάσισε να δηµιουργήσει µια ξεχωριστή τράπεζα για
τους φτωχούς και το 1983 το πέτυχε. Της έδωσε το όνοµα Grameen
ή Τράπεζα του Χωριού.
Ο καπιταλισµός, σύµφωνα µε τον
ίδιο, πήγε στραβά επειδή ξεκίνησε
µε τη λάθος υπόθεση ότι οι άνθρωποι εµφορούνται µόνο από προσωπικό συµφέρον. Κατά τη γνώµη του, το οικονοµικό σύστηµα ξέχασε το στοιχείο της ανιδιοτέλειας,
και αν η τελευταία ληφθεί υπόψη,
θα έχουµε δύο είδη επιχειρείν: το ένα που αποσκοπεί στη δηµιουργία
κέρδους και το άλλο που λύνει προβλήµατα. Μέσα από έναν ευρύτερο
ορισµό του επιχειρηµατία µπορεί να
αλλάξει ο χαρακτήρας του καπιταλισµού ριζικά, υποστηρίζει ο ίδιος.
Το κίνηµα των µικροπιστώσεων,
προορισµένο να αλλάξει τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων στον αναπτυσσόµενο κόσµο έχει δεχθεί και
κριτική για το κατά πόσο καταφέρνει τελικά να οδηγήσει στην έξοδο από τη φτώχεια και ο Μ. Yunus
φάνηκε εµµέσως να το αναγνωρίζει όταν είπε από την Ελλάδα: «Τα
επιτεύγµατα του µικροδανεισµού
είναι πολλά αλλά πρέπει να εστιάσουµε όχι στο πόσους φτωχούς ανθρώπους καταφέραµε να προσεγγίσουµε αλλά προπάντων σε εκείνους
που δεν έχουµε µπορέσει ακόµη να
απευθυνθούµε. Ο αριθµός παραµένει συγκλονιστικά µεγάλος».

Ραντεβού µε 44
µικρούς οινοποιούς
Την Κυριακή 7 (ώρες 14:0020:00µµ) και τη ∆ευτέρα 8
Απριλίου (ώρες 11:00πµ19:00µµ) οι Μικροί Οινοποιοί,
44 οικογενειακά οινοποιεία που
αναβιώνουν και εξελίσσουν
σπάνιες ελληνικές ποικιλίες από
όλη την Ελλάδα, θα βρίσκονται
στο The Hub Events (Αλκµήνης
5, Πετράλωνα). Η έκθεση θα
πλαισιώνεται από τέσσερα
σεµινάρια: «Ακατέργαστα
διαµάντια του ελληνικού
αµπελώνα», τυφλή δοκιµή µε
τον βραβευµένο sommelier και
οινολόγο Άρη Σκλαβενίτη, ο
Γιάννης Καρακάσης MW θα
συζητήσει τον µηχανισµό
επίδρασης των παλαιών
αµπελιών στην ποιότητα του
κρασιού, ενώ ο Γρηγόρης
Μιχαήλος θα επιλέξει
ξεχωριστά κρασιά που
κοντράρουν τις µέχρι τώρα
αντιλήψεις µας για το κρασί.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Έως 11 Απριλίου η
προσκόµιση δικαιολογητικών
οριστικής ένταξης από τους
δυνητικούς δικαιούχους της
δράσης 4.2.2 για µεταποίηση
γεωργικών προϊόντων µε
τελικό προϊόν µη γεωργικό,
των οποίων οι αιτήσεις έγιναν
αποδεκτές προς στήριξη. Επί
των αποτελεσµάτων
προβλέπεται δυνατότητα
άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής, ηλεκτρονικά
µέχρι τις 11 Απριλίου 2019.
Παράταση προθεσµίας
υποβολής καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων έτους
2018 µέχρι και τη Μεγάλη
∆ευτέρα 22 Απριλίου.
Έως 4 Ιουνίου αιτήσεις για
το Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη
µικρών γεωργικών
εκµεταλλεύσεων».
Μέχρι και τις 28 Ιουνίου
υποβολή αντιρρήσεων επί
δασικών χαρτών για
περιπτώσεις περιοχών όπου οι
προθεσµίες έληγαν µεταξύ 29
Μαρτίου και 8 Μαΐου (σε
Αττική, Θεσσαλονίκη,
Κυκλάδες, ∆ράµα, Κοζάνη).
Παράταση έως 31 Ιουλίου
για την καταβολή της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς στον
ΕΛΓΑ για το έτος 2018.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι προκλήσεις και
οι προοπτικές για
την αγροδιατροφή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στους ρυθµούς
της Freskon
Mετά το κεράσι, το σπαράγγι και τα πράσινα
λαχανικά, το ακτινίδιο και το σταφύλι, φέτος στο
επίκεντρο της έκθεσης Freskon που θα διεξαχθεί 1113 Απριλίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης θα βρεθεί το ροδάκινο. Στα
πλαίσια του διήµερου συνεδρίου που διοργανώνεται
(11-12/04), θα γίνουν οι πρώτες εκτιµήσεις για την
εξέλιξη της παραγωγής τη νέα σεζόν για τα ροδάκινα
και τα νεκταρίνια σε Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα,
Θεσσαλία. Θα συζητηθούν χαρακτηριστικά σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και την Αµερική, θα γίνουν
προτάσεις για την οργάνωση της καλλιέργειας, θα
παρουσιαστούν τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις
για τη διαχείρισή της, καθώς και θέµατα σχετικά µε
τη µετασυλλεκτική µέριµνα και συσκευασία.

Ενηµερωτική ηµερίδα µε
θέµα: «Aγροδιατροφή:
Προκλήσεις και Προοπτικές»
διοργανώνουν στις 10
Απριλίου στις 09:00πµ στο
Συνεδριακό Κέντρο της
Τράπεζας Πειραιώς, στη
Θεσσαλονίκη (Κατούνη 1214) τo Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο, η Τράπεζα
Πειραιώς, το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος
Βιοµηχανιών Ελλάδος και ο
Σύνδεσµος Εξαγωγέων. Θα
εξεταστούν: αγροδιατροφή,
επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξη,
εξωστρέφεια και καινοτοµία.

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Ένας αιώνας
συνεταιριστικής
συναντίληψης
Με αφορµή τη συµπλήρωση 100 ετών ιστορίας, ο
Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Νέας Αγχιάλου «Η
∆ήµητρα» διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις στις
5 µε 7 Απριλίου. Από την πρώτη συνεταιριστική
αλωνιστική µηχανή, που
κατέληξε στη διακίνηση
του ΠΟΠ οίνου Νέας
Αγχιάλου, αποστάγµατος
και επεξεργασία
ελαιόκαρπου, µεταξύ
άλλων, το Σάββατο θα
γίνει ξενάγηση στην
έκθεση «Φέραµε στον
κόρφο µας τα κλήµατα:
Ιστορίες προσφυγιάς και
συνεργατικότητας για
τον οίνο και το αµπέλι» και παρουσίαση του
επετειακού ντοκιµαντέρ «Ένας αιώνας
συνεταιριστικής συναντίληψης και αγώνα: Από την
Ποµόριε της Βουλγαρίας στη Νέα Αγχίαλο», ενώ
την Κυριακή θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια
αναθηµατικού µνηµείου Ιδρυτικών Μελών του
συνεταιρισµού από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από το λίπασµα
στο τρόφιµο
Εκδήλωση µε θέµα «Game changers:
Από το λίπασµα στο τρόφιµο»
διοργανώνει την Παρασκευή 12
Απριλίου, ώρα 17:00-20:30µµ στην
αίθουσα Σταύρος Τορνές (∆ιεθνές
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - Προβλήτα
1, λιµάνι) η Compo Expert Ελλάς.
Η οµιλία του Παναγιώτη Χαµακιώτη

θα έχει θέµα: «Οι προκλήσεις
της σύγχρονης γεωργίας στην
αλυσίδα τροφίµου», ενώ ο Άρης
Κεφαλογιάννης θα παρέµβει σχετικά
µε τον δρόµο προς τις αγορές του
κόσµου για τα ελληνικά ποιοτικά
αγροτικά τρόφιµα. Θα παρουσιαστούν
προγράµµατα, αποτέλεσµα
συνεργασίας παραγωγών,
γεωτεχνικών και ειδικών της
εταιρείας.

52 Agrenda

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Απριλίου 2019

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλούνται
αρνιά
κά µε πιστοποίηση.
Τηλ.6976/396855.

Λακόν
Περιοχή

αρσενιΛάρισα.

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

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

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρθια, τρία
αρσενικά και έξι θηλυκά,υγιή ,γαλακτοπαραγωγά και ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Για πληροφορίες καλέστε στο Tηλ.
6972/867040.
Πωλούνται καθαρόαιµες ζυγούρες Ασάφ.
Περιοχή Ναύπακτος. Τηλ.6976/288400.
Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλακτοπαραγωγής µε τα κατσίκια. Περιοχή Λάρισα.
Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται 75 αίγες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, µε τα κατσίκια τους και µε τα δικαιώµατα τους. Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως
50 κιλά. Περιοχή Αλµυρός Βόλου.
Τηλ.6974/431615.
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 250 γίδια διασταυρωµένα ∆αµασκού και Μούρθια µαζί µε 250 κατσικάκια. περιοχή Πέλλας. Τηλ.6907/710492.
Πωλούνται 60 κατσίκια. Τιµή ευκαιρίας.
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6945/392210,
2393/022497.
Πωλούνται 4 πρόβατα Ασάφ και 2 Χιώτικα.
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6976/967723.
Πωλούνται 40 ζυγούρες, µε τα αρνιά τους,
Φριζάρτα µε Λακόν. Τιµή 120€, συζητήσιµη. Τηλ.6982/113390.
Πωλούνται 2 γίδια ∆αµασκού αρµεγόµενα, περίπου 2 ετών. Περιοχή Πρέβεζα.
Τηλ.6930/448503.
Πωλούνται 250 γίδια µε τα δικαιώµατά
τους. Τηλ.6983/559722.
Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιοχή
∆ράµα. Τηλ.6974/056174.
Πωλούνται 36 πρόβατα Χιώτικα σε κατάσταση εγκυµοσύνης, γεννούν τέλη Μαΐου.
Τηλ.6943/568094.
Πωλούνται 9 γίδες ∆αµασκού και ένας τράγος υψηλής γαλακτοπαραγωγής, αρµεγώµενα. Περιοχή Γρεβενών. Τηλ.6946/663799.
Πωλούνται 100 πρόβατα και 100 αρνιά 3
µηνών φυλής Μυτιλήνης. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6936/990400.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος,
εσοδείας 2018, σε σακιά των 25 κιλών.
Τηλ.6976/516447.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα.
Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται φακή Φαρσάλων βραστερή
καθαρισµένη και ρεβίθια χοντρά κατάλληλα για φαγητό και σπόρο. ∆ιανοµή πανελλαδικά, χονδρική πώληση. Τηλ.6977/594071.

Πωλούνται πρόβατα Χιώτικα, Λακόν και
Γερµανικά, 33 πρόβατα γεννηµένα και 2
κριάρια Λακόν. Τιµή 100€ έκαστο. Περιοχή Λειβαδιά Σερρών. Τηλ.6985/978192.

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

Πωλούνται 300 γίδια. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Μαγνησία. Τηλ.6977/864149.

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

Πωλούνται γουρουνάκια και γουρούνες
ντόπιες σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Χαλκηδόνα. Τηλ.6934/501864.
Πωλούνται
κατσίκια
Τηλ.6984769008.

Σκοπέλου.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
20 έως 100 κιλά. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται αγελάδες και
Holstein. Τηλ.6972/852025.

µοσχίδες

Πωλούνται 40 πρόβατα βελτιωµένα, διασταυρωµένα απευθείας για άρµεγµα. Περιοχή Βέροια. Τηλ.6974/063179.
Πωλούνται δικαιώµατα για αιγοπρόβατα.
Τηλ.6940/726405.
Πωλούνται αρνιά Ασάφ 3 µηνών. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6970/040330.
Πωλούνται 250 πρόβατα γαλλικά. Περιοχή
Σερρών. Τηλ.6975/597849.
Πωλείται µοσχίδα Holstein 22 µηνών σε
κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλούνται 100 γίδια ∆αµασκού. Περιοχή
Κεφαλονιά. Τηλ.6948/572313.

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.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό και
βιολογικό προς 0,20€ το κιλό. Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.
Πωλούνται τριφύλλια Α ποιότητας σε
στρογγυλή µπάλα προς 0,16€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλούνται βιολογικό κριθάρι και βρώµη.
Τηλ.6972/802670.
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.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων.
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται
από πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα
σελοφάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασικό
στοιχείο µε ανεµιστήρες, ανοιγόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email:
jathelas@otenet.gr
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
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.

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

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

Πωλείται οικόπεδο 3.600τ.µ.Περιοχή Θήβα. Τηλ.6977/741338.

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

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.

Πωλείται Αγρόκτηµα 56,5 στρεµµάτων, ποτιστικά, υψηλών προδιαγραφών. Περιοχή
ΤΟΕΒ Φαρσάλων στη θέση Βάλτος, Σταχτόµα Βρισιών Φαρσάλων. Τηλ.6976/974335,
2431/032567.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 2 παγολεκάνες
500300 λίτρων σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6945/934725.

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

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

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

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.

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

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

Πωλούνται 250 µπάλες αγριοτρίφυλλο,
εσοδείας 2018. Τιµή 3€/µπάλα. Περιοχή
Μαρµαριά Τριπόλεως. Τηλ.6946/086912.

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

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

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

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 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.

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

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 5003.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα Λοβάρα µε
µοτέρ και αντλία 7 ίππων, σχεδόν καινούριο.
Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ.6908/383129.
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170,
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικόδενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων,
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται πνευµατική σπαρτική τεσσάρων
σειρών, αχρησιµοποίητη. Τιµή 4.000€. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλούνται δύο χορτοκοπτικά Ιταλίας 5δισκα µε συνθλιπτικό. Τιµή 3.500€
και 5.500€. 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 καινούργια εξαρτήµατα κύλισης διαφόρων τύπων ερπιστριοφόρων: πύροι, δαχτυλίδια, στοιχεία, πέδιλα, ράουλα, βίδες, γωνίες, ακρολέπιδα, µπούσες, ρουλεµάν κ.α. Τηλ.6989/861780.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt, 130 ίππων.
Τηλ.2491/025355 (απογεύµα).
Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200
µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν
καινούργια. Τηλ.6971/675531.
Πωλείται πνευµατική σπαρτική τεσσάρων
σειρών αχρησιµοποίητη 4000 ευρώ. 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.
Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
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 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.
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.
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Πωλούνται ρίπερ Τσίζελ µε 3 νύχια και γκάρι φάρδος 3,60. Τηλ.6972/872921.

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.

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Απριλίου 2019

Πρακτική εξέταση χωρίς παρουσία εκπαιδευτή και ακριβότερα
παράβολα αξίας 113 ευρώ για την ανανέωση του διπλώματος
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Με όχηµα το οποίο δηλώνουν στην
αίτησή τους οι ενδιαφερόµενοι
και πρακτική εξέταση χωρίς την
παρουσία εκπαιδευτή θα διενεργείται η διαδικασία ανανέωσης
διπλώµατος στους άνω των 74 ετών οδηγούς, οι οποίοι µάλιστα
καλούνται να καταβάλουν τέσσερα ηλεκτρονικά παράβολα συνολικού κόστους 113 ευρώ.
Το καθεστώς που ίσχυε µέχρι
πρότινος προέβλεπε ανανέωση
κάθε τρία χρόνια, ενώ ο ενδιαφερόµενος όφειλε να προσκοµίσει
εξετάσεις από οφθαλµίατρο, παθολόγο καθώς και παράβολα αξίας 98 ευρώ.
Πλέον, εκτός από τους γιατρούς
και τα αυξηµένα σε κόστος παράβολα, ο ενδιαφερόµενος πρέπει
να εξετάζεται και στην πορεία, γεγονός που είχε προκαλέσει την
ανησυχία των εξεταστών οδήγησης, αφού η υπουργική απόφαση προέβλεπε και εξακολουθεί να
προβλέπει ότι η εξέταση θα γίνεται στο όχηµα του εξεταζόµενου
και απουσία εκπαιδευτή, υποστηρίζοντας πως η επιµόρφωση των
ηλικιωµένων οδηγών είναι επιτακτική και η ανανέωση της άδειας

Ο ενδιαφερόµενος ηλικιωµένος, άνω των 74 ετών οδηγός, δηλώνει στην αίτηση το όχηµα µε το οποίο
θα διενεργείται η πρακτική εξέταση και υποβάλλει φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του.
θα έπρεπε να συνοδεύεται και από κάποιο επιµορφωτικό σεµινάριο και κάποια πρόσθετη θεωρητική εκπαίδευση.

Οι ειδικές δοκιµασίες

Επιπλέον χρέωση
Αν η άδεια οδήγησης είναι
φθαρµένη ή έχει µεσολαβήσει
αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται
επιπλέον παράβολο 9,02 ευρώ

Σε έγγραφο του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών προς τις
∆ιευθύνσεις Μεταφορών αλλά και
τις ασφαλιστικές εταιρείες τονίζεται ότι κατά την πρακτική εξέταση
των οδηγών άνω των 74 ετών, δεν
διενεργούνται οι ειδικές δοκιµα-

σίες, εξαιρουµένων του ελέγχου
για την προετοιµασία του οχήµατος και επιπλέον, κατά την εξέταση µε δίκυκλο, του ελέγχου για τη
χρήση κράνους και λοιπών προστατευτικών. Επιπλέον έλεγχος
γίνεται κι για τη λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το
όχηµα, ή αντιστοίχως, κατά την εξέταση µε δίκυκλο, του ελέγχου
για την ακινητοποίηση, στάθµευση δικύκλου και ασφαλή αποµάκρυνση από αυτό.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6997/283980.
Πωλούνται χορτοδετική πρέσα τύπου A
Class για µικρά δέµατα και κοπτικό 2,30
πλάτος εργασίας, πλατφόρµα 10 µέτρων και
συλλέκτης τριφυλλιού. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για βερίκοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για σταφύλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυξης
φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6936/589801.
Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για θάλαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

Γκουρµέ γεύσεις στο
λιµάνι της Θεσσαλονίκης

Χρυσό ένα µεσσηνιακό
ελαιόλαδο στα ATHENA

Γιορτή Ανθοκοµίας
στον Αµπελώνα Λάρισας

«Όταν ο Βάγκνερ
συνάντησε τις ντοµάτες»

Η Gourmet Exhibition ετοιµάζεται
για την 3η έκθεση που θα γίνει 6
µε 8 Απριλίου, στην Αποθήκη Γ’
στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Θα
περιλαµβάνει Olive Bar, Deli Bar
µε σαρακοστιανές προτάσεις και
σεµινάρια παρασκευής φυσικών
καλλυντικών και σαπουνιών, foodstyling γαστρο-τουρισµού και
τυποποίησης. Οι επισκέπτες θα
βαθµολογήσουν τα προϊόντα, ενώ
στα Specialist Awards θα
βραβεύονται τα καλύτερα.

Με τη συµµετοχή 364 δειγµάτων
εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
από 14 χώρες ολοκληρώθηκαν οι
διαδικασίες αξιολόγησης του 4ου
διεθνούς διαγωνισµού ελαιολάδου
ATHIOOC, στο Ναύπλιο. Καλύτερο
ελληνικό ελαιόλαδο κρίθηκε το One
& Olive από τη Μεσσηνία, που ήταν
το µοναδικό ελληνικό που κέρδισε
µεγάλο χρυσό µετάλλιο. Η τελετή
απονοµής θα γίνει στις 20 Απριλίου
(ώρα 18:00-20:00µµ), στο
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Από 12 έως τις 14 Απριλίου η 4η
Γιορτή Ανθοκοµίας, στο Άλσος του
Αγίου Γεωργίου. Προσκαλούνται
φυτωριούχοι, ανθοπαραγωγοί,
έµποροι και βιοτέχνες ειδών κήπου
αλλά και επαγγελµατίες ή
επιχειρήσεις που έχουν σχέση µε το
αντικείµενο να συµµετέχουν καθώς
ο χώρος διατίθεται δωρεάν στους
εκθέτες, µε υπηρεσίες φύλαξης και
παροχή εξοπλισµού (οµπρέλες,
τραπεζάκια, καρέκλες, κιόσκια και
φωτισµό). Είσοδος ελεύθερη.

Μετά την παγκόσµια πρεµιέρα στο
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Βερολίνου, το ντοκιµαντέρ «Όταν ο
Βάγκνερ συνάντησε τις ντοµάτες»,
της Μαριάννας Οικονόµου µε θέµα
την παραγωγή τοπικών ελληνικών
προϊόντων, τη γαστρονοµία, τη
διάσωση - διάδοση παλιών ποικιλιών
και σπόρων θα παρουσιάζεται σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα
από 11 Απριλίου, στον Βόλο από 13
του µήνα και σε Πάτρα και Αµαλιάδα
από τις 17 Απριλίου.

54 Agrenda
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ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ
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ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα

17.15

Novasports 1HD

19.00

Novasports 2HD

5’

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)
Γιουβέντους – Μίλαν

Ξανά εκεί που ανήκει
Στην κόρυφη, µε αρκετή δόση τύχης
βέβαια, βρίσκεται στη Formula 1
ξανά ο Λούις Χάµιλτον που µαζί µε
τον Μπότας, έκαναν το 1-2 στο
Μπαχρέιν. Η Mercedes σε αυτούς
τους δύο πρώτους αγώνες φαίνεται
να έχει και πάλι τα πιο αξιόπιστα
µηχανοκίνητα, και στις άλλες οµάδες
µάλλον θα πρέπει να σκεφτούν αντί
για µεταγραφές οδηγών να κάνουν...
µηχανικών. Η συνέχεια στο γκραν πρι
της Κίνας, στις 14 Απριλίου.

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – Άρης

19.00

ΕΡΤ Sports HD

Πανιώνιος – ΑΕΛ

19.30

Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Πρεµέρα)
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 21.45

COSMOTE SPORT 2

Κυριακή 7 Απριλίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Ξάνθη – ΑΕΚ

16.00

ΕΡΤ Sports HD

16.05

COSMOTE SPORT 1

17.30

COSMOTE SPORT 4

19.30

Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Έβερτον – Άρσεναλ
Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΠΑΟΚ – Λαµία

Βρετανία φέτος
έχεις ταλέντο
Οι αγγλικές ομάδες κυριαρχούν στο Τσ. Λιγκ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με στόχο πρόκριση
στο World League
Στο Ζάγκρεµπ βρίσκεται η Εθνική οµάδα πόλο αντρών
για τους αγώνες της τελικής φάσης του 2ου Ευρωπαϊκού
Κυπέλλου (5-7 Απριλίου). Στη διοργάνωση συµµετέχουν
παράλληλα οι εξής: Κροατία, Ρωσία, Ιταλία, Ισπανία,
Σερβία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο. Οι 4 πρώτες εθνικές
οµάδες της τελικής κατάταξης προκρίνονται στην τελική
φάση του World League (18-23 Ιουνίου, Βελιγράδι).

Σε ρυθµούς Τσάµπιονς Λιγκ µπαίνει
ξανά η Ευρώπη αυτή την εβδοµάδα
και το µόνο σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον µία αγγλική οµάδα θα βρίσκεται στα ηµιτελικά της διοργάνωσης.
Αυτό, γιατί την ερχόµενη Τρίτη στα
πλαίσια των «8» διεξάγεται το µατς
µεταξύ Τότεναµ και Μάντσεστερ Σίτι στο νέο γήπεδο των «Πετεινών»,
που ετοιµάζεται να φιλοξενήσει τον
πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα. Από
την άλλη η Σίτι που απολαµβάνει εκ
νέου τη µοναξιά στο ρετιρέ της Πρέµιερ Λιγκ θέλει επιτέλους να κάνει
κάτι καλό και στο Τσάµπιονς Λιγκ,
την ώρα που η έτερη διεκδικήτρια

του αγγλικού τίτλου, Λίβερπουλ, θα
υποδέχεται την Πόρτο.
Την Τετάρτη τώρα, ο φετινός «φονέας των γιγάντων» Άγιαξ καλείται
να ξεπεράσει ξανά τον εαυτό του, αυτή τη φορά απέναντι στη διψασµένη για ευρωπαϊκή διάκριση Γιουβέντους, που φέτος µε Κριστιάνο... έχει
αστέρι. Τέλος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει βρει µετά από χρόνια ηρεµία ξανά στον πάγκο µε τον
Σόλσκιερ θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα που θεωρείται και το µεγάλο φαβορί για τον φετινό τίτλο.
Στις 11 Απριλίου, πραγµατοποιούνται και τα πρώτα µατς των «8» στο
Γιουρόπα Λιγκ, µε το παιχνίδι που
ξεχωρίζει να είναι αυτό της Άρσεναλ
απέναντι στη Νάπολι.

Ψάχνεται ο Βαράν
Την απόκτηση του Ράφαελ Βαράν
φέρεται να εξετάζει η Παρί Σεν
Ζερµέν. Ισπανικά δηµοσιεύµατα
θέλουν τον Γάλλο στόπερ να
αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης το
προσεχές καλοκαίρι µε τον γαλλικό
σύλλογο να είναι πρόθυµος να του
προσφέρει ένα καλό συµβόλαιο,
όµως δεν είναι ο µόνος. Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους έχουν
κι αυτές στο ραντάρ τους τον Γάλλο.

Ένα τρίποντο ακόµα

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Όσα δεν ξέρει
ο Μητσοτάκης
για το παρεάκι
του ΟΣΔΕ

Πού στράβωσε
ο Αποστόλου
με τον διάδοχό του
στην πλατεία Βάθη

Πώς µοιράζεται
η πίτα στις ποικιλίες
βάμβακος εν όψει
της νέας σποράς

Ακόµα δεν µπορεί να αισθάνεται
100% εξασφαλισµένη για να µη
βρεθεί στα µπαράζ η ΑΕΛ, ωστόσο
λογικά στους ερχόµενους αγώνες
µε ένα ακόµη τρίποντο η οµάδα του
κάµπου θα «καθαρίσει» οριστικά.
Θέλει όµως προσοχή, αφού στις
τέσσερις στροφές που ακολουθούν,
η ΑΕΛ αντιµετωπίζει τον Πανιώνιο
εκτός έδρας (6/4), τον ΠΑΟΚ εντός,
την ΑΕΚ εκτός και κλείνει µε τον
Ολυµπιακό εντός. Το κλίµα, πάντως,
στους «βυσσινί» τελευταία φαίνεται
πως έχει αλλάξει στο καλύτερο.

Ο Σταύρος το κρίµα
και ο Τάσος το χρήµα

AgroNews.gr
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Μονόκερος
του NBA
Εκεί που έχουν σταθεί µυθικές
µορφές του αθλητισµού αλλά και
της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ,
ήρθε και η σειρά του σταρ των
Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη
Αντετοκούνµπο να κάνει ξανά
την εµφάνισή του. Ο λόγος για το
εξώφυλλο στο κορυφαίο αθλητικό
περιοδικό «Sports Illustrated».
Αυτή µάλιστα θα είναι η δεύτερη
φορά που ο «Greek Freak» θα
κοσµεί την… πρόσοψη του εν
λόγω περιοδικού, αφού είχε γίνει
πάλι κάτι ανάλογο τον Ιανουάριο
του 2017. Συνεπώς µπορούµε
εύκολα να καταλάβουµε σε τι
επίπεδα έχει φτάσει η
δηµοτικότητα του Γιάννη από τότε
που µπήκε στον µαγικό κόσµο του
ΝΒΑ. Στο εξώφυλλο λοιπόν του
περιοδικού θα κοσµεί η εικόνα του
Έλληνα σταρ πάνω σε ένα
κάρφωµα που επιχειρεί, µε τη
λεζάντα να γράφει: «Πώς να
προπονήσεις έναν µονόκερο»,
δηλαδή κάτι το εξωπραγµατικό.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
«Εδώ και τρία χρόνια ζητάµε αποτελέσµατα των υποτιθέµενων ελέγχων και είναι σαν να
φωνάζουµε σε έναν κουφό», λένε οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι που βλέπουν όλα να
γυρίζουν σε βάρος τους ακόµη και η πολυθρύλητη ΚΥΑ, που µπάζει από παντού.
Ενδεικτικό είναι ότι στα σηµεία εισόδου
στη χώρα γίνονται µόνο δειγµατοληπτικοί
έλεγχοι µε ηλεκτρονική σάρωση των σχετικών παραστατικών διακίνησης και φορτίων γάλακτος. Κι όλα αυτά µε τη ναυαρχίδα Φέτα ΠΟΠ να πωλείται από αλυσίδες σε
τιµές κάτω από 4,5 ευρώ το κιλό και στην
«Γιατί να µην
Νιρβάνας...νιρβάνα!
γίνονται καθολικοί έλεγχοι σε όλα τα φορτία και είδη γάλακτος µε ηλεκτρονική σάρωση όλων των παραστατικών διακίνησης και
µε ταυτόχρονη εισαγωγή των στοιχείων στο
σύστηµα Άρτεµις;», ρωτά ο πρόεδρος Γκουροµπίνος µε επιστολή του προς τον υπουργό της πλατείας. Τώρα απάντηση δεν ξέρω
αν πήρε, δεδοµένου ότι είχε και το ταξίδι στη
γείτονα.
Αλήθεια προς τι το έκτακτο παράρτηµα του υπουργού, για τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις στα Σκόπια, όταν ο
επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας – ανεξάρτητα από τη συµµετοχή κάποιων στο
κλιµάκιο που συνόδευσε το κυβερνητικό

επιτελείο – ανησυχεί; Μάλλον για να πει ότι στις 50 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις εΜην
κεί οι... έξι είναι ελληνικές.
ανησυχείτε λέει ο Σταύρος, «ένα µεγάλο ποσοστό του καθηµερινού τραπεζιού των κατοίκων της γειτονικής χώρας είναι ελληνικά
τρόφιµα», η ταµπέλα όµως τι αναγράφει; Όπως και να ‘χει, κατά τον ίδιο, τις όποιες διαφορές θα λύσει η επιχειρηµατική κοινότητα, η ΕΕ, ο ΟΗΕ, οι φορείς, µε τη µορφή ενός
Τα πράγµατα
συµβουλίου ειδικών.
λέει ο πρόεδρος Σαρόπουλος (ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας) δεν είναι τόσο απλά
και ρόδινα για τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα µετά τη συµφωνία των Πρεσπών και τις τόσες ονοµατολογικές παραχωρήσεις. Ο ίδιος ανησυχεί ότι στην κοινή διακρατική επιτροπή «θα βρεθούµε σε
θέση άµυνας, διότι δεν υπήρξαν κατάλληλες προβλέψεις να κατοχυρωθούν κι οι ελληνικές επιχειρήσεις».
Από την άλλη, ο Κυριάκος της οδού Πειραιώς, δεσµεύεται λέει εφόσον η επόµενη κυβέρνηση σχηµατιστεί από τον ίδιο, να εφαρµοστεί, σε συνεργασία µε τις περιφέρειες της Μακεδονίας, ευρύ πρόγραµµα ανάδειξης στις αγορές
του εξωτερικού των µακεδονικών προϊόντων,
καθώς «δεν είµαστε διατεθειµένοι να απεµπολήσουµε το brand Μακεδονία». O ΓΥΛΟΣ

Δύναμη παντού
Σχεδιασµένο για αροτραίες καλλιέργειες
αλλά και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις,
το Fendt 514 Vario αποτελεί την «πράσινη»
πρόταση στην αγορά των µεσαίων τρακτέρ.
∆ιαθέτει ονοµαστική ισχύ 150 ίππων, η
οποία σε συνδυασµό µε το κιβώτιο Vario,
δηµιουργεί ένα ολοκληρωµένο σύνολο.
Περισσότερα, στο Profi Απριλίου.

Περί Μέσι,
Θεού και Πάπα
Ο Πάπας Φραγκίσκος κλήθηκε να
σχολιάσει όσους αποκαλούν Θεό
τον Λιονέλ Μέσι. Ο ηγέτης της
καθολικής εκκλησίας µπορεί να
είναι επίσης Αργεντινός, αλλά…
διαφωνεί. «Ο κόσµος τον αποκαλεί
Θεό, όπως µπορεί να λέει «σε
λατρεύω». Είναι µια έκφραση. Είναι
ένας θεός µε τη µπάλα στο γήπεδο.
Ακόµα µια έκφραση», είπε ο Πάπας
σε δηµοσιογράφους,
συµπληρώνοντας πως «σίγουρα
είναι πολύ καλός. Αλλά δεν είναι
Θεός». Πάντως αυτά που κάνει στο
γήπεδο είναι από... άλλο πλανήτη.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ ΤΗΣ CONNI SCHAFTENAAR

Τα πιο ωραία χρώµατα στην ύπαιθρο οµολογουµένως χαρίζει η άνοιξη, µε τη φύση που βρίσκεται στην άνθησή της να αποτελεί πάγια µία
πηγή έµπνευσης για τους ζωγράφους. Εδώ, ένας ανοιξιάτικος αγρός, φιλοτεχνηµένος µε ζωηρά χρώµατα, στον οποίο κυριαρχεί το φως.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Βαμβάκι με 81 σεντς
το 2020, λέει η ICAC

Π

αρά τις επίµονες προκλήσεις στη διεθνή αγορά βάµβακος, η παγκόσµια
κατανάλωση αναµένεται να φτάσει
στα επίπεδα ρεκόρ των 27,3 εκατ.
τόνων την εµπορική περίοδο 2019-2020, σύµφωνα µε νέα έκθεση της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Βάµβακος. Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε την ICAC, τα τελικά αποθέµατα ενδέχεται να αυξηθούν στους 17,7 εκατ. τόνους, ενώ
το εύρος τιµών ξεκινά από τα 60,71 σεντς ανά
λίνπρα και φτάνει τα 94,23 σεντς. Μάλιστα στο
κλείσιµο της εµπορικής περιόδου 2019-2020, η
Συµβουλευτική Βάµβακος αναµένει τη µέση τιµή να βρεθεί κοντά στα 81,25 σεντς ανά λίµπρα.
Στην ελληνική αγορά για τα σκληρά σιτάρια υπάρχουν κάποιες ζητήσεις στα 220
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για χαµηλές
ποιότητες χωρίς να έχουν ακουστεί δουλειές.
Μην ξεχνάµε πως τα αποθέµατα λιγοστεύουν
οπότε και οι δουλειές θα βγαίνουν πλέον δυσκολότερα. Αναφορικά µε τη νέα σοδειά φαίνεται στη Μακεδονία να υπάρχει θέµα ξηρασίας, ενώ στη Θεσσαλία η κατάσταση είναι
καλύτερη. Θεωρείται µάλλον σίγουρο πως
η παραγωγή που έρχεται θα είναι µικρότερη της προηγούµενης. Γενικά στην ΕΕ αναµένεται µείωση σοδειάς σκληρού.
Χρηµατιστηριακά, δεν έχουµε σηµαντικές
εξελίξεις στο βαµβάκι µε τους αναλυτές να αναµένουν νέα στον εµπορικό πόλεµο καθώς και
αύξηση της ζήτησης για την αµερικάνικη σοδειά. Η ισχυρή αντίσταση στα 78 σεντς ακόµα
δεν σπάει. Στην αγορά µας, η ζήτηση έχει µειωθεί και όποιες δουλειές βγαίνουν αφορούν µικρές ποσότητες. Παράλληλα και οι εκκοκκιστές
έχουν µειώσει τις προσφορές τους καθώς περιµένουν πρώτα να δουν πως θα πάνε οι σπορές.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
331,33

336,20

338,91

333,56

338,49

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

14/03

19/03

29/03

03/04

07/03

14/03

20/03

28/03

04/04

234

234

234

234

234

236

75,72

75,65

76,95

77,05

74,21

72,36

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

228

228

225

225

225

225

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

180

180

179

179

179

179

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

225

225

225

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,49

2,49

2,48

2,39

2,37

2,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

348,90

338,00

338,50

339,20

326,80

327,20

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

898,20

889,40

899,00

899,60

890,20

900,60

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,23

15,15

15,09

14,94

15,63

15,80

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

55,55

57,15

65,72

71,92

81,32

79,07

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

129,95

128,82

127,47

129,47

126,25

125,82

89,16

87,96

89,35

92,00

96,33

95,48

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Έρχεται βοήθεια από τα Σκόπια;
Εντός της εβδοµάδος µέχρι και 5,5 ευρώ το κιλό τα ντόπια αρνιά
Μέχρι στιγµής στα 4,20 και µε το παιχνίδι να παίζεται στους προκαταψύκτες
Την προσεχή εβδοµάδα κρίνεται σε µεγάλο βαθµό, το επίπεδο στο οποίο θα διαµορφωθούν οι τιµές παραγωγού για τα
αµνοερίφια, εν όψει του Πάσχα. Λίγες
µέρες πριν τη Μεγάλη Εβδοµάδα των Καθολικών (21 Απριλίου) η αγορά δείχνει
να ζωηρεύει, περνώντας από τα 3,5 στα
4,20 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, η «τράπουλα» είναι σηµαδεµένη και κανείς δεν ανησυχεί για την... τύχη που µπορεί να έχουν οι παραγωγοί. Όσο λίγα και να είναι τα ντόπια αρνιά, τόσο περισσότερες

Καθολικοί

08/03

28/02

Λίγες µέρες πριν τη Μεγάλη
Εβδοµάδα των Καθολικών (21
Απριλίου) η εικόνα της αγοράς δεν
δείχνει ιδιαίτερα ζωήρη

Τιμές αρνιών
(ευρώ το κιλό)
Μέχρι το Πάσχα
Σήµερα
Μέχρι πρότινος
Πέρυσι

5,50 - 6,0
4,20
3,0 - 3,50
5,50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Άλλο δείγμα

Είναι ευκαιρία να δώσει
ένα άλλο δείγµα γραφής ο
Εθνικός Κλαδικός Συνεταιρισµός των Κτηνοτρόφων

θα είναι οι εισαγωγές. Πάντως οι πόλεις
θα φάνε... ντόπια! Έστω από τα ψυγεία
των χονδρεµπόρων, που φρόντισαν να
τα γεµίσουν µε 3 και 3,5 ευρώ το κιλό.
Άλλωστε εκεί στα ψυγεία, µε την «παρέα» που κάνουν, λίγοι µπορούν να τα
ξεχωρίσουν από τα εισαγόµενα των Βαλκανίων. Ειδικά τώρα που αποκαταστάθηκαν και οι σχέσεις µε τα Σκόπια. Θα είναι, πάντως, µια ευκαιρία να δώσει ένα
άλλο δείγµα γραφής, ο Εθνικός Κλαδικός Συνεταιρισµός των Κτηνοτρόφων.

Εισαγωγές

Όσο λίγα και να είναι τα ντόπια
αρνιά, τόσο µεγαλύτερες θα είναι
οι εισαγωγές. Πάντως οι πόλεις θα
φάνε... ντόπια
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

82.00

2.000

230

81.00

200

80.00

220

1.500

200

72.00

190

∆ΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

6
ΝΟΕ

ΑΠΡ

Ενισχυµένο εµφανίστηκε την εβδοµάδα
που πέρασε το χρηµατιστήριο βάµβακος
µε την αγορά να ανταποκρίνεται θετικά
στις πολιτικές εξελίξεις.

236
¤/τόνος

6
∆ΕΚ

6
ΙΑΝ

6
ΦΕΒ

6
ΜΑΡ

6
ΑΠΡ

Αναφορικά µε την νέα σοδειά τόσο
στην Γαλλία όσο και στην Ιταλία
αναµένεται χαµηλότερη παραγωγή
σκληρού σιταριού.

150

500

190

160

71.00

σέντς/λίµπρα

1.000

200

170

74.00

77,05

Βιοµ/νικοί
άσοι

210

180

210

76.00

Παρθένο

220

190

78.00

ΝΟΕ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

230

210

0

180

6
ΝΟΕ

179
¤/τόνος

6
∆ΕΚ

6
ΙΑΝ

6
ΦΕΒ

6
ΜΑΡ

6
ΑΠΡ

6
∆ΕΚ

Αµετάβλητη η τιµή του καλαµποκιού
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια µε
σταθεροποίηση έπειτα από την
αποκλιµάκωση του προηγούµενου µήνα.

225

¤/τόνος

6
ΙΑΝ

6
ΦΕΒ

6
ΜΑΡ

04
ΜΑΡ

6
ΑΠΡ

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

2,34
¤/κιλό

Στα όρια της στασιµότητας το ελαιόλαδο
Στην επιτροπή ανταγωνισµού
οι Ισπανοί παραγωγοί

gogos@agronews.gr

Οι ελάχιστες πράξεις στην αγορά ελαιολάδου, είναι ίσως ο µόνος λόγος
που η τιµή του προϊόντος διατηρείται
στα επίπεδα που εµφάνισε ήδη από
τις αρχές του έτους, µε εµφανείς ωστόσο τάσεις πίεσης. Όπως εξηγούν
στην εφηµερίδα Agrenda γνώστες της
αγοράς, από τη µία η ισπανική παραγωγή η οποία άλλωστε ήταν γνωστή,
από την άλλη η αναµονή για την ανθοφορία στην Ελλάδα και την Ιταλία
προς το τέλος του µήνα µπορούν να
δώσουν κάποιες απαντήσεις για την
τωρινή κατάσταση.
Ειδικότερα, στο νοµό Λακωνίας, τιµολογιακά δεν έχει αλλάξει τίποτα µε
την τιµή να κυµαίνεται από τα 3,50 ευρώ το λίτρο στα 2,70 ευρώ ανάλογα µε
την ποιότητα, ενώ στις νοτιότερες περιοχές δεν έχει γίνει καµία πράξη το
τελευταίο δίµηνο, σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρει ο διευθυντής του Α.Σ Μολάων Πακίων, Παναγιώτης Ντανάκας.

Εν τω µεταξύ, στην Ανδαλουσία, όπου παράγεται και το 80% της συνολικής ισπανικής παραγωγής, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί Asaja, COAG
και UPA απαιτούν από την κυβέρνησή τους να ζητήσει από τις Βρυξέλλες
την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, ένα σύστηµα που ενεργοποιήθηκε για τελευταία φορά
το 2012, και προσφέρει κοινοτική
οικονοµική στήριξη ώστε να αποµακρυνθεί προσωρινά ένα προϊόν από
την αγορά προκειµένου να ανακάµψουν οι τιµές.
Οι παραγωγοί τονίζουν πως έχουν
ήδη χάσει πολλά χρήµατα µε το κόστος παραγωγής του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου να βρίσκεται στα 2,80 ευρώ και την τιµή κοντά στα 2,35 ευρώ
το λίτρο. Την ίδια στιγµή, ο υπουργός
Γεωργίας της Ισπανίας, Λούη Πλάνας,
αναγνωρίζει πως «η αγορά εµφανίζει
µια παράξενη συµπεριφορά» και διαβεβαιώνει πως τα απαραίτητα µέτρα

25
ΜΑΡ

01
ΑΠΡ

Με εµφανείς τάσεις πίεσης των τιµών
διακινείται το ισπανικό ελαιόλαδο στις
ευρωπαϊκές αγορές όσο οι παραγωγοί
δυσανασχετούν για αυτές.

Η νέα σοδειά σκληρού σίτου
στη χώρα µας έχει κάποια
προβλήµατα ξηρασίας στη
Μακεδονία, ενώ στη Θεσσαλία
η εικόνα είναι καλύτερη.
Σίγουρα θα µπούµε στα αλώνια
µε πολύ λιγότερα αποθέµατα
από τις δύο προηγούµενες
σεζόν, αν και πρέπει να
συνυπολογιστεί πως οι µεγάλοι
τοπικοί µύλοι είναι υπερφορτωµένοι στις αποθήκες
τους. Επίσης το πιθανότερο
είναι η επερχόµενη παραγωγή
να είναι µικρότερη της φετινής.
Για τη φετινή σοδειά, υπάρχει
ενδιαφέρον από την εξαγωγή
για χαµηλές ποιότητες στα 220
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας,
ενώ για τις καλές ποιότητες
δεν πληρώνεται κάτι ελκυστικό.
Άνοδο κατά 3 ευρώ ο τόνος
σηµειώθηκε στη νέα λίστα της
Φότζια, µε τα ποιοτικά σιτάρια
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl στα
232-247 ευρώ ο τόνος.
Στη Γαλλία η ζήτηση είναι
αυξηµένη αλλά οι τιµές
σταθερές στα 210 ευρώ.

ΙΤΑΛΙΑ
Ισπανικά ελαιόλαδα φτάνουν
στην Ιταλία 20 µε 40 λεπτά
φθηνότερα από τις τιµές που
προσφέρει η Ελλάδα

Η αγορά εν αναµονή της εξέλιξης της
ανθοφορίας σε Ελλάδα και Ιταλία.

18
ΜΑΡ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΝΕΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΣΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δυο µήνες απραξίας συµπληρώνουν περιοχές της Λακωνίας, µε ταβάνι τα 3,50 ευρώ το λίτρο
Οι ισπανικές αρχές κινητοποιούνται προκειµένου να διερευνηθεί η παράξενη πτώση των τιµών
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

11
ΜΑΡ

θα εφαρµοστούν προκειµένου να επιλυθεί το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Η βασική κριτική των παραγωγών
φωτογραφίζει τη βιοµηχανία τυποποίησης που επεξεργάζεται το προϊόν
τους, και όχι τόσο τις αλυσίδες λιανικής, στις οποίες οι τιµές έχουν εµφανίσει µια πολύ µικρή υποχώρηση. Στο
µεταξύ, οι τυποποιητές αρνούνται τις
κατηγορίες και ισχυρίζονται µε τη σειρά τους πως οι εξαγωγές δεν ήταν αυτές που περίµεναν. Οι αγροτικές οργανώσεις πάντως απαιτούν να παρθούν
έκτακτα µέτρα προκειµένου να µπει
ένα τέλος στη συνεχιζόµενη οικονοµική τους καταστροφή και ζητούν από την ισπανική επιτροπή ανταγωνισµού να ξεκινήσει άµεσα την έρευνα.

Υποτονική η ζήτηση, ελάχιστες οι νέες πωλήσεις στο βαµβάκι

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019
78

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Από µήνα σε µήνα µετατίθεται η εκτίµηση για την
εύρεση λύσης στον περιβόητο εµπορικό πόλεµο ΗΠΑΚίνας. Η διαθεσιµότητα εναλλακτικών σοδειών έχει
αρχίσει να περιορίζεται και ως αποτέλεσµα οι αναλυτές
αναµένουν αύξηση ζήτησης για την αµερικανική σοδειά.
Αυτή η προσδοκία συγκρατεί την αγορά στα πρόσφατα
υψηλά, εντούτοις έχουν αρχίσει να φαίνονται κάποια
πρώτα σηµάδια κόπωσης. Σηµειωτέον ότι οδεύουµε
σε µια σοδειά ρεκόρ στη Βραζιλία, ενώ στις ΗΠΑ
εκτιµάται αύξηση εκτάσεων. Θα χρειαστούµε
«φρέσκα» νέα ώστε να µπορέσει η αγορά να σπάσει
τις αντιστάσεις στα 78 σεντς ανά λίµπρα.

Τα φετινά αποθέµατα λιγοστεύουν και φυσικά οι
προσφορές γίνονται δυσκολότερες. Παράλληλα, η
ζήτηση έχει µειωθεί σηµαντικά καθώς φαίνεται πως τα
τουρκικά κλωστήρια κάλυψαν τις άµεσες ανάγκες
τους, ενώ οι εµπορικοί οίκοι θεωρούν τα επίπεδα µας
µη ανταγωνιστικά. Ως αποτέλεσµα έχουµε µπει σε µια
περίοδο που τα νέα συµβόλαια είναι ελάχιστα και
αφορούν µόνο µικρές ποσότητες. Παρόµοια είναι η
εικόνα και για τις προπωλήσεις της νέας σοδειάς.
Μετά από ένα µικρό πρώτο κύµα προαγορών, οι
εµπορικοί έχουν αποτραβηχτεί, ενώ και οι εκκοκκιστές
προτιµούν να περιµένουν πρώτα τις σπορές.

77.5
77
76.5
76
75.5
75

Πέµπτη

28/03

Παρασκευή

29/03

∆ευτέρα

01/04

Τρίτη

02/04

Τετάρτη

03/04

Συνεδρίαση 03/03/19
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάιος '19

77,05

-0,22

Ιούλιος '19

77,77

-0,26
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Με καλές προοπτικές αναµένεται να ξεκινήσει η επόµενη εµπορική περίοδος για το σιτάρι, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών, οι οποίες
αν και κάνουν λόγο για µια ανάκαµψη της παραγωγής στα επίπεδα του 2016, βλέπουν σχετικά αµετάβλητα τα τελικά αποθέµατα λόγω αύξησης της ζήτησης.

Με θετικές προοπτικές το σιτάρι στη νέα περίοδο
1

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ παραγωγή σιτηρών
για την επερχόµενη περίοδο 20192020 αναµένεται να ανακάµψει
κατά 50 εκατ. τόνους, ωστόσο τα
τελικά αποθέµατα θα µειωθούν
κατά 28 εκατ. τόνους, αφού η κατανάλωση θα βρεθεί στα επίπεδα
ρεκόρ των 2.204 εκατ. τόνων όταν φέτος η κατανάλωση δεν ξε-

πέρασε τους 2.153 εκατ. τόνους.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έκθεση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών (IGC)
για τον µήνα Μάρτιο, όπου µεταξύ άλλων τονίζεται το ευοίωνο εµπορικό κλίµα στον κλάδο των σιτηρών για την καλλιεργητική και
εµπορική περίοδο 2019-2020.

3

ΑΥΞΗΣΗ αναµένεται, αν και είναι ακόµα νωρίς για πιο σταθερές εκτιµήσεις σχετικά µε την προσφορά
και τη ζήτηση για το 2019-2020,
στην προσφορά σιταριού, λόγω
µεγαλύτερης παραγωγής σε χώρες της Ασίας όπως είναι η Ινδία,
που όµως θα «εξουδετερωθεί» ι-

σορροπώντας µε κενό στην αγορά, λόγω της αναµενόµενης µείωσης της παραγωγής στην Κίνα.
Πάντως, όπως συµπληρώνει η έκθεση, το εµπόριο κατά την επερχόµενη περίοδο, κατά πάσα πιθανότητα θα διαµορφωθεί από τη ζήτηση στην Αφρική και την Ασία.

5

ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, επίσης, θα παρουσιάσει αξιοσηµείωτη ζήτηση την επόµενη χρονιά, αφού οι ίδιες εκτιµήσεις για 305 εκατ. τόνους τελικά αποθέµατα φέτος, υπολογίζουν
το κλείσιµο του 2020 µε 266 εκατ.
τόνους. Ωστόσο αν και το εµπόριο

θα παραµείνει σχετικά αµετάβλητο
και η παραγωγή ελαφρώς αυξηµένη κατά 10 εκατ. τόνους, η κατανάλωση θα αυξηθεί αισθητά, φτάνοντας τους 1.162 εκατ. τόνους, όταν
φέτος δεν κατάφερε να ξεπεράσει
τους 1.148 εκατ. τόνους.

2

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ σιτηρών, την περίοδο 2019-2020 θα αυξηθεί απότοµα αφού λόγω των χαµηλότερων αρχικών αποθεµάτων αλλά
και της αυξηµένης κατανάλωσης,
η συνολική προσφορά θα παραµείνει αµετάβλητη, ενώ υπάρχει
και πιθανότητα περαιτέρω µείωσης των τελικών αποθεµάτων

του 2020 µέχρι 28 εκατ. τόνους.
Η µείωση των αποθεµάτων περιλαµβάνει την τρίτη διαδοχική µείωση για το καλαµπόκι (-38 εκατ.
τόνους), ενώ για το σιτάρι αναµένεται µια µικρή αύξηση κατά 6 εκατ. τόνους που έρχεται να καλύψει το αποθεµατικό κενό της τρέχουσας περιόδου.

4

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ σιτηρών, πάντως,
µέχρι το κλείσιµο της τρέχουσας
εµπορικής περιόδου, σύµφωνα
µε τις προβλέψεις, θα αυξηθεί
περαιτέρω κατά 1% παράλληλα
µε µια υποτονική άνοδο της εµπορικής δραστηριότητας, µε τα
τελικά αποθέµατα να συρρικνώ-

νονται κατά 44 εκατ. τόνους, διαµορφώνοντας το χαµηλότερο
επίπεδο της τριετίας. Υπενθυµίζεται πως η παγκόσµια παραγωγή σιτηρών κατά την καλλιεργητική περίοδο 2018-2019 µειώθηκε κατά 17 εκατ. τόνους σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

6

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ το ρύζι, κατά την
τρέχουσα εµπορική περίοδο 20182019, παρά τους κάτω του µετρίου
µουσώνες, οι µεγάλες αποδόσεις
στην Ινδία αυξάνουν την παγκόσµια παραγωγή, που θα ξεπεράσει τους 500 εκατ. τόνους, αγγίζο-

ντας νέα επίπεδα ρεκόρ. Παράλληλα, αυξηµένες σοδειές παρατηρούνται σε ΗΠΑ, Μπαγκλαντές και
Βιετνάµ. Μάλιστα, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις, εν µέσω µεγάλης προσφοράς, η κατανάλωση προβλέπεται να φτάσει σε νέο µέγιστο.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
735

2018
2019/2020

759

171

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ

174

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΕ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ

742

752

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΕ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ

264

270

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΣΕ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ακριβαίνει το ρούβλι, στερώντας
από τη Ρωσία το πλεονέκτημα
∆ίνει ελπίδα στους ανταγωνιστές η αύξηση των τιµών του ρωσικού σιταριού που εξάγεται, η οποία παρατηρείται για πρώτη φορά από τις αρχές Φεβρουαρίου. Κατά µέσο όρο, οι τιµές εξαγωγής για το ρωσικό σιτάρι άλεσης έκλεισαν την εβδοµάδα αυξηµένες
έως και 2-3 δολάρια ο τόνος FOB, τόσο στα µεγάλα
όσο και στα µικρά λιµάνια της Ρωσίας, για τις παραδόσεις Απριλίου και Μαΐου.
Η αύξηση αυτή προκλήθηκε από τις τάσεις της παγκόσµιας αγοράς, οι οποίες αλλάζουν ανάλογα µε τις
συγκυρίες, οικονοµικές ή πολιτικές, µεταξύ των οποί-

ων περιλαµβάνεται και η δηµιουργία διµερών συµφωνιών εµπορίου. Συνδυαστικά λειτούργησε και η άνοδος που παρατηρήθηκε στο ρούβλι έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ, αναφέρει η UkrAgroConsult.
Πάντως, το υψηλό επίπεδο τόσο των τιµών των εξαγωγών, όσο και των εγχώριων τιµών για το σιτάρι
στη Ρωσία κατά την περίοδο 2018-2019, ωθεί τους αγρότες της εν λόγω χώρας, όχι µόνο να αυξήσουν τις
εκτάσεις καλλιέργειας του χειµερινού σιταριού, αλλά και να επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν κάπως
την καλλιέργεια σιταριού την άνοιξη.
Οι αγρότες στις οµοσπονδιακές περιοχές της νότιας
Ρωσίας και του βορείου Καυκάσου έχουν ήδη αρχίσει
να καλλιεργούν ανοιξιάτικο κριθάρι και σιτάρι, τρεις
εβδοµάδες νωρίτερα σε σχέση µε πέρυσι.
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 04/04
755

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

745,00

750
745
740
735
730
725
720
715
Παρασκευή

29/03

∆ευτέρα

01/04

Τετάρτη

Τρίτη

03/04

02/04

Πέµπτη

04/04

Η ανάλυση Moody’s συντηρεί θετικό
κλίµα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Το τελευταίο διάστηµα το κλίµα στην αγορά δεν
είναι απόλυτα αρνητικό, γεγονός που προδίδουν
και οι άµυνες έναντι της προσφοράς όποτε ο
∆είκτης ακολουθεί πτωτική πορεία. Την
προηγούµενη εβδοµάδα βοήθησε και η ανάλυση
της Moody’s, η οποία κρίνει ως credit positive για
την Ελλάδα και τις τράπεζες τον αναθεωρηµένο
νόµο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Σηµειώνεται πως ο αυστηρός νόµος θα ενισχύσει
τις προσπάθειες των τραπεζών να µειώσουν τον
όγκο µη εξυπηρετούµενων εκθέσεών τους.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

2,6700+25,35%

J. & P. ΑΒΑΞ Α.Ε.

0,4500 +11,11%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

0,2420+10,00%

ΙΛΥ∆Α Α.Ε

0,2460 +9,82%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2020 +9,19%
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.0,0800-29,82%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

2,2000 -9,09%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

8,3000 -4,27%

ALPHA BANK Α.Ε.

1,3080 -3,96%

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

13,3000 -3,34%

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
26.316,98 +0,38%
7.869,86 -0,35%
3.445,50 +0,29%
7.393,92 -0,33%
12.005,58 +0,43%
5.467,19 -0,031%
9.554,18 -0,17%
21.724,95 +0,054%

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

O σπαγκο...
...ραμμένος
EΒΖ: Κατατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
η αίτησης υπαγωγής της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
(ΕΒΖ) στα άρθρα 106 β-δ του
Πτωχευτικού Κώδικα. Με βάση το
πλάνο εξυγίανσης, η τράπεζα
Πειραιώς αναλαµβάνει ως
στρατηγικός επενδυτής.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Το νέο
πρόγραµµα «Παγκρήτια
Επιχειρηµατικότητα» για λύσεις και
υπηρεσίες που βελτιώνουν τη
ρευστότητά των επιχειρήσεων και
ενισχύουν την εξωστρέφεια τους
ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος του ∆Σ
της τράπεζας Γιώργος Κουρλετάκης.
ΣΕΛΟΝΤΑ: Με ακόµα ένα χρυσό
βραβείο, που αυτή τη φορά
απονέµεται για την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους εργασίας,
τιµήθηκε η Σελόντα, όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
της εταιρείας. Η νέα τιµητική
διάκριση έγινε στο πλαίσιο των
Health & Safety Awards 2019.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε: Από
την 1η Απριλίου η Bhavya Mandanna
ανέλαβε διευθύντρια παραγωγής στην
Ολυµπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., στη θέση
της Κατερίνας Τσίντσιφας, η οποία
αναβαθµίστηκε από τις αρχές του
έτους σε Senior Director Production
για τις αγορές της Βαλτικής, Ιταλίας,
Σερβίας, Κροατίας και Ελλάδας.
GRANT THORNTON: Η Grant
Thornton στην Ελλάδα, ανακοινώνει
την ανάληψη καθηκόντων της θέσης
του Προέδρου της εταιρίας από τον
κ. Νίκο Καραµούζη, έναν εκ των
πλέον έµπειρων στελεχών του
τραπεζικού κλάδου στη χώρα.

Ετοιμάζεται ντηλ για
εγχώρια ακροατήρια
Προς λήξη η εμπορική διένεξη ΗΠΑ-Κίνας
Απαραβίαστο κάτω από τα 70 δολάρια το brent
Οι διαπραγµατεύσεις για την εµπορική
συµφωνία µεταξύ των µεγαλύτερων οικονοµιών του κόσµου, ΗΠΑ-Κίνας φαίνεται να εισέρχονται στην τελική τους
φάση, κάτι που θα σηµατοδοτήσει και
το τέλος του δασµολογικού πολέµου.
Στην κατεύθυνση αυτή και η συνάντηση του αµερικανός πρόεδρος Ντόναλαντ Τραµπ συναντήθηκε µε τον Κινέζο αντιπρόεδρο Liu He στο Λευκό Οίκο την Πέµπτη, εξάλλου το έδαφος είχε
στρωθεί και κατά την συνάντηση µία µέρα πριν µε τον εµπορικό αντιπρόσωπο
των ΗΠΑ Ρόµπερτ Λάιγτχιζερ και τον υπουργό Οικονοµικών Στήβεν Μούνχιν.
Τα σχέδια συµφωνίας για τον τερµατισµό του µακροχρόνιου εµπορικού πολέµου θα επιτρέψουν στο Πεκίνο έως το
2025 να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις

για αγορές αγαθών και θα επιτρέψει στις
αµερικανικές εταιρείες να κατέχουν εξ
ολοκλήρου τις επιχειρήσεις του ασιατικού αυτού κράτους. «Και οι δύο πλευρές
θέλουν µια συµφωνία, αλλά θέλουν επίσης να σιγουρευτούν ότι είναι η σωστή συµφωνία για το αντίστοιχο εγχώριο ακροατήριο», δήλωσε ο Τάι Χιου, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Ασίας - Ειρηνικού στην JPMorgan Asset
Management.
Στο µεταξύ, εν µέσω αισιοδοξίας ότι
ΗΠΑ-Κίνα πλησιάζουν σε συµφωνία,
το πετρέλαιο παραµένει κάτω από τα 70
δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που δεν παραβιάστηκε από τον περασµένο Νοέµβριο, καθώς η έκπληξη των αµερικανικών αποθεµάτων αργού έδειξε ότι οι αγορές παρέµειναν επαρκώς εφοδιασµένες.

ΔΕΛΤΑ

1664 Blanc

Τη νέα σειρά Φυτικών Ροφηµάτων
από θρεπτικούς καρπούς, σε πέντε
γεύσεις, µε λίγα λιπαρά και θερµίδες,
χωρίς συντηρητικά και χρωστικές από
ελληνικές πρώτες ύλες παρουσιάζει η
∆ΕΛΤΑ, ακολουθώντας τις
σύγχρονες διατροφικές τάσεις.
Η νέα σειρά περιλαµβάνει Αµύγδαλο,
καρύδα, φιστίκι και βρώµα και 3
super σπόρους.

Η διάσηµη γαλλική µπύρα 1664 Blanc,
µε φανατικούς θαυµαστές παγκοσµίως,
έφτασε και στη χώρα µας, από την
Ολυµπιακή Ζυθοποιία. Η 1664 Blanc
ανήκει στην κατηγορία wheat και
συνδυάζει µοναδικά την κοµψότητα µε
την απόλαυση. H γεύση και τα αρώµατα
αιχµαλωτίζονται σε µια κοµψή φιάλη,
εµπνευσµένη από το σήµα κατατεθέν
της Γαλλίας, τον πύργο του Άιφελ.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό
εισόδημα, δικαιούνται το αφορολόγητο

Ο

νόµος 417223.07.13 προσδιορίζει µεταξύ άλλων το φορολογικό συντελεστή µε
τον οποίο οι αγρότες φορολογούνται. Στο
άρθρο 15 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
µε το άρθρο 112 §1 του νόµου 4387/16), ορίζεται ότι οι συντελεστές φορολογίας για
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
την 01.01.16 και µετά είναι οι εξής:

Κατ’ εξαίρεση
Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ
θεωρούνται εν δυνάµει
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ
κι έχουν αφορολόγητο

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις,
Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα,
Αγροτική δραστηριότητα) σε ευρώ
0 - 20.000 Φορ. Συντελεστής 22%
20.001 - 30.000
»
29%
30.001 - 40.000
»
37%
40.001 »
45%

Αυτό σε απλά ελληνικά µεταφράζεται: Αν έχω καθαρό αγροτικό εισόδηµα 10.000 ευρώ, θα πληρώσω
Από ΚΕΠΠΥΕΛ
κύριο φόρο 10.000x22% = 2.200
Ο φορολογούµενος
ευρώ πλέον προκαταβολή 100%.
καλείται να ελέγξει αν
Σε περίπτωση που έχω αφοροπληροί τα κριτήρια του
λόγητο, τότε θα αφαιρεθεί ο φόρος
κατ’ επάγγελµα αγρότη
που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο
µου και στη συνέχεια το υπόλοιπο
ποσό θα είναι ο τελικός κύριος φόρος που θα καταβάλλω. Στο παράδειγµά µας, ένας έγγαµος αγρότης εφόσον δικαιούται το αφορολόγητο, χωρίς παιδιά, θα του αφαιρεθεί
το ποσό των 1.900 ευρώ και θα πληρώσει: 2.200 ευρώ
-1.900 ευρώ = 300 ευρώ + 300 ευρώ (100% προκαταβολή) = 600 ευρώ τελικό καταβλητέο ποσό.
Στο έντυπο Ε-1 των φορολογικών δηλώσεων, έχει προστεθεί από το φορολογικό έτος 2016 ο κωδικός 037/038, ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. Ανάλογα µε το ποιος
είναι ή όχι, ο κωδικός αυτός είναι
τσεκαρισµένος αυτόµατα από το
taxis, προσδιορίζοντας έτσι το τελικό ποσό φόρου προς καταβολή.

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

Οι κωδικοί 037/038 δεν
συµπληρώνονται απο το λογιστή
Θέλω να γίνει απόλυτα κατανοητό το εξής: εάν
διαπιστωθεί ότι ένας κατ’ επάγγελµα αγρότης δεν
είναι στη δήλωση του τσεκαρισµένος ο ανωτέρω
κωδικός που προσδιορίζει την ύπαρξη του
αφορολόγητου, οι επιλογές είναι οι εξής: ή να
ελέγξει πρώτα τα προηγούµενα στοιχεία ή να
εκκαθαριστεί µε τα όποια ποσά φόρου προκύπτουν
και στη συνέχεια, αφού επισκεφθεί το ΚΕΠΠΥΕΛ,
να υποβληθεί τροποποιητική και να γίνει νέα
εκκαθάριση µε υπολογισµό του αφορολόγητου.

ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ αυτό δεν µπορεί κανείς να τον «πειράξει», γιατί έρχεται προσυµπληρωµένος από το σύστηµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το taxis, τα έχει
αντλήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
∆ιαπιστώνουµε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορές στην εκκαθάριση, σε σχέση µε την προηγούµενη
χρονιά και είναι λογικό αφού το αποτέλεσµα ποικίλει
από έτος σε έτος. Κατ’ επέκταση, κρίνεται κάθε χρόνο αν κάποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρότης.
Π.χ. συνταξιούχος του ΙΚΑ µε εισόδηµα από συντάξεις 5.000 ευρώ και καθαρό εισόδηµα από αγροτική
δραστηριότητα 6.000 ευρώ, θα περίµενε ενδεχοµένως να έχει αφορολόγητο και για το αγροτικό του
εισόδηµα. ∆υστυχώς δεν έχει το αφορολόγητο διότι δεν είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ. Έτσι, θα έχει
αφορολόγητο µόνο για το ποσό από τις συντάξεις,
ενώ για το αγροτικό του εισόδηµα θα φορολογηθεί
από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή 22%.
ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΤΑ Ι∆ΙΑ εισοδήµατα τα έχει ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταξιού-

χος του ΟΓΑ θα τύχει του αφορολόγητου, καθώς οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ κατ’ εξαίρεση θεωρούνται εν
δυνάµει ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, εποµένως θα τύχει
του αφορολογήτου και θα πληρώσει λιγότερο φόρο.
Τα στοιχεία αυτά ανανεώνονται έως και κάθε 10-15
ηµέρες. Έτσι, αν κάποιος δεν ήταν κατά κύριο επάγγελµα αγρότης το 2016 και έγινε το 2017, θα εµφανιστεί στο σύστηµα τσεκαρισµένος ο κωδικός 037 µε
αποτέλεσµα να τύχει του αφορολόγητου, σε αντίθεση
µε το προηγούµενο έτος που δεν είχε αφορολόγητο.
∆εν µπορούµε πλέον να υποβάλλουµε τη φορολογική δήλωση µε επιφύλαξη, όπως κάναµε για λίγες ηµέρες το 2017. Πιθανόν σε αρκετούς φορολογουµένους να µην είναι τσεκαρισµένος ο κωδικός
037 που δίνει το αφορολόγητο στην εκκαθάριση.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο φορολογούµενος να ελέγξει αν πληροί τα κριτήρια του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Θα απευθυνθεί στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ να ενηµερωθεί και σε περίπτωση που δεν φαίνεται, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες να φανεί.
Εφόσον όλα έχουν γίνει καλώς, σε µερικές ηµέρες θα µπορεί αυτό να εµφανιστεί στο Ε1 του φορολογουµένου και να τύχει του αφορολογήτου. Αν αυτό συµβεί τις τελευταίες ηµέρες της υποβολής, τότε η
δήλωση θα υποβληθεί χωρίς κλικαρισµένο τον κωδικό 037 και όταν ενηµερωθεί το σύστηµα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει τροποποιητική δήλωση για να µειωθεί ο φόρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φέτος πριν πάτε στο λογιστή σας, πρέπει
πρώτα να περάσετε από το γραφείο το οποίο σας συνέταξε τη δήλωση ΟΣ∆Ε. Εκεί θα ζητήσετε να σας εκτυπώσουν την κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, στην οποία αποτυπώνονται όλες οι επιδοτήσεις
που αφορούν το έτος και έχουν καταβληθεί µέχρι και
την ηµέρα που είστε εκεί. Την κατάσταση αυτή θα την
προσκοµίσετε στο λογιστή σας, για να ολοκληρώσει
την καταγραφή των φορολογητέων επιδοτήσεων.

Κατάσταση δηµοσιοποιήσης πληρωµών
Από φέτος η κατάσταση δηµοσιοποίησης
πληρωµών των επιδοτήσεων δεν βγαίνει
µε τους κωδικούς taxis, αλλά µε το δικό
σας email και έναν κωδικό, στοιχεία που
έχει το γραφείο που σας συντάσσει τη
δήλωση ΟΣ∆Ε. Ζητήστε τη και πάρτε τη.
Την κατάσταση, όχι τους κωδικούς.
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Άνοιξε η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

Με άτοκο το 40% μέσω ΕΤΕΑΝ
αιτήσεις για δάνεια από 10 τράπεζες
Συνολικά κεφάλαια 915 εκατ. ευρώ

Ανοιχτές αιτήσεις μέχρι εξαντλήσεως

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Leader
Την ερχόµενη εβδοµάδα
ανοίγουν οι προκηρύξεις στα
πλαίσια των Leader των
Αναπτυξιακών: Καβάλας
(10/4), Καστοριάς (10/4),
Πάρνωνα (15/4) και ∆ράµας
(10/4). Οι προκηρύξεις
αφορούν τις δράσεις
ιδιωτικών επενδύσεων και θα
είναι ανοιχτές για τρεις µήνες
(Πάρνωνας 2 µήνες).
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

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.

Επιχειρηµατικά δάνεια µε ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40%
του χρηµατοδοτικού κεφαλαίου θα διατίθεται άτοκα µέσω
του ΕΤΕΑΝ µπορούν να αιτηθούν όλες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, από συνολικά δέκα συνεργαζόµενες τράπεζες,
στα πλαίσια της ∆ράσης «Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκατ. ευρώ.
Οι τράπεζες συµµετέχουν στο
πρόγραµµα µε κεφάλαια ύψους
549 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας το 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου. Εξ αυτών, σύµφωνα µε σχετικές ανακοινώσεις η
Alpha Bank θα διαθέσει 250 ε-

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Τα δάνεια που προσφέρονται
1) Κεφάλαια κίνησης ύψος δανείου από 10.000 έως 500.000
ευρώ µε διάρκεια αποπληρωµής
έως 60 µήνες και δυνατότητα
περιόδου χάριτος έως 6 µήνες.
2) ∆άνεια επενδυτικού σκοπού ύψος δανείου από 25.000
έως 1.500.000 ευρώ, µε διάρκεια αποπληρωµής από 5 έως
10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη. Επιλέξιµες εδώ είναι και δαπάνες
που έχουν ενταχθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται
Η ∆ράση απευθύνεται σε Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
κάθε νοµικής µορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο
λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάµενες).

Συνεργαζόµενες τράπεζες

150
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

170
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η ∆ράση απευθύνεται σε
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις κάθε
νοµικής µορφής, σε οποιοδήποτε
στάδιο λειτουργίας.

κατ. ευρώ, η Eurobank 170 εκατ. ευρώ, ενώ Πειραιώς και Εθνική θα διαθέσουν επίσης σηµαντικά κεφάλαια.

ΕΘνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank,
Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας.

Νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον
ανοίγει πριν το Πάσχα
Νέο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’
οίκον» εξήγγειλε o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, προϋπολογισµού
250 εκατ. ευρώ, από το οποίο κατά µέσο όρο υπολογίζεται πως αναλογούν 10.000-11.000 ευρώ ανά κατοικία για την εκτέλεση επιλέξιµων εργασιών.
H διαδικασία θα είναι παρόµοια
µε την προηγούµενη και αναµένεται να ανοίξει πριν από το Πάσχα,
αφού προηγηθεί η δηµοσίευση του
σχετικού οδηγού εφαρµογής του
εν λόγω προγράµµατος.

Ενέργειες που
χρηµατοδοτούνται
Αντικατάσταση κουφωµάτων.
Τοποθέτηση θερµοµόνωσης
στο κέλυφος του κτιρίου συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος/στέγης και της πιλοτής.
Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης/ψύξης και συστήµατος
παροχής ζεστού νερού χρήσης µε
συµβατικά καύσιµα.
Αναβάθµιση συστηµάτων µε
εγκατάσταση συστήµατος ΑΠΕ ή/
και ΣΗΘΥΑ.

Ποιες κατοικίες µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν
Επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το µεµονωµένο
διαµέρισµα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
Χρησιµοποιείται ως κατοικία.
Φέρει οικοδοµική άδεια.
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της ∆.
∆εν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Σηµειώνεται εδώ πως αναµένεται να υπάρξουν ξανά οι επτά εισοδηµατικές κατηγορίες και µε
βάση αυτές το ύψος της επιχορήγησης των οικοδοµικών δαπανών θα κυµαίνεται µέχρι το ποσοστό του 70%. Το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται είτε µε ίδια κεφάλαια είτε µε τη σύναψη δανείου στο οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, το επιτόκιο θα είναι επιδοτούµενο κατά 100%.
Όταν ανοίξει το σύστηµα, ο ενδιαφερόµενος θα υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην
πλατφόρµα exoikonomisi.ypen.gr.
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Το παλιό και το σύγχρονο
πρόσωπο της ελαιοκομίας

Το φράγµα της
λίµνης Αλκουέβα
είναι µια επένδυση
που έδωσε ώθηση
στην πορτογαλική
παραγωγή
ελαιολάδου.

Η Ιβηρική επενδύει σε υποδομές, άρδευση αφήνοντας πίσω Ελλάδα-Ιταλία
Ακατάπαυστη βελτίωση ποιότητας στο ανατολικό άκρο προτείνουν ειδικοί
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ο διευθύνων
της Sovena, της
µεγαλύτερης
αγροτικής επιχείρησης
στην Πορτογαλία,
Γιόργκε ντε Μελο.

Όµοιες προσεγγίσεις ελαιοκοµίας και µεγάλες επενδύσεις αποτελούν τα κοινά χαρακτηριστικά του
κλάδου στις δυο χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου,
οι οποίες µε όχηµα αυτό το θετικό επενδυτικό κλίµα κατάφεραν την αναβάθµιση της παραγωγής µε
όρους ποιότητας αλλά και ποσότητας. Την ίδια
στιγµή, στην Ιταλία και την Ελλάδα, η παραδοσιακή ελαιοκοµία επιβραδύνει τους ρυθµούς ανάπτυξης του κλάδου, αφήνοντας πίσω τις δυο χώρες και ενισχύοντας την ευπάθεια της παραγωγής.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Sovena, της µεγαλύτερης αγροτικής επιχείρησης στην Πορτογαλία,
Γιόργκε ντε Μελο, δήλωσε στο Olive Oil Times ότι
η Ισπανία και η Πορτογαλία µοιράζονται ελκυστικά
επενδυτικά περιβάλλοντα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις της ελαιοκοµικής δραστηριότητας.
«Ο κλάδος πήρε µια ώθηση στις δυο χώρες από ένα
ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις το οποίο δηµιούργησε υποδοµές και εκµοντερνισµό των ελαι-

ώνων» υποστήριξε και πρόσθεσε ότι «Η εισαγωγή
νέων ποικιλιών και συστηµάτων άρδευσης οδήγησαν σε µια αυξηµένη παραγωγή στις δυο χώρες».
Από την πλευρά της η καθηγήτρια στο τµήµα Γεωργίας και Επιστηµών Τροφίµων του πανεπιστηµίου
της Μπολόνια, Τούλια Γκαλίνα Τόσι, µιλά για πτωτική πορεία της παραγωγής σε Ελλάδα και Ιταλία,
λέγοντας ότι «πράγµατι, Ελλάδα και Ιταλία χαρακτηρίζονται από µια κατακερµατισµένη παραγωγή
ελαιολάδου την οποία διαχειρίζονται µικροµεσαίοι αγρότες, ή ακόµα και µεγάλοι παραγωγοί, που
όµως δεν ακολουθούν συστήµατα πυκνής ή υπέρπυκνης φύτευσης, όπως συµβαίνει στην Ισπανία».
Όπως εξηγεί, αυτή η κατακερµατισµένη και παραδοσιακή παραγωγή Ιταλίας και Ελλάδας συνδέεται και µε την παραγωγή ΠΟΠ και ΠΓΕ, µονοποικιλιακών και υψηλής ποιότητας ελαιολάδων, ωστόσο
συµβάλει σε όλο και πιο έντονες διακυµάνσεις στην
παραγωγή. Γι’ αυτό η µείωση της παραγωγής σε όγκο, δεν συνεπάγεται απαραίτητα µε απώλεια της
ποιότητας. Αντίθετα, οι δύο χώρες βελτιώνουν την
ποιότητά τους τα τελευταία δυο χρόνια».

Συνεχίζει την ανοδική πορεία ο ΑΠΣΙ
Πίνδος και επενδύει 20 εκατ. ευρώ
Η άνοδος της εξαγωγικής
δραστηριότητας της Πίνδος,
καθώς και η επέκτασή της
στον τοµέα των κρεάτων
από επιλεγµένες ελληνικές
φάρµες, συνέβαλαν
στην αύξηση του κύκλου
εργασιών, ο οποίος ανήλθε
σε 250,074 εκατ. ευρώ
έναντι 219,891 εκατ.
ευρώ το 2017.

ΝΕΑ

Εξασθένηση στο εργατικό
δυναµικό στη µεταποίηση

Το µεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής
µεταποίησης αποτελεί ο κλάδος των
τροφίµων, σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα για το
2018 του ΙΟΒΕ για λογαριασµό του Συνδέσµου
Ελλήνων Βιοµηχανιών Τροφίµων. Την υψηλότερη
αύξηση εργατικού δυναµικού καταγράφει ο
τοµέας κρέατος (21,4%) και τα ποτά (+29,9%).
Πτώση στην απασχόληση στα προϊόντα αρτοποιίας
και αλευρώδη (9,1%), στα φρούτα και λαχανικά
(12,8%) και αύξηση στα γαλακτοκοµικά (6,2%).

Ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης
περιουσιακών Νηρέα-Σελόντα

Την έναρξη υλοποίησης εκτεταµένου επενδυτικού
προγράµµατος ύψους 20 εκατ. ευρώ για την τετραετία 2019-2022, ανακοίνωσε ο ΑΠΣΙ «Πίνδος», µαζί µε τα οικονοµικά αποτελέσµατά του, τα οποία
καταγράφουν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά
13,75% για το 2018. Το πλάνο αφορά στην ανέγερση νέων µονάδων, τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων, τον εκσυγχρονισµό των µεταφορικών του µέσων καθώς και των κέντρων διανοµών,
Ειδικότερα, η άνοδος της εξαγωγικής δραστηριότητας της Πίνδος καθώς και η επέκτασή της στον τοµέα των κρεάτων από επιλεγµένες ελληνικές φάρµες, συνέβαλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 250,074 εκατ. ευρώ ένα-

ντι 219,891 εκατ. ευρώ το 2017. Σηµαντική ενίσχυση καταγράφηκε σε όλα τα επιµέρους στοιχεία της
παραγωγής του Συνεταιρισµού. Τα αποτελέσµατα
προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών
αποτελεσµάτων (EBIDTA) κινήθηκαν επίσης ανοδικά και διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των 9,810 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 9,785 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρήση και το µερίδιο αγοράς του Πίνδος
κατά την χρήση 2018 ενισχύθηκε κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες και ανήλθε σε 32%.
Να σηµειωθεί επίσης η σηµαντική συµβολή του
συνεταιρισµού στην απασχόληση, αφού ο αριθµός
των εργαζοµένων για το 2018 ανήλθε σε 1.132 έναντι 1.050 εργαζοµένων το 2017.

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για πώληση
των περιουσιακών στοιχείων Νηρέα και Σελόντα.
Η πώληση εκκολαπτηρίων που παράγουν 50 εκατ.
τεµαχίων γόνου, ιχθυοτροφείων δυναµικότητας
10.000 τόνων µαζί µε τα συσκευαστήρια ίδιας
δυναµικότητας, αποτελούν τις δεσµεύσεις στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού της ΕΕ (DG Comp), για
να προχωρήσει η συνένωση µε την Andromeda.

Συµφωνία Πειραιώς µε
την ΕΛΒΑΚ για συµβολαιακή
Τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράµµατος
Συµβολαιακής Γεωργίας ανακοίνωσαν η Τράπεζα
Πειραιώς και η ΕΛΒΑΚ Α.Ε., µε στόχο την άµεση
και ενεργό υποστήριξη όλων των εµπλεκοµένων
του πρωτογενούς τοµέα. Η ΕΛΒΑΚ, µε έδρα τη
Λάρισα, ειδικεύεται στην παραγωγή κοµπόστας και
πουρέ φρούτων, µαρµελάδων, αλλά και στην
επεξεργασία και τυποποίηση βρώσιµων ελιών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Βάρος στον
εκκοκκισμό
ρίχνουν
οι Αιγύπτιοι
Με το 3% του ΑΕΠ της χώρας του Νείλου να προέρχεται από τη βιοµηχανία
υφασµάτων, οι Αιγύπτιοι αρµόδιοι αναζητούν τρόπους εκµοντερνισµού
του κλάδου, µε επενδύσεις που όµως
µπορεί να πλήξουν την καλλιέργεια
του ποιοτικού βαµβακιού της χώρας.
Η διαδικασία εκµοντερνισµού ξεκινά µε την αντικατάσταση µηχανηµάτων
που χρονολογούνται στο 1878 σε δεκάδες κρατικά εκκοκκιστήρια και κλωστήρια, τα οποία όµως επεξεργάζονται αποκλειστικά πρώτη ύλη που εισάγεται
κυρίως από την Ελλάδα, το Σουδάν και
τη Συρία. Ειδικότερα, η ζήτηση για αιγυπτιακό βαµβάκι από την εγχώρια βιοµηχανία µε αξία εξαγωγών περί τα 2,6 δις
δολάρια ετησίως, βαίνει µειούµενη, ενώ οι 1,1 εκατ. τόνοι βάµβακος που εισάγονται, αφήνουν ξεκρέµαστους τους
Αιγύπτιους παραγωγούς, που δεν µπόρεσαν να βρουν αγοραστές για 14.000
τόνους βάµβακος.

Agrenda
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΥ

Η διαδικασία
εκµοντερνισµού στην
Αίγυπτο ξεκινά µε
την αντικατάσταση
µηχανηµάτων, που
χρονολογούνται στο
1878 σε δεκάδες
κρατικά εκκοκκιστήρια
και κλωστήρια.

100-120
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

4

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

2

4

ΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

2

ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΙΜΩΝΩΝ
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ

Τεχνολογία στο χωράφι εισάγει η ΑΒ Βασιλόπουλος
Το νέο «Πρόγραµµα Ευφυούς Γεωργίας», που σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία
µε το Ίδρυµα Μποδοσάκη και την Αµερικανική Γεωργική Σχολή, ανακοίνωσε η ΑΒ
Βασιλόπουλος. Μέσα από την εγκατάσταση 12 τηλεµετρικών διατάξεων τελευταίας
τεχνολογίας σε επιλεγµένες περιοχές της χώρας µας, οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο, που απεικονίζονται µέσω χάρτη, µε τη χρήση υπολογιστή
και έξυπνων συσκευών ώστε να λαµβάνουν ενηµερωµένες αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε
σηµαντικές µετεωρολογικές και εδαφολογικές παραµέτρους.
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Roots - To πρόγραμμα
του Χρηματιστηρίου
Αθηνών για τις ΜμΕ
Οι µικροµεσαίες
στην ίδια παρέα
µε τις µεγάλες

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

∆ιέξοδο στις χρηµατοδοτικές ανάγκες
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες
διαθέτουν, ωστόσο, φρέσκες ιδέες, αξιόπιστο business plan και σαφή επενδυτικά σχέδια, προσφέρει το πρόγραµµα
Roots (ρίζες) που έχει θέσει σε εφαρµογή το Χρηµατιστήριο της Αθήνας. Πρόκειται στην ουσία για «προενταξιακή διαδικασία», δηλαδή για µέθοδο αξιολόγησης και παροχής τεχνικής βοήθειας
σε µια εταιρεία, πολύ πριν αυτή αναλάβει ευθύνη για την εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο.
Πιο συγκεκριµένα, το Χρηµατιστήριο
Αθηνών, σε συνεργασία µε το ΕλληνοΑµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
και µε την υποστήριξη της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Συµβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC), της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, στοχεύοντας στη στήριξη της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το ∆εκέµβριο του 2018, την έναρξη του προγράµµατος Roots. Στόχος του προγράµµατος
είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) στην
Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως µία εναλλακτική πρόταση για τη χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών τους σχεδίων.
Τη λειτουργία του προγράµµατος υποστηρίζουν κορυφαίες επιχειρηµατικές
δυνάµεις του τόπου, οι οποίες καθοδηγούν τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα
ΜµΕ στην προετοιµασία και επικοινωνία
της επενδυτικής τους πρότασης. Ειδικότερα, οι εταιρείες που θα επιλεγούν για
συµµετοχή στο πρόγραµµα Roots, αφού

περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης,
θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα και δράσεις
δικτύωσης. Οι Mentors και οι
Investment Advisors, αξιοποιώντας
την εµπειρία, το κύρος και τους πόρους
τους και µεταλαµπαδεύοντας βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές, θα βοηθήσουν τις
εταιρείες να αναπτύξουν τα παραδοτέα του προγράµµατος (Business Plan,
Financial Structure) και να εξοικειωθούν µε διαφορετικά χρηµατοπιστωτικά εργαλεία της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προκειµένου να φτάσουν στο
σηµείο της επενδυτικής ετοιµότητας
(Investment Proposal).
Μέσω των εν λόγω προγραµµάτων,
δηµιουργείται ένα περιβάλλον ενίσχυσης της ελληνικής µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, µε δυνατότητα υποστήριξης ΜµΕ σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και µε διαφορετικές ανάγκες
χρηµατοδότησης και πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες για συνέργειες. Το εν
λόγω περιβάλλον αξίζει να αξιοποιηθεί στο έπακρο, τόσο από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, όσο και από το
ευρύτερο οικοσύστηµα που θα κληθεί
να τις υποστηρίξει.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάµωση του οικοσυστήµατος της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και η αξιοποίηση
της δυναµικά διαµορφούµενης ευρωπαϊκής τάσης, για χρηµατοδότηση του
νέου ανταγωνιστικού παραγωγικού ιστού, µέσω των κεφαλαιαγορών.
Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα Roots και στο SME Pre-Listing
Support Programme υποβάλλονται µέσω της ιστοσελίδας του προγράµµατος (https://www.roots-program.com).

Το ρόλο του Mentor και του Investment Advisor
αναλαµβάνουν έµπειρα στελέχη από τους
Advisory Partners και από κορυφαίες ελληνικές
και πολυεθνικές εταιρείες, που στηρίζουν το
πρόγραµµα ως Corporate Champions. Στην
παρούσα φάση, οι Roots Corporate Champions
που στηρίζουν το πρόγραµµα είναι οι εταιρείες
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΕΜΕΣ,
ΤΙΤΑΝ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και οι Roots
Advisory Partners είναι οι εταιρείες Grant
Thorton και Deloitte. Τις εκπαιδευτικές δράσεις
του προγράµµατος υποστηρίζουν έµπειροι
συνεργάτες όπως, η Ελληνική Ένωση CFA, το
Global Competitiveness Academy (GCA) και το
Arizona State University.

Υποστήριξη
Σε αυτό το περιβάλλον και στο
πλαίσιο της επίτευξης ενός κοινού
στόχου, έρχεται να προστεθεί και η
συνεργασία του ΧΑ µε την EBRD,
για την έναρξη του προγράµµατος
SME Pre-Listing Support
Programme.

Ομόλογα
Στόχος η υποστήριξη µικροµεσαίων
επιχειρήσεων κατά την
προετοιµασία τους για εισαγωγή
στο ΧΑ, είτε µε έκδοση νέων
µετοχών ή εταιρικών οµολόγων,
µέσω δηµόσιας προσφοράς.

Εναλλακτική
Κατά βάση επιδιώκεται η ενίσχυση
της πρόσβασης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜµΕ) στην Ελληνική
κεφαλαιαγορά ως µία εναλλακτική
πρόταση για τη χρηµατοδότηση των
επιχειρηµατικών τους σχεδίων.

Ο Σωκράτης Λαζαρίδης είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος
του Οµίλου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

ADVERTORIAL

Bayer Biologicals

Προσφέρουν περισσότερες επιλογές στον παραγωγό

Ένα σύγχρονο προϊόν
με πολλούς τρόπους δράσης

Bacillus subtilis QST 713
έχει περάσει από έλεγχο αξιολόγησης
σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης

Κάθε φυτό που αναπτύσσεται στον αγρό, έχει πολλές προκλήσεις να αντιµετωπίσει. 10.000 είδη εντόµων, 3.000 είδη νηµατωδών και 50.000 ασθένειες που προκαλούνται από βακτήρια, µύκητες και ιούς. Φαίνεται ότι το φυσικό περιβάλλον είναι
ιδιαίτερα ευρηµατικό όταν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την
τροφή µας. Μήπως είναι λοιπόν ώρα να βάλουµε την φύση να
δουλέψει για τους παραγωγούς;

Η συλλογή µικροβίων της Bayer
περιέχει περισσότερα από 100.000
στελέχη που αξιολογούνται
για πιθανές χρήσεις σε καλλιέργειες.
Τα σύγχρονα προϊόντα φυτοπροστασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των χηµικών, κάνουν εξαιρετική δουλειά στην καταπολέµηση αυτών των εχθρών, όµως ακόµα και παραδοσιακές
πρακτικές µπορούν να βοηθήσουν. Οι παραγωγοί χρειάζονται
πρόσβαση σε ευρύ φάσµα καινοτόµων εργαλείων για να βελτιώσουν την παραγωγή τους και αυτός είναι ο λόγος που προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως biologicals, γίνονται όλο και περισσότερο µέρος της στρατηγικής τους για την ολοκληρωµένη
διαχείριση.
Τα biologicals προέρχονται από ζωντανούς οργανισµούς
και αυτό είναι το µυστικό της ευελιξίας τους. Καταπολεµούν
εχθρούς απευθείας, αποικίζουν το ριζικό σύστηµα θωρακίζοντάς το ή ενεργοποιούν το φυτό ώστε να έχει ζωηρή ανάπτυξη
και να αµύνεται αποτελεσµατικότερα. Σήµερα, τα περισσότερα
biologicals βασίζονται σε µικρόβια (βακτήρια, µύκητες ή ιούς)
και φυτικά εκχυλίσµατα και παρόλα αυτά αγγίζουµε µόνο την
επιφάνεια στην εύρεση των πιθανών χρήσεων. Αν σκεφτεί κανείς πως τα φυτά και οι εχθροί τους έχουν εξελιχθεί µαζί για
εκατοµµύρια χρόνια – το καθένα προσπαθώντας συνεχώς να
κερδίσει το πλεονέκτηµα απέναντι στο άλλο – είναι απόλυτα
λογικό να χρησιµοποιήσουµε αυτούς τους αµυντικούς µηχανισµούς σαν έµπνευση για τα προϊόντα που αναπτύσσουµε.
Επιπλέον, τα µικρόβια ή τα φυτικά εκχυλίσµατα µπορούν να
βρεθούν παντού, όπως σε τροπικά δάση, παραλίες, βάλτους ή
ακόµα και στην αυλή µας. Η συλλογή µικροβίων της Bayer πε-
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προϊόντα. Όµως ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που
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σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης
άλλες πρακτικές φυτοπροστασίας, αλλά να αναδείξουµε
πως τις συµπληρώνουν και τις ενισχύουν εξίσου σε βιολογικά και συµβατικά συστήµατα καλλιέργειας. Η υπεύθυνη
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διαχείριση απαιτεί
µια ολιστική προσέγγιση στον έλεγχο
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των επιβλαβών οργανισµών, εστιασµένη στην αειφόρο
5.000
γεωργία. Αυτή η προσέγγιση
ΔΟΚΙΜΕΣδεν είναι µόνο αποδοτική
σε σχέση µε το50κόστος για τον παραγωγό, αλλά παρέχει
5.000
ΧΩΡΕΣ
µια µέθοδο διαχείρισης
εχθρών περιβαλλοντικά ορθή
ΔΟΚΙΜΕΣ
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ΧΩΡΕΣ
ρισσότερο οι καταναλωτές.
3550
Τα biologicalsΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
δεν είναι ένας συµβιβασµός µεταξύ βιΧΩΡΕΣ καλλιέργειας, αλλά αντίθετα
ολογικής και συµβατικής
35
προσφέρουν στουςΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
παραγωγούς του κάθε συστήµατος µια ευκαιρία
να
ενισχύσουν το σύστηµα µε το
35
οποίο διαχειρίζονται
τους επιβλαβείς οργανισµούς.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορούν να φέρουν µοναδικά οφέλη όταν ενσωµατωθούν σε άλλες καλλιεργητικές, γενετικές και
χηµικές πρακτικές για να βελτιώσουν την αειφόρο
γεωργία και την µελλοντική επάρκεια τροφής. Προωθώντας αποτελεσµατικά περιβαλλοντικά ορθές
και κοινωνικά αποδεκτές µεθόδους για να προστατέψουµε την τροφή µας, τα biologicals µας δίνουν µια ευκαιρία να γεφυρώσουµε το χάσµα που
υπάρχει µεταξύ του χωραφιού του παραγωγού και
του τραπεζιού του καταναλωτή.
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Mετά το ρύζι ξαναεξημέρωσαν
και την καλλιεργούμενη ντομάτα
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κολουθώντας τα χνάρια Κινέζων επιστηµόνων
που ξαναεξηµέρωσαν το καλλιεργούµενο ρύζι, ∆υτικοί επιστήµονες ξαναεξηµέρωσαν τώρα
την ντοµάτα, αξιοποιώντας την τεχνολογία επαναστοιχειοθέτησης του DNA της. Θα είναι το σιτάρι η επόµενη καλλιέργεια που θα ξαναεξηµερωθεί;
Πρόσφατα, µε την πρόοδο των γονιδιωµατικών λεγόµενων τεχνολογιών, χάρις την «ανάγνωση» (αλληλούχιση)
τόσο του DNA µεµονωµένων γονιδίων όσο και του συνολικού γονιδιωµατικού DNA πολλών οργανισµών, και των φυτικών συµπεριλαµβανοµένων, πληθώρα γονιδιωµατικών αναλύσεων και συγκρίσεων µεταξύ: άγριων και εξηµερωµένων ειδών ντοµάτας ή εξηµερωµένων και των σηµερινών
βελτιωµένων υψηλών αποδόσεων έδειξαν 5 σηµαντικούς
χαρακτήρες-γονίδια που επηρεάζοντας την αρχιτεκτονική
του φυτού, (πόσα δηλ. κλαδιά θα δηµιουργηθούν πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του φυτού και η κυριαρχία της κορυφής), τον αριθµό ανθέων και κορυφών, το µέγεθος του κάθε καρπού, καθώς και ποσό των καροτενοειδων στον καρπό, κ.ά. έχουν την κύρια συµβολή, έκαστο, στις υψηλές αποδόσεις των σηµερινών ποικιλιών. Έτσι γνωρίζουµε και
τα υπεύθυνα γονίδια γι αυτούς τους χαρακτήρες και το µερίδιο συµβολής τους στις αυξηµένες αποδόσεις.
χω επανειληµµένα τονίσει ότι στις χιλιετείς προσπάθειες του ανθρώπου για εξηµέρωση και αργότερα της εκατονταετούς βελτίωσης των σηµερινών
υψηλοαποδοτικών ποικιλιών όλων των καλλιεργειών έµφαση δόθηκε στην «πάση θυσία» αύξηση των αποδόσεων.
Το ίδιο έγινε και µε την ντοµάτα, τόσο την λαχανοκοµική
όσο και τη λεγόµενη βιοµηχανική (που καλλιεργείται για
ντοµατοπολτό). Αυτό απαιτούσε η ικανοποίηση του διαρκώς αυξανόµενου πληθυσµού. Βελτιωτές και γεωργοί «έτρεχαν» και τρέχουν ακόµη πίσω από το πρόβληµα της δηµογραφικής έκρηξης του κόσµου.
ια την αύξηση των αποδόσεων αξιοποιήθηκαν σταδιακά συσσωρευµένα, τα λιγοστά γονίδια που προανέφερα τα οποία συνέβαλαν, το καθένα µε
τον τρόπο του, στις διαρκώς µεγαλύτερες αποδόσεις. Αντίθετα, πολλά γονίδια, που
στην άγρια φύση (απουσία γεωργικής
φροντίδας) βοηθούσαν στην επιβίωση
των άγριων φυτών έναντι εντόµων, µυκήτων, βακτηρίων, ιών, αλάτων, ξηρασίας, ζιζανίων, κ.ά. παραβλέφθηκαν,
χάθηκαν και γι αυτό απουσιάζουν από
τις σηµερινές καλλιεργούµενες ποικιλίες. Τις λειτουργίες τους ανελάµβαναν οι
γεωργοί αντιµετωπίζοντας, κάθε χρόνο, τις
παραπάνω αντιξοότητες (προσβολές, ξηρασία,

Έ
Γ

έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, κ.ά.) µε αντίστοιχες επεµβάσεις: ψεκασµούς, άρδευση, λίπανση, σκαλίσµατα, κ.λπ. Με
κόστος βέβαια: οικονοµικό, περιβαλλοντικό, και καταναλωτικό (του γεωργού συµπεριλαµβανοµένου, αφού πρώτος αυτός «δοκιµάζει» τους ψεκασµούς φυτοφαρµάκων).
ίγες δεκαετίες πριν την περίοδο της Βιοτεχνολογίας, επιστήµονες προσπάθησαν µε µεθόδους Γενετικής Μηχανικής, να «κόψουν» και να «µεταφέρουν»
το DNA ενός γονιδίου υψηλών αποδόσεων, από τις σηµερινές ποικιλίες, πίσω, στο άγριο. ∆ηµιουργώντας τα γνωστά µεταλλαγµένα, που πέραν των κοινωνικών και άλλων
αντιρρήσεων, ήταν τεχνικά αδύνατη η διαδοχική µεταφορά πολλών γονιδίων στο ίδιο φυτό. Όπως αδύνατο ήταν και
το αντίστροφο: η µεταφορά δηλ. σε καλλιεργούµενες υψηλοαποδοτικές ποικιλίες των εκατοντάδων άγριων γονιδίων
αντοχής (που θα συνέβαλαν στον περιορισµό των γεωργικών επεµβάσεων και φυσικά του κόστους). Ήταν κάτι ανέφικτο και χρονοβόρο ακόµη και µέσω των συµβατικών διασταυρώσεων και επιλογών.
ήµερα, διαβάζοντας το DNA και µε τις αλληλουχίες
των συγκεκριµένων 5-6 γονιδίων υψηλών αποδόσεων στα χέρια µας, συγκρίνοντας τα µε τις αλληλουχίες αντίστοιχων γονιδίων του άγριου, οι επιστήµονες είδαν
π.χ. ότι για το χαρακτήρα µέγεθος του καρπού η µικρόκαρπη άγρια ντοµάτα έχει την αλληλουχία «ΚΑΚΟΣ» στο γονίδιό της, ενώ η βελτιωµένη την αλληλουχία «ΚΑΛΟΣ». (Για
λόγους ευκολίας έκανα τα γονίδια λέξεις και τα νουκλεοτίδια στο DNA, γράµµατα). Προφανώς, στη διάρκεια των δεκαετιών της βελτιωτικής προσπάθειας κάποια τυχαία µετάλλαξη σ’ ένα φυτό άλλαξε το «Κ» της λέξης «ΚΑΚΟΣ» σε «Λ»
κάνοντας το «ΚΑΛΟΣ». Που εκφραζόµενο έκανε τον καρπό του συγκεκριµένου φυτού µεγάλο. Απόγονοι του συγκεκριµένου φυτού µε το µεγάλο καρπό, επελέγησαν από
τους βελτιωτές. Το ίδιο συνέβη και στα υπόλοιπα γονίδια
υψηλών αποδόσεων. Ξέρουµε και γι αυτά το γράµµα που
άλλαξαν οι τυχαίες µεταλλάξεις της φύσης. Όπως δηλ. το
«ΚΑΚΟΣ» έγινε «ΚΑΛΟΣ» για το µέγεθος, η «ΚΟΖΑΝΗ» έγινε «ΛΟΖΑΝΗ» για µεγάλη ταξιανθία, το
«ΑΥΤΗ» έγινε «ΑΥΓΗ» για υψηλά ποσοστά
καροτονοειδών, κ.ο.κ.
ήµερα, χάρις στη µέθοδο αναστοιχειοθέτησης ενός γράµµατος στην
αλληλουχία του DNA (genome
editing), οι επιστήµονες δεν χρειάζεται
πλέον να κάνουν µεταφορές και προσθήκες µε Γενετική Μηχανική του γονιδιακού
DNA «ΚΑΛΟΣ» στο «ΚΑΚΟΣ» του άγριου που
έχει µικρό καρπό. Ούτε τεχνικές διασταύρωσης και χρονοβόρες επιλογές. Αντίθετα, στο «ΚΑ-
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ΚΟΣ» της άγριας ντοµάτας άλλαξαν το «Κ» σε «Λ» και έγινε
«ΚΑΛΟΣ». Έτσι η άγρια ντοµάτα απέκτησε τετραπλάσιο µέγεθος καρπού! Και φυσικά αντίστοιχα µεγαλύτερες αποδόσεις. Μιµούµενοι, ουσιαστικά, αυτό που τυχαία έφτιαχνε η
φύση και αξιοποιούσε η συµβατική βελτίωση. Έτσι, σε πολύ λίγους µήνες οι επιστήµονες έκαναν τη χαµηλοαποδοτική µεν (αλλά µε όλα τα γονίδια της αντοχής) άγρια ντοµάτα, υψηλοαποδοτική. Όσο οι σηµερινές βελτιωµένες ποικιλίες, αλλά, και µε παρόντα όλα τα πολύτιµα γονίδια αντοχής της άγριας! ∆ηλ. υψηλές αποδόσεις για τον γεωργό αλλά χωρίς επεµβάσεις που δηµιουργούν τα µεγάλα οικονοµικά, περιβαλλοντικά και καταναλωτικά κόστη. Σε λίγους
µήνες. ξαναεξηµέρωσαν την άγρια ντοµάτα, αυτή τη φορά,
όµως, σωστότερα. Πετυχαίνοντας ντοµάτες µε υψηλές αποδόσεις αλλά λιγότερο «καλοµαθηµένες». Χωρίς δηλ. εξάρτηση από ποικιλότροπες κοστοβόρες φροντίδες των γεωργών! Κάτι αφάνταστα σηµαντικό για τη σηµερινή γεωργία
που αγωνίζεται να αυξήσει τις αποδόσεις για την κάλυψη
της δηµογραφικής έκρηξης, συρρικνώνοντας όσο το δυνατό περισσότερο το κόστος παραγωγής. Είναι θετικό που τα
επιστηµονικά αυτά επιτεύγµατα έρχονται τη στιγµή που οι
διαφαινόµενες κλιµατικές αλλαγές αναµένεται να οξύνουν
τα συγκεκριµένα προβλήµατα της γεωργίας.
αρακολουθώντας µάλιστα τη ραγδαία πρόοδο που
γίνεται να κατανοήσουµε τα αντίστοιχα γονίδια των
µεγάλων αποδόσεων στο σιτάρι (παρόµοια µε αυτά του ρυζιού) διαφαίνεται ότι το σιτάρι θα είναι η επόµενη καλλιέργεια που θα ξαναεξηµερωθεί, ακριβώς για τους
ίδιους λόγους όπως µε τη ντοµάτα. Αν πάντως συµβεί αυτό θα υπάρξει ένα παράπλευρο όφελος. Όµως, αναφερόµενος π.χ. στην ανάγκη εισαγωγής νέων καλλιεργούµενων ειδών, περιέγραψα στο παρελθόν, µεταξύ άλλων νέων καλλιεργειών όπως κινόα, µπαµπάρα, κ.ά. και το σιτηρό τεφ. Το τεφ έχει µεγάλη αντοχή στην ξηρασία αλλά παρόλα αυτά είναι ίσως από τα µόνα σιτηρά, αν εξαιρέσουµε
το ρύζι, που επιβιώνει ακόµη και σε πληµµυρισµένα χωράφια! Σε ορισµένες µικρές περιοχές της Αιθιοπίας που άρχισε η καλλιέργειά του ήδη βρίσκεται σε σχεδόν άγρια κατάσταση (µονοστέλεχο, µικρό στάχυ, λίγοι και µικροί κόκκοι,
κ.ά.). Εποµένως, παράλληλα µε την ξαναεξηµέρωση του σίτου µπορεί να προχωρήσει και η επαναστοιχειοθέτηση των
5-6 γονιδίων του τεφ, όχι για να το ξαναεξηµερώσουµε, αφού ακόµη είναι σχεδόν άγριο, αλλά για να το βελτιώσουµε κατευθείαν ταχύτατα!
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