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Χτίζουν κουλτούρα  
τα παιδιά της µπύρας 
∆εκάδες µικροζυθοποιίες προσέφεραν 
περισσότερες από 150 νέες γεύσεις 
στο 2ο Made in Beer Festival. σελ. 39

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 18/04

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

240
178

78,11
2,42

24/04

240
178

76,57
2,47

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

18/01
237
183
74,37
2,71

∆ιατεθειµένες να συνεισφέρουν µεγαλύτερα ποσά στον κοινοτικό προ-
ϋπολογισµό, αρκεί να γίνει πράξη η εξωτερική σύγκλιση των δικαιωµά-
των, δηλαδή η πλήρης εξίσωση των άµεσων ενισχύσεων ανά στρέµµα, 
δηλώνουν προς τις Βρυξέλλες οι χώρες της Βαλτικής. Μια τέτοια προοπτι-
κή προβληµατίζει έντονα την Ελλάδα, καθώς θα σήµαινε δραστική µείω-

ση των επιδοτήσεων που λαµβάνουν σήµερα οι παραγωγοί. Σηµειωτέ-
ον ότι η χώρα µας εµφανίζεται πρώτη στη λίστα µε τις µεγαλύτερες ανά 
εκτάριο ενισχύσεις. Ωστόσο οι επιδοτήσεις ανά εκµετάλλευση υπολοί-
πονται τουλάχιστον κατά 50% του ευρωπαϊκού µέσου όρου (3.100 ευρώ). 
Αυτό κάνει τον γ.γ. Χαρ. Κασίµη να µιλάει για «επίδικα» σηµεία. σελ. 4

Μεγάλες ανά στρέμμα 
μικρές ανά εκμετάλλευση
Ανήσυχη η Ελλάδα για την εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων

Παράταση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία και περισσότερο χρόνο 
για τα δικαιολογητικά στο Μέτρο 4.2.2 της µεταποίησης, 
προσφέρουν οι τελευταίες αποφάσεις των ∆ιαχειριστικών. σελ. 18

Χρόνος για τις προκηρύξεις
ΣABBATO: † Μ.ΠΕΜΠΤΗ, Μάρκου Ευαγγελιστού  Μήνας 4ος, Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:37 - ∆ύση 20:10 ΣΕΛΗΝΗ: 21 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις

ΕΝΘΕΤΟ

Τέλος στη διαµάχη του... τιµοκαταλόγου 
έδωσε ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης 
κατά την τελευταία συνάντηση µε τους 
εκπροσώπους των εισαγωγέων τρακτέρ 
και αγροτικών µηχανηµάτων. σελ. 9

Σε αναζήτηση λύσεων για αποζηµιώσεις των 
αµυγδαλοπαραγωγών κινείται ο ΕΛΓΑ. Με 
ευθύνη Κόκκαλη προχωράει και η ΚΥΑ για 
το νέο καθεστώς παραδόσεων του σύσπορου 
βάµβακος στα εκκοκκιστήρια. σελ. 8, 44

Βρέθηκε τελικά λύση 
εκτός τιµοκαταλόγου   

Κάλυψη αµυγδάλων, 
διευθέτηση βάµβακος   

Κρύβει κερδοσκοπία 
η έλλειψη στα χοιρινά
Μικρός ο δρόµος από την πραγµατική 
έλλειψη χοιρινών παγκοσµίως µέχρι τα 
παιχνίδια που στήνουν οι κερδοσκόποι 
διεθνώς. Αντιδράσεις και από την Ε∆ΟΚ 
για τις ανατιµήσεις στον γύρο. σελ. 45
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Πληροφορική και internet οδηγούν σε 
επαναπροσδιορισµό των επιλογών που 
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ΤΙΜΕΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΪΟΥ
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12115

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50899

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,14295

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86726

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,36800

• Προς επίλυση το ζήτηµα µε τον 
τιµοκατάλογο των τρακτέρ σελ. 9
• Ακόµα 80 εκατ. ευρώ για την ένταξη 
στη Βιολογική Γεωργία σελ. 19

• Ακόµα πιο έντονη η πίεση για πλήρη 
εξωτερική σύγκλιση ενισχύσεων σελ. 4
• Ξεκλειδώνουν αποζηµιώσεις λόγω 
παγετού σε αµυγδαλοπαραγωγούς σελ. 44

• Το πλεονέκτηµα στις αγορές λόγω καιρού 
χάνει το ελληνικό πρώιµο καρπούζι  σελ. 21
• Ανεβαίνει το εµπόριο βιολογικών 
προϊόντων παγκοσµίως σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η νέα σεζόν για το σκληρό σιτάρι προετοιµάζει τους αγοραστές 
για απορρόφηση της µειωµένης ευρωπαϊκής παραγωγής και 
διάθεσή της εντός της Ευρώπης. Η αγορά ελαιολάδου διατηρεί 
τον υποτονικό της χαρακτήρα. Παράλληλα, µε καθυστέρηση 
κοντά στις 15 ηµέρες θα ξεκινήσει η συγκοµιδή καρπουζιού στις 
πρώιµες περιοχές της χώρας, στερώντας από τους παραγωγούς 
το πλεονέκτηµα που είχαν στις ευρωπαϊκές αγορές.

Περονόσπορος στη 
ντοµάτα θερµοκηπίου
Αναµένεται η είσοδος του 
περονόσπορου µετά τις έντονες 
βροχοπτώσεις σε καλλιέργειες µε 
τοµάτα θερµοκηπίου στους Νοµούς 
Μαγνησίας Καρδίτσας Λάρισας και 
Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου. Ο παθογόνος µύκητας 
αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθήσεων 
όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες 
και υψηλή σχετική υγρασία στο 
περιβάλλον των φυτών. Τα πρώτα 
συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως στα 
κατώτερα φύλλα, στη συνέχεια στα 
ανώτερα φύλλα εµφανίζονται 
υποκίτρινες κηλίδες ακανόνιστου 
σχήµατος στην περιφέρεια του 
ελάσµατος, οι οποίες γρήγορα αποκτούν 
βαθύ καστανό ή µαύρο χρώµα. 

Ψεκασµοί πλήρους κάλυψης
Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν 
συµπτώµατα προσβολών πρέπει να 
προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε 
ψεκασµούς κάλυψης (καλό λούσιµο των 
φυτών), µε κατάλληλα επιτρεπόµενα και 
εκλεκτικά για τον περονόσπορο 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, ενώ η 
επανάληψη του ψεκασµού κρίνεται 
απαραίτητη µετά από 8 ηµέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
M.Πέµπτη 25-04-2019
Νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες. Σποραδικές βροχές 
και πιθανώς µεµονωµενες 
καταιγίδες στο Ιόνιο και τα 
ηπειρωτικά. Ευνοείται η 
µεταφορά σκόνης.

M. Παρασκευή 26-04-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, τις πρωινές ώρες 
στο Αιγαίο, µε ασθενείς τοπικές 
βροχές και τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά µε τοπικούς όµβρους 
ή µεµονωµένες καταιγίδες στα 
ορεινά. Θα υπάρχουν 
διαστήµατα ηλιοφάνειας. 

Μ. Σάββατο 27-04-2019
Τοπικές νεφώσεις θα 
αναπτυχθούν τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν 
σποραδικές καταιγίδες κυρίως 
στα ορεινά. Ευνοείται η 
µεταφορά αφρικανικής σκόνης 
στα ανατολικά και νότια. 
 
Κυριακή του Πάσχα 
28-04-2019
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. 
Τοπικές νεφώσεις θα 
αναπτυχθούν τις µεσηµβρινές 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

και απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά, οπότε θα 
εκδηλωθούν σποραδικοί όµβροι 
κυρίως στα ορεινά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 
ασθενείς. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.
 
∆ευτέρα του Πάσχα 
29-04-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές 
νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεµοι 
θα πνέουν νοτιοδυτικοί µε 
χαµηλή ένταση και στα νότια 
τοπικά ισχυροί. 

Άνεµοι στα 
ανατολικά βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 
µε 5 µποφόρ και 
στις υπόλοιπες 
περιοχές ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί. 
Θερµοκρασία σε 
υψηλά επίπεδα. 

3-5Bf
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∆εν υπάρχει πολιτικός αρχηγός ή πολι-
τικό κόµµα που να µην θέλει η κοι-
νωνία να πάει µπροστά, την ίδια 
στιγµή όµως θέλουν τους πολίτες 
δεµένους στο άρµα τους.

∆εν υπάρχει υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης που να µην θέλει την πρό-
οδο του αγροτικού χώρου και την 
προκοπή των ανθρώπων της υπαί-
θρου, την ίδια στιγµή όµως θέλει 
τους αγρότες τυφλούς οπαδούς και 
άβουλους ψηφοφόρους.

Για να εισπράξεις την κοινοτική επιδό-
τηση πρέπει να περάσεις από την 
παράγκα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να ει-
σπράξεις την αποζηµίωση πρέπει 
να… προσκυνήσεις το κονκλάβιο 
του ΕΛΓΑ και για να εκπαιδευτείς 
ή να πιστοποιηθείς σαν παραγω-
γός υποχρεούσαι να δηλώσεις πί-
στη στους κατά καιρούς εγκάθε-
τους του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.  

Αν υπάρχει µια λέξη που αποδίδει την 
ιδιότυπη σχέση ανάµεσα στην πο-
λιτική  βούληση και στην κοµµατι-
κή σκοπιµότητα, είναι η λέξη εξάρ-
τηση. Το σύνολο σχεδόν του πολι-
τικού προσωπικού αυτής της χώρα 
έχει γαλουχηθεί µε την αναπαρα-
γωγή αυτής της εξάρτησης. 

Είναι ο λόγος για τον οποίο, την ίδια 
στιγµή που όλοι βλέπουν το δέον 
γενέσθαι, εγκλωβίζονται και επι-
στρέφουν σε µια λογική που κρα-
τάει το επίπεδο χαµηλά, µε τις α-
γωνίες του σήµερα να περιορίζουν 
τον ορίζοντα στην αναγκαιότητα 
του αύριο.    

Κάπως έτσι, θέλουµε µια ανεξάρτητη 
αρχή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκεφτόµαστε 
όµως και τα… πελατάκια που θα χα-
θούν από τα βουλευτικά γραφεία. 
Θέλουµε έναν νέο κανονισµό του 
ΕΛΓΑ, αγωνιούµε όµως και µη µεί-
νουµε από δικτύωση µε την εκλογι-
κή µας βάση. Χρειαζόµαστε έναν α-
δέκαστο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, νοιαζόµα-
στε όµως και για τις µικροεξυπηρε-
τήσεις που µπορούµε να παρέχου-
µε εξωδίκως, όσο αυτός ο Οργα-
νισµός παραµένει χωρίς οργανό-
γραµµα και χωρίς σαφές πλαίσιο 
λειτουργίας. Κάποια στιγµή, ωστό-
σο, θα πρέπει να διαλέξουµε!   

Agrenda

Αναπαραγωγή 
της εξάρτησης 





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

∆ιατεθειµένες να συνεισφέρουν 
περισσότερα στον ευρωπαϊκό προ-
ϋπολογισµό αξιώνοντας πλήρη 
εξωτερική σύγκλιση των δικαιω-
µάτων της νέας ΚΑΠ είναι οι χώ-
ρες της Βαλτικής.

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ε-
σθονίας, της Λετονίας και της Λι-
θουανίας συζήτησαν προ ηµερών 
µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Προϋ-
πολογισµού Γκίντερ Ετινγκερ στο 
Στρασβούργο το θέµα του ευρω-
παϊκού προϋπολογισµού και αυ-
τού της Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής (ΚΑΠ). Συγκεκριµένα, η Ε-
σθονία προτίθεται να συνδράµει 
σε µεγαλύτερο βαθµό τον γενικό 
προϋπολογισµό της ΕΕ προκειµέ-
νου οι µειώσεις στις αγροτικές ε-
νισχύσεις να είναι πιο περιορι-
σµένες, σηµειώνει δηµοσίευµα 
των baltictimes.com που επικα-
λείται τα όσα ανέφερε ο υπουρ-
γός Γεωργίας της χώρας Τάρµο 
Ταµ στη συνάντηση που είχαν 
υπουργοί των χωρών της Βαλτι-
κής µε τον επίτροπο για τον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισµό Γκίντερ 
Ετινγκερ την Τρίτη 16 Απριλίου.

Τα πιο σηµαντικά ζητήµατα για 

την Εσθονία, όπως µετέφερε ο 
Ταµ, είναι η εξίσωση των άµεσων 
ενισχύσεων και η διατήρηση της 
χρηµατοδότησης του σχεδίου α-
γροτικής ανάπτυξης στα σηµερι-
νά επίπεδα.

«∆εν µπορούµε να µιλάµε για 
συνθήκες ίδιου ανταγωνισµού ό-
ταν ο βαθµός υποστήριξης είναι 
χαµηλότερος, ενώ το κόστος πα-
ραγωγής υψηλότερο από τον ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο. Ως κυβέρνη-
ση έχουµε υιοθετήσει τη θέση ό-
τι η Εσθονία διάκειται θετικά α-
πέναντι στο ενδεχόµενο να δίνει 
περισσότερα στον ευρωπαϊκό γε-

νικό προϋπολογισµό ώστε να α-
ντισταθµιστούν οι περικοπές στις 
ενισχύσεις».

Το υπουργείο Γεωργίας της Ε-
σθονίας θεωρεί ότι οι αγροτικές 
επιχειρήσεις στις χώρες της Βαλ-
τικής βρίσκονται σε µειονεκτικό-
τερη θέση συγκριτικά µε τους πα-
ραγωγούς  άλλων χωρών των ο-
ποίων τα έξοδα είναι µικρότερα 
και οι επιδοτήσεις µεγαλύτερες 
ανά εκτάριο.

Υπενθυµίζεται ότι οι υπουργοί 
Γεωργίας της Εσθονίας, της Λετο-
νίας και της Λιθουανίας είχαν πα-
ραδώσει κοινή επιστολή στον ε-
πίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν µε 
την οποία επικοινωνούσαν τις θέ-
σεις τους αναφορικά µε τον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισµό και αυ-
τόν για την ΚΑΠ κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Γεωργίας και Αλιείας 
στις 16 Ιουλίου του 2018.

Η άποψη των Γερµανών αγροτών
Εν τω µεταξύ, ενδιαφέρον έχει 

µία πρόσφατη έρευνα σχετικά µε 
την άποψη των Γερµανών αγρο-
τών για την ΚΑΠ. Συγκεκριµένα 
το 44% αυτών, πιστεύουν πως 
θα πρέπει να καταργηθούν στα-
διακά όλες οι άµεσες στρεµµα-
τικές ενισχύσεις µέχρι το 2030 
και αυτές να αντικατασταθούν 
από περιβαλλοντικές δράσεις. 
Εν αντιθέση το 39% αυτών θεω-
ρούν πως θα πρέπει να υπάρχει 
µία µόνιµη φιξ στρεµµατική ενί-
σχυση µε λιγότερες περιβαλλο-
ντικές αιρεσιµότητες.
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Προσφορά σε χρήμα 
για εξωτερική σύγκλιση
 Στήριξη στην ΚΑΠ για εξίσωση ενισχύσεων από χώρες της Βαλτικής

Σε αμήχανη θέση βρίσκεται η Ελλάδα

To 70% θα πληγεί
Στην Ελλάδα ο περιορισµός των 
άµεσων ενισχύσεων θα πλήξει 

κυρίως τις εκµεταλλεύσεις µικρού 
οικονοµικού µεγέθους

Οι επιπτώσεις
στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο περιορισµός των 
άµεσων ενισχύσεων θα πλήξει 
κυρίως τις εκµεταλλεύσεις 
µικρού (οικονοµικού) µεγέθους, 
που αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 70% του συνόλου των 
εκµεταλλεύσεων της χώρας, 
σύµφωνα µε παλαιότερη 
ανάλυση του καθηγητή του ΓΠΑ, 
Κωνσταντίνου Τσιµπούκα. 
Οποιεσδήποτε µελλοντικές 
µεταβολές στην διανοµή των 
ενισχύσεων πρέπει να 
επηρεάσουν το λιγότερο δυνατόν 
τις εκµεταλλεύσεις που 
αποτελούν την παραγωγική βάση 
της ελληνικής γεωργίας (από 
8.000-100.000 ευρώ). 

Το θέµα απασχολεί έντονα το κυ-
βερνητικό επιτελείο, καθώς µια 
ενδεχόµενη πλήρης εξωτερική σύ-
γκλιση θα επιφέρει τεράστια µεί-
ωση στις επιδοτήσεις που λαµβά-
νουν σήµερα οι Έλληνες αγρό-
τες. Και αυτό γιατί αν και η χώ-
ρα µας εµφανίζεται πρώτη στη λί-
στα µε τις µεγαλύτερες ανά εκτά-
ριο ενισχύσεις, στην  πραγµατι-
κότητα, εξαιτίας την διάρθρωσης 
του κλήρου, οι επιδοτήσεις ανά 
εκµετάλλευση υπολείπονται κα-
τά 50% του ευρωπαϊκού µέσου ό-

ρου. Αυτές λοιπόν υπολογίζονται 
στα 3.100 ευρώ ανά εκµετάλλευ-
ση κατά µέσο όρο.

Μάλιστα πρόσφατα ο γενικός 
γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων 
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Χαράλαµπος Κασίµης, έ-
θεσε εκ νέου από το βήµα της εκ-
δήλωσης που διοργάνωσε το Ελ-
ληνογαλλικό Εµπορικό και Βιο-
µηχανικό Επιµελητήριο, την Πα-
ρασκευή 19 Απριλίου. Εκεί ανα-
φέρθηκε σε ορισµένα «επίδικα» 
σηµεία της επερχόµενης ΚΑΠ, δί-

νοντας ιδιαίτερη  έµφαση στην α-
ντιπαράθεση σχετικά µε το θέµα 
της εξωτερικής σύγκλισης, υπο-
γραµµίζοντας την ανάγκη η ελ-
ληνική γεωργία να προετοιµαστεί 
για παν ενδεχόµενο και να εστιά-
σει σε ένα νέο µοντέλο  παραγω-
γής που εγκαταλείπει την οµοι-
οµορφία των καλλιεργειών, αλ-
λά κατευθύνεται προς τον εντο-
πισµό της ανταγωνιστικότητας 
στην εξειδίκευση µε όρους ποιό-
τητας, ταυτότητας και άρα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προϊόντων.

Ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης ψάχνει 
ακόµα τρόπους για το πώς θα αποφευχθεί µία πλήρης εξωτερική σύγκλιση.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Επιβεβαιώθηκαν, προς όφελος του αγροτικού κόσµου, 
αυτή τη φορά οι δεσµεύσεις των αρµοδίων τόσο του υ-
πουργείου όσο και του Οργανισµού Πληρωµών, που έ-
καναν λόγο για Πάσχα µε τους λογαριασµούς των δικαι-
ούχων πιστωµένους. Μεγάλη Τρίτη, όπως έγραψε και 
η Agrenda, πληρώθηκαν 128 εκατ. ευρώ που αφορού-
σαν µια σειρά από συνδεδεµένες, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και αυτών της ζωικής παραγωγής, µια διορθωτική 
επί της ενιαίας ενίσχυσης του 2018 και υπόλοιπα από 
παλιές συνδεδεµένες. Μια µέρα µετά τη Μεγάλη Τετάρτη 
ολοκληρώθηκε η πολυαναµενόµενη πληρωµή των de 
minimis στα ζαχαρότευτλα συνολικού ύψους 1.039.412 
ευρώ σε 356 δικαιούχους παραγωγούς και µια πίστωση 
για εκκρεµότητες από την εξισωτική του 2018, που α-
φορά κυρίως παραγωγούς που ήταν σε έλεγχο, για πα-
ράδειγµα για την πολλαπλή συµµόρφωση και οι οποί-
οι είχαν µείνει εκτός από την προηγούµενη πληρωµή.

Σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τους παραγωγούς, 
φαίνεται να µην υπάρχουν ιδιαιτέρες αντιδράσεις ή λά-
θη στην πληρωµή. Ειδικότερα όσον αφορά τη συνδεδε-
µένη στο αιγοπρόβειο κρέας, εκτός έµειναν -βάσει κα-
νονισµού-  όσοι δεν έπιασαν τα απαραίτητα κιλά ανά 
ζώο, ενώ να σηµειωθεί ότι από τη συνολική ποσότητα 
γάλακτος που παρέδωσαν έπρεπε να αντιστοιχούν 100 
κιλά γάλακτος σε κάθε ζώο, διαφορετικά για τα υπόλοι-
πα ζώα δεν έλαβαν ενίσχυση. Βέβαια, θετικό είναι το γε-
γονός ότι φέτος για πρώτη φορά δεν ίσχυσε το πλαφόν 
των 50 ζώων ανά παραγωγό ως προϋπόθεση για τη λή-
ψη της ενίσχυσης, που σηµαίνει ότι την εισέπραξαν και 
κτηνοτρόφοι µε µικρότερο αριθµό ζώων.

Να διευκρινιστεί, επιπλέον, ότι στις πιστώσεις της 
Μεγάλης Τρίτης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι 
«ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους 2018 σε πε-
ρίπου 27.000 γεωργούς συνολικής αξίας 18 εκατ. ευ-
ρώ». Βέβαια, πρέπει να γίνει γνωστό στους αγρότες 
ότι µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα πληρώθηκαν 3,8 ε-
κατ. ευρώ, ενώ 14,2 εκατ. ευρώ είχαν δοθεί τον πε-
ρασµένο ∆εκέµβριο (2018).

Υπόλοιπα προς πληρωµή µέχρι τις 30 Ιουνίου
Στα µπροστά να σηµειωθεί ότι οι αγρότες έχουν να πε-

ριµένουν διορθωτικές συµπληρωµατικές πληρωµές για 
όλες τις ενισχύσεις και τα προγράµµατα, χωρίς ωστόσο 
να γίνει κάποια µαζική πίστωση. Όποιες παρτίδες ολο-
κληρώνονται από τις ∆ΑΟΚ, θα δουλεύονται από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ και θα πληρώνονται οι δικαιούχοι. Αγκάθι ακό-
µα παραµένει το ζήτηµα των εξισωτικών αποζηµιώσεων 
του 2013 και 2014, η πληρωµή των οποίων θα πρέπει 
πρώτα ή να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Βρυξελλών- 
πράγµα σχεδόν αδύνατο ή να εξοικονοµηθούν χρήµα-
τα χωρίς να φανούν στην ΕΕ- αν είναι εφικτό. 

Πάντως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει, µε σχετική ανακοί-
νωσή του, ότι υπόλοιπες πληρωµές θα χορηγηθούν το 

αργότερο έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορούν τα εξής:
 Οι ενισχύσεις στον τοµέα της κτηνοτροφίας βάσει 

της παρ. 4, του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, συ-
νολικού ποσού 3.343.610 ευρώ και

 Οι ενισχύσεις για τα µικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους 
που εκκρεµούν αναφορικά µε τις αιτήσεις έτους 2018 
(µαστίχα Χίου, Γάλα µε προορισµό την παραγωγή τυριού 
και αµπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) και

 Τυχόν υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ή-
δη καταβληθεί.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωµές
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την πληρωµή άµεσων ενισχύ-

σεων του 2018 συνολικού ποσού 110.972.923,19 ευρώ.
Α. Πρώτη πληρωµή συνδεδεµένων ενισχύσεων 
φυτικού κεφαλαίου :

 για την καλλιέργεια βιοµηχανικής τοµάτας ποσού 
2.809.838,46 ευρώ σε 757 δικαιούχους

 για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυµοποίηση πο-
σού 4.361.439,43 ευρώ σε 5.001 δικαιούχους

 για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού 
2.677.766,24 ευρώ σε 2.038 δικαιούχους

 για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού 
4.377.509,87 ευρώ σε 6.150 δικαιούχους

 για την καλλιέργεια αγγινάρας Τήνου στα ΜΝΑ ποσού 
4.940,33 ευρώ σε 22 δικαιούχους
Β. Πρώτη πληρωµή συνδεδεµένων ενισχύσεων 
ζωϊκού κεφαλαίου :

 για την εκτροφή µεταξοσκωλήκων ποσού 379.301,63 
σε 55 δικαιούχους

 στον τοµέα του βόειου κρέατος ποσού 33.726.612,27 
ευρώ σε 8.226 δικαιούχους

 στον τοµέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ποσού 
48.747.303,03 ευρώ σε 38.923 δικαιούχους.

Μεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων
Μέχρι Τετάρτη 

15 Μαΐου 
οριστικοποίησης 

και υποβολή 
των αιτήσεων 
µεταβίβασης 
δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης 
έτους 2019

Εγχειρίδιο 
για Βιολογικά

Σε δύο το 
πολύ δόσεις η 
αποπληρωµή 

των παραγωγών 
του Μέτρου 11 

«Βιολογικές 
Καλλιέργειες», 
µε τις αιτήσεις 
πληρωµής του 
2019 να έχουν 

ολοκληρωθεί ως 
30 Ιουνίου 2020

Εισφορές 
ΕΛΓΑ 

Παράταση έως 
τις 31 Ιουλίου για 
την εµπρόθεσµη 

καταβολή 
της ειδικής 

ασφαλιστικής 
εισφοράς ΕΛΓΑ 
του έτους 2018 
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Οι εκλογές έφεραν και πληρωμές 
Πάσχα με συνδεδεμένες και εξισωτική 2018   

 Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη δύο μεγάλες πιστώσεις με ζωικά, υπόλοιπα ενιαίας, τεύτλα, Απόθεμα

 Ως τέλος Ιουνίου κλείνουν οι εκκρεμότητες, λένε οι αρμόδιοι, αλλά ξεχνούν τις εξισωτικές 2013 και 2014 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ 

19
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΝΙΑΙΑΣ

  7,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΖΩΙΚΩΝ

  82
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

  5,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΠΕΚΕΠE

Σε πλήρη ανάπτυξη
η ενεργοποίηση
της Κάρτας Αγρότη
από τις τράπεζες
Ρολάρουν τελικά από τη ∆ευτέρα 22 Απριλίου οι 
διαδικασίες για την ενεργοποίηση των παλιών ή 
την έκδοση νέων καρτών (Κάρτα Αγρότη) από 
όλες τις τράπεζες, µόλις δόθηκε η δυνατότητα 
πρόσβασης των εµπορικών τραπεζών στην 
ηλεκτρονική βάση ΟΣ∆Ε. Η καθυστέρηση µε την 
οποία µπόρεσαν οι τράπεζες να έχουν πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική βάση, έτσι ώστε να 
διασταυρώνουν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 
µε τους λογαριασµούς Α∆Α και τις αντίστοιχες 
χρεωστικές κάρτες, δείχνει για µια ακόµη φορά 
την «γύµνια» του µηχανογραφικού συστήµατος 
και τα παιχνίδια που παίζονται από τους… 
αχρείαστους εργολάβους σε βάρος των αγροτών, 
των τραπεζών και της αγροτικής οικονοµίας. 
Αρχικά, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, 
περισσότερες δυσκολίες είχαν οι αγρότες που 
συνεργάζονται µε την Εθνική Τράπεζα, κι αυτό 
γιατί η Εθνική επέµεινε µέχρι το µεσηµέρι της 
22ας Απριλίου να µην ανανεώνει τα όρια των 
πελατών (από την προηγούµενη χρονιά) χωρίς να 
κάνει τη διασταύρωση των στοιχείων τους βάσει 
των νέων δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2019. Αντίθετα, η 
Τράπεζα Πειραιώς φάνηκε να κινήθηκε πιο 
ευέλικτα επί του προκειµένου, µιας και η 
συναλλακτική σχέση µε τους αγρότες δεν 
παρουσιάζει µεγάλο πιστωτικό κίνδυνο.  





Με προεκλογικές προσλήψεις θα «αποτιμηθεί» η υγρασία στο σύσπορο βαμβάκι, ενώ οι λύσεις που προωθούνται 
μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε βαμβακοπαραγωγούς και εκκοκκιστές

Ένα ακόµα βήµα στη διαδικασία διαµόρφωσης 
της υπουργικής απόφασης για το καθεστώς που 
θα ισχύσει στην αγορά του συσπόρου βάµβακος, 
έκαναν την περασµένη ∆ευτέρα βαµβακοκαλλι-
εργητές και εκκοκκιστές, σε συνάντηση υπό τον 
υφυπουργό Βασίλη Κόκκαλη στην πλατεία Βάθη.  
Η µέτρηση της υγρασίας από έκτακτο προσωπι-
κό του ΕΛΓΟ, η άµεση σύνδεση της τιµής παρα-
γωγού µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε φορ-
τίου και ο περιοσµός του µοντέλου των «ανοι-
κτών τιµών», είναι ορισµένα από τα θέµατα στα 
οποία δείχνει να σηµειώθηκε πρόοδος. 

Ωστόσο, πολλά από τα «αγκάθια» παραµένουν, 
µε τους εκκοκκιστές να ζητούν πίστωση χρόνου 
και τους παραγωγούς να βάζουν θέµα αναδιορ-
γάνωσης της διοίκησης της ∆ιεπαγγελµατικής.  

Οι πληροφορίες θέλουν τους εµπλεκόµενους 
να βρίσκουν τελικά λύση στο θέµα της µέτρησης 
της υγρασίας, έτσι ώστε να αποτιµάται ανάλογα 
και η τιµή την οποία θα απολαµβάνουν οι πα-
ραγωγοί. Αυτό θα γίνεται µε την πρόσληψη δε-
κάδων εποχικών υπαλλήλων από τον ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, έκτακτοι συνεργάτες του οποίου θα ανα-
λαµβάνουν κάθε χρόνο, ειδικότερα όµως αυτό 
το φθινόπωρο, το ρόλο του ουδέτερου εκτιµητή 

της υγρασίας στα φορτία που παραδίδουν οι πα-
ραγωγοί στα εκκοκκιστήρια.

Εικάζεται ότι ο αριθµός των προσλήψεων αυ-
τών θα φθάσει τους 40 εποχικούς υπαλλήλους οι 
οποίοι θα παρίστανται σε όλα τα εκκοκκιστήρια.

Κι αν το θέµα της υγρασίας έχει µέχρι ένα βαθ-
µό αντιµετωπισθεί, σκότος επικρατεί για τον τρό-
πο µε τον οποίο θα αποδίδονται δίκαια και για 
κάθε φορτίο συσπόρου βάµβακος που παραδί-
δεται στις µονάδες εκκόκκισης, τα υπόλοιπα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το µήκος της 
ίνας, το χρώµα και το Micronaire. Οι εκπρόσω-
ποι των εκκοκκιστών δείχνουν να αποδέχονται 
µε σχετική άνεση µια κλίµακα διαφοροποίησης 
της τιµής, ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστι-

κά που θα καταγράφονται στο προϊόν, µόνο που 
επί του προκειµένου, δηλαδή της καταγραφής, 
θα έχουν εκείνοι τον πρώτο και τελευταίο λόγο.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, οι συζητήσεις που θα 
λάβουν χώρα το επόµενο διάστηµα έχουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, καθώς, οι λύσεις που προω-
θούνται µέχρι στιγµής, δεν αποκαθιστούν την 
εµπιστοσύνη ανάµεσα στους βαµβακοπαραγω-
γούς και τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, η σύν-
θεση στη ∆ιεπαγγελµατική κυριαρχείται από τις 
απόψεις των µεταποιητών, ενώ οι αδύναµες ο-
µάδες παραγωγών που έχουν συγκροτηθεί δυ-
σκολεύονται να παρουσιάσουν µια ενιαία και ξε-
κάθαρη θέση επί των θεµάτων τα οποία τίθενται.    

Ειδική σύµβαση για τις ανοικτές τιµές
Αναφορικά µε την υπό τελική διαµόρφωση 

ΚΥΑ, που κατά την ανακοίνωση Κόκκαλη, µετά 
την συνάντηση µε την Οµάδα Εργασίας για το 
βαµβάκι, φέρει «δραµατικές αλλαγές προς όφε-
λος των βαµβακοπαραγωγών αλλά και του συνό-
λου της «αλυσίδας» στην παραγωγή προϊόντος, 
οι οποίες αφήνουν στο παρελθόν το θολό τοπίο 
και δηµιουργούν υγιείς συνθήκες στην αγορά», 
ζητούµενο είναι - όπως υπογραµµίζεται - η επί-

τευξη µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, 
µίας «συµφωνίας κυρίων». Οι προτεινόµενες αλ-
λαγές στην Υπουργική Απόφαση προβλέπουν: 

Πρώτον: Την πριµοδότηση της ποιότητας του 
παραγόµενου προϊόντος. Η απόφαση θα αναφέ-
ρει ρητά την υποχρέωση σεβασµού και εφαρµο-
γής από όλους, τυχόν συµφωνίας στο πλαίσιο 
της ∆ιεπαγγελµατικής η οποία θα προβλέπει θε-
τική ή αρνητική πριµοδότηση βάσει ποιότητας.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα µετρώνται στα 
εκκοκκιστήρια παρουσία των γεωπόνων του πα-
ραγωγού και του εκκοκκιστή, ενώ σε περίπτωση 
που προκύψει άµεσα συµφωνία, ο Υφυπουργός 
υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει ικανός αριθµός συµ-
βασιούχων στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για να προχω-
ρήσει σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, 
υπό την καθοδήγηση του Εθνικού Κέντρου Βάµ-
βακος, που ανήκει στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

 ∆εύτερον: Τον ουσιαστικό έλεγχο των ανοι-
κτών τιµών. Η απόφαση καθίστατα υποχρεωτι-
κή την υπογραφή σύµβασης κατά την παράδοση 
του προϊόντος. Μάλιστα, η πρόβλεψη αυτή σύµ-
φωνα µε τον κ. Κόκκαλη, προστατεύει τον παρα-
γωγό και εξαλείφει το φαινόµενο της ύπαρξης 
φορτίων µε βαµβάκι παρατηµένων στα εκκοκ-
κιστήρια. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόµενο 
να υπάρξει ειδική σύµβαση-υπεύθυνη δήλωση 
για όσους θέλουν να επωµιστούν το ρίσκο της 
ανοικτής τιµής «αλλά ακόµη είναι πρόωρη η ό-
ποια ανακοίνωση», λέει το υπουργείο.

Τρίτον: Την εισαγωγή των όρων για την από-
δοση του ευρωπαϊκού σήµατος (European Cotton 
Alliance). «Θέλουµε ο επιµελής παραγωγός που 
παράγει ποιοτικό προϊόν να αµείβεται ξεκάθα-
ρα καλύτερα σε σχέση µε εκείνον που φέρνει 
κατώτερο ποιοτικά προϊόν», σηµείωσε σχετικά 
ο υφυπουργός. 
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ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Προσλήψεις για... υγρασία 
«φύρα» από ανοιχτές τιμές 



Agrenda 9Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Προς επίλυση οδεύει, όπως όλα 
δείχνουν, η µεγάλη… παρεξήγη-
ση που έλαβε χώρα το τελευταίο 
διάστηµα ανάµεσα στις διαχειρι-
στικές αρχές και τους εισαγωγείς 
αγροτικών µηχανηµάτων. Αφορ-
µή αποτέλεσε ο τιµοκατάλογο των 
τρακτέρ που δηµοσιοποιήθηκε και 
βάσει του οποίου θα έπρεπε να υ-
πολογίζεται η επιλέξιµη δαπάνη 
των δικαιούχων επιδότησης από 
τα Σχέδια Βελτίωσης.

Οι πληροφορίες θέλουν την πα-
ρέµβαση, αυτή τη φορά, του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου 
Αραχωβίτη ο οποίος παρέστη ο ί-
διος στη συνάντηση να καθίστα-
ται καταλυτική και να οδηγεί σε ε-
πίλυση του «σταυρόλεξου» που ά-
νοιξε πριν από ένα µήνα περίπου 
η ξαφνική δηµοσιοποίηση του τι-
µοκαταλόγου Τσιατούρα. Οι λε-
πτοµέρειες γύρω από τη λύση η ο-
ποία προωθείται θα οριστικοποι-
ηθούν αµέσως µετά το Πάσχα, ω-
στόσο, όλα δείχνουν ότι η βάση ε-
πί της οποίας θα κινηθούν το επό-
µενο διάστηµα όλες οι πλευρές θα 
εξασφαλίζει την λειτουργία της ε-
λεύθερης αγοράς και δεν θα επι-

φέρει δραµατικές αλλαγές στο ι-
σχύον εξ αρχής πλαίσιο των Σχε-
δίων Βελτίωσης. 

 
Η ανακοίνωση του ΣΕΑΜ
µετά τη συνάντηση

Πραγµατοποιήθηκε χθες (22/4/2019) 
συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ, του προεδρεί-
ου του ΣΕΑΜ µε τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη, µε 
θέµα την επίλυση των προβληµάτων 
που δηµιουργήθηκαν από την δηµο-
σιοποίηση από πλευράς της ∆ιαχειρι-

στικής Αρχής, καταλόγου µε ανώτα-
τες επιλέξιµες τιµές ελκυστήρων για 
τα Σχέδια Βελτίωσης. Στην συνάντη-
ση ήταν παρών και ο Γενικός Γραµ-
µατέας Χαράλαµπος Κασίµης καθώς 
και στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής.

Ο υπουργός έδειξε να κατανοεί 
πλήρως τα προβλήµατα που δηµι-
ούργησε η ύπαρξη του τιµοκαταλό-
γου και υποσχέθηκε να δώσει λύ-
ση, ενώ τόσο ο Γενικός Γραµµατέας 
όσο και τα υπόλοιπα στελέχη της ∆ι-
αχειριστικής Αρχής επέδειξαν διά-

θεση να συνεργαστούν για την επί-
λυση του προβλήµατος. Η οριστική 
διευθέτηση του θέµατος θα γίνει α-
µέσως µετά το Πάσχα, µε στόχο να 
προχωρήσουν οι αξιολογήσεις µε 
γρήγορους ρυθµούς. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίµα, 
και οι δυο πλευρές συµφώνησαν ό-
τι η κατανοµή των επιδοτήσεων θα 
πρέπει να γίνει µε απόλυτα διαφα-
νή τρόπο και µε βάση τις πραγµατι-
κές αξίες των επενδύσεων. Ο ΣΕΑΜ 

δεσµεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια και θα συνερ-
γαστεί µε την ∆ιαχειριστική Αρχή, 
προς αυτή τη κατεύθυνση.

Επ’ ευκαιρία της συνάντησης ο Γε-
νικός Γραµµατέας κ. Κασίµης ενηµέ-
ρωσε τους εκπροσώπους του ΣΕΑΜ 
ότι εξελίσσονται πολύ θετικά, τόσο το 
θέµα της αύξησης του προϋπολογι-
σµού των Σχεδίων Βελτίωσης, όσο 
και των χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων που θα στηρίξουν την υλοποίη-
ση των επενδύσεων. 
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Τέλος στην παρεξήγηση
Με παρέμβαση Αραχωβίτη οριστικοποιείται η λύση για τον τιμοκατάλογο των τρακτέρ στα Σχέδια Βελτίωσης

Μετά τη γενναία ρύθµιση των υποχρεώσεων 
προς τα ασφαλιστικά ταµεία, η οποία στην 
περίπτωση των αγροτών αγγίζει και την πλή-
ρη διαγραφή των προσαυξήσεων, προχωρά-
ει, όπως όλα δείχνουν και η ρύθµιση για τις 
120 δόσεις των οφειλών προς την εφορία.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το υ-
πουργείο Οικονοµικών να έχει καταλήξει 
στη µορφή της προωθούµενης ρύθµισης τα 
βασικά χαρακτηριστικά της οποίας διαγρα-
φή των προσαυξήσεων σε ποσοστό 85% και 
επιτόκιο της τάξεως του 5% για το τρέχον υ-
πόλοιπο της οφειλής.

Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής αναφορές 
στον οικονοµικό τύπο, ο αριθµός των δόσε-
ων στις οποίες θα ρυθµίζονται οι οφειλές 
θα είναι αντιστρόφως ανάλογος του ύψους 
του εισοδήµατος του φορολογούµενου. Για 
παράδειγµα, οι φορολογούµενοι που δη-
λώνουν ετήσιο εισόδηµα έως 12.000 ευρώ 
θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις ο-
φειλές τους σε έως 120 δόσεις. Οι φορολο-
γούµενοι που έχουν υψηλότερο εισόδηµα 
θα µπορούν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους 

σε λιγότερες δόσεις µε ελάχιστο αριθµό τις 
18 δόσεις τουλάχιστον. 

Η ρύθµιση θα προσφέρει διαγραφή προ-
σαυξήσεων έως και 85%, ωστόσο για να γί-
νει πράξη η διαγραφή ο οφειλέτης θα πρέ-
πει να τηρήσει πλήρως το πρόγραµµα απο-
πληρωµής των δόσεων.   

Για να ενταχθεί ένας φορολογούµενος στη 
ρύθµιση θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις φο-
ρολογικές οφειλές του 2019 είτε να τις έχει 
εντάξει στην πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων. 
Η σχετική αίτηση για τη ρύθµιση θα γίνεται 

αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω 
της ειδικής εφαρµογής του taxisnet η οποία 
πρόκειται να τεθεί στη διάθεση των φορο-
λογουµένων. Τέλος, για να ενεργοποιη-
θεί η ρύθµιση θα πρέπει ο φορολογούµε-
νος να εξοφλήσει την πρώτη δόση της ρύθ-
µισης εντός τριών ηµερών από την υποβο-
λή της αίτησης. 

Εν τω µεταξύ, αµέσως µετά το Πάσχα ανα-
µένεται να τεθεί σε εφαρµογή η ρύθµιση των 
120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία, υ-
πόθεση γύρω από την οποία παραµένουν ε-
γκλωβισµένη περί τους 80.000 ασφαλισµέ-
νους, οι οποίοι, ενώ πληρούν όλες τις άλ-
λες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, δεν 
µπορούν να λάβουν τη σύνταξη λόγω αυξη-
µένων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία. 
Με τον επανυπολογισµό και το κούρεµα της 
αρχικής οφειλής έως και 65% και των προ-
σαυξήσεων έως και 85%, ο εγκλωβισµένος 
ασφαλισµένος θα µπορέσει να µειώσει την 
οφειλή κάτω από 20.000 ευρώ και εποµέ-
νως να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. 

Μετά τα ασφαλιστικά ταμεία, 120 δόσεις για χρέη σε ΔΟΥ

Εγκλωβισµένοι
Μετά το Πάσχα αναµένεται να τεθεί 
η ρύθµιση για τις 120 δόσεις προς τα 

ασφαλιστικά ταµεία που κρατά εγκλω-
βισµένους 80.000 ασφαλισµένους
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Airbus - Deere
Πίσω το τρακτέρ 
και μπροστά 
το παρελκόμενο
Νέα δεδομένα από τη συμμαχία Airbus με John Deere 
που προσαρμόζει την τεχνολογία στις επιταγές της ΚΑΠ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

∆οµικές αλλαγές στο «know how» του 
καλλιεργητικού πρωτόκολλου, και α-
ναθεώρηση της φιλοσοφίας των προ-
διαγραφών των αγροτικών µηχανηµά-
των, στοιχειωθετούν οι νέες επιταγές της 
ΚΑΠ για το περιβάλλον στην ευρωπα-
ϊκή αγροτική οικονοµία. Αλλαγές που 
τρέχει να καλύψει η βιοµηχανία του γε-
ωργικού εξοπλισµού, που όπως φαίνε-
ται τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει 
µία σχέση «πίσω το τρακτέρ, µπρος το 
παρελκόµενο» µε τους γραφειοκράτες 

των Βρυξελλών να θέτουν στόχους για 
τη γεωργία, και, την αγροµηχανική, να 
καλείται από τη µία να καλύψει τις ανά-
γκες διατήρησης κρίσιµων µεγεθών πα-
ραγωγής και εισοδήµατος για τους α-
γρότες. Και, ταυτόχρονα να βοηθήσει 
τους παραγωγικούς συντελεστές να εί-
ναι κανονιστικά και νοµοθετικά «σω-
στοί» µε τις περιβαλλοντικές πολιτικές

Εδώ έρχεται να προστεθεί η τελευταία 
πρωτοβουλία της παγκοσµίως µεγαλύ-
τερης και σηµαντικότερης έκθεσης α-
γροτικών µηχανηµάτων Agritechnica 
για ειδικές θεµατικές ενότητες στο Αν-
νόβερο όπου θα παρουσιαστούν νέες 
µέθοδοι καλλιέργειας και κατάλληλος 
εξοπλισµός υπηρετώντας ακριβώς αυ-
τούς τους στόχους. Φυτοπροστασία µε 
µοντέλα προβλέψεων, πρακτικές άρο-
σης που δεν εξαντλούν τους περιβαλ-
λοντικούς πόρους, άρδευση µε το στα-

γονόµετρο, χαµηλού επιπέδου απωλει-
ών λίπανση και τεχνολογίες εφαρµο-
γής που µειώνουν τους ρύπους, ελάχι-
στη συµπίεση εδάφους. Αυτά είναι κά-
ποια από τα κύρια σηµεία που λέει η δι-
οργανώτρια DLG (Γερµανική Γεωργική 
Εταιρεία) για τα οποία θα παρέχει έναν 
αναλυτικό οδήγο, µε γνώµονα τις αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις που θα κληθούν 
να προσθέσουν νέες περιβαλλοντικές 
κατευθύνσεις ως προαπαιτούµενο για 
τη λήψη µίας σειράς ενισχύσεων. 

Συµµαχία John Deere µε Airbus για 
εργαλεία διαχείρισης λίπανσης

Ακριβώς σε αυτές 
τις νέες επιταγές που 
θέλουν µετρήσιµα α-
ποτελέσµατα στους ε-
λέγχους για τις περι-
βαλλοντικές επιπτώ-
σεις των αγροτικών 
πρακτικών, φαίνεται 
πως στοχεύει και η 
συµµαχία του κολο-
σού της αεροναυπη-
γικής Airbus µε την 
John Deere, που ανέ-
πτυξαν το εργαλείο 
Live Nbalance, που 

προσφέρει για πρώτη φορά ζωντανή 
παρακολούθηση των επιπέδων αζώ-
του σε µία εκµετάλλευση. Τα στοιχεία 
αυτά θα µπορούν να αξιοποιηθούν α-
πό τις ελεγκτικές αρχές για την παρα-
κολούθηση των καλών πρακτικών α-
φενώς και αφετέρου από τους αγρό-
τες ώστε να λαµβάνουν καλύτερες α-
ποφάσεις για το πλάνο λίπανσης των 
καλλιεργειών τους. 

Η πρώτη έκδοση αυτού του συστή-
µατος που θα είναι διαθέσιµη στοχεύ-
ει στις εφαρµογές µίας σεζόν. Μετά, 
ένα πολυετές σύστηµα που θα αντι-
κατοπτρίζει ένα πλήρες σχέδιο αµει-
ψισποράς θα είναι διαθέσιµο, ώστε οι 
χρήστες να λαµβάνουν µία πιο εµπερι-
στατωµένη αξιολόγιση της συνολικής 
τους στρατηγικής λίπανσης σε επίπε-
δο αγροτεµαχίου, καλλιέργειας και εκ-
µετάλλευσης.

21-22, 35-36

Επιμένει στην 
υποτονικότητα 
το ελαιόλαδο

Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Άγνωστο είναι ακόµη  πότε θα αρχίσει η συ-
γκοµιδή του καρπουζιού στους δήµους Τρι-
φυλίας και Πύλου Νέστορος, που πέρσι συ-
γκοµίστηκε στις 12 Μαΐου. Σε αυτό συνέβα-
λαν αρχικά τα καιρικά φαινόµενα κατά τη 
φύτευση και κυρίως οι βροχές και τα κρύα 
στα τέλη του Απριλίου, όταν ξεκινά η καρπό-
δεση, που κάνουν τα φυτά να ρίχνουν τους 
καρπούς που δένουν. Αν ρίξουν αρκετούς, 
θα έχουµε επιπλέον και ξόδεµα των καλών 
πρώτων ανθέων, µε αποτέλεσµα µειωµένη 
ποσότητα και ποιότητα παραγωγής. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την πι-
θανή πρωίµιση της παραγωγής σε άλλες 
χώρες µπορεί να τορπιλίσουν τη φετινή τι-
µή µε την οποία θα ξεκινήσει να πουλά ο 
παραγωγός. Αν όµως κάνει ζέστες στην Ευ-
ρώπη, υπάρχει ελπίδα για αυξηµένη ζήτη-
ση, και ρελάνς µε υψηλές τιµές. Η Τριφυλία 
παράγει παραδοσιακά το πιο πρώιµο καρ-
πούζι στην Ευρώπη. Πέρσι που επετεύχθη 
η πρωιµότητα, η τιµή ξεκίνησε από τα 50 
λεπτά στο χωράφι, πέφτοντας όσο µαζεύ-
ονταν πιο όψιµες παραγωγές.

 Αργεί το καρπούζι στην Τριφυλία
 Οι καιρικές συνθήκες καθυστερούν το δέσιµο του καρπού, άγνωστο για πόσο
 Η τιµή εκκίνησης θα εξαρτηθεί και από την πρωιµότητα στις άλλες χώρες
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Κ
λασσικά τις ηµέρες του Πάσχα στην 
ελληνική αγορά βάµβακος δεν υπάρ-
χει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Βέβαια 
γενικότερα αυτή την εποχή είναι λίγο 

«καθισµένη» η αγορά καθώς οι τιµές µας φαίνο-
νται ακριβές στους αγοραστές. Οι εκκοκκιστές 
έχοντας λίγα πλέον αποθέµατα προτιµούν να 
επιµείνουν στις προσφορές τους, παρά να προ-
σφέρουν πιο ανταγωνιστικά. Παράλληλα για τη 
νέα σοδειά φαίνονται κάποια σηµάδια πίεσης 
τα οποία οφείλονται στην αναµενόµενη µεγά-
λη βραζιλιάνικη παραγωγή που υπολογίζεται 
περί τους 2,7 εκατ. τόνους. Η χρηµατιστηρια-
κή διόρθωση έφερε τις τιµές της νέας σοδειάς 
λίγο κάτω από 80 σεντς ανά λίµπρα, δηλαδή 
στα 1,57 ευρώ το κιλό για τα λευκά βαµβάκια.        

  Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου αλ-
λά και γενικότερα στην Ευρώπη δεν κουνιέται 
φύλλο, δεδοµένου ότι την προηγούµενη εβδο-
µάδα ήταν το καθολικό Πάσχα ενώ την τρέχου-
σα το Ορθόδοξο. Σχετικά µε τη νέα σεζόν επι-
κρατεί η άποψη πως τα ευρωπαϊκά σιτάρια, τα 
οποία θα είναι λογικά λιγότερα, θα καταναλω-
θούν εντός της Ευρώπης, ενώ οι ζητήσεις από 
Αλγερία και Τυνησία µάλλον θα καλυφθούν 
µε σιτάρια του Καναδά ή των ΗΠΑ. Εν τω µετα-
ξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η βελτίωση 
των καιρικών συνθηκών σε συνδυασµό µε την 
άνοδο του δολαρίου πίεσε τα µαλακά σιτάρια.

 Μέσα σε µόλις δυο εβδοµάδες οι τιµές των 
κρεµµυδιών αυξήθηκαν κατά 15 λεπτά, στο επί-
πεδο των 65 λεπτών. Τα λευκά και τα κόκκινα 
λάχανα βρίσκονται περίπου στα 80 λεπτά, ενώ 
οι τιµές του πράσου έχουν επίσης εκτοξευθεί στα 
80 λεπτά. Η χαµηλή προσφορά και η ενισχυµέ-
νη ζήτηση σε λαχανικά πρακτικά διπλασίασε 
τις τιµές στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Απραξία σε βαμβάκι, 
σιτάρι λόγω εορτών

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

29/03 03/04 11/04 18/04 23/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

328,37
331,55

333,56 

338,49 337,36

Απόδοση
Η αδυναµία του φυτού να κρατή-
σει τους καρπούς που δένει λόγω 
συνθηκών, ξοδεύει τα καλά άνθη 

στην αρχή της άνθισης

45.000 τόνοι
 Μέχρι τους 7 τόνους φτάνει 
η παραγωγή καρπουζιού ανά 

στρέµµα, µε συνολική έκταση στην 
περιοχή 8.000 στρέµµατα πέρυσι

Εξαγωγές
Οι ζέστες που θα επικρατήσουν ή όχι 
σε χώρες της Ευρώπης θα επηρεά-
σουν σηµαντικά τη ζήτηση καρπου-
ζιών από τους εκεί καταναλωτές

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

20/03 28/03 04/04 11/04 18/04 24/04

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

225

179

225

75,65

339,20

899,60

14,94

71,92

129,47

92,00

225

179

225

76,95

326,80

890,20

15,63

81,32

126,25

96,33

225

179

225

77,05

327,20

900,60

15,80

79,07

125,82

95,48

223

179

217

77,62

325,10

898,40

15,09

78,90

125,87

96,82

223

178

219

78,11

337,40

878,40

15,96

89,27

127,47

96,25

223

178

219

76,57

337,00

864,20

15,92

88,17

128,25

97,11

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

2,39

2,37 2,34 2,36

238 240 240
234 234 236

2,42
2,47

Τιμές παραγωγού
(λεπτά το κιλό)

2017                 40

2018                 50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού
(ευρώ/κιλό) 

Λακωνία  2,35 - 3,50

Κρήτη  2,50 - 2,70

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Πίεση στο βαμβάκι 
φέρνει το ισχυρό 
δολάριο
 
 Με ζήτηση η νέα 

σεζόν στο σκληρό 
σιτάρι 

Τραβάει τα βλέµµατα 
πάνω της η βιολογική
Το ποσό των βιολογικών προϊόντων 
που πωλήθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο 
ξεπερνά σε αξία τα 97 δις ευρώ για 
το 2017, απόδειξη της δυναµικής της 
συγκεκριµένης αγοράς που τραβά όλο 
και περισσότερο την προσοχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η υβριδική 
γεωργία στο 
Αννόβερο
Εν τω µεταξύ στην Agritechnica 
εισάγεται παράλληλα και έναν νέος 
ορισµός, αυτός της «υβριδικής 
γεωργίας», η οποία συνδυάζει τις 
καλύτερες πρακτικές συµβατικής και 
βιολογικής γεωργίας µε την 
τεχνολογία να ακολουθεί αναλόγως. Η 
σχετική ανακοίνωση έρχεται από την 
γερµανική κατασκευάστρια εταιρεία 
αγροτικών µηχανηµάτων Horsch, η 
οποία θα φέρει εξειδικευµένο 
εξοπλισµό στην έκθεση που θα 
υπηρετεί αυτόν το νέο ορισµό. 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.
Οι πρώτες εκτιµήσεις πάντως κάνουν 
λόγο για τροποποιηµένα µηχανήµατα 
στον τοµέα των σπαρτικών και 
λιπασµατοδιανοµέων αλλά και στην 
ζιζανιοκτονία.

Να διατηρηθεί 
το εισόδηµα των 
παραγωγών σε κρίσιµα 
επίπεδα είναι ο στόχος 
των κατασκευαστών 
µηχανηµάτων

Οι εκπρό-
σωποι των 
Airbus και 
John Deere 
έλαβαν 
µετάλλιο 
καινοτοµί-
ας στην έκ-
θεση SIMA 
για τη 
δηµιουργία 
τους.
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Μόλις 37,7% είναι οι κοινοτικές α-
πορροφήσεις για το 2018 που αφο-
ρούν στην προώθηση του ελληνι-
κού οίνου στις ξένες αγορές, ένα-
ντι 79,5% το 2012. Αυτό καταγγέλ-
λει µε ερώτηση του στον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης ο αντιπρόε-
δρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κωστής 
Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας σχετι-
κά στοιχεία που δείχνουν τις χαµη-
λές πτήσεις στις απορροφήσεις τα 
τελευταία χρόνια από τα κονδύλια 
των Βρυξελλών. Παράλληλα, σηµει-
ώνει, το 2019 η απορρόφηση προ-
βλέπεται να είναι ακόµη χαµηλότε-
ρη. Ο αντιπρόεδρος της Ν∆ παραθέ-
τει δηµοσιευµένα στοιχεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής τα οποία δείχνουν 
ότι, ενώ τα ποσά που δεσµεύονται τα 
τελευταία 4 χρόνια στον προϋπολο-
γισµό της ΕΕ για την προώθηση του 
ελληνικού κρασιού ανέρχονται στα 
8 εκατ. ευρώ ετησίως, τα ποσοστά α-
πορρόφησης, είναι τα εξής:  2012: 
79,5%,  2013: 83,3%, 2014: 82,7%, 
2015: 56,7%, 2016: 63,2%,2017: 53,1%, 
2018: 37,7%.

Ένα σχέδιο ύψους 20 δις δολαρί-
ων που υποστηρίζει λήψη δεδοµέ-
νων στο κινητό έως 1.000 µεγα-
µπίτ το δευτερόλεπτο (Mbps), ενι-
σχύοντας τον τρόπο που κάτοικοι 
της υπαίθρου πλοηγούνται στο δι-
αδίκτυο µε ασύρµατη τεχνολογία 
πέµπτης γενιάς, που θα µπορού-
σε να ανοίξει τον δρόµο για αυ-
τόνοµα µηχανήµατα στη φάρµα, 
µε πληθώρα πληροφοριών στη 
διάθεσή τους, παρουσίασε στις 
12 Απριλίου ο πρόεδρος Τραµπ.
Την ώρα που υπολογίζεται ότι γύ-
ρω στα είκοσι εκατοµµύρια Αµε-
ρικανοί δεν έχουν πρόσβαση ού-
τε στη σηµερινή ευρυζωνική τα-
χύτητα που είναι 40 φορές µικρό-
τερη και κυµαίνεται στα 25 µεγα-
µπίτ το δευτερόλεπτο (Mbps), και 
ενώ θεωρείται ότι πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος ο αριθµός των Αµε-
ρικανών που δεν έχουν καθόλου 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, εταιρεί-
ες υποστηρίζουν ότι είναι σα να 
προωθείται µια «τέταρτη βιοµη-
χανική επανάσταση». 

«Η ρύθµιση που φέρνετε σή-
µερα, της απορρύθµισης, της ε-
πέκτασης που δίνει τη δυνατό-
τητα στις αµερικανικές επιχειρή-
σεις, στους Αµερικανούς αγρότες 
και τους ιδιοκτήτες ράντσων να 

φτιάξουν τα προβλήµατα αυτής 
της χώρας, πραγµατικά ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες µας» είπε 
ο Marty Smith, εκλεγµένος πρόε-
δρος της Εθνικής Ένωσης Αγελα-
δοτρόφων. Ωστόσο, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις, θα απαιτούνταν πολ-
λές, πολλές µικρές κυψέλες για να 
φτάσουν ταχύτητες γιγαµπίτ στις 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, που ση-
µαίνει ότι ενδεχοµένως θα είναι 
περισσότερο αργές και ακριβότε-
ρες απ’ ό,τι αναµένεται. 

Η ανακοίνωση, όπως µετέδωσε ο 
Sam Bloch στο newfoodeconomy.
org, για τη µεγαλύτερη δηµοπρα-
σία ασύρµατου φάσµατος που α-
φορά τις ραδιοσυχνότητες µε τις 
οποίες ταξιδεύουν επικοινωνιακά 
σήµατα, µε σκοπό την ανάπτυξη 
ασύρµατης τεχνολογίας πέµπτης 
γενιάς (5G), έγινε κατά τη διάρκεια 
απογευµατινής συνέντευξης τύπου 
στον Λευκό Οίκο, από τον πρόε-
δρο της Οµοσπονδιακής Επιτρο-
πής Επικοινωνιών (FCC) Ajit Pai. 
Όπως εξηγεί το mashable.com, 
τα ασύρµατα δίκτυα λειτουργούν 
σε ραδιοκύµατα που ελέγχει η Ε-
πιτροπή Επικοινωνιών, τα οποία 
τώρα καθιστά διαθέσιµα σε ιδιω-
τικές εταιρείες-παρόχους µέσω 
δηµοπρασίας. 

Χαμηλές 
πτήσεις στις 
απορροφήσεις 
προώθησης οίνου 

Η δικτύωση πέμπτης γενιάς 
δύσκολα φτάνει στη γεωργία

Ο αντιπρόεδρος της Ν∆ παραθέτει 
δηµοσιευµένα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία 
δείχνουν ότι, ενώ τα ποσά που 

δεσµεύονται τα τελευταία 4 χρόνια για 
την προώθηση του ελληνικού κρασιού 
ανέρχονται στα 8 εκατ. ευρώ ετησίως 

η απορρόφηση είναι ελλειπής.

Στη συνάντηση 
παρευρέθησαν 
τα µέλη του 
διοικητικού 
συµβουλίου 
του Καπνικού 
Συνεταιρισµού 
Καρδίτσας. 

Θετικά βλέπει η Βάθη το αίτηµα ένταξης 
του καπνού στο µέτρο της Απονιτροποίησης

Παράθυρο για ένταξη στο µέτρο µείωσης νιτρικών του προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης άνοιξε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατά την 
συνάντηση µε εκπροσώπους του Καπνικού Συνεταιρισµού Καρδίτσας. Το θέµα 
τέθηκε κατά, κατά την συνάντηση που είχαν την Τρίτη 23 Απριλίου στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του 
Καπνικού Συνεταιρισµού Καρδίτσας Παναγιώτη Κεφαλά και Φώτη Σιακάρα, τα 
οποία συνοδεύονταν από τη βουλευτή Καρδίτσας Παναγιώτα Βράντζα, µε τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη και τον γενικό γραµµατέα 
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπο Κασσίµη. 
Συγκεκριµένα, συζητήθηκε η δυνατότητα ένταξης του καπνού στο µέτρο 10 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «τη µείωση της 
ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα». 
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός κ. Κόκκαλης και ο γενικός γραµµατέας 
κ. Κασίµης, αντιµετώπισαν θετικά το αίτηµα και δεσµεύτηκαν να εξετάσουν 
τη δυνατότητα ένταξης του προϊόντος στην επικείµενη αναθεώρηση του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆ύο δις δολάρια 
ετησίως

Η Επιτροπή Επικοινω-
νιών προωθεί, επίσης, 

Ταµείο Αγροτικών 
Ψηφιακών Ευκαιριών 

στις ΗΠΑ, που θα 
χορηγεί περισσότερα 

από δύο δις δολάρια σε 
ενισχύσεις κάθε χρόνο
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Οι βιολόγοι φυτών στο Πανεπιστήµιο 
της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις (UC Davis) 
ανακάλυψαν έναν τρόπο να αναπαρά-
γουν τα φυτά µέσω των σπόρων σαν 
κλώνους. Η επανάσταση που µπορεί 
να προκαλέσει κάτι τέτοιο είναι κυρίως 
η δηµιουργία υβριδίων από τους σπό-
ρους των οποίων θα παράγονται ίδια 
µε το µητρικό, υψηλής απόδοσης φυ-
τά. Μέχρι τώρα, οι σπόροι από υβρίδια, 
δηλαδή από φυτά που προέκυψαν α-
πό διασταύρωση και έχουν πολύ υψη-
λή απόδοση και ανθεκτικότητα, δίνουν 
φυτά που δεν έχουν τα χαρακτηριστι-
κά αυτά. Η ανακάλυψη, που επιδιώκε-
ται χρόνια από τους βελτιωτές φυτών 
και τους γενετιστές, θα µπορούσε να 
διευκολύνει τη διάδοση ποικιλιών υ-
ψηλής παραγωγικότητας, ανθεκτικές 
στις ασθένειες ή ανθεκτικές στο κλίµα 
και να τις θέσει στη διάθεση των αγρο-
τών παγκοσµίως. 

Η ανακάλυψη στο UC Davis από 
τον µεταδιδακτορικό ερευνητή Imtiyaz 
Khanday, τον καθηγητή φυτικής βιολο-
γίας και φυτικών επιστηµών Venkatesan 
Sundaresan και συνεργατών τους από 
το UC Davis, από το κρατικό πανεπιστή-
µιο της Iowa και από το εθνικό ινστιτού-
το αγροτικής έρευνας INRA της Γαλλί-
ας, είναι ένα σηµαντικό βήµα προς τα 
εµπρός, ειδικά προς την επάρκεια σε 
τροφή σε αναπτυσσόµενες χώρες. Εί-
ναι ένας πολύ επιθυµητός στόχος που 
θα µπορούσε να αλλάξει τη γεωργία, 
σύµφωνα µε τον V. Sundaresan. Οι ε-

ρευνητές δηµοσίευσαν τα ευρήµατά 
τους στο περιοδικό Nature.

Από τη δεκαετία του 1920, πολλές 
καλλιέργειες έχουν αναπτυχθεί από 
υβριδικούς σπόρους που δηµιουργή-
θηκαν µε τη διασταύρωση δύο ποικι-
λιών. Αυτά τα υβρίδια µπορούν να έ-
χουν ανώτερες ποιότητες σε χαρακτη-
ριστικά όπως η απόδοση ή η αντίστα-
ση σε παράσιτα. Όµως, οι σπόροι των 
υβριδικών καλλιεργειών δεν παρά-
γουν φυτά µε τις ίδιες ιδιότητες.

Η ικανότητα παραγωγής ενός κλώ-
νου, ενός ακριβούς αντιγράφου ενός 
φυτού από τους σπόρους του, χωρίς 
γονιµοποίηση, θα αποτελέσει σηµα-
ντική πρόοδο για την παγκόσµια γε-
ωργία. Αντί να αγοράζονται ακριβά υ-
βριδικά σπέρµατα κάθε χρόνο, τα ο-
ποία συχνά υπερβαίνουν τα µέσα των 
αγροτών κυρίως στις αναπτυσσόµενες 
χώρες, οι γεωργοί θα µπορούσαν να 

συλλέξουν και να σπείρουν σπόρους 
από τα δικά τους υβριδικά φυτά και 
να αποκοµίσουν τα οφέλη από τις υ-
ψηλές αποδόσεις κάθε χρόνο.

Στη φύση, περίπου 400 είδη άγρι-
ων φυτών µπορούν να παράγουν βι-
ώσιµους σπόρους χωρίς γονιµοποί-
ηση. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται 
αποµιξία και φαίνεται να έχει εξελι-
χθεί πολλές φορές σε φυτά - αλλά ό-
χι σε εµπορικά είδη καλλιέργειας. Οι 
καλλιέργειες που αναπαράγονται µε 
αποµιξία διατηρούν τα ίδια χαρακτη-
ριστικά από τη µία γενιά στην άλλη, 
ουσιαστικά κλειδώνοντας σε επιδιω-
κόµενα χαρακτηριστικά, όπως η ανο-
χή στην ξηρασία ή η υψηλή θρεπτική 
αξία. Τα φυτά που αναπαράγονται εγ-
γενώς δεν µεταφέρουν αξιόπιστα τα 
επιθυµητά χαρακτηριστικά σε επό-
µενες γενιές, καθώς από τη διασταύ-
ρωσης DNA και από τους δύο γονείς. 

Παραγωγικούς σπόρους σποράς 
από υβρίδια ανέπτυξε το UC Davis
Αλλαγές μπορεί να φέρει στην παγκόσμια αγροτική πρακτική η ανακάλυψη τρόπου 
δημιουργίας υβριδίων που οι σπόροι τους θα δίνουν φυτά εξίσου υψηλής απόδοσης 

∆ικά τους υβρίδια
Οι γεωργοί θα µπο-

ρούσαν να συλλέξουν 
και να σπείρουν 

σπόρους από τα δικά 
τους υβριδικά φυτά 

και να αποκοµίσουν τα 
οφέλη από τις υψηλές 
αποδόσεις κάθε χρόνο

Κλώνος χωρίς 
γονιµοποίηση 

Η ικανότητα παρα-
γωγής ενός κλώνου, 
ενός ακριβούς αντι-
γράφου ενός φυτού 
από τους σπόρους 

του, χωρίς γονιµοποί-
ηση, θα αποτελέσει 
σηµαντική πρόοδο 
για την παγκόσµια 

γεωργία.

Ο καθηγητή Φυτικής 
Βιολογίας Venkatesan 
Sundaresan (δεξιά) και ο 
µεταδιδακτορικός ερευνητής 
Imtiyaz Khanday (αριστερά), 
στο UC Davis  

Ο τροπικός
σίτος δίνει
καλύτερο
γάλα και
κρέας 
Σηµαντική ανακάλυψη στο 
γονιδίωµα τροπικού σιταριού 
που είναι ήδη γνωστό πως 
αυξάνει την παραγωγή σε 
γάλα και κρέας των 
εκτρεφόµενων ζώων και 
µειώνει τις εκποµπές τους 
σε αέρια του θερµοκηπίου, 
καθιστά ευκολότερη την 
µέχρι τώρα πολύπλοκη 
διαδικασία παραγωγής 
ποικιλιών αυτού του 
σιταριού µε υψηλή απόδοση 
σε ζωοτροφή (καρπός και 
βιοµάζα). 
Αλλά η διαδικασία 
βελτίωσης και παραγωγής 
νέων ποικιλιών είναι 
δύσκολη, χρονοβόρα και 
δαπανηρή. Μια σηµαντική 
ανακάλυψη όµως στο 
πολύπλοκο γονιδίωµα του 
Brachiaria µπορεί να κάνει 
τη βελτίωση των ποικιλιών 
πολύ πιο αποτελεσµατική και 
να αυξήσει την ταχύτητα µε 
την οποία νέες ποικιλίες θα 
αρχίσουν να κυκλοφορούν 
στην αγορά παρέχοντας 
οφέλη για τους 
κτηνοτρόφους και το 
περιβάλλον.
Η Margaret Worthington, 
γενετιστής του CIAT και του 
Πανεπιστηµίου του 
Αρκάνσας και συνεργάτες 
της έχουν εντοπίσει µε 
µοριακό δείκτη τα υποψήφια 
γονίδια για τον αγενή 
αναπαραγωγικό µηχανισµό 
του φυτού, επιταγχύνοντας 
έτσι τη δηµιουργία 
υψηλοπαραγωγικών σε 
καρπό και βιοµάζα 
ποικιλιών. Τα ευρήµατα 
δηµοσιεύθηκαν τον 
Ιανουάριο στο περιοδικό 
BMC Genomics.

Στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις (UC Davis) γίνεται εκτεταµένη 
έρευνα πάνω στη γενετική των φυτών και σε εφαρµογές της στην παραγωγή. 





Η καρπόκαψα 
χαλά καρυδιές
Kρισιμότερη περίοδος όταν τα 
καρύδια φτάσουν ένα εκατοστό

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η καρπόκαψα (Cydia pomonella) 
είναι ο σηµαντικότερος εντο-
µολογικός εχθρός της καρυ-
διάς και συναντάται σε µεγα-
λύτερους πληθυσµούς στις ζε-
στές πεδινές περιοχές µε κα-
ρυδεώνες. Έχει δύο µε τρεις 
γενιές το χρόνο. Τα ακµαία 
της πρώτης γενιάς εµφανί-
ζονται κλιµακωτά από τα µέ-
σα Απριλίου στις πιο θερ-
µές περιοχές και από τις αρ-
χές Ιουνίου στις ορεινές. Η 
δεύτερη µαζική έξοδος εκδη-
λώνεται από τα µέσα Ιουλί-
ου και η τρίτη σε όποιες πε-

ριοχές υπάρχει, από τα µέ-
σα Αυγούστου. Οι προνύµ-
φες της πρώτης γενεάς εί-
ναι οι πιο καταστρεπτικές, 
γιατί µπαίνουν εύκολα στα 
νεαρά καρύδια, από το στά-
διο που αυτά έχουν διάµε-
τρο µόλις 1 εκατοστό. Τρώ-
νε τον καρπό από µέσα, κα-
ταστρέφοντάς τον, ενώ η κά-
θε µία µπορεί να προσβάλλει 

περισσότερα από ένα καρύ-
δια για να µπορέσει να τρα-
φεί και οι προσβεβληµένοι 
καρποί πέφτουν. 

Καταπολέµηση µε ψεκασµό 
εγκεκριµένου εντοµοκτόνου 
όταν τα µικρά καρύδια έχουν 
διάµετρο ένα εκατοστό συστή-
νεται από τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιο-
τικού Ελέγχου Βόλου. Μπο-
ρεί τα ακµαία της πρώτης γε-
νιάς να κάνουν την εµφάνι-
σή τους από τα µέσα Απριλί-
ου στις νοτιότερες περιοχές, 
ωστόσο οι ζηµιές στους κα-
ρυδεώνες ξεκινούν όταν οι 
καρποί αποκτήσουν διάµε-
τρο 1 εκατοστού. 

Γι’ αυτό µετά την καρπό-
δεση και πριν οι καρποί α-
ποκτήσουν το σύνηθες µέ-
γεθος στο οποίο ξεκινά η 
προσβολή (διάµετρος 1 ε-
κατοστό), καλό είναι οι πα-
ραγωγοί να τοποθετήσουν 
στα κτήµατά τους φεροµο-
νικές παγίδες, για την πα-
ρακολούθηση του πληθυ-
σµού του εντόµου. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγονται 
οι άκαιροι και άσκοποι ψε-
κασµοί, καθώς η καταπολέ-
µηση αποβλέπει στη θανά-
τωση των εντόµων, πριν οι 
νεαρές προνύµφες εισχωρή-
σουν στους νεαρούς καρπούς 
και προκαλέσουν τις ζηµιές 
στην παραγωγή.

Σκωληκόµορφα ακάρεα σε άνθη και καρπούς της ελιάς 
Η προσβολή από ακάρεα κατά την περίοδο σχηµατισµού των 
ανθοφόρων οφθαλµών και της άνθησης προκαλεί µείωση των 
ανθοφόρων οφθαλµών και οδηγεί στην ξήρανση και πτώση των 
ταξιανθιών. Οι προσβεβληµένοι καρποί όταν είναι µικροί µαυρίζουν 
και πέφτουν ενώ οι µεγάλοι παραµορφώνονται. Καταπολέµηση των 
ακάρεων συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού 

Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, όταν η νεαρά 
βλάστηση έχει µήκος 6-8 εκατοστά στα κλειστά άνθη έως και το κρόκκιασµα και 
επανάληψη µετά την πτώση των πετάλων. Κρίσιµη εποχή για την καταπολέµηση 
είναι το τελευταίο δεκαήµερο πριν την ανθοφορία όταν οι ανθοφόροι οφθαλµοί 
είναι κλειστοί και ο δεύτερος κρίσιµος χρόνος επέµβασης µετά την πτώση των 
πετάλων κατά τον σχηµατισµό των νεαρών καρπών. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

Μέσα στον καρπό 
Πρέπει να αποτραπεί 

η είσοδος των προνυµ-
φών, καθώς τρώνε 
τον καρπό από µέσα

Σεπτωρίαση σιταριού
Με τις συνεχόµενες βροχοπτώσεις και την 
επικείµενη άνοδο της θερµοκρασίας, το 
επόµενο χρονικό διάστηµα κρίνεται 
επικίνδυνο για την εξάπλωση της 
σεπτωρίασης. Η ενδεχόµενη καταστροφή του 
φύλλου σηµαία από τη µυκητολογική 
ασθένεια θα επηρεάσει καθοριστικά όχι µόνο 
την ποσοτική, αλλά και την ποιοτική απόδοση 
των σιτηρών, σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Γι’ αυτό 
οι παραγωγοί σε περίπτωση σοβαρής 
προσβολής πρέπει να προβούν άµεσα σε 
ψεκασµό µε εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Η 
απόφαση για ψεκασµό θα πρέπει να 
παίρνεται σε συνεργασία µε γεωπόνο.

Σκευάσµατα
ALFA: Bumper 25 EC, Miraculix 45 EC
ARYSTA: Stary 20/8 SC
BASF: Opera new, Comet
BAYER: Madison 263 SC
FMC: Impact 12.5 SC, Riza 200 EC
SIPCAM: Altis 25EC, Clortosip 50SC
SYNGENTA: Elatus Era

Ωίδιο µηλιάς
Οι βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε τις 
αυξηµένες θερµοκρασίες ευνοούν την 
ανάπτυξη του ωιδίου. Οι παραγωγοί πρέπει να 
ελέγχουν το κάτω µέρος των φύλλων των 
δένδρων για ύπαρξη συµπτωµάτων 
προσβολής από τον µύκητα. Η επέµβαση µε 
εγκεκριµένα σκευάσµατα, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης, κρίνεται απαραίτητη εάν 
διαπιστωθεί η παρουσία ωιδίου. Έλεγχος µία 
εβδοµάδα µετά την επέµβαση συστήνεται 
επίσης για να διαπιστωθεί εάν σταµάτησε η 
ανάπτυξη του µύκητα. Υπάρχει η δυνατότητα 
συνδυασµού της καταπολέµησης µε αυτήν για 
το Φουζικλάδιο µε επιλογή ενός 
εγκεκριµένου ωιδιοκτόνου µε ταυτόχρονη 
δράση κατά του Φουζικλαδίου.

Σκευάσµατα
ALFA: Karathane Star, Nimrod 25 EC
ARYSTA: Consist 50 WG
BASF: Sercadis, Stroby
BAYER: Luna Experience 400 SC, 
Flint Max 75 WG
FMC: Impact 12.5 SC
HELLAFARM: Χελλάθειον 80 WG, 
Krill 10 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Topas 100 EC, Thiovit 80 WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Το πρόγραµµα συνεργασίας της Compo 
Expert µε παραγωγούς, σε πειραµατικά α-
γροτεµάχια κατά την καλλιέργεια των οποί-
ων εφαρµόζεται πλήρες σύστηµα θρέψης 
Compo Expert, παρουσιάστηκε στην εκδή-
λωση της εταιρείας: Compo Expert - Game 
Changers - Από το λίπασµα στο τρόφιµο, την 
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. 

Παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα έκαναν 
χρήση ολοκληρωµένου προγράµµατος θρέ-
ψης της εταιρείας σε τµήµα των καλλιερ-
γειών τους µε σκοπό τη σύγκριση µε προ-
ηγούµενες πρακτικές. Σκοπός, σύµφωνα 
µε τον Αποστόλη Χατζηθεοδώρου, γεωπό-
νο της Compo Expert, είναι η επίτευξη της 
ποιότητας που ζητά η αγορά, η παραγωγή 
δηλαδή προϊόντος που από µόνο του απο-
τελεί διαβατήριο για εµπορικές συµφωνίες. 
Επιδιώκεται ακόµη, η εκπαίδευση των πα-
ραγωγών και η προσέλκυση µέσω των βελ-
τιωµένων αποτελεσµάτων όλο και περισσό-
τερων να συµµετέχουν σε τέτοια προγράµ-
µατα της εταιρείας, για να επιτευχθεί η δι-
άχυση της γνώσης για νέες µεθόδους δια-

χείρισης. Η σωστή θρέψη, µπορεί να φέρει 
το επιθυµητό αποτέλεσµα στην ποσότητα 
παραγωγής, κυρίως όµως στην ποιότητα. 
Επιθυµητή ποιότητα, όπως σχολίασε το σύ-
νολο σχεδόν των οµιλητών, από τους παρα-
γωγούς, τους συµβούλους τους, µέχρι και 
τα στελέχη της εταιρείας, είναι η ποιότητα 
που απαιτείται από την αγορά. Πάντα όµως 
υπάρχει το πρόβληµα της ανοµοιοµορφίας 
της ποιότητας στην παραγωγή µιας περιο-
χής. Λόγω του µικρού κλήρου στην Ελλά-

δα, µε το να παράγει κάποιος καλλιεργη-
τής υψηλής ποιότητας προϊόν, µπορεί να 
έχει αυξηµένο κέρδος αν εντοπιστεί ο κα-
τάλληλος αγοραστής. Η παραγωγή όµως 
από πολλούς καλλιεργητές, προϊόντων µε 
τις ίδιες προδιαγραφές, µπορεί να εδραιώ-
σει την Ελλάδα στο παγκόσµιο στερέωµα 
ως πηγή ποιοτικών προϊόντων.

Το πρώτο βήµα γίνεται µε τέτοιες πρωτο-
βουλίες που έχουν και επικοινωνούν χει-
ροπιαστό αποτέλεσµα, καθώς όπως σχολι-

άστηκε επίσης από τους οµιλητές, η καχυ-
ποψία των αγροτών στη χώρα µας, αλλά 
και παγκόσµια, βάζει φραγµούς στη διά-
δοση νέων πρακτικών.

Στόχος η ΕΕ για τα 
µανταρίνια Θεσπρωτίας

Ο ∆ιονύσης Γκίκας, παραγωγός µαντα-
ρινιών από τη Θεσπρωτία, που παίρνει µέ-
ρος στο πρόγραµµα της Compo Expert, υ-
περασπίστηκε την προσπάθεια βελτίωσης 
της ποιότητας των µανταρινιών, η οποία 
και στεύθηκε µε επιτυχία στην πειραµµατι-
κή του καλλιέργεια, αφού έτσι αποτελούν 
ένα από τα πιο εµπορεύσιµα προς την ΕΕ 
προϊόντα. Ο Άγγελος Ντόρκος, γεωπόνος, 
σύµβουλος στην πειραµατική καλλιέργεια 
του ∆. Γκίκα, τόνισε πως δεν αρκούν οι ε-
ξαγωγές στα Βαλκάνια, για τις οποίες µέ-

Παραγωγοί από  τη Θράκη 
ως την Πελοπόννησο 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
της Compo Expert 

καλλιεργώντας πειραματικά 
με ολοκληρωμένο σύστημα 

θρέψης της εταιρείας. Στόχος 
τους είναι η ποιότητα που 

ζητά η αγορά και μέχρι 
τώρα τα αποτελέσματα τους 

δικαιώνουν με το παραπάνω 

Οι expert της παραγωγής 
πρώτοι στα σαλόνια της Compo 
Πειραματικές καλλιέργειες με θρέψη Compo Expert για προϊόντα που ζητά η αγορά   

Τα αποτελέσµατα των εγχειρηµάτων 
των παραγωγών µε την Compo Expert 
παρακολούθησαν παραγωγοί, γεωπόνοι, 
άνθρωποι της εταιρείας και πολίτες
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χρι τώρα επιδιώκεται το µέγιστο tonnage 
(ποσότητα παραγωγής). Η Ελλάδα πρέπει 
να µπει σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, 
διαβατήριο για τις οποίες είναι η καλή ποι-
ότητα καρπών.   

Από την Αγιά στη Μέση Ανατολή
και την Ευρώπη  

Στην καλλιέργεια µήλων, ο Αποστόλης Κα-
φετσιούλης, παραγωγός από την Αγιά, την 
περιοχή όπου καλλιεργείται το µήλο στη µε-
γαλύτερη έκταση στην Ελλάδα, µε τον σύµ-
βουλό  του, γεωπόνο Θεόδωρο Ριζούλη, τό-
νισαν τη εµπορική αξία του καλού προϊό-
ντος. Προτιµούν στην πειραµατική καλλιέρ-
γεια µε τα προϊόντα Compo Expert να πε-
τούν τα όχι τόσο καλά µήλα για να αυξηθεί 
η ποιότητα αυτών που αποµένουν, παρά να 
τα κρατήσουν για να τα πουλήσουν ως Β δι-
αλογής. Πετυχαίνουν έτσι τη βέλτιστη ποιό-
τητα στο τελικό προϊόν, που είναι και αυτή 
που θα ανταποδώσει σε τελικό κέρδος για 
την επιχείρηση. Η ποικιλία Granny Smith 
την οποία καλλιεργεί ο Α. Καφετσιούλης εί-
ναι το βαρύ πυροβολικό των ελληνικών ε-
ξαγωγών µήλων και ο παραγωγός εµφανί-
ζεται αισιόδοξος πως µε νέα συσκευαστήρια 
που δηµιουργούνται θα καταφέρουν την ε-
ξαγωγή προς τη Βόρειο Ευρώπη, ενώ µέχρι 
τώρα εξάγουν κυρίως προς χώρες της Μέ-
σης Ανατολής. Το ολοκληρωµένο πρόγραµ-
µα θρέψης Compo Expert, πέτυχε την ποι-
ότητα καρπών που απαιτείται για προσέγ-
γιση νέων αγορών, η οποία, σύµφωνα µε 
τον Α. Καφετσιούλη, µαζί µε καλή συσκευ-
ασία και καλή συντήρηση θα επιτρέψουν 
είσοδο σε αυτές.   

Με την επιστήµη οδηγό 
για παγκόσµια αχλάδια   

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται ο Νίκος 
Αρβανίτης, παραγωγός αχλαδιών.   Στην 
πειραµατική καλλιέργειά του µε την Compo 
Expert πέτυχε ίσως και καλύτερη ποιότη-
τα από την Α ποιότητα που ζητείται στην α-
γορά. Με τον σύµβουλο γεωπόνο Γεώργιο 
Πατιαβούρα, συµφώνησαν πως πρέπει να 
διαδοθεί το µήνυµα εµπιστοσύνης του πα-
ραγωγού στον γεωπόνο. Όσο και να φαί-
νονται κάποιες αποφάσεις µικρής σηµασί-
ας, σύµφωνα µε τον Ν. Αρβανίτη, δικαιώνε-
ται όποιος παραµένει συνεπής µε τις ενδε-
δειγµένες από την επιστήµη πρακτικές, α-
ποφεύγοντας να ρισκάρει τη φήµη και την 
τιµή του προϊόντος του. 

Στόχος το τελικό προϊόν ραφιού σε 
εκτατικές καλλιέργειες - σταφύλι
Περνώντας στον τοµέα των εκτατικών καλλιερ-
γειών, παρουσιάστηκε πειραµατικό αγροτεµά-
χιο συµβολαιακής καλλιέργεια βυνοποιήσιµου 
κριθαριού, του παραγωγού Παναγιώτη Σταυρα-
κάρα. Με τη στήριξη του γεωπόνου Σάκη Κίτσου 
και των προϊόντων της Compo Expert, καταφέρ-
νει να παράγει κριθάρι µε συγκεκριµένα λεπτο-
µερή ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο συγκεκρι-
µένα που απευθύνονται στην Παρασκευή µόνο 
τριών ετικετών µπύρας, Amstel, Heineken και 
Άλφα. Η φήµη του προϊόντος δίνει τιµή, γι αυ-
τό θα βοηθήσει την Ελλάδα η εγκαθίδρυση ποι-
οτικών standards σε όλους τους παραγωγούς. 
Ο Π. Σταυρακάρας, τόνισε, όπως και όλοι οι πα-
ραγωγοί που συµµετείχαν, πως θα συνεχίσουν 
να αποτελούν µέρος του προγράµµατος και θα 
προσπαθήσουν να εισάγουν σε αυτό και άλλες 
καλλιέργειές τους. Ο ∆ηµήτρης Ζάχος, παραγω-
γός και γεωπόνος, εφάρµοσε το πρόγραµµα σε 
συµβολαιακή καλλιέργεια επίσης, αλλά σκλη-
ρού σιταριού. Εδώ, ενώ το συµβόλαιο µε την 
Melissa τους δίνει 20 cents, µπόνους αύξηση 
επιτυγχάνουν µε την παραγωγή σκληρού σιτα-
ριού µε πιο επιθυµητά για τη βιοµηχανία ζυµα-
ρικών ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Να συµπληρώσει την ποιοτική αλυσίδα του 
σκληρού σιταριού έρχεται ο Γεώργιος Κοντο-
γιαννίδης, παραγωγός πιστοποιηµένου σπό-
ρου σκληρού σιταριού. Ακολουθώντας το πρό-
γραµµα της Compo Expert έχει πετύχει την πι-
στοποίηση της ανώτερης ποιότητας του σπό-
ρου σποροπαραγωγής, αρχίζοντας την επίτευ-
ξη επιθυµητής για τη βιοµηχανία ποιότητος α-
πό πριν τη σπορά.

Συσκευάσµένο ρύζι Agrino 
µε όνοµα παραγωγού

Ο Περικλής Παταζός, παράγει πλέον µέσω 
του προγράµµατος ποιοτικό ρύζι για πώληση 
απ’ ευθείας στην εταιρεία Agrino. Ο γεωπόνος 
Χρήστος Γιανακούλας αναφέρει το υψηλό κό-

στος παραγωγής ρυζιού και την αναγκαιότητα 
να παραχθεί ποιοτικό προϊόν για να µένει κέρ-
δος για τον παραγωγό. Τελικό προϊόν µε το ό-
νοµα του Π. Παταζού βγαίνει από την καλλιέρ-
γειά του, δίνοντας παράδειγµα για την έκταση 
που µπορεί να πάρει η επίτευξη καλής ποιότητας 
και η προστιθέµενη αξία που µπορεί να δώσει 
στο προίόν. Συζητήθηκε πως η τελευταία τάση 
στο ρύζι είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε πρω-
τεΐνη. Η δηµιουργία όµως ποικιλιών που απο-
θηκεύουν γενετικά περισσότερη πρωτεΐνη θα 
κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον τοµέα, καθώς οι 
καλλιεργητικές τεχνικές και η θρέψη, δεν µπο-
ρεί να πετύχει τέτοια αύξηση.      

Ποιότητα και τιµή στο βαµβάκι
Μεγάλη απόδοση στο βαµβάκι και κυρίως ποι-

ότητα πέτυχε µε τεχνικές συµβουλές και λιπά-
σµατα Compo Expert και ο παραγωγός Θανάσης 
Κατράνας. Η σύµβουλός του, γεωπόνος Λιάνα 
Μπαρτζούµα, επεσήµανε πως τέτοιου είδους δι-
αχείριση των καλλιεργειών, όπως αυτή του προ-
γράµµατος, είναι ήδη µονόδροµος.

Ιδανική θρέψη και υποκείµενα 
για καλό κρασί

Πρωτόκολλο ιδανικής θρέψης επιδιώκει να 
βρει και ο Ιωάννης Τρούπης, γεωπόνος και οι-
νοποιός, µε τον φυτωριούχο Κώστα Μπακασι-
έτα και τη στήριξη της Compo Expert. Σκοπός 
τους είναι η µικρότερη ρόγα στην ποικιλία µο-
σχοφίλερο, ούτως ώστε το παραγόµενο κρασί 
να είναι πιο παχύ και ευχάριστο και να έχει µε-
γαλύτερη διάρκεια ζωής στο µπουκάλι. Με αυ-
τόν τον σκοπό δοκιµάζουν εκτός από τη θρέψη 
και 4 υποκείµενα αµπέλου από άλλες χώρες. 

Ο Ι. Τρούπης, µπορεί να αποτελέσει παρά-
δειγµα ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον Κ. Μπακα-
σιέτα. Αποφάσισε κάποτε να συσκευάσει σε α-
σκούς χύµα κρασί, µετά προχώρησε σε εµφιά-
λωση και τώρα κινείται στις αγορές του κόσµου.  
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Σωστή θρέψη
Τα έξοδα για 
σωστή θρέψη 

αντισταθµίζονται 
µε το παραπάνω 

από το κέρδος της 
καλής τιµής που 
απολαµβάνει το 
ποιοτικό προϊόν.

Χειροπιαστό 
αποτέλεσµα

Επίδειξη αποτελέ-
σµατος χρειάζεται 

µε τέτοια προγράµ-
µατα, καθώς η  

καχυποψία των 
αγροτών παγκό-
σµια, βάζει φραγ-
µούς στη διάδοση 
νέων πρακτικών. 

Ποιότητα σε 
ποσότητα 

Με ποιότητα σε 
µεγάλο όγκο 

µπορεί να εδραιω-
θεί η Ελλάδα στις 
αγορές διεθνώς



Αμπέλι, βαμβάκι και εσπεριδοειδή

Με νέες καλλιέργειες
η τρίτη προκήρυξη 
για το Κομφούζιο

  Στα χέρια του υπουργείου μελέτη του ΓΠΑ για διαχυτήρες για 
εχθρούς όπως το ρόδινο σκουλήκι στο βαμβάκι, ο ανθοτρήτης 
στα λεμόνια και η ευδεμίδα στο αμπέλι  

  Στα υπόψη και αίτηματα παραγωγών κυρίως από την Κρήτη 
για ένταξη της ντομάτας για την Tuta Absoluta  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αµπέλι, βαµβάκι, εσπεριδοειδή και 
ντοµάτα είναι οι καλλιεργητικές ο-
µάδες που εξετάζονται για ένταξη 
στην 3η προκήρυξη του Μέτρου 
10.1.8 «Κοµφούζιο» η οποία θα βγει 
µέσα στο έτος. Για τις τρεις πρώτες 
οµάδες µάλιστα έχει ήδη εκπονη-
θεί µελέτη για το ύψος της ενίσχυ-
σης από το Γεωπονικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών (Μπιλάλης, Γιαννά-
κου, Τραυλός, Ρούσης) παραγγε-
λία των διαχειριστικών αρχών. Τα 
ποσά που έχουν οριστεί και οι ε-
χθροί για τους οποίους προβλέπε-
ται η µέθοδος του Κοµφούζιο σύµ-
φωνα µε το ΓΠΑ είναι:

 Ρόδινο σκουλήκι του βάµβα-
κος: Για την πενταετία η ενίσχυ-
ση που προτείνεται να είναι: δύο 
πρώτα έτη 32,8 ευρώ το στρέµµα 
και για τα τρία µετά 39,6 ευρώ ανά 
στρέµµα. Οι διαχυτήρες δέθηκαν σε 
κλαδιά των βαµβακόφυτων σε όλη 
την έκταση του αγρού σε πυκνότη-
τα 100 τεµάχια ανά στρέµµα. Πρα-
κτικά αυτό σηµαίνει ότι τοποθετή-
θηκαν ανά 10 φυτά ένας διαχυτή-
ρας σε τριγωνική διάταξη. 

 Ευδεµίδα της αµπέλου και ψευ-
δόκοκκος: Για την πενταετία η ενί-
σχυση που προτείνεται να είναι: τρία 
πρώτα έτη 84,26 ευρώ το στρέµµα 
και για τα δύο µετά 117,14 ευρώ α-
νά στρέµµα. Οι διαχυτήρες για την 
ευδεµίδα εφαρµόστηκαν σε πυκνό-
τητα 25 (το κατώτερο) έως 50 (το α-
νώτερο) αµπούλες ανά στρέµµα ε-
νώ είναι καλό να προστίθενται µε-
ρικές ακόµη αµπούλες στη περί-
µετρο του αγρού για καλύτερα α-
ποτελέσµατα. Προτείνεται παράλ-
ληλα µε τη χρήση της µεθόδου να 
χρησιµοποιούνται παγίδες παρα-
κολούθησης του εντόµου. 

Να κυλίσουν πρώτα οι εντάξεις στα 
Σχέδια Βελτίωσης και µετά να ξε-
κινήσουν οι διαδικασίες για την 
προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2 «Υ-
λοποίηση επενδύσεων που συµ-
βάλλουν στην εξοικονόµηση ύ-
δατος», φαίνεται πως σκοπεύει 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Από τη µία η σκέψη των δια-
χειριστικών αρχών είναι να έχουν 
την ένταξη των Σχεδίων Βελτίω-
σης στα χέρια τους εκείνοι που 
επιθυµούν να προχωρήσουν σε 
νέες δενδροφυτεύσεις και να έ-
χουν προτεραιότητα για το Μέτρο 
4.1.2 καθώς χωρίς ενίσχυση για 
νέα και σύγχρονα αρδευτικά δί-
κτυα η επένδυσή τους µένει ου-
σιαστικά «µισή». 

Από την άλλη, υπάρχει διαχειρι-
στικά η δικαιολογία ότι ο όγκος δου-
λειάς δεν βγαίνει όσο είναι ανοιχτές 
οι εκκρεµότητες των Σχεδίων Βελ-
τίωσης, καθώς το Μέτρο 4.1.2 απο-
τελεί παράρτηµα αυτών και το δια-
χειρίζεται η Μονάδα Επενδύσεων.  

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
Μέτρου, από όσα έχουν γίνει γνω-

στά µέχρι στιγµής, θα καλύπτονται 
επενδυτικές δαπάνες που δυνητι-
κά θα µπορέσουν να εξοικονοµή-
σουν νερό στις εκµεταλλεύσεις µε 
βάση τους υδροµετρητές. Αυτές 
µπορεί να είναι εξοπλισµός στά-
γδην άρδευσης, ταµιευτήρες νε-
ρού, επενδύσεις στις έγγυες βελ-
τιώσεις κ.α. Το ύψος της ενίσχυ-
σης θα είναι ανάλογο µε τη δυνη-
τική εξοικονόµηση ύδατος που έ-
χει προβλέψει ο υποψήφιος δικαι-
ούχος ότι θα πετύχει µε βάση το ε-

Μετά το καλοκαίρι ενισχύσεις

Για την εφαρµογή της µεθόδου Κοµ-
φούζιο για τον ψευδόκκοκο τοποθε-
τήθηκαν 50-60 CheckMate διαχυτή-
ρες ανά στρέµµα λαµβάνοντας πά-
ντοτε υπ’ όψιν τη µορφολογία και το 
ανάγλυφο του αγρού. 

 Ανθοτρήτης της λεµονιάς και µα-
νταρινιάς: Για την πενταετία η ενίσχυ-
ση που προτείνεται να είναι: δύο πρώ-
τα έτη 52,8 ευρώ το στρέµµα και για 
τα τρία µετά 60,1 ευρώ ανά στρέµµα. 

Οι διαχυτήρες πρέπει να αναρτώ-
νται περίπου στα 1,5 µέτρα από το έ-
δαφος η λίγο ψηλότερα σε περιπτώ-
σεις όπου έχουµε παλαιές φυτείες µε 
ψηλά δένδρα. Οι διαχυτήρες φαίνε-
ται να δουλεύουν καλά τις πρώτες 4 
έως 6 εβδοµάδες ενώ µετέπειτα εν-
δεχοµένως να χρειάζονται αντικα-
τάσταση. Η αποτελεσµατικότητα της 
µεθόδους µετά την περίοδο των 4-6 
εβδοµάδων µπορεί να εξακριβωθεί 
µε την παρακολούθηση των συλλή-
ψεων στις φεροµονικές παγίδες πα-
ρακολούθησης.

Παράλληλα σηµειώνεται πως υπάρ-
χει αίτηµα από παραγωγούς, κυρίως 
από την Κρήτη, για ένταξη της ντοµά-
τας στο Μέτρο για την αντιµετώπιση 
της Tuta Absoluta. 

Σηµειώνεται πως οι καλλιέργειες 
στην περασµένη πρόσκληση στο ε-
πιλέξιµο φυτικό κεφάλαιο ήταν ρο-
δάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, µήλα, 
αχλάδια και κυδώνια.

Εντός του 2019
Μέσα στο έτος θα βγει η τρίτη 

προκήρυξη του Κοµφούζιο 
σύµφωνα µε τον γενικό 

γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, 
Χαράλαµπο Κασίµη

Στο αµπέλι η 
µέθοδος Κοµφούζιο 
χρησιµοποιείται για 
την αντιµετώπιση 
της ευδεµίδας και 
του ψευδόκοκου. 
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Ντομάτα
Υπάρχει αίτηµα από 
παραγωγούς, κυρίως από την 
Κρήτη, για ένταξη της ντοµάτας 
στο Μέτρο για την αντιµετώπιση 
της Tuta Absoluta. 

Επιλέξιμες
Οι καλλιέργειες στην περασµένη 
πρόσκληση στο επιλέξιµο φυτικό 
κεφάλαιο ήταν ροδάκινα, 
νεκταρίνια, βερίκοκα, µήλα, 
αχλάδια και κυδώνια.

Λεμονιά
Οι διαχυτήρες πρέπει να 
αναρτώνται περίπου στα 1,5 
µέτρα από το έδαφος η λίγο 
ψηλότερα σε περιπτώσεις όπου 
έχουµε παλαιές φυτείες µε 
ψηλά δένδρα. 



αρδευτικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

37.826 

ΑΙΤΟΥMΕΝΟ
ΠΟΣΟ

655
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

200

Επιπλέον μπάτζετ 
80 εκατ. ευρώ για
Βιολογική Γεωργία
Ακόµα 80 εκατ. ευρώ, φτάνο-
ντας το συνολικό ποσό στα 200 
εκατ. ευρώ δέσµευσε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 
το Μέτρο της Βιολογικής Γεωρ-
γίας, ποσό που και πάλι όµως 
υπολείπεται σηµαντικά από το 
αιτούµενο ποσό των συνολικά 
655 εκατ. ευρώ αφήνοντας µία 
«ουρά» χιλιάδων επιλαχόντων. 

Η ανακοίνωση του υπουργεί-
ου, αναφέρει πως το ποσό αυτό 
θα κατανεµηθεί στις περιφέρειες 
που διαπιστώνεται το µικρότερο 
ποσοστό κάλυψης των αιτούντων 
από τον αρχικό προϋπολογισµό 
όπως είναι η Ήπειρος, η Ανατο-
λική Μακεδονία Θράκη, η ∆υτι-
κή Μακεδονία και η Θεσσαλία.

Σηµειώνεται εδώ πως στο τέ-
λος της ανακοίνωσής του το υ-
πουργείο φαίνεται να παραδέ-
χεται, πλαγίως τουλάχιστον, πως 
ο υπολογισµός των ενισχύσεων 
είναι λάθος, όπως είχε γράψει 
η Agrenda, καθώς το ποσό που 
δεσµεύεται ανά δικαιούχο είναι 
το µέγιστο ποσό ενίσχυσης που 
δυνητικά µπορεί να λάβει και ό-

χι αυτό που πράγµατι δικαιού-
ται. Ως αποτέλεσµα, ορισµένοι 
από τους επιλαχόντες θα µπο-
ρούσαν να είχαν ήδη ενταχθεί.

Το δελτίο τύπου του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης:

Μετά από το τεράστιο ενδιαφέ-
ρον που υπήρξε για το Μέτρο 11 
«Βιολογικές Καλλιέργειες» και την 
υποβολή συνολικά 37.826 αιτήσε-
ων µε αιτούµενο ποσό 655 εκατ. 
ευρώ για ενίσχυση στη φυτική βι-
ολογική παραγωγή, το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων αποφάσισε να προχωρήσει 
σε υπερδέσµευση χρηµατοδότη-
σης, όπως είχε προαναγγείλει.

Συγκεκριµένα, πέραν του προ-
ϋπολογισµού των 120 εκατ. ευ-
ρώ, το ΥπΑΑΤ εξασφάλισε και 
πρόκειται να δεσµεύσει άλλα 80 
εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανε-
µηθούν στις περιφέρειες όπου 
διαπιστώνεται το µικρότερο πο-
σοστό κάλυψης των αιτούντων 
από τον αρχικό προϋπολογισµό.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε 
αυτό το σηµείο ότι, στους πίνα-
κες των αποτελεσµάτων, το πο-
σό που δεσµεύεται ανά δικαιού-
χο είναι το µέγιστο ποσό ενίσχυ-
σης που δυνητικά µπορεί να λά-
βει. Οι πληρωµές, όµως, ανά δι-
καιούχο πραγµατοποιούνται µε 
βάση τις καλλιέργειες που δηλώ-
νονται ετησίως στην Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης και όχι το µέγιστο 
δεσµευµένο ποσό της σύµβασης.

Μέχρι 17 Μαΐου    
η Βιολογική Κτηνοτροφία 
Παρατείνεται έως τις 17 Μαΐου 
2019 η καταληκτική ηµεροµηνία 
για την υποβολή αιτήσεων 
στήριξης για συµµετοχή στο 
Μέτρο της Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας, που έληγε στις 22 
Απριλίου. Υπενθυµίζεται ότι η 
προκήρυξη αυτή αφορά µόνο 
τους κτηνοτρόφους σε ∆υτική 
Ελλάδα και Θεσσαλία.

Παράταση έως 3 Μαΐου 
για τα δικαιολογητικά του
4.2.2 Μεταποίηση
Μέχρι τις 3 Μαΐου πήραν παράταση 
για να παραδώσουν τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 4 οι 
δικαιούχοι του Μέτρου 4.2.2 
Μεταποίηση σε µη γεωργικό προϊόν. 
Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι τις 3 
Μαΐου θα πρέπει να παραδώσουν 
αντίστοιχα τα δικαιολογητικά τους οι 
δικαιούχοι του Μέτρου 4.2.1 
Μεταποίηση σε γεωργικό προϊόν, µε 
τον γ.γ του υπουργείου Χαράλαµπο 
Κασίµη να δηλώνει στα πλαίσια του 
ελληνογαλλικού φόρουµ 
αγροδιατροφής πως αν χρειαστεί 
χρόνος θα δώσει και εκεί παράταση. 

πιχειρηµατικό του σχέδιο και κυ-
µαίνεται από το 35%-75% αναλό-
γως και την Περιφέρεια που δια-
τηρεί την εκµετάλλευσή του. 

Οι επενδυτικές δαπάνες µπο-
ρούν να αφορούν είτε επέκταση 
του δικτύου άρδευσης, είτε νέα 
εγκατάσταση σε εκµετάλλευση 
που είναι ξηρική ή και αντικατά-
σταση της παλιάς. Όσον αφορά 
τον προϋπολογισµό του Μέτρου 
αυτός δεν αναµένεται να ξεπερά-
σει τα 100 εκατ. ευρώ.

Λάθος υπολογισµός
Το ποσό που δεσµεύεται 
ανά δικαιούχο είναι το 

µέγιστο ποσό ενίσχυσης 
που δυνητικά µπορεί να 
λάβει και όχι αυτό που 

πράγµατι δικαιούται
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Leader
Ανοιχτές για αιτήσεις 
είναι οι προσκλήσεις 
των ιδιωτικών Leader 
στις Αναπτυξιακές:
∆ράµας, Καστοριάς, 
Καβάλας, Ροδόπης, Πέλλας, 
Πιερική, Θεσσαλονίκης, 
Φθιώτιδας, Βορείου 
Πελοποννήσου, ∆ίκτυο 
Συνεργασίας ∆ήµων ΠΕ 
Νήσων Αττικής, Σερρών, 
Ελικώνα-Παρνασσού, 
Ολυµπίας, Πάρνωνα, 
Έβρου, Καρδίτσας, 
Φωκικής, Κιλκίς, Ηρακλείου, 
Στερεάς Ελλάδας, Ηµαθίας.

 
Μέτρο 6.3 Μικρές 
εκµεταλλεύσεις
Ανοιχτή µέχρι τις 4 Ιουνίου 
είναι η πρόσκληση του 
Μέτρου 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, 
που παρέχει επιδότηση 
14.000 ευρώ. Συνολικός 
προϋπολογισµός του 
Μέτρου είναι 70 εκατ. 
ευρώ.
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ανεξάρτητοι εµπορικοί έλεγχοι στην Αυστρα-
λία επιβεβαίωσαν ποσοστό θανάτωσης σπό-
ρων ζιζανίων έως και 99%  µε χρήση της τε-
λευταίας έκδοσης του ολοκληρωµένου κα-
ταστροφέα σπόρων Harrington (iHSD), σε 
διάφορες ταχύτητες θερισµού. Ο iHSD αλέ-
θει σε µύλο τα ζιζάνια που θερίζει η θεριζο-
αλωνιστική, µε αποτέλεσµα τη θανάτωση 
των σπόρων τους. Έτσι, την επόµενη χρο-
νιά δεν υπάρχουν πολλοί σπόροι ζιζανίων 

να φυτρώσουν στην καλλιέργεια. Η νέα έκ-
δοση του καταστροφέα, που βιδώνεται στο 
πίσω µέρος θεριζοαλωνιστικών µηχανών (η 
προηγούµενη έκδοση ήταν συρόµενη), κυ-
κλοφόρησε αυτό το έτος µετά την επιτυχή 
δοκιµή συγκοµιδής από οκτώ µονάδες που 
τοποθετήθηκαν σε µια σειρά από µάρκες θε-
ριζοαλωνιστικών µηχανών συµπεριλαµβα-
νοµένων των John Deere και New Holland. 
Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε θεριστι-
κές µηχανές Case IH. Ο συρόµενος σχεδια-
σµός του iHSD άλλαξε στα τέλη του περασµέ-
νου έτους, σε ανταπόκριση αιτηµάτων καλ-

Καταστροφέας 
σπόρων απαλλάσσει 
αγρούς από ζιζάνια
Ποσοστό θανάτωσης σπόρων ζιζανίων 99% 
επιδεικνύεται σε δοκιμές στην Αυστραλία

∆ιπλό κοπτικό 
από την Kuhn

Ένα νέο διπλό χορτοκοπτι-
κό-συλλεκτικό της Kuhn θα 
έχουν την ευκαιρία να δουν 
οι επισκέπτες της έκθεσης  
ScotGrass 2019 που θα διε-
ξαχθεί το Μάιο. Ονοµάζεται 
Merge Maxx 950 και στο-
χεύει να καλύψει τις ανά-
γκες µεγάλων εκµεταλλεύ-
σεων χρησιµοποιώντας δύο 
µεταβλητού πλάτους κοπτικά 
τα οποία συλλέγουν χόρτο 
σε πλάτος 9,5 µέτρων.

Φροντίζει το έδαφος 
η John Deere
Το σύστηµα αισθητήρων δι-
ανοµής υδαρής κονίας της 
John Deere αναγνωρίστηκε 
από την κριτική επιτροπή 
των βραβείων European 
Land and Soil Management 
ως µία «τεράστια εξέλιξη» 
στον τοµέα της τεχνολογίας 
για το χώµα. Ο θεσµός αυ-
τός είναι σχεδιασµένος για 
να υπογραµµίζει τις βέλτι-
στες πρακτικές για τη φρο-
ντίδα του εδάφους, που βο-
ηθάνε στην προστασία του 
εδαφικού πόρου. 

Νέο φυλλάδιο και 
διαγωνισµός STIHL
Ένα νέο φυλλάδιο µε τις 
ανοιξιάτικες προσφορές 
της εξέδωσε η STIHL, 
γνωστοποιώντας παράλ-
ληλα τη µεγάλη κλήρωση 
που διεξάγει για δώρα 
αξίας 25.000 ευρώ. Συ-
γκεκριµένα, η εταιρεία 
αναφέρει πως 100 τυχε-
ροί θα αποκτήσουν µια 
δωροεπιταγή 250 ευρώ 
για αγορές επαναφορτι-
ζόµενων µηχανηµάτων. 
Περισσότερα στο www.
stihl.gr. 

Πιο ανθεκτικά 
ανταλλακτικά
Νέες σειρές ανταλλακτι-
κών κατηγορίας Dural και 
DuraMaxx έκανε διαθέσι-
µες οι Lemken για τα προ-
ϊόντα άροσης. Τα σώµατα 

Πρώτη φορά 
Νοέµβριο η SIMA
Μεγάλες αλλαγές ετοιµά-
ζονται για την ερχόµενη 
SIMA κατά το 2020, κα-
θώς η διοργανώτρια αρχή 
άλλαξε την ηµεροµηνία 
της και από Φλεβάρη την 
τοποθέτησε µέσα στο Νο-
έµβριο, όπως παραδοσια-
κά γίνεται η Agritechnica, 
µε τις δύο αυτές διετείς 
εκθέσεις να εναλλάσονται 
χρονικά. Το γεγονός αυτό 
έρχεται να πλήξει την άλ-
λη µεγάλη έκθεση, την ιτα-
λική EIMA η οποία διεξά-
γεται την ίδια περίοδο.

αρότρου Dural (υψηλής 
ανθεκτικότητας) είναι 
γνωστά από τα µέσα του 
1980 και εξελίχθηκαν στα 
DuraMaxx (έξτρα υψηλής 
ανθεκτικότητας) τα οποία 
είναι κατασκευασµένα µε 
ειδικά διαµορφωµένο 
ατσάλι, αυξάνοντας τη 
ζωή των ανταλλακτικών 
κατά 150%.
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Νέο κέντρο 
δοκιμών της Claas
Ένα νέο κέντρο δοκιµών για τον καινούργιο αγροτι-
κό εξοπλισµό που παράγει εγκαινίασε η Claas στη Γερ-
µανία, µε την επένδυση να αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ. 
«Είµασταν εδώ µαζί το Μάιο του 2017 όταν βάλαµε το 
θεµέλιο λίθο για το νέο κέντρο δοκιµών», ανέφερε η  
Cathrina Claas-Mühlhäuser, ενθυµούµενη την αρχή 
της κατασκευής. «Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, όλα 
είναι έτοιµα για να λειτουργήσουν» είπε το µέλος της 
οικογένειας που διοικεί την εταιρεία. Η Claas µε αυ-
τό το κέντρο σκοπεύει να µικρύνει το χρόνο ανάπτυ-

ξης για τις θεριζοαλωνιστικές, τα τρακτέρ και τα ενσι-
ρωτικά της, καθώς διαθέτει 13 αίθουσες δοκιµών που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναπαραγωγή 
των καλλιεργητικών συνθηκών σε διάφορα µέρη του 
κόσµου. Τα τεστ µπορούν να πραγµατοποιούνται επί 
24ώρου βάσεως, επτά ηµέρες την εβδοµάδα. 

Ο µεγαλύτερος χώρος δοκιµών µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για τη δοκιµή των αξόνων κοπής µήκους 12 
µέτρων, µεταξύ άλλων σηµειώνει η εταιρεία. 

Παράλληλα στις εγκαταστάσεις λειτουργεί και εργα-
στήριο για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων. 

Οι δασμοί πλήττουν 
τους κατασκευαστές
Συγκοινωνούντα δοχεία θεωρεί την αγορά αγροτικών 
µηχανηµάτων σε ΗΠΑ και ΕΕ το ευρωπαϊκό όργανο α-
ντιπροσώπευσης των κατασκευαστών γεωργικού εξο-
πλισµού (CEMA) και ως εκ τούτου εξέδωσε ανακοίνω-
ση στην οποία αναφέρει πως θα πρέπει Τραµπ και Γι-
ούνκερ να λύσουν τις διαφορές τους και να σταµατή-
σουν το «παιχνίδι» των δασµών. Σύµφωνα µε τη CEMA, 
πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες εξάγουν στις ΗΠΑ και α-
ντίστροφα, ενώ εκφράζει τις ανησυχίες της για τις τι-
µές σε αλουµίνιο και ατσάλι που ενσωµατώνονται στο 
κόστος κατασκευής των µηχανηµάτων.

λιεργητών. Ο καταστροφέας επινοήθηκε α-
πό τον καλλιεργητή στη ∆υτική Αυστραλία 
Ray Harrington, και αναπτύχθηκε από την 
UniSA µε επενδύσεις από την εταιρεία Grains 
Research & Development Corporation. Βελ-
τιώνεται συνεχώς από την SKF Engineering 
και την DeBruin Engineering µαζί µε τον δι-
ανοµέα της McIntosh Distribution.

Το νέο σύστηµα χρησιµοποιεί τον ίδιο µύ-
λο µε την αρχική συρόµενη υδραυλική έκ-
δοση, αλλά το ελκυστικό για τους καλλιερ-
γητές είναι το γεγονός ότι είναι διαθέσιµο 
µόνο στα 85.000 δολάρια Αυστραλίας συν 
τους φόρους και το κόστος εγκατάστασης.

Κάθε µύλος του iHSD περιέχει δύο δίσκους 
που περιστρέφονται αντίθετα στις 3000 σ.α.λ., 
το οποίο κάνει τους σπόρους των ζιζανίων 
σχεδόν να εξαϋλώνονται καθώς κινούνται 

µέσω των πτερυγίων των δίσκων.

∆οκιµές και από πανεπιστήµια
Ο Mike Walsh από το Πανεπιστήµιο του Σίδ-

νεϊ και ο John Broster από το Πανεπιστήµιο 
Charles Sturt, εξέτασαν πρόσφατα τον iHSD 
υπό συνθήκες εµπορικής συγκοµιδής σίτου 
κοντά στο Broomehill στη ∆υτική Αυστραλία 
για να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότη-
τα θανάτωσης των ζιζανίων. Σύµφωνα µε τον 
Walsh, το σύστηµα δοκιµάστηκε σε 12 λωρί-
δες σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες συλλογής. 
Κατά τη συγκοµιδή κάθε λωρίδας, επιπλέον 
σπόροι του ζιζανίου άγριας σίκαλης τροφοδο-
τήθηκαν στο σύστηµα καθώς λειτουργούσε. 

Ο Walsh αναφέρει ότι η αποτελεσµατικότη-
τα του κάθετου iHSD σε ετήσιους σπόρους σί-
καλης ήταν πολύ υψηλή, κυµαινόµενη από 
το µέσο όρο 98,2% σε ταχύτητα συγκοµιδής 
4km/h έως 99,5% στα 6km/h, ισοδύναµη µε 
τα επίπεδα του οριζόντιου, συρόµενου iHSD. 
Λέει ότι δεν υπήρχε σηµαντική διαφορά στον 
ρυθµό θανάτωσης σπόρων µεταξύ των τριών 
ταχυτήτων των 4, 6 και 8km/h, γεγονός που 
δεν έδειξε καµία επίδραση στην αποτελεσµα-
τικότητά του από τις αυξανόµενες ποσότητες 
τεµαχισµένου χόρτου που παράγονται από 
τις υψηλότερες ταχύτητες.

Θεριζοαλωνιστική   
Στο πίσω µέρος της θεριζοαλωνι-
στικής βιδώνεται ο καταστροφέας 
σπόρων και αλέθει ό,τι θερίζεται, 

µαζί και τους σπόρους των ζιζανίων 
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Ισιώνοντας 
στραβά 
πράγματα 

 ∆ιαχρονικό: Το ευγενικό 
χαµόγελο είναι µια καµπύλη του 
στόµατος που µπορεί να ισιώσει 
ένα σωρό στραβά πράγµατα. 

 

 ExtremeEarth: Την εφαρµογή 
νέων µεθόδων Τεχνητής 
Νοηµοσύνης, για επεξεργασία και 

διαχείριση 
δορυφορικών 
δεδοµένων 
µεγάλης 
κλίµακας, 
φιλοδοξεί να 
αναπτύξει το 
ExtremeEarth 

στο ΕΚΠ Αθηνών, µε στήριξη από 
το Ηorizon 2020 της ΕΕ (µε 6 
εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσµατα του 
έργου θα χρησιµοποιηθούν στη 
Γεωργία Ακριβείας. [in.gr, 
15/4/2019] 

 

 Εκσυγχρονισµός: 
Αναβαθµίζονται οι υποδοµές στους 
Οργανισµούς Κεντρικής Αγοράς 
Αθηνών (ΟΚΑA ΑΕ) και Κεντρικής 
Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ ΑΕ) 
για την υποστήριξη της σύγχρονης 
επιχειρηµατικότητας. Σύµφωνα µε 
την απόφαση που αναρτήθηκε στη 
∆ιαύγεια (σσ. ευτυχώς που υπάρχει 
και αυτή!) και υπογράφει η ΕΓ Ε. 
Φωτονιάτα θα διατεθούν µέσω 
ΕΣΠΑ 20 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις 
υποβάλλονται στο http://logon.ops.
gr έως 30/6/2019 για δαπάνες 
µέχρι 31/12/2023. [agro24.gr, 
11/4/2019] 

 Τσίπουρα: Με τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται η 
δυνατότητα στους διήµερους 
αποσταγµατοποιούς να διαθέσουν 
µε νόµιµα παραστατικά τα προϊόντα 
απόσταξης που έχουν, µε τη 
δήλωση των αποθεµάτων τους. 
Προβλέπεται ακόµη ότι αν κάποιοι 
κατέχουν ποσότητες και δεν είναι 
νόµιµοι αποσταγµατοποιοί µπορούν 
να τις δηλώσουν και να τις 
διαθέσουν νόµιµα. Επιπλέον όσοι 
(εστιατόρια κτλ) έχουν προς 
διάθεση χύµα προϊόντα, µε τη νέα 
ρύθµιση οφείλουν να έχουν σε 
ευκρινές σηµείο έγγραφο µε την 
ταυτότητα προέλευσης αυτών των 
προϊόντων. [ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
15/4/2019]   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Όσο στην ευρωπαϊκή αγορά επικρα-
τεί σύγχυση εξαιτίας παραπλανητι-
κών εµπορικών  πρακτικών γύρω α-
πό το ελληνικό γιαούρτι, στις ΗΠΑ, 
η ώριµη πλην όµως κορεσµένη α-
γορά αναζητά νέα προϊόντα που θα 
αναζωογονήσουν τόσο τα χαρτοφυ-
λάκια εταιρειών, όσο και τους κτη-
νοτρόφους η οποίοι για περισσότε-
ρο από τέσσερα χρόνια, βρίσκονται 
κολληµένοι σε απογοητευτικές τι-
µές για το γάλα τους. 

Πρόκειται για το ισλανδικό για-
ούρτι γνωστό ως «Skyr», ένα υψη-
λής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 
και χαµηλής περιεκτικότητας σε ζά-
χαρη προϊόν, ιδανικό για την επίδο-
ξη αµερικανική βιοµηχανία γαλακτο-
κοµικών προϊόντων αλλά και για τα 
νέα καταναλωτικά πρότυπα που ε-
στιάζουν πάνω απ’ όλα στην ευζωία.

Για κάθε κιλό γιαούρτι 3,6 κιλά γάλα
Καθώς η δηµοτικότητα της συντα-

γής «greek yogurt» καταρρέει, οι κτη-
νοτρόφοι ελπίζουν ότι αυτός ο νέος 
τύπος γιαουρτιού θα τους βοηθήσει 

να βγουν από χρόνια ανεπαρκούς 
ζήτησης. Ένας καλός λόγος που οι 
κτηνοτρόφοι το συµπαθούν είναι η 
συνταγή του, η οποία απαιτεί 3,6 κι-
λά γάλακτος για την παραγωγή ενός 
κιλού skyr, ήτοι τέσσερις φορές η πο-
σότητα που απαιτείται για να γίνει το 
παραδοσιακό γιαούρτι. 

Ενώ οι πωλήσεις γιαουρτιού στις 
ΗΠΑ υποχώρησαν 3,4% το δωδεκά-
µηνο που έληξε τον Φεβρουάριο, οι 
πωλήσεις του ισλανδικού προϊόντος 
αυξήθηκαν κατά 24% στα 173,9 ε-
κατοµµύρια δολάρια, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Nielsen.

«Το ελληνικό γιαούρτι έφερε νέο 
αέρα στη βιοµηχανία, αλλά από τό-

τε που εισήχθη στην αγορά έχει υ-
πάρξει µικρή καινοτοµία στο προϊ-
όν αυτό», δηλώνει στο Bloomberg ο 
Darren Seifer, αναλυτής τροφίµων 
και ποτών στην ερευνητική εταιρία 
NPD Group Inc. «Η kατηγορία για-
ουρτιού χρειάζεται νέο παίκτη».

Το Skyr παραµένει ένα εξειδικευ-
µένο προϊόν σε µια ώριµη αγορά και 
είναι πολύ νωρίς για να δούµε αν θα 
βοηθήσει τις πωλήσεις γιαουρτιού, 
οι οποίες έχουν εξαντληθεί από την 
άνθιση του ελληνικού γιαουρτιού. Η 
ετήσια κατανάλωση γιαουρτιού στις 
ΗΠΑ µειώνεται από το 2014, ενώ ο 
µέσος Αµερικανός κατανάλωσε 6,2 
κιλά το 2017, σύµφωνα µε το USDA.

Η επέλαση των Βίκινγκς
με ένα γιαούρτι που φιλοδοξεί 
να ξεπεράσει το «Greek 
Yoghurt» Πέφτει σε δημοτικότητα η συνταγή για 

το ελληνικό γιαούρτι με την Ισλανδία να 
έχει έτοιμη την απάντηση με το «Skyr»

Ο τζίρος από τις πωλήσεις 
λιανικής γαλακτοκοµικών 
προϊόντων φτάνει τα 3 δις.

Μικρός βαθµός συγκέντρωσης στην ελληνική αγορά 
γαλακτοκοµικών προϊοντων, µε πρωταγωνιστές τα τυριά 

Σε µια αγορά τριών δις ευρώ µόνο από τις πωλήσεις σε σούπερ µάρκετ, οι εταιρείες 
γαλακτοκοµικών προϊόντων δίνουν µάχη για να αυξήσουν το µερίδιό τους, µε τον 
βαθµό συγκέντρωσης να είναι µικρός. Μάλιστα, οι πέντε µεγαλύτεροι παίκτες 
ευθύνονται για το 40% του συνολικού τζίρου της αγοράς των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. Στην  κατακερµατισµένη αυτή αγορά, συγκαταλέγονται το τυρί, το γάλα, 
το γιαούρτι, τα βρεφικά γάλατα σε σκόνη, το βούτυρο και οι κρέµες γάλακτος, µε την 
πρώτη θέση να κατέχει η FrieslandCampina Hellas µε ποσοστό 11,2% µε βάση τις 
πωλήσεις σε αξία στα σούπερ µάρκετ. Το τυρί πραγµατοποιεί το 51% του τζιρου, 
ενώ ακολουθεί το γάλα µε 25% και το γιαούρτι µε 17%. Με βάση τις πωλήσεις σε 
όγκο στο γιαούρτι, το 21,1% καταλαµβάνει η ΦΑΓΕ, ενώ δεύτερη έρχεται η Κρι-Κρι 
µε ποσοστό 14,3%. Βασική δυσκολία στην αγορά αυτή, οι συνεχιζόµενες 
προωθητικές ενέργειες, επιτρέποντας ενίσχυση µέσα στο 2018, µόλις 0,6%. 

Ευζωία
 Tα νέα 

καταναλωτικά 
πρότυπα 

εστιάζουν 
πάνω απ’ όλα 
στην ευζωία

Πωλήσεις
Οι πωλήσεις 

του ισλανδικού 
προϊόντος 
αυξήθηκαν 

24% στα 173,9 
εκατ. δολάρια 

στις ΗΠΑ

Αγορά
Το γιαούρτι 
Skyr παρα-
µένει ένα 

εξειδικευµένο 
προϊόν σε µια 
ώριµη αγορά

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Περισσότερες από 150 διαφορετικές 
γεύσεις µπύρας είχαν την ευκαιρία 
να δοκιµάσουν οι επισκέπτες του 2ου 
Made In Beer Festival, που πραγµατο-
ποιήθηκε το τριήµερο 19-21 Απριλίου 
στο Αµαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι. 
«Στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι 
να µάθει ο κόσµος ότι η µπύρα δεν εί-
ναι απλά ένα δροσιστικό ποτό, αλλά υ-
πάρχουν πάρα πολλά είδη που µπορεί 
να δοκιµάσει», δήλωσε στην Αgrenda 
ο Σοφοκλής Παναγιώτου, συνιδιοκτή-
της της µικροζυθοποιίας Septem και 
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυ-
θοποιών. Η µπύρα που επέλεξε να πα-
ρουσιάσει στην εφηµερίδα Αgrenda 
ο κ. Παναγιώτου ήταν η «Septem Wet 
Hop», η οποία παράγεται µε λυκίσκο 
που καλλιεργείται στο κτήµα του ζυ-
θοποιείου στο Ωρολόγιο Εύβοιας, σε 
περιορισµένο αριθµό φιαλών καθώς 
η ποσότητα του λυκίσκου είναι µικρή. 

Η επαφή καταναλωτή-παραγωγού
«Μέσα από εκδηλώσεις, όπως το Made 

In Beer Festival, προσπαθούµε να χτί-
σουµε την κουλτούρα της µπύρας. Να 
έρθει ο καταναλωτής και να µάθει πράγ-
µατα, να ρωτήσει, να έρθει σε επαφή µε 
τους παραγωγούς, γιατί η µοναδικότη-
τα της µικροζυθοποιίας είναι ακριβώς 
το γεγονός ότι ο κόσµος έρχεται σε ε-
παφή µε τον παραγωγό. Άλλωστε είµα-
στε όλοι µικρές και οικογενειακές επι-
χειρήσεις», τόνισε ο Κωνσταντίνος Α-
βραµίδης της µικροζυθοποιίας Elixi α-
πό τη Χαλκίδα.Ο κ. Αβραµίδης παρου-
σίασε στην Αgrenda τη νέα µπύρα της 
σειράς Delphi, τη «Delphi Session IPA», 
µια µπύρα χαµηλού αλκοόλ, στο 4,5%,  
µε έντονα τροπικά αρώµατα και ωραία 
πικράδα στην επίγευση.

Για τον Άγγελο Κανιατσάκη, συνιδρυ-
τή της Πρότυπης Μικροζυθοποιίας Θεσ-
σαλονίκης, ήταν η πρώτη χρονιά συµ-
µετοχής στο φεστιβάλ, ο οποίος επεσή-

µανε το γεγονός ότι επισκέφθηκαν την 
έκθεση πάρα πολλοί τουρίστες, κυρίως 
νεολαία, που γνώριζε την craft σκηνή 
και ήθελε να δοκιµάσει µπύρες που δεν 
βρίσκει εύκολα στην Αθήνα. 

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ παρουσιά-
στηκε και η µπύρα «Hook Up», η πρώ-
τη µπύρα συνεργασίας µεταξύ ζυθοποι-
είων στην Ελλάδα από τη Μικροζυθο-
ποιία Θεσσαλονίκης και την αθηναϊκή 
Noctua. Πρόκειται για µία Dry Hopped 
Pale Ale στην οποία προστίθενται γεν-
ναίες ποσότητες λυκίσκου µετά τη ζύ-
µωση για extra άρωµα.  «Σίγουρα οι συ-
νεργασίες είναι το επόµενο βήµα και αυ-
τό το βλέπουµε και από την παρουσία 
πολλών gypsy brewers», δήλωσε στην 
Αgrenda o Νίκος Ρόιδος της  Μικροζυ-
θοποιίας Θεσσαλονίκης.

ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Τα φεστιβάλ μπύρας χτίζουν 
κουλτούρα, ενώ οι συνεργασίες
ανεβάζουν τις μικροζυθοποιίες

Η οικογένεια Λαφαζάνη ξανασυστήνει 
το οινοποιείο Νέστωρ στη Μεσσηνία
Μία συναρπαστική εξόρµηση και 
γαστρονοµική εµπειρία βίωσαν οι 
προσκεκληµένοι της οικογένειας του 
Σπύρου Λαφαζάνη, ιδιοκτήτες της 
οµώνυµης  Οινοποιίας στη Νεµέα 
και του Οινοποιείου Νέστωρ. Σκο-
πός του ταξιδιού, που έγινε 20 και 
21 Απριλίου, ήταν οι άνθρωποι που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
κρασιού, (δηµοσιογράφοι, οινολό-
γοι, bloggers κ.α.), να γνωρίσουν ή 
να ξανασυστηθούν µε το  Οινοποι-
είο «Νέστωρ». Η «Νέστωρ Οινοποι-
ητική ΑΕ» ιδρύθηκε το 2015 και α-
ποτελεί τον καρπό µιας πρωτοπο-
ριακής σύµπραξης της οικογένει-
ας του Σπύρου Λαφαζάνη και του 
Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεται-
ρισµού Μεσσηνίας. 

Με στόχο την αναβίωση του µεσ-
σηνιακού αµπελώνα η εταιρεία 
«Νέστωρ» ανέβασε ψηλά τον πή-
χη της οινοποίησης και προχωρη-
σε σε  rebranding. Η εταιρεία διαθέ-
τει 10.000 τ.µ. στεγασµένων χώρων 
και 3.000 τ.µ. υπόγεια κελάρια. Έ-
χει µάλιστα τη δυνατότητα επεξερ-
γασίας και αποθήκευσης 10.000 τό-
νων οίνου. Στις εγκαταστάσεις του 
«Νέστωρ» υπάρχει και το µικρό οι-
νοποιείο, το οποίο χρησιµοποιείται 

για τη µελέτη και αξιολόγηση της 
δυναµικής των διαφόρων ποικιλι-
ών και των ποιοτήτων.

Το πρόγραµµα της εξόρµησης
Η πρώτη στάση έγινε στις Αρχαί-

ες Κλεωνές και την Οινοποιία Λα-
φαζάνη, όπου φέτος συµπληρώ-
νει 73 χρόνια στο κρασί ενώ από 
το 2012 ξεκίνησε και η παραγωγή 
αποσταγµάτων. Επόµενη στάση σε 
ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο στη 
Μαραθούπολη, όπου δοκιµάστη-
καν τα κρασιά του «Νέστωρ» και το 
τσίπουρο «Avarino» µε επιλεγµένα 
πιάτα σε ένα µελετηµένο pairing.

Ακολούθησε η ξενάγηση στο οι-
νοποιείο Νέστωρ από τον  Σπύρο 
Λαφαζάνη και γευσιγνωσία των 
κρασιών του «Νέστωρ» και παλαι-
ότερων ετικετών.  Την επόµενη 
µέρα και πάλι στο οινοποιείο «Νέ-
στωρ», έγινε γευσιγνωσία ελαιο-
λάδου, όπου δοκιµάστηκε το πο-
λυβραβευµένο εξαιρετικά παρθέ-
νο ελαιόλαδο Lia. Το πρόγραµµα 
ολοκληρώθηκε µε ελαφρύ γεύµα 
σε συνδυασµό µε τα κρασιά που πα-
ράγει η οικογένεια Λαφαζάνη αλ-
λά και εντυπωσιακά κοκτέιλς από 
το κρασί «Φιλέρι» και το «Avarino».

Η πολυετής 
εµπειρία στα 
αποστάγµατα 
µεταφέρθηκε 
στο Avarino
Ο Σπύρος Λαφαζάνης 
(φώτο) µετέφερε την 
πολυετή εµπειρία του 
στην παραγωγή 
αποσταγµάτων και στο 
«Νέστωρ». Σχεδίασε 
ένα υπερσύγχρονο 
αποσταγµατοποιείο και 
δηµιούργησε ένα πολύ 
ιδιαίτερο απόσταγµα, 
το τσίπουρο Avarino. 
Συνολικά, η 
υποδειγµατική 
οργάνωση µε 
υπεύθυνη την Αθηνά 
Λαφαζάνη (φώτο) και 
η άψογη φιλοξενία της 
οικογένειας άφησαν 
σε όλους τις 
καλύτερες 
εντυπώσεις, κάνοντας 
την εξόρµηση αυτή 
µία συναρπαστική 
εµπειρία. Η συνεργασία για τις µικροζυθοποιίες 

πάει ένα βήµα µπροστά τη δουλειά.

Rebranding
Η εταιρεία «Νέστωρ» 

ανέβασε ψηλά τον 
πήχη της οινοποίησης 

και προχωρησε σε  
rebranding 
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Voras fl avors

Η καινοτομία στην 
παράδοση, υπόθεση 
οικογενειακή
Από 70 στρέμματα στην Έδεσσα, μια οικογένεια παράγει την 
πρώτη ύλη που μεταποιεί σε καινοτόμα ποιοτικά προϊόντα

Συνεργασία 
Η επιχείρηση βρίσκεται 
σε συνεχή συνεργασία 

µε την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή, η 
οποία συνέβαλε και 
στην εκπόνηση του 

επιχειρηµατικού 
της σχεδίου

Το άλειµµα κόκκινης 
πιπεριάς σε έξι 
διαφορετικές γεύσεις 
συνδυάζει την 
καινοτοµία µε την 
παράδοση. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όταν έκλεισε η επιχείρηση στην ο-
ποία η Κατερίνα Λυσσούδη εργαζό-
ταν επί 20 χρόνια ως λογίστρια, α-
ποφάσισε, προκειµένου να ξεφύ-
γει από την ανεργία, να κάνει οι-
κογενειακή υπόθεση τη µεταποίη-
ση των προϊόντων που παράγει ο 
άντρας της, Ηλίας Σφέτκος, στα 70 στρέµµατα που 
καλλιεργεί σε ένα χωριό κοντά στην Έδεσσα. Σή-
µερα, η πενταµελής οικογένεια που βρίσκεται πί-
σω από την Voras Flavours παρασκευάζει στο ερ-
γαστήριό της ένα από τα πιο χαρακτηριστικά µα-
κεδονίτικα εδέσµατα, το άλειµµα κόκκινης πιπε-
ριάς σε έξι διαφορετικές γεύσεις, αλλά και σιρό-
πια αρωµατικών φυτών. «Στην περιοχή υπήρχαν 
ωραίες παραδοσιακές συνταγές µε σάλτσες που 
γίνονταν στα χωριά από παλιά. Εγώ το εξέλιξα, έ-
παιξα µε διαφορετικούς γευστικούς συνδυασµούς. 
Ουσιαστικά προσπάθησα να παντρέψω την καινο-
τοµία µε την παράδοση, προσφέροντας µια δια-

φορετική πρόταση στην αγο-
ρά», αναφέρει στην εφηµερίδα 
Agrenda η κυρία Λυσσούδη.

Ένα χρόνο πριν στήσει το 
εργαστήριο µεταποίησης, πε-
ρίπου το 2013, η κυρία Λυσ-
σούδη ξεκίνησε να παρακο-
λουθεί κάποια σεµινάρια στην 
Αµερικανική Γεωργική Σχο-
λή, για την αγροδιατροφική 

επιχειρηµατικότητα. Τότε ήταν που πήρε υπο-
τροφία, µε τη συµβολή της οποίας µπόρεσε να 
δηµιουργήσει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, αλλά 
και να κατασταλάξει στις συνταγές και τα προϊ-
όντα τα οποία θα παρήγε. Το 2014, λοιπόν, ξε-
κίνησε να στήνει το εργαστήριο, ωστόσο χρειά-
στηκε ένας διετής πειραµατισµός, µε τα αναπό-
φευκτα λάθη, που ουσιαστικά ήταν σαν να ξεκί-
νησε το επιχειρηµατικό της ταξίδι µόλις το 2016. 
Σήµερα, βασική αγορά της επιχείρησης είναι ε-
πιλεγµένα delicatessen καταστήµατα στη Θεσ-
σαλονίκη, ενώ γίνονται κάποιες µικρές εξαγω-
γές σε Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία και Φινλανδία. 

Η οικογένεια Σφέτκου ιδρύει το 2014 τη Voras Flavors, µε σκοπό να 
αξιοποιήσει τόσο τις αγνές πρώτες ύλες που παράγει στα δικά της τα 
χωράφια στην ευλογηµένη γη της Μακεδονίας, όσο και τις παραδοσιακές 
συνταγές που κληρονόµησε από τις προηγούµενες γενιές.

Η οικογένεια Σφέτκου
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«Οι συγκυρίες είναι άσχηµες και 
ο κόσµος όσο κι αν τα εκτιµά, δεν 
µπορεί από οικονοµική άποψη να 
υποστηρίξει τα ποιοτικά προϊόντα» 
εξηγεί η κυρία Λυσσούδη, υποστη-
ρίζοντας παράλληλα πως παρ’ όλα 
αυτά πιστεύει στην ελληνική αγο-
ρά. Άλλωστε, στόχος της επιχείρη-
σης είναι να ενισχύσει την παρου-
σία της στην Αθήνα, όπου «αν και 
έχουµε κάνει κάποιες επαφές, δεν 
έχουµε πολλά σηµεία πώλησης», 
σύµφωνα µε την ίδια, αλλά και να 
τοποθετήσει να προϊόντα της σε κά-
θε πόλη της Ελλάδας. «Στη συνέ-
χεια θέλουµε να αναπτύξουµε και 
τις εξαγωγές µας. Ήδη έχει παρου-
σιαστεί ενδιαφέρον από τα Βαλκά-
νια και τη Ρωσία», συνέχισε. 

Γύρω στα 100.000 ευρώ υπολο-
γίζει η δυναµική επιχειρηµατίας 
και πρώην λογίστρια πως έχει ε-
πενδύσει στην εταιρεία της. «Με 
ο,τι είχαµε, στήσαµε το εργαστή-
ριο κι αν όλα πάνε καλά, µπορεί 
να επεκταθεί. ∆εν έχουµε επιδο-
τηθεί από πουθενά, ούτε πήραµε 
κανένα δάνειο. Ανοίξαµε σε µια 
δύσκολη περίοδο, και η φιλοσο-
φία µου είναι να µην ανοίγοµαι 

παραπάνω από αυτό που µπορώ, 
για να πατάω στα πόδια µου», εί-
πε χαρακτηριστικά η ίδια. Ακόµα 
βέβαια είναι νωρίς ώστε να µπο-
ρέσει να αποδώσει σε έσοδα η ό-
λη προσπάθεια. «Όµως κάθε χρο-
νιά είναι καλύτερη από την προ-
ηγούµενη κι αυτό µας δίνει ώθη-
ση», εξηγεί η Κατερίνα Λυσσούδη. 

Έτσι προς το παρόν τα έσοδα της 
οικογένειας έρχονται από τις λαϊ-
κές αγορές στις οποίες ο σύζυγος 
διαθέτει τον µεγαλύτερο όγκο της 
παραγωγής του. «Η κύρια καλλιέρ-
γεια είναι τα κεράσια, τα ροδάκινα 
και τα µήλα» αναφέρει η ίδια, συ-
µπληρώνοντας πως εκτός από αυ-
τά καλλιεργούν και βύσσινα, δαµά-
σκηνα, και φυσικά πιπεριές, ενώ 
πρόσφατα έβαλαν στα 70 στρέµµα-
τα της  οικογένειας και φράουλες 
αλλά και κάποια αρωµατικά φυτά, 
για τις µαρµελάδες που παρασκευ-
άζουν καθώς και για τα σιρόπια. 

Στο κοµµάτι της παραγωγής βο-
ηθάει και ο µεγαλύτερος γιος της 
οικογένειας, ο Χρήστος, ο οποίος 
είναι και επιστηµονικά καταρτη-
σµένος, λόγω των σπουδών του 
ως τεχνολόγος γεωπόνος. 

Οι οικονομικές συγκυρίες δεν αφήνουν 
περιθώρια στήριξης στο διαφορετικό  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το εργαστήριο της οικογένειας Σφέτκου 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Ειρήνης 7 

& Ηφαιστείωνος, Πυλαία.
Τηλέφωνο: +30 2314010654

info@vorasflavors.gr

Νέος CEO στην 

Π. Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πέτρος 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ αποφάσισε την 
αντικατάστασή του Ιωάννη 
Πετρόπουλου από τον Θεόδωρο 
Αναγνωστόπουλο, για το υπόλοιπο 
της θητείας του, µετά την παραίτηση 
του πρώτου. Επιπλέον, αποφάσισε 
ότι Αντιπρόεδρος της εταιρείας 
αναλαµβάνει το ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, Μιχάλης Οικονοµάκης».

Korres Brand 
Global President 

ο R. DeBaker
Ο Robert DeΒaker αναλαµβάνει το 
ρόλο του KORRES Brand Global 
President µε στόχο την εδραίωση 
του Brand KORRES στις πιο 
απαιτητικές διεθνείς αγορές. 
Παράλληλα από την θέση του CEO 
αποχωρεί ο ∆ηµήτρης Βιδάκης, που 
αναλαµβάνει πλέον καθήκοντα 
Συµβούλου ∆ιοίκησης, ενώ 
επαναπροσδιορίζεται η δοµή και η 
στρατηγική του Οµίλου υπό την 
κατεύθυνση του Γιώργου Κορρέ και 
της διοίκησης του Oµίλου

H Kraft Heinz 
με νέο 
διευθύνοντα
Η Kraft Heinz ανακοίνωσε ότι θα 
αντικαταστήσει τον διευθύνοντα 
σύµβουλο της Bernardo Hees µε τον 
Miguel Patricio, υπεύθυνο 
µάρκετινγκ της Anheuser-Busch 
InBev, σε µια προσπάθεια να δώσει 
νέα πνοή στις ετικέτες της, αφού τα 
χρόνια περικοπής λειτουργικών 
εξόδων έπληξαν την αξία τους.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 
Γύρω στα 100.000 ευρώ 
επένδυσε η οικογένεια, 

προκειµένου να στήσει τη 
µονάδα µεταποίησης και 
την επιχείρηση εν γένει 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Παραγωγός ντοµάτας µε 
θερµοκηπιακή µονάδα στο Τυµπάκι 
της Κρήτης, ο Κώστας Κωνιωτάκης 

µε σπουδές χηµικού, επενδύει 
περισσότερο στην καλή γεύση 

του προϊόντος, καθώς στη λαϊκή ο 
ανταγωνισµός είναι πολύ µεγάλος 
µε τους συναδέλφους του. Βέβαια, 

η πελατεία στη λαϊκή γερνάει 
κι αυτό δεν αφήνει πολλές 

ελπίδες για το µέλλον.

Η πελατεία στη λαϊκή είναι 
επιλεκτική στη ντομάτα

Κάθε τρεις πάγκοι και ένας ντοματάς, οπότε ο Κώστας Κωνιωτάκης έμαθε να ξεχωρίζει

Ο Κώστας Κωνιωτάκης καλλιερ-
γεί ντοµάτα σε 17 στρέµµατα θερ-
µοκήπια, 10 µήνες το χρόνο, στο 
Τυµπάκι της Κρήτης, δηλαδή στο 
βασίλειο των κηπευτικών, στο µε-
γάλο λαχανόκηπο της Ελλάδας.

Το καλοκαίρι, ωστόσο, αφή-
νει τα χωράφια του να ξεκουρα-
στούν, δεν καλλιεργεί καθόλου, ε-
νώ οι ποικιλίες που προτιµά είναι 
η «Belladonna», η «Ekstasis» και 
η «Αλεζία», τα γνωστότερα υβρί-
δια της «πιάτσας». Οι σπόροι είναι 
και ελληνικοί και ξένοι, ανάλογα 
µε την εποχή και την προσφορά. 

«Ο κάθε παραγωγός επιλέγει τους 
σπόρους που θεωρεί ότι είναι οι κα-
λύτεροι για τους δικούς του πελά-
τες» λέει ο ίδιος, έχοντας κατά νου 
ότι κάθε ποικιλία που βάζει στον 
πάγκο, δεν απευθύνεται σε πελά-
τες που αγοράζουν τυχαία, αλλά 
κυρίως σε γνώστες της ντοµάτας, 
ως προϊόν, γεύση και εµφάνιση.

Η επιλογή είναι αποκλειστικά 
δική του, επειδή αυτή τη ντοµάτα 
θεωρεί ότι θέλουν οι τακτικοί, αν 
όχι µόνιµοι, πελάτες του στον πά-
γκο της λαϊκής αγοράς. Έναν πά-
γκο που έχει τεράστιο ανταγωνι-

σµό, καθώς η ντοµάτα αποτελεί 
ένα από τα βασικά προϊόντα και 
βρίσκεται, σχεδόν, σε κάθε έναν 
απ’ τους τρείς πάγκους στη σει-
ρά σε κάθε λαϊκή στην Αττική, 
χειµώνα-καλοκαίρι.

Στόχος η καλή γεύση
«Πουλάω πρόσωπο µε πρόσω-

πο στον πελάτη και θέλω να είναι 
αυτό που θα τον ικανοποιήσει, 
ούτε το µανάβικο, ούτε το σού-
περ µάρκετ. Είναι ποικιλίες που 
δεν έχουν µεγάλη αντοχή στην 
αποθήκευση, στην ταλαιπωρία, 
αλλά είναι νόστιµες και εύγευ-
στες, εµπορεύσιµες και ικανο-
ποιητικές για τον πελάτη. Εκεί 
στοχεύω εγώ», επιµένει ο ίδιος.

Η φετινή καλλιεργητική πε-
ρίοδος στην Κρήτη, ήταν αρκε-
τά «επεισοδιακή», καθώς έβρε-
ξε µε απίστευτα χιλιοστά βρο-
χής και το νερό δεν προλάβαι-
νε καν ν’ απορροφηθεί από την 
ξεδιψασµένη γη, µετατρέποντας 

τους καλλιεργητικούς χώρους σε 
λασποτόπια.

«Το χωράφι δουλεύεται καθη-
µερινά, γιατί µπορεί να αντιµετω-
πίσεις διάφορα προβ`λήµατα µε 
τις υγρασίες κι άλλα θέµατα. Ό-
πως τώρα µε τα νερά και την κα-
κοκαιρία, που είχαµε στο Τυµπά-
κι τις χειρότερες ζηµιές µε την πε-
ρισσότερη βροχή, τουλάχιστον τα 
τελευταία 40 χρόνια». 

Είχε πολύ Tuta φέτος
Οι πολλές υγρασίες, εµφάνι-

σαν ξανά στο Τυµπάκι τη µάστιγα 
των τελευταίων ετών, την «Tuta 
Absoluta», τον νούµερο ένα εχθρό 
της ντοµάτας. Ένα έντοµο σαν κου-
νουπάκι, που όσο µικρό είναι τό-
σο µεγάλη ζηµιά κάνει στην παρα-

γωγή. ∆υστυχώς αυτό το εισαγό-
µενο έντοµο δεν έχει φυσικούς ε-
χθρούς στην Ελλάδα. Οπότε ανα-
πτύσσεται και πολλαπλασιάζεται, 
ανεξέλεγκτα. Παντού. Έχει γίνει 
µες το χειµώνα, ο εφιάλτης κάθε 
καλλιεργητή στην Κρήτη.

«Αρχίζει τώρα και «χτυπά» και 
σε άλλα σηµεία της Ελλάδας και 
σε άλλα λαχανικά, σε µαρούλια 
και άλλες καλλιέργειες που δεν εί-
ναι η φυσική της τροφή. Όταν δεν 
βρίσκει ντοµάτα θα πάει να φάει 
και ό,τι άλλο βρει», λέει απογοη-
τευµένος ο παραγωγός.

Ο Κώστας δεν ισχυρίζεται ότι 
καλλιεργεί βιολογικά, καθώς η 
ποσότητα και η ποιότητα της πα-
ραγωγής απαιτεί τη χρήση λιπα-
σµάτων και φυτοπροστατευτικών 

σκευασµάτων. «Βιολογικά κατα-
πολεµώ τις ασθένειες» λέει. «∆εν 
είναι βιολογικά πιστοποιηµένη η 
καλλιέργειά µου. ∆εν κάνω βιολο-
γική καλλιέργεια για προσωπικούς 
λόγους», αναφέρει µε ειλικρίνεια 
που αφοπλίζει, καθώς όλοι πλέον 
γνωρίζουν, ύστερα και από τα απο-
τελέσµατα των ελέγχων σε διάφο-
ρες «βιολογικές αγορές» ότι πολ-
λοί παριστάνουν τους βιοκαλλιερ-
γητές χωρίς να είναι, πουλώντας 
για χρυσάφι µέχρι και 100% ακρι-
βότερα, διάφορα κηπευτικά που έ-
χουν καλλιεργηθεί µε κλασικές και 
όχι βιολογικές µεθόδους.

Η καλλιέργεια είναι οικογενεια-
κή, όλα τα µέλη της ασχολούνται 
µε τα θερµοκήπια κατ’ αποκλειστι-
κότητα, ωστόσο δεν έχει πάντα τις 
ποσότητες που θέλει ή αντέχει η 
λαϊκή αγορά, χωρίς αυτό να είναι 
ανυπέρβλητο εµπόδιο ή να δηµι-
ουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα στην 
εµπορική του δραστηριότητα.

Εκτός από τη λαϊκή αγορά, ο ίδιος 
πουλάει και στο συνεταιρισµό και 
λαµβάνει µια πιστοποίηση γι’ αυ-
τό. Η ίδια ντοµάτα όµως, που πω-
λείται στον πάγκο του, επειδή δεν 
πωλείται µέσω του συνεταιρισµού, 
δεν θεωρείται πιστοποιηµένη. Αυ-
τά τα παράδοξα τα έχει η αγορά.
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ΕΧΕΙ ΓΕΡΑΣΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 

Οι νέοι δεν περνάνε 
από τους πάγκους

Οι σπουδές χημικού βοηθάνε 
και στη δουλειά στο χωράφι

Ο Κώστας βλέπει την αγορά και µε άλλο µάτι: «Οι πελάτες στη λαϊκή 
γερνάνε ηλικιακά. Οι νέοι δεν έρχονται. Εργάζονται οι περισσότεροι 
και πάνε όταν τελειώνουν τη δουλειά στο σούπερ µάρκετ. ∆εν είναι 
επιλεκτικοί όπως οι πιο ηλικιωµένοι άνθρωποι».
Όσο ο Κώστας είναι επιφορτισµένος µε τον πάγκο της λαϊκής 
αγοράς, την κοπή της ντοµάτας από το θερµοκήπιο, αναλαµβάνουν 
τα άλλα µέλη της οικογένειας, µε τη βοήθεια δύο µόνιµων εργατών 
ή και περισσότερων εποχικών. «Το όργωµα αναλαµβάνει ένα µικρό 
τρακτέρ και ευτυχώς στην Κρήτη υπάρχουν τα πάντα, από 
αντιπροσωπείες για τα µηχανήµατα και τα παρελκόµενα. Βέβαια, 
δεν έχουµε όλοι δικά µας µηχανήµατα, πολλοί νοικιάζουν. ∆εν είναι 
ιδιαίτερα ακριβά να νοικιάσεις, αλλά το κόστος ανεβαίνει και αν δεν 
γίνεται αλλιώς, θα το πληρώσεις όσο κάνει».
«Με τους γεωπόνους, συνεργαζόµαστε για τα λιπάσµατα, όλη τη 
γκάµα της αγοράς», εξηγεί ο καλλιεργητής από την Κρήτη. 
Πάντως ολόκληρη η παραγωγή του, καλλιεργείται µε τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο, δεν ξεχωρίζει κάποια ποικιλία, προφανώς επειδή 
δεν χρειάζεται να τις ξεχωρίσει. Η διαδικασία της φύτευσης έχει τη 
ρουτίνα της και θέλει το χρόνο της, την άνεση της, αν επιθυµείς να 
έχεις καλύτερα αποτελέσµατα. Όπως λέει ο ίδιος, «από τη στιγµή 
που τη βάζεις στο θερµοκήπιο, η φύτευση χρειάζεται 2,5 µε 3 µήνες 
µέχρι και τη συγκοµιδή. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, δεν έχω 
παραγωγή. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν καλλιεργώ». Βλέπετε το 
χωράφι δεν «γεννιέται» έτοιµο να δρέψεις τους καρπούς του, 
από τη µια µέρα στην άλλη, καταλήγει ο ίδιος.

«Με το που τελειώνει η συγκοµιδή, αρ-
χίζει η προετοιµασία για την επόµενη 
σπορά. Μόλις ξεπατωθεί ένα χωράφι, έ-
να θερµοκήπιο, ένας «θάλαµος» αν θέ-
λετε, θα καθαριστεί από τα παλιά φυτά, 
θα οργωθεί, θα σκεπαστεί µε νάιλον ώ-
στε να ανεβούν οι θερµοκρασίες και να 
γίνει βιολογική απολύµανση του χώµα-
τος, φυσική απολύµανση µε την υπερι-
ώδη ακτινοβολία και τη ζέστη, σκοτώ-
νονται τα µικρόβια στο χώµα και πρέ-
πει να µείνει σκεπασµένο τουλάχιστον 
2 µήνες. Όταν περάσουν αυτοί οι δύο 
µήνες, θα ξεσκεπαστεί, θα γίνουν τα αυ-

λάκια για το πότισµα και µπορεί έπει-
τα να φυτευτεί». Η διαδικασία είναι πά-
για, απαρέγκλιτη και απαιτεί το σεβασµό 
του συνειδητοποιηµένου καλλιεργητή.

Οι σπουδές που έκανε, ως χηµικός στο 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο της Αθή-
νας, ο 42χρονος παραγωγός, του έδω-
σαν γνώσεις που τον βοήθησαν σηµα-
ντικά στο χωράφι, αλλά δηλώνει αγρό-
της από παιδί. Άλλωστε αυτό του βγή-

κε σε καλό την εποχή που έκανε την εµ-
φάνισή του στην αγορά εργασίας. Με τη 
βοήθεια του γεωπόνου υπήρξε συνδια-
στικότητα στις σπουδές και την πράξη.

Πάντως κακά τα ψέµατα. Στους νεό-
τερους, ο Κώστας δεν κρύβει ότι δεν υ-
πάρχει η ανταποδοτικότητα που υπήρ-
χε κάποτε στο επάγγελµα του αγρότη. 
Οι χρυσές εποχές της Ελλάδας για τον 
καλλιεργητή της γης, τον παραγωγό α-
γαθών έχουν περάσει. «Εγώ έχω αυξή-
σει πολύ τα έξοδά µου, για να έχω µια 
ανταγωνιστική ποιότητα. Και τα έξοδα 
αυτά πολλές φορές δεν τα παίρνω πί-
σω, παρ’ ότι υπάρχουν εποχές που µπο-
ρεί στο πάγκο µου να δίνω και ενάµισι 
τόνο προϊόντα την ηµέρα. Αυτό όµως 
ποτέ δεν σηµαίνει ότι έχω πάντα και το 
αντίστοιχο κέρδος, καθώς τα έξοδα εί-
ναι ανελέητα», εξοµολογείται στην ε-
φηµερίδα Agrenda.

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν επιδο-
τείται ούτε καν το πολυετές νάιλον που 
σκεπάζουν θερµοκήπια, το οποίο πρέ-
πει να αντικαθίσταται κάθε 5 το πολύ 6 
χρόνια µ’ ένα τεράστιο κόστος αγοράς. 
Ούτε η µεταλλική κατασκευή επιδοτεί-
ται, που πολύ συχνά χρειάζεται αντικα-
τάσταση ή συντήρηση. Και µιλάµε για 
µεγάλες ποσότητες υλικών και πρώτων 
υλών ιδιαίτερα για µεγάλες στρεµµατι-
κές εκτάσεις θερµοκηπίων.

Ο Κώστας προτιµά το πολυετές νάι-
λον, επειδή είναι το καλύτερο της αγο-
ράς για να βγάλει και την καλύτερη ποι-
ότητα παραγωγής. «Αυτός είναι ο στό-
χος και ευτυχώς που τα έξοδα δεν έρ-
χονται όλα µαζί, αλλά τµηµατικά, οπότε 
µπορούµε και τα ελέγχουµε» µονολογεί 
σχεδόν, προβληµατισµένος.
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Στην επεξεργασία ενός σχεδίου για την επι-
µόρφωση όλων των αγροτών βρίσκεται το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργα-
σία µε το υπουργείο Παιδείας και αυτό φαίνε-
ται να έρχεται σε συνέχεια µε τις πρωθυπουρ-
γικές εξαγγελίες από τον Βελβεντό για τη δη-
µιουργία Εθνικού ∆ικτύου Επιµόρφωσης Νέ-
ων Αγροτών. Επ’ αυτού, σύµφωνα µε τα όσα 
ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σταύρος Αραχωβίτης έχει ήδη εξασφαλισθεί ο 
χώρος και µόλις ολοκληρωθούν και οι τελευ-
ταίες λεπτοµέρειες θα ξεκινήσει η λειτουργία 
του, στο οποίο θα συνδράµουν υπουργείο και 
ΕΛΓΟ. Αναφορικά πάντως µε την συνεργασία 
µε το υπουργείο Παιδείας ο κ. Αραχωβίτης ση-
µείωσε «Έχουµε την κοινή πεποίθηση µε τον 
υπουργό Παιδείας ότι ο αγρότης χρειάζεται 
πλέον διαρκή εκπαίδευση για τις νέες τεχνο-

λογικές δυνατότητες, για τις γεωτεχνικές εξε-
λίξεις, για την υδατοοικονοµία, για την κλιµα-
τική αλλαγή, για τις νέες απαιτήσεις και προτι-
µήσεις των καταναλωτών, για την µείωση του 
κόστους παραγωγής», ενώ χαρακτήρισε «πο-
λύ σηµαντική» την πρωτοβουλία του Υπουρ-
γείου Παιδείας για τη συνένωση και την ανα-
διοργάνωση των πανεπιστηµιακών και τεχνο-
λογικού επιπέδου τµηµάτων ανά την Ελλάδα.

Από το Βελβεντό Εθνικό Δίκτυο Επιμόρφωσης Νέων Αγροτών

Σημαντική βοήθεια 
για να ξεκλειδώσουν 
αποζημιώσεις στους 
αμυγδαλοπαραγωγούς 
Θεσσαλίας και 
Μαγνησίας, οι 
καταγραφές 
μετεωρολόγου από 
την Ελασσόνα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στο φαινόµενο «παγετός», που προκάλεσε 
εκταταµένη καρπόπτωση στα τέλη Μαρτίου 
στις καλλιέργειες αµυγδάλου, ποντάρουν οι 
παραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή των 
∆ήµων Τεµπών, Κιλελέρ, Ελασσόνας και Α-
γίας της Λάρισας καθώς και Ρήγα Φεραίου 
Μαγνησίας, οι οποίοι βρέθηκαν την Τρίτη 
23 Απριλίου στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, πιέζοντας προς την κατεύθυνση να 
ενεργοποιηθούν άµεσα οι διαδικασίες κα-
ταγραφής και αποζηµίωσης από τον ΕΛΓΑ.

Με βάση τα όσα κατέθεσαν - στη συνάντη-
ση µε τον υφυπουργό Βασίλη Κόκκαλη και 
τη διοίκηση του ΕΛΓΑ - καλλιεργητές και εκ-
πρόσωποί τους από την τοπική αυτοδιοίκηση, 
όπως ο δήµαρχος Τεµπών Κώστας Κολάτος 
και Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, το τριήµερο 
28, 29 και 30 Μαρτίου, οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες που επικράτησαν και οι ιδιαίτερα 
χαµηλές θερµοκρασίες είχαν ως αποτέλεσµα 
την εκτεταµένη καρπόπτωση ή τη µη γονι-
µοποίηση των ανθέων. Αποτέλεσµα σε πολ-
λές περιπτώσεις και ειδικά στις αµυγδαλιές, 
η καρποφορία σήµερα να είναι σχεδόν µη-
δενική (ζηµιά 100%). Το φαινόµενο έπληξε 
ιδιαίτερα την ποικιλία Texas, ενώ για ελάχι-
στη καρποδεσία καταγράφεται στις Feragnes, 
όπως και σε λοιπές ποικιλίες αµυγδαλιάς.

Το θέµα, αν και εκ πρώτης όψεως δείχνει 
να έχει µπλέξει στον κανονισµό του ΕΛΓΑ, ο 
οποίος αποζηµιώνει ξεκάθαρα περιπτώσεις 
καταστροφής από παγετό ή άλλες ακραίες 
καιρικές συνθήκες, δυσκολεύεται όµως να 
εντάξει στο καθεστώς αποζηµιώσεων τις πε-
ριπτώσεις ακαρπίας ή καρπόπτωσης, ακό-

µα και αν υπάρχουν ευρήµατα που δικαιο-
λογούν µια τέτοια προσέγγιση, εντούτοις α-
πό τη συνάντηση φαίνεται να υπάρχει.... πε-
ριθώριο. Εδώ σηµαντική βοήθεια προβλέπε-
ται να δώσουν οι καταγραφές µετεωρολόγου 
από την Ελασσόνα, µε θέση στην πολεµική 
αεροπορία (ΑΤΑ), ο οποίος κατέθεσε στοι-
χεία µετρήσεων των µετεωρολογικών σταθ-
µών µε θερµοκρασίες υπό του µηδενός κα-
τά  το επίµαχο τριήµερο (28, 29, 30 Μαρτί-
ου), τα οποία φαίνεται να έλαβαν υπόψη υ-
πουργείο και ΕΛΓΑ, όπως προκύπτει από α-
νακοίνωση που εκδόθηκε µετά τη συνάντη-

ση της Τρίτης. «Κατά τη συζήτηση προέκυ-
ψαν νέα στοιχεία που στοιχειοθετούν το φαι-
νόµενο του παγετού από τις 28/3/2019 έως 
31/3 /2019, αίτιο που αποζηµιώνεται άµε-
σα από τον ΕΛΓΑ. Τα στοιχεία αυτά προσκο-
µίστηκαν στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ ο οποίος 
υποσχέθηκε πως θα εισηγηθεί την εξέτασή 
τους και θα ενηµερώσει σχετικά τους παρα-
γωγούς», αναφέρεται. Με δεδοµένη εξάλλου 
και τη θετική προσέγγιση και λόγω εντοπι-
ότητας, εκ µέρους του υφυπουργού Βασίλη 
Κόκκαλη, η διοίκηση του ΕΛΓΑ, όπως εκφρά-
στηκε δια του προέδρου Φάνη Κουρεµπέ, δεί-

Προέκυψαν στοιχεία 
που στοιχειοθετούν το 
φαινόµενο του παγετού 
από 28 έως 31/3, αίτιο 
που αποζηµιώνεται άµε-
σα, λέει η ανακοίνωση. 

Σύσκεψη για αποζημιώσεις
Μετεωρολόγος έδειξε 
«πάγο» στα αμύγδαλα 
και άρα.. καρπόπτωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΙΑΣΠΑΡΤΑ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΛΑΡΙΣΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΣΕΡΡEΣ

ΚΑΒΑΛΑ

35�50%

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

26�35%

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Τα αιτήµατα των παραγωγών αλλά και το έ-
ντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που διαφαί-
νεται στον τοµέα της βιοµηχανικής κάννα-
βης, διαµορφώνουν το νέο θεσµικό πλαίσιο 
που ενσωµατώνεται στη ΚΥΑ για την καλλι-
έργεια και τη µεταποίηση του προϊόντος. Με 
το νέο θεσµικό πλαίσιο, το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης ανταποκρίνεται στα αιτήµα-
τα των παραγωγών κι έτσι δίνει µεταξύ άλ-

λων τη δυνατότητα εισαγωγής σπόρων και 
καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης που δεν 
είναι εγγεγραµµένες στον κοινοτικό κατά-
λογο ποικιλιών, µόνο για χρήση από τους 
παραγωγούς και όχι για εµπορία σπόρων. 

Ακόµα προβλέπεται η καλλιέργεια σε γλά-
στρες ή σε συστήµατα υδροπονίας εντός θερ-
µοκηπίων, καθώς και η προβλάστηση των 
σπόρων µε σκοπό τη µεταφύτευσης φυτα-

ρίων και διαχωρισµού αρσενικών-θηλυκών 
φυτών πριν τη φύτευση στο χωράφι. 

Επιπλέον η γνωστοποίηση της ηµεροµη-
νίας σποράς ή φύτευσης της εν λόγω καλλι-
έργειας θα γίνεται τρεις µέρες µετά από την 
πραγµατοποίηση τους. Τέλος, προβλέπεται 
η αδειοδότηση και έναρξη της καλλιέργειας 
όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις ποικιλί-
ες εκτός  κοινοτικού καταλόγου.

Υιοθετεί τα αιτήματα παραγωγών η ΚΥΑ για την κάνναβη

Το ράλι στις τιµές του χοιρινού κρέ-
ατος έχει µόλις ξεκινήσει εκτιµά η 
Morgan Stanley, η οποία βλέπει µε 
θετικό µάτι την µέσα σε µια µέρα 
άνοδο των µετοχών κατά 40% του 
µεγαλύτερου προµηθευτή κρέατος 
στο κόσµο, JBS SA. «Η αφρικανική 
πανώλη των χοίρων πυροδότησε 
ένα ράλι στις παγκόσµιες µετοχές 
ζωικών πρωτεϊνών, αλλά δεν είναι 
ποτέ πολύ αργά για να µπει κανείς 
στο παιχνίδι», υποστηρίζει η οµά-
δα αναλυτών του επενδυτικού οί-
κου σε ειδική έκθεση που ετοίµα-
σαν για τους πελάτες της εταιρείας. 

«Πιστεύουµε πως το ράλι µόλις ξε-
κίνησε και οι µακροπρόθεσµες συ-
νέπειες της ασθένειας δεν έχουν  γί-
νει ακόµη  κατανοητές», εξηγεί στο 
Bloomberg ο επικεφαλής της οµά-
δας επενδυτών της Morgan Stanley, 
Ράφαελ Σιν. Ας αναφερθεί πως η µε 
έδρα την Βραζιλία JBS SA, κέρδισε 
70% στην αξία των µετοχών της µέ-
σα στους τέσσερεις πρώτους µήνες 
του έτους. Μάλιστα, αν και η µετο-
χή της βρίσκεται 20% κάτω σε σχέ-
ση µε το ιστορικά υψηλό επίπεδο 
του 2009, αφού προχωρά σε εκπτω-
τικές συναλλαγές λόγω του αντα-
γωνισµού µε την Tyson Foods Inc, 
βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για 
να επωφεληθεί της κατάστασης µε 
την αφρικανική πανώλη. 

Απ’ ότι φαίνεται, τα νερά του πα-
γκόσµιου εµπορίου χοιρινού κρέ-
ατος, ταράχθηκαν έπειτα από την 
έκθεση προ ολίγον εβδοµάδων της 
ολλανδικής αγροτικής τράπεζας 
Rabobank, η οποία έκανε λόγο για 
µια µείωση της παραγωγής στην κο-
ρυφαία παραγωγό, εισαγωγέα και 
καταναλωτή χοιρινού κρέατος, Κί-
να, κατά 30%. Την προηγούµενη ε-
βδοµάδα, ο ΣΕΒΕΚ απέδωσε την εί-
δηση της ανατίµησης στα 3 ευρώ 
για το σουβλάκι που έγινε viral, 
στη µεγάλη διάρκεια της υψηλής 
τιµής του χοιρινού κρέατος, κοντά 
30 µε 32% που καθιστά αδύνατη την 
απορρόφησή της από τη βιοµηχα-
νία µεταποίησης.

Μια βδοµάδα αργότερα, η Ε∆ΟΚ 
καταγγέλλει υπερβολικές ανατιµή-
σεις που αγγίζουν τα όρια της αι-
σχροκέρδιας. Όπως εξηγεί σηµεί-
ωµα της Ε∆ΟΚ, µπορεί σε παγκό-
σµιο επίπεδο οι διεθνείς τιµές χοι-
ρινού κρέατος να εµφανίζουν το 
τελευταίο διάστηµα αυξητική τά-
ση, ωστόσο στην παρούσα χρονική 
περίοδο, τα στοιχεία τιµών χονδρι-
κής και λιανικής δεν δείχνουν ση-
µαντικό βαθµό συσχέτισης. Τα ελ-
λείµµατα της Κίνας καλύπτονται  α-
πό τα κατεψυγµένα  αποθέµατα που 
δηµιουργούνται κάθε χρόνο στην  
Ευρώπη και Αµερική.

χνει να προσανατολίζεται σε περαιτέρω διε-
ρεύνηση των στοιχείων. «∆εν υπάρχει καµιά 
αµφιβολία ότι ο παγετός είναι το ζηµιογόνο 
αίτιο που κατέστρεψε την φετινή παραγωγή, 
έχει καταγραφεί και πρέπει οι αµυγδαλοπα-
ραγωγοί να αποζηµιωθούν. Οποιαδήποτε άλ-
λη απόφαση δεν κρίνεται αποδεκτή επειδή 
έγινε προσπάθεια από τον αντιπρόεδρο του 
ΕΛΓΑ να πείσει ότι υπήρχε ακαρπία και άρα 
εκεί οφείλεται η ζηµιά ώστε να βρει πάτηµα 
ο ΕΛΓΑ να µην αποζηµιώσει τους παραγω-
γούς. Οποιαδήποτε σκέψη για ΠΣΕΑ ή για ε-
νίσχυση µέσω του de minimis σηµαίνει επί 
της ουσίας κάποια ψίχουλα µετά από χρόνια 
και χωρίς να δοθούν σε όλους.», λέει ο πρό-
εδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας, ο οποί-
ος έθεσε επιτακτικά το θέµα αλλαγής κανο-
νισµού του ΕΛΓΑ.

Κρατικές ενισχύσεις για αµύγδαλα 2017 
Στο µεταξύ, σε πρόγραµµα κρατικών ενι-

σχύσεων, πρόκειται να ενταχθούν το επόµε-
νο διάστηµα οι αµυγδαλοπαραγωγοί Λάρισας 
για τις ζηµιές του 2017, µε βάση τις διαβεβαι-
ώσειςΚόκκαλη, ο οποίος προανήγγειλε τρο-
ποποίηση της σχετικής απόφασης. 

Texas  
Το τριήµερο 28, 
29 και 30 Μαρ-
τίου, οι ιδιαίτερα 
χαµηλές θερµο-
κρασίες έφεραν 

εκτεταµένη 
καρπόπτωση ή 

µη γονιµοποίηση 
των ανθέων και 
η καρποφορία 
σήµερα είναι 

σχεδόν µηδενική 
στην ποικιλία 

Texas

Κερδοσκοπικό το ράλι χοιρινού κρέατος 
στο χρηματιστήριο και στη φυσική αγορά;

Αν δεν µας 
πουλήσετε, θα σας 
πουλήσουµε εµείς
Με τέτοιους εκβιασµούς 
κατάφεραν να ρίξουν τη 
Μεγάλη Εβδοµάδα την 
τιµή παραγωγού αρνιών 
µεσάζοντες και έµποροι, 
που εκµεταλλευόµενοι 
τις εισαγωγές από τα 
Βαλκάνια, πίεσαν τις 
τιµές κάτω από τα 5 
ευρώ το κιλό. Μάλιστα 
αρνιά και κατσίκια 
έφτασαν να πουλιούνται 
στην ίδια τιµή στα 4,50 
µε 4,80 ευρώ, µε τους 
κτηνοτρόφους να 
υποχρεώνονται σε 
συµβιβασµό στη λογική 
του «να φύγει το κακό 
από το µαντρί». επίσης 
καταγγέλλουν πως οι 
όποιοι διάλογοι για τα 
ζητήµατά τους γίνονται 
«µόνο για το θεαθήναι 
και όχι για την ουσία, 
αφού ο ελεγκτικός 
µηχανισµός µε εντολές 
ανωτέρων παραµένει 
σε αδράνεια».  
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Νόμος για την 
ιδιωτικοποίηση 
κτηνιατρικών 
υπηρεσιών  
ξεσηκώνει 
την ΠΕΚΔΥ
Απορρίπτουν οι κτηνίατροι του ∆ηµοσίου 
το επικείµενο σχέδιο νόµου για τον 
Αγροτικό Συνδικαλισµό του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο 
περιλαµβάνεται και το άρθρο «Κτηνίατρος 
Εκτροφής» µε το οποίο όπως 
υποστηρίζουν επιχειρείται η πλήρης 
ιδιωτικοποίηση της ∆ηµόσιας Κτηνιατρικής. 
Μάλιστα, σε ανακοίνωση της η ΠΕΚ∆Υ, 
κατηγορεί ευθέως την αρµόδια 
υφυπουργό για κινήσεις που διευκολύνουν 
την προοπτική αυτή. «Φαίνεται ότι τα 
συµφέροντα συγκεκριµένων εταιριών 
ιδιωτών Κτηνιάτρων µε σύµµαχο την 
Υφυπουργό της Κυβέρνησης (ιδιώτη 
Κτηνίατρο) που θα επιστρέψει σύντοµα 
στο ιδιωτικό Κτηνιατρικό επάγγελµα, 
τοποθετούνται υπεράνω του ∆ηµοσίου 
συµφέροντος για άλλη µια φορά» 
αναφέρει η ΠΕΚ∆Υ.  Άµεση ήταν η 
αντίδραση της κ. Τελιγιορίδου, η οποία 
έκανε λόγο για ένα ∆ελτίο Τύπου άκρως 
συκοφαντικό, σηµειώνοντας πως προκαλεί 
απορίες πώς η ΠΕΚ∆Υ αγνοεί επιδεικτικά 
την απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας 451/2018, που δικαιώνει την 
1506/59229/20.5.2016 απόφαση του 
Υπουργείου ΑΑΤ για τον κτηνίατρο 
εκτροφής. Η δήλωση Τελιγιορίδου, έφερε 
νέα απάντηση της ΠΕΚ∆Υ, η οποία τονίζει 
πως: «η αναφερόµενη υπ’ αριθµ. 
451/2018 απόφαση του ΣτΕ αφορά 
προσφυγή της ΠΕΚ∆Υ κατά 
συγκεκριµένης Υπουργικής Απόφασης για 
την εφαρµογή του «Κτηνιάτρου 
Εκτροφής» και σε καµία περίπτωση δεν 
σχετίζεται µε το προτεινόµενο Σχέδιο που 
δίνει τη δυνατότητα εκχώρησης επισήµων 
ελέγχων στον τοµέα Κτηνιατρικής 
∆ηµόσιας Υγείας.».

Ο εκτροχιασμός του ΟΣΔΕ 
και τα ετσιθελικά των ιδιωτών
Εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα των ΚΥΔ, μένει να αποφανθεί το Δικαστήριο

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Oι τεράστιες καθυστερήσεις στη φετινή έ-
ναρξη υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε και 
οι προσπάθειες των εµπλεκοµένων στη δι-
αχείριση του συστήµατος να πείσουν ότι ό-
λα είναι «µέλι γάλα», εξοργίζουν τους δικαι-
ούχους αγρότες που εδώ και δύο εβδοµάδες 
αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα στις συ-
ναλλακτικές τους σχέσεις εξαιτίας κωλυµά-
των ενεργοποίησης της Κάρτας του Αγρότη. 
Και δεν είναι µόνο αυτό, οι ηµεροµηνίες τρέ-
χουν καθώς µέχρι τις 15 Μαΐου θα πρέπει να 
υποβληθούν χωρίς λάθη οι φετινές αιτήσεις 
της ενιαίας ενίσχυσης, καθώς πέραν αυτής 
της ηµεροµηνίας, δεν προβλέπεται να δοθεί 
κάποια παράταση κι αυτό γιατί, µόνο η χώ-
ρα µας συνεχίζει να αντιµετωπίζει παραφω-
νίες µε τη διαδικασία του συστήµατος. Τώ-
ρα, όσο για το αν ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης έθεσε στο προφορικό, όπως διαρ-
ρέεται, αίτηµα παράτασης στον Επίτροπο γε-
ωργίας Φιλ Χόγκαν στο περιθώριο του Συµ-
βουλίου Υπουργών στις Βρυξέλλες, µένει να 
επιβεβαιωθεί στην πράξη, για να µην υπάρ-
ξουν νέα...δράµατα µε αποκλεισµούς δικαι-
ούχων από το φετινό καθεστώς ενισχύσεων.

Στο µεταξύ, στις 19 Απριλίου εκδικάστηκαν 
τα ασφαλιστικά µέτρα των ΚΥ∆ µε εγκαλού-
µενους τους υπαίτιους της λεγόµενης… µη-
χανοπαρέας, ενώ ακολουθεί η µήνυση που έ-

χει κατατεθεί από τις συνεταιριστικές οργανώ-
σεις, εις βάρος όσων έχουν την ευθύνη για τα 
κακώς κείµενα γύρω από το µέτωπο των δη-
λώσεων αλλά και για τη φαιδρή εικόνα που 
παρουσιάζει σήµερα η διαχείριση των κοινο-
τικών ενισχύσεων. Βέβαια, προβληµατίζει το 
γεγονός ότι η πλευρά που εγκαλείται προα-
ναγγέλλει ήδη µέσων των δικών της δίαυλων 
τη δικαστική απόφαση, µιλώντας για αποβο-
λή οκτώ ΚΥ∆ από το περιβάλλον του έργου.

Αναφορικά µε την απόφαση του δικαστη-
ρίου που θα εκδοθεί το επόµενο διάστηµα, σε 
ανακοίνωση της η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, κάνει λόγο 
για µια «εξόχως αποκαλυπτική διαδικασία», 
υποστηρίζοντας πως «Οι αγρότες, ωστόσο, έ-
χουν βγάλει τα συµπεράσµατά τους. Αυτό που 
αποµένει είναι να βγάλει και η ∆ικαιοσύνη τα 
δικά της. Τόσο ως προς το σκέλος των ασφα-
λιστικών µέτρων όσο και σε ότι αφορά το ποι-
νικό σκέλος και τη µήνυση για εκβιασµό που 
ΚΥ∆ και Συνεταιρισµοί µέλη της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕ-

ΓΕΣ έχουν υποβάλει, αρνούµενοι να υποτα-
χθούν στα συµφέροντα ιδιωτών, που ετσιθε-
λικά αποµυζούν τους αγρότες αποκοµίζοντας 
υπέρογκα κέρδη, προσφέροντας τους ανύπαρ-
κτες και αχρείαστες υπηρεσίες», αναφέρει και 
συνεχίζει: «Ως ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ δηλώνουµε ότι 
θα συνεχίσουµε µε κάθε νόµιµο µέσο να α-
γωνιζόµαστε για την αλήθεια, την αξιοπρέ-
πεια και την ηθική. ∆ιότι είναι τεράστιο ψέµα 
να υποστηρίζει κανείς ότι υπάρχει η ανάγκη 
του δήθεν «συντονιστή», είναι άκρως υποτι-
µητικό ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εκχωρεί τον ουσιαστι-
κό του ρόλο σε ιδιώτες, είναι ανήθικο οι ιδι-
ώτες αυτοί, µε την ανοχή πλέον όχι µόνο του 
Προέδρου του Οργανισµού, αλλά και της ίδιας 
της πολιτικής ηγεσίας που καµία πρωτοβου-
λία δεν έχει λάβει για να απαλλάξει τον Ορ-
γανισµό Πληρωµών και τους αγρότες από ό-
σους παρασιτικά θησαυρίζουν σε βάρος τους, 
να εκβιάζουν τα ΚΥ∆, δίνοντας ή µη δίνοντας 
πρόσβαση, σε ένα σύστηµα που ανήκει στο 
ελληνικό δηµόσιο, για το οποίο τα προσφεύ-
γοντα στη δικαιοσύνη ΚΥ∆ έχουν αρµοδίως 
πιστοποιηθεί. ∆εν ξέρουµε πόσο πιο χαµηλά 
θα φτάσουν. ∆ηλώνουµε, όµως, ότι εµείς θα 
οδηγήσουµε το όλο θέµα πολύ ψηλά: στο α-
νώτερο δικαστικό επίπεδο και στην Ευρώπη. Ο 
αγώνας αυτός δίδεται για όλους τους αγρότες 
της χώρας και για όλα τα ΚΥ∆, για όλους τους 
συνεταιρισµούς. Ακόµη και για εκείνους που 
είτε συντάχθηκαν µε τα συµφέροντα είτε υπέ-
κυψαν στους εκβιασµούς», τονίζει.

Απαλλαγή από µεσάζοντες
Ηθικό χρέος, λέει η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, 

η κάθαρση του χώρου, µέχρι ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ να επανακτήσει την 

αυτονοµία του και οι αγρότες να 
απαλλαγούν από τους µεσάζοντες 

Ο Νίκος Κακαβάς, 
πρόεδρος στην ΠΟΓΕ∆Υ.

Το προεδρείο της 
Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, 
υπόσχεται να φθάσει 
πολύ ψηλά σε 
ανώτερο δικαστικό 
επίπεδο το θέµα.
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H εκλογική µάχη στην Ινδία δίνεται για την 
ψήφο των αγροτών. Το κόµµα Bharatiya Janata 
του πρωθυπουργού Narendra Modi και το κόµµα 
Κογκρέσο της αντιπολίτευσης διαγκωνίζονται 
µεταξύ τους, προκειµένου να προσφέρουν 
λύσεις σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα χωριά, 
αφήνοντας πολλούς κατοίκους της πόλης 
απογοητευµένους από την εξέλιξη της εκλογικής 
µάχης. Τα πολιτικά κόµµατα έχουν δεσµευτεί 
να αυξήσουν το βιοτικό επίπεδο των φτωχών 

αγροτών, να διπλασιάσουν το εισόδηµα των 
αγροτών, να διαγράψουν τα αγροτικά δάνεια και 
τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος για να 
προσελκύσουν περίπου το 68% των 1.3 
δισεκατοµµυρίων κατοίκων του κράτους αυτού, 
καθώς οι αγρότες αποτελούν οµάδα- κλειδί 
για τις εκλογές στην Ινδία. Στις πόλεις, 
πάντως, πολλοί κάτοικοι δεν γνωρίζουν 
τους υποψηφίους, τις ηµερήσιες διατάξεις 
ή ακόµα και την ηµεροµηνία των εκλογών.

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

∆εν είναι συχνό µια χώρα να αποχω-
ρεί από έναν διεθνή οργανισµό του ο-
ποίου τα κεντρικά γραφεία φιλοξενεί. 
Αυτό, ωστόσο, επέλεξε να κάνει ο πρό-
εδρος του Ισηµερινού Λένιν Μορένο 
στις 13 Μαρτίου, όταν αποφάσισε να 
ακολουθήσει έξι άλλες χώρες που ε-
ξήλθαν από την Ένωση Νοτίου Αµε-
ρικής (Unasur) που παλιότερα περι-
λάµβανε στους κόλπους της όλες τις 
12 χώρες της ηπείρου. Ο ίδιος έκανε 
λόγο για «ξεροκέφαλη πολιτική των 
αυτοαποκαλούµενων σοσιαλιστών 
του 21ου αιώνα» συµπληρώνοντας 
ότι επιθυµεί η χώρα του να ξαναδώ-
σει στην ένωση τη λάµψη της, µέσα 
από τα κεντρικά γραφεία των 65 εκα-
τοµµυρίων δολαρίων του οργανισµού 
που άνοιξαν το 2014 κοντά στο Quito.  

Στις 22 Μαρτίου εφτά πρόεδροι 
κρατών της Νοτίου Αµερικής συνα-
ντήθηκαν στο Σαντιάγο για να δρο-
µολογήσουν την ένωση που θα αντι-
καταστήσει τη Unasur, το Φόρουµ για 
την ανάπτυξη της Νοτίου Αµερικής, 
ονόµατι Prosur. Θα περιλαµβάνει 
τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Χιλή, 
τον Ισηµερινό, την Παραγουάη, την 
Κολοµβία, το Περού και τη Γουιάνα. 

Παρουσιάζοντας την ιδέα τον Ιανου-
άριο ο πρόεδρος της Κολοµβίας Ιβάν 
Ντούκε ανέφερε ότι αντί για γραφει-
οκρατικός οργανισµός, η Prosur θα 
είναι ένας µηχανισµός συντονισµού 
που θα υπερασπίζεται τη δηµοκρα-
τία, την ανεξαρτησία των οργανισµών 
και την οικονοµία της αγοράς, καλώ-
ντας 11 από τις 12 χώρες να συµµε-
τέχουν στις εργασίες σχηµατισµού, 
εξαιρώντας τη Βενεζουέλα. Οι αρι-
στερές κυβερνήσεις της Βολιβίας και 
της Ουρουγουάης έστειλαν αντιπρο-
σώπους στην πρωτεύουσα της Χιλής 
αλλά δεν θα συµµετέχουν στο µπλοκ. 

Η ατζέντα της συνεργασίας, όπως µε-
τέδωσε η dw.com, θα αφορά ζητήµα-
τα υποδοµών, ενέργειας, ασφάλειας, 
άµυνας, εγκλήµατος, υγείας και απά-
ντησης στις φυσικές καταστροφές. 

Η Prosur αντανακλά το µεταβαλ-
λόµενο πολιτικό κλίµα στη Νότιο Α-
µερική, σχολιάζει το Economist. Ω-
στόσο, σύµφωνα µε το περιοδικό, α-
ντί η Prosur να αποτελεί απάντηση 
στην έλλειψη ενότητας που διαπι-
στώνεται στις σχέσεις ανάµεσα στις 
χώρες της περιοχής, µοιάζει να επα-
ναδιατυπώνει το πρόβληµα ότι στη 
Λατινική Αµερική οι περιφερειακοί 
θεσµοί είναι όµηροι εφήµερων πο-
λιτικών συµµαχιών, δουλεύοντας 
σπάνια στην κατεύθυνση της προ-
ώθησης της συνεργασίας. 

Ο τελευταίος γενικός γραµµατέας 
της Unasur Ερνέστο Σάµπερ, πρώην 

πρόεδρος της Κολοµβίας είχε πει στο 
Economist το 2015 ότι η ένωση συµ-
βάδιζε µε ένα πολιτικό σενάριο σύµ-
φωνα µε το οποίο η πλειοψηφία των 
κυβερνήσεων που συµµετέχουν θα 
ήταν αριστερές. Όταν η θητεία του 
έληξε, ευρύς συνασπισµός χωρών 
πρότεινε τον Χοσέ Οκτάβιο Μπορ-
δόν, έναν θεωρούµενο κεντρώο πο-
λιτικό και διπλωµάτη από την Αργε-
ντινή ως αντικαταστάτη του. Η Βενε-
ζουέλα άσκησε βέτο και αυτό ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. 

«∆εν ξεπερνάς τις αντιθέσεις δηµι-
ουργώντας ένα νέο οργανισµό που 
θα αποτελείται µόνο από τους φίλους 
σου» αναφέρει ένας πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών χώρας της Νοτίου Α-
µερικής που θεωρεί ότι το εγχείρηµα 
της Prosur αποπνέει «προχειρότητα». 

Όπως εκτιµά το Economist, στην 

Prosur θα λείπει το βάρος να φέρει 
εις πέρας το έργο που θα έπρεπε να 
είχε κάνει η Unasur, εργαζόµενη πά-
νω σε πρακτικά µέτρα – ειδικά λει-
τουργώντας ως γέφυρα ανάµεσα σε 
δύο συνασπισµούς για το εµπόριο 
στη Νότιο Αµερική, τη Μercosur (Κοι-
νή Αγορά του Νότου) και τη Συµµα-
χία του Ειρηνικού (Pacific Alliance). 

O Λόρενς Γουάιτχεντ που ερευνά 
θέµατα οικονοµικής φιλελευθερο-
ποίησης στη Λατινική Αµερική στο 
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης έγρα-
ψε ότι η στροφή των ελίτ της Λατι-
νικής Αµερικής προς την καινού-
ρια ιδεολογική µόδα έχει µετατρέ-
ψει την περιοχή σε «µαυσωλείο α-
πό νεωτερικότητες». Αυτό φαίνεται 
τώρα να ισχύει και για τους οργανι-
σµούς που θεσπίζονται µε στόχο τη 
σύγκλιση, σχολιάζει το Economist. 

Τρόπο να ενωθεί
στηριζόμενη σε φίλους 

ψάχνει η Ν. Αμερική
Από το 

εγχείρημα της   
νεοσυσταθείσας 

Prosur, που 
αποτελείται από 

8 χώρες  της 
Νοτίου Αμερικής, 

λείπει σύμφωνα 
με  αναλυτές το 
βάρος να φέρει 

εις πέρας καίριες  
αποφάσεις για 

το  διαντλαντικό 
εμπόριο 

Οι αγρότες, οµάδα-κλειδί 
της εκλογικής µάχης 

στην Ινδία

Ασάνζ
Η νίκη Μορένο στις προεδρικές 
εκλογές του Εκουαδόρ το 2017 
φαίνεται ότι καθόρισε και τη 
µοίρα του Τζούλιαν Ασάνζ, του 
οποίου το πολιτικό άσυλο από 
την πρεσβεία του Ισηµερινού 
στο Λονδίνο ανακλήθηκε µετά 
από σχεδόν εφτά χρόνια. Ο 
προηγούµενος πρόεδρος του 
Ισηµερινού Ραφαέλ Κορέα 
υποστήριξε ότι η παράδοσή του 
έγινε ως µέρος συµφωνίας να 
βοηθήσει η Αµερική τον 
Ισηµερινό να πετύχει κούρεµα 
χρέους, µετέδωσε ο Guardian.

Δόγμα 
Μονρόε 
O πρόεδρος των ΗΠΑ µίλησε 
στις 18 Φεβρουαρίου στο 
Μαϊάµι ίσως και µε στόχο την 
ενίσχυση της υποστήριξής του 
στη Φλόριντα, µιας αµφίρροπης 
πολιτείας, µε πολλούς 
ψηφοφόρους µε καταγωγή από 
Κούβα και Βενεζουέλα. Πιθανόν 
βρισκόµαστε κατά το Economist, 
στον απόηχο του ∆όγµατος 
Μονρόε. Ξεκίνησε το 1823 ως 
έκφραση αλληλεγγύης προς τις 
νέες δηµοκρατίες της Λατινικής 
Αµερικής απέναντι στις 
µοναρχίες της Ευρώπης. Αλλά 
αποτέλεσε προκάλυµµα για 
επεµβάσεις κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού Πολέµου.

Ο πρόεδρος 
της Κολοµβίας 
Ιβάν Ντούκε
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
«Η κατάληψη πρέπει να 
γίνει ιδιώνυµο αδίκηµα. Οι 
ζηµιές που προκαλούνται 
από τους καταληψίες, όταν 
είναι ανήλικοι, πρέπει να 
καταβάλλονται από τους 
έχοντες την ευθύνη της 
εκπροσώπησής τους, γονείς 
και κηδεµόνες. Οι ίδιοι θα 
πρέπει να πληρώνουν και 
τα πρόστιµα».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
«Η καταστροφική φωτιά 
στην Παναγία των 
Παρισίων έχει προκαλέσει 
ένα βαθύ τραύµα.[...]. 
Φανταστείτε να 
καταστρεφόταν µία από τις 
κολόνες του Παρθενώνα. 
Είναι λες και ήρθε κάποιος 
και µουτζούρωσε την 
εικόνα του µνηµείου που 
έχουµε στο µυαλό µας».

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Aν το Ηνωµένο Βασίλειο, 
το οποίο είναι µια πολύ 
σηµαντική δύναµη, έχει 
τόσο µεγάλες δυσκολίες 
στο να βρει έναν δρόµο 
σχετικά µε το Brexit, 
φανταστείτε τι θα 
συνέβαινε στην Ελλάδα. [...] 
Tο εθνικιστικό µονοπάτι, 
δεν είναι ο δρόµος που 
προσφέρει λύσεις».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Business
Mε αυτά που γίνονται µε 
το ΟΣ∆Ε δεν θέλει και πολύ 
φαντασία και υπονοούµενα 
από τους γεωτεχνικούς του 
∆ηµοσίου, για το έδαφος που 
στρώνεται για συµφέροντα 
για ιδιωτικοποίηση των 
κτηνιατρικών ελέγχων µε 
συµφέροντα συγκεκριµένων 
εταιριών. Ο Κακαβάς, πάντως, 
δεν θα το αφήσει έτσι τα 
πράγµατα...

 

Παρατηρητής
Με τις διεθνείς τιµές στο 
χοιρινό οι αναλυτές βλέπουν 
ότι το ράλι δεν πρόκειται να 
σταµατήσει έλεω αφρικανικής 
πανώλης στην Κίνα. Στην 
εσωτερική σκηνή, σβήνουν και 
γράφουν οι µαγαζάτορες και οι 
βιοµήχανοι τους τιµοκαταλόγους 
τους για τις νέες αυξήσεις που 
έρχονται µετά το Πάσχα. Προς 
το παρόν η Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου σε ρόλο παρατηρητή.

 

Toν οβολό τους
Στο Τόκιο µεταβαίνει τον 
Μάιο ο Επίτροπος Χόγκαν, 
ως συνέχεια της συµφωνίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, παίρνοντας µαζί 
του και επιχειρηµατίες της 
αγροδιατροφής, για να 
συνάψουν ντηλ. Μόνο που 
το κόστος των πτήσεων, των 
ξενοδοχείων θα πρέπει να το 
καλύψουν οι ίδιοι. ∆ωρεάν, 
όµως, λέει όλες οι 
επιχειρηµατικές εκδηλώσεις.

Οι φίλοι µας οι Αµερικάνοι

Ο Σταύρος, η... ψύχραιµη φωνή της πλατείας Βάθη προσπαθεί να 
κρατήσει χαµηλά τους τόνους µπροστά στις αναταράξεις που ενδε-
χοµένως θα δηµιουργήσουν οι δασµολογικές «αεροµαχίες» ΕΕ-Η-
ΠΑ, εφόσον υλοποιηθούν. Τις προάλλες, σε ευρεία σύσκεψη στο 
Μέγαρο της πλατείας µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και δη 
αυτών των καίριων εξαγωγικών προϊόντων, όπως οίνου, ελιάς και 
ελαιολάδου, αλλά και γαλακτοκοµικών (σηµειωτέον η Φέτα τη γλί-
τωσε), αναζητήθηκε κοινή γραµµή πλεύσης στο εσωτερικό, προκει-
µένου να περάσει στη συνέχεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, 
αν χρειαστεί να βάλει πάλι το χέρι...του ο Αρχιεπίσκοπος στις ΗΠΑ;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Επίκειται, λέει ο 
αναπληρωτής της 
πλατείας, τροποποίηση 
της απόφασης για να 
µπουν στα de minimis 
και οι ζηµιές στην 
αµυγδαλοκαλλιέργεια 
του 2017 (δικαίωση 
και για τον Μάξιµο). 
Προσεχώς η υποβολή 
δηλώσεων ζηµιάς και 
τα δικαιολογητικά.

Έκαναν δοκιµαστικά, 
γι’ αυτό δεν 
λειτούργησε όπως 
πρέπει η Κάρτα του 
Αγρότη, παιδεύοντας 
τράπεζες και 
αγρότες, λένε οι του 
συστήµατος. Κατά τα 
λοιπά, όλα βαίνουν 
δεξιά ή µήπως 
αριστερά;

Υβρίδια
 Η Ολυµπία εν µέσω 

φραπέδων, χυµών και 
υποσχέσεων για έγκαιρες 
αποζηµιώσεις στον Τύρναβο 
για τις ζηµιές από το χαλάζι, 
και ο Μάξιµος (έδωσα τη 
µάχη στο γάλα) από την άλλη 
να θέτει ερωτηµατικά για την 
αντιχαλαζική προστασία του 
ΕΛΓΑ, και το τι έφταιξε και 
δεν λειτούργησε για µια 
ακόµη φορά...

 Ερωτηµατικά θέτει και ο 
αντιπρόεδρος της Ν∆ για τα 
ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά 
απορρόφησης του εθνικού 
προγράµµατος στήριξης του 
κρασιού για την προώθηση 
οίνων προς Τρίτες χώρες.

 Ο υφυπουργός της 
πλατείας, πάντως, από την 
Αιδηψό µίλησε για όλα τα 
αναπτυξιακά προγράµµατα, 
από τα σύκα µέχρι τις 
προκλήσεις της ΚΑΠ. 

;

ΠΕΠ ΓΚΟΥΑΡ∆ΙΟΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Το Ολντ Τράφορντ δεν 
µας φοβίζει καθόλου. Οι 
παίκτες της Μάντσεστερ 
Σίτι την τελευταία 10ετία, 
έχουν κάνει αυτό το 
παιχνίδι να µοιάζει 
περισσότερο ισορροπηµένο 
σε σύγκριση µε το 
παρελθόν. Στις τρεις σεζόν 
που είµαι εδώ τα έχουµε 
πάει καλύτερα από αυτούς».

Αν δεν βγαίνουν 
οι αποζηµιώσεις 
για τα αµύγδαλα 
τότε να δούµε 
τα καΐσια! 

Μεγαλοβδοµάδα µε καλά νέα, πληρωµές 
για τους αγρότες, παράταση στον χρόνο 
υποβολής αιτήσεων για τη Βιολογική 
κτηνοτροφία και επιπλέον 80 εκατ. ευρώ για 
τη Βιολογική Γεωργία. Κι ενώ στην αρχή τους 
πήρε όλους η χαρά, τα παραπάνω χρήµατα 
δεν φτάνουν ούτε για ζήτω στο πρόγραµµα 
της Βιολογικής, αφού και µ’ αυτά πάλι µένουν 
εκτός χιλιάδες επιλαχόντες. Εν τω µεταξύ, το 
ίδιο το υπουργείο, και µάλιστα στην 
ανακοίνωσή του φαίνεται να παραδέχεται ότι 
έκαναν λάθος στον υπολογισµό της 
ενίσχυσης, ενώ δεν διαφαίνεται και καµιά 
προσπάθεια για να το διορθώσουν. Και µην 
ξεχνάµε scripta manent. 

Κι εκεί που έλυσαν όλα τα άλλα, έφτασαν στις 
αποζηµιώσεις για τα αµύγδαλα της Λάρισας του 
2017. Βρήκαν τον τρόπο, λέει, και θα το 
περάσουν ώστε να µπορούν να αποζηµιωθούν 
οι πληγέντες παραγωγοί. Βέβαια, ο Μαρούδας 
το βλέπει αλλιώς: µιλά για θολές υποσχέσεις και 
ανοιχτό ενδεχόµενο ο ΕΛΓΑ να εξετάσει την 
περίπτωση παγετού και αποζηµίωσης των 
αµυγδαλοπαραγωγών. Πάντως, στη συνάντηση 
κατά γνωστά επικράτησαν οι συνήθεις δηλώσεις 
«συµπάθειας», όπως λέει, ότι όλοι συµµερίζονται 
το πρόβληµα που προκύπτει από το γεγονός ότι 
δεν θα έχουν εισόδηµα οι παραγωγοί.

Το προεδρείο της ΠΕΝΑ συνάντησε προ 
ηµερών ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης. Τα 
είπαν εφ’ όλης! Σε κάποια έδωσε απαντήσεις 
και πιθανότατα και λύσεις, άλλα όµως έµειναν 
αναπάντητα. Όπως λένε οι νεολαίοι, δεν είπε 
τίποτα για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 
στους αγρότες που νοικιάζουν εκτάσεις από 
την κακή εφαρµογή του καθεστώτος µε τους 
δασικούς χάρτες, µε κίνδυνο απώλειας 
επιδοτήσεων. Κι ενώ έθεσαν στον υπουργό το 
πρόβληµα ρευστότητας που δηµιούργησε η 
καθυστέρηση στο ΟΣ∆Ε και στην αποστολή 
στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις τράπεζες, ο 
αρµόδιος δεν τους έδωσε ικανοποιητική 
απάντηση.

«Η στήριξη της επιχειρηµατικότητας και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
πρωτογενή µας τοµέα βρίσκονται στο 
επίκεντρο του πολιτικού µας σχεδιασµού για 
την νέα περίοδο. Σχεδιασµός που στοχεύει 
µεταξύ άλλων και στην εξασφάλιση ενός 
υγιούς και σταθερού επενδυτικού 
περιβάλλοντος, το οποίο θα ενθαρρύνει την 
υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή 
τοµέα». Τάδε έφη ο υφυπουργός σε 
εκδήλωση για την εξωστρέφεια στο Εµπορικό 
Επιµελητήριο Λάρισας. Μίλησε για έλλειψη 
ρευστότητας και περιορισµένη χορήγησης 
δανείων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
της χώρας προς τις γεωργικές επιχειρήσεις. 
Για το λόγο αυτό, σου λέει, αναζητήσαµε 
εναλλακτικές λύσεις! Για να δούµε που θα 
µας βγάλει κι αυτό!  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Έ
χουν πάντως και οι ε-
κλογές τη νοστιµιά τους! 
Πώς αλλιώς µπορεί να 
περιγράψει κανείς τη 

«σκούπα» των τελευταίων ηµερών 
στις πληρωµές των κοινοτικών ε-
νισχύσεων (συνδεδεµένες, εξισω-
τικές και άλλα), τις διαβεβαιώσεις 
προς όλες τις κατηγορίες πληγέ-
ντων από την κακοκαιρία ότι θα α-
ποζηµιωθούν και µάλιστα σύντο-
µα, την τακτοποίηση µέσα σε λί-
γες ώρες και του θέµατος που εί-
χε ανακύψει µε τον τιµοκατάλογο 
των τρακτέρ, όπως και τις πρόσθε-
τες δεσµεύσεις πόρων, προκειµέ-
νου να ικανοποιηθούν διπλά και 
τρίδιπλα οι αιτήσεις υποψηφίων 
για επενδυτικά προγράµµατα πα-
ντός είδους.

 Τσιούτσιος
ΕΙΧΕ ∆ΙΚΙΟ ο «τσιούτσιος» στο χω-
ριό µου που έλεγε κάθε τόσο, εκεί-
να τα χρόνια, «εγώ χωρίς εκλογές 
δεν µπορώ να ζήσω, δωσ’ µου ε-
κλογές και πάρε µου την ψυχή!». 
Θα µου πείτε, στο τέλος πάλι εµείς 
τα πληρώνουµε τα σπασµένα! Έλα 
όµως που αυτή η πολιτική κι αυτοί 
οι πολιτικοί, στον τόπο µας, αυτό έ-
χουν µάθει να κάνουν οι άνθρωποι 
κι αυτό κάνουν! Κοντά σ’ αυτούς, 
βέβαια, και ένας ολόκληρος λαός! 

 Υπουργότσαρκα
ΑΝ ∆ΕΙΤΕ τι κόσµος παρελαύνει 
αυτές τις µέρες από τα υπουργεία, 
αν δείτε τι διευθετήσεις γίνονται 
µέσα στη µαύρη νύχτα, αν αναλο-
γιστείτε πόσοι άνθρωποι έχουν 
υποφέρει αυτά τα χρόνια για 
να µοιράζονται απλόχερα 
αυτές τις µέρες εκατοντά-
δες εκατοµµύρια ευρώ σε 
άγονες προεκλογικές πα-
ροχές, είναι ντροπή!

 Σολομώντος
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ που διάβα-
σα αυτές τις µέρες είναι ένα 
άρθρο στην ιστοσελίδα voria.
gr, το οποίο έγραφε µεταξύ άλ-

λων «αν και ο Χριστός δεν συµπα-
θούσε τους εµπόρους, τους οποί-
ους άλλωστε εξεδίωξε από το ναό 
του Σολοµώντος, τον οποίο κά-
ποιοι είχαν µετατρέψει σε παζάρι, 
η πασχαλινή περίοδος, όπως κάθε 
εορταστική περίοδος, είναι συνυ-
φασµένη µε τα ψώνια και την κα-
τανάλωση». Κατά τ’ άλλα, νηστεία 
και προσευχή! 

 Τελείως αχρείαστος
ΤΟ ΜΟΝΟ που µε στενοχωρεί εί-
ναι η αγωνία µε την οποία θα κάνει 
φέτος Πάσχα ο αχρείαστος του ΟΣ-
∆Ε! Η κοντρίτσα που ξεκίνησε δει-
λά-δειλά µε τα συνεταιριστικά Κέ-
ντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων και τον 
φίλο µου το Σατολιά, τείνει να εξε-
λιχθεί σε µεγάλο «αγκάθι» για τον 
εργολάβο της ∆οµοκού που κινδυ-
νεύει να χάσει τώρα και τ’ αυγά και 
τα καλάθια. Η ενηµέρωσή µου, λέ-
ει, πως η τελευταία πράξη του δρά-
µατος στα δικαστήρια της Ευελπί-
δων δεν πήγε καθόλου καλά για 
τους συνδαιτυµόνες του εξουθενω-
µένου συστήµατος διαχείρισης ε-
νισχύσεων κι αν η ετυµηγορία του 
δικαστή του πάει στραβά, τότε… εί-
ναι µην πάρει ο κουτσός κατήφο-
ρο! Σηµειωτέον ότι ακολουθεί η εκ-
δίκαση των µηνύσεων!   

  Παγοθήκες ΠΣΕΑ
Αλήθεια µε τα περί αλλαγής του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ, που πάρει 
κι έρχεται ως προοπτική ελέω και...
κλιµατικής αλλαγής, θα γίνει τίπο-
τα; Γιατί µέχρι τώρα έχουµε µείνει 

στις σκέψεις και στην προκήρυ-
ξη της αναλογιστικής µελέτης, 

που δεν έχει έρθει ακόµη. 
Την ίδια ώρα κάτι, παγετοί, 
κάτι χαλάζια ξεπατώνουν 
καλλιέργειες, και εκεί αρ-
χίζουν τα τερτίπια του Ορ-
γανισµού µε τα καλυπτό-
µενα ζηµιογόνα αίτια. Ήρ-
θαν τις προάλλες στη Βάθη 
αµυγδαλοπαραγωγοί από 
την Λάρισα και τη Μαγνη-
σία εκλειπαρόντας για τα 
αυτονόητα. Καλό Πάσχα!

Το µόνο που µε 
στεναχωρεί είναι 
η αγωνία µε την 
οποία θα κάνει 
φέτος Πάσχα ο 
αχρείαστος του 
ΟΣ∆Ε! Η κοντρίτσα 
που ξεκίνησε 
δειλά-δειλά µε τα 
ΚΥ∆ και το φίλο 
µου το Σατολιά, 
τείνει να εξελιχθεί 
σε µεγάλο «αγκάθι» 
µε τον εργολάβο 
της ∆οµοκού που 
κινδυνεύει να χάσει 
τώρα και τ’αυγά και 
τα καλάθια

H  
Επιτροπή Γεωργίας του ευρωκοινο-
βουλίου υιοθέτησε τρεις νοµοθετι-
κές προτάσεις σχετικές µε την ΚΑΠ 
νωρίτερα µέσα στο µήνα. Παρόλα 

αυτά, ελλείψει χρόνου η ευρωβουλή δεν θα τις 
ψηφίσει, παρά µόνο σε νέα σύνθεση τον Ιούλιο. 

Το ευρωκοινοβούλιο δηµοσίευσε την τέταρ-
τη και τελευταία εκτίµηση (18/04) για την κατα-
νοµή των εδρών µετά τις εκλογές (23-26 Μαΐ-
ου). Το βασικό µήνυµα είναι ότι το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόµµα και η Προοδευτική Συµµαχία Σο-
σιαλιστών και ∆ηµοκρατών ενδεχοµένως δεν 
θα έχουν την πλειοψηφία στην ευρωβουλή και 
θα χρειαστούν την υποστήριξη της Συµµαχίας 
Φιλελεύθερων και ∆ηµοκρατών για την Ευρώ-
πη ή των Πρασίνων. Φιλοευρωπαϊκές πολιτι-
κές οµάδες εκτιµάται ότι θα εξακολουθήσουν 
να συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό αλ-
λά η επιρροή ευρωσκεπτικιστικών σχηµάτων 
αναµένεται ενισχυµένη, ειδικά αν ξεπεράσουν 
τον σηµερινό κατακερµατισµό. (…)

Η καινούρια ευρωβουλή θα πρέπει να εκλέξει 
καινούριο πρόεδρο της Κοµισιόν µε βάση τους 
υποψηφίους που έχει προκρίνει το Συµβούλιο. 
Θα χρειαστεί να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου για το πολυε-

τές χρηµατοδοτικό 
πλαίσιο, συµπερι-
λαµβανοµένου και 
του προϋπολογι-
σµού για την ΚΑΠ, 
ενώ θα αναζητή-
σει την κατεύθυν-
ση στην οποία θα 
κινηθεί σε ό,τι αφο-
ρά τη µεταρρύθµιση 
της τελευταίας. Για 

παράδειγµα, ίσως αλλάξει η προσέγγιση σχετι-
κά µε τις άµεσες ενισχύσεις, οι περιβαλλοντι-
κές προτεραιότητες ή οι θέσεις για την εργα-
λεία πιο ενεργητικής διαχείρισης της αγοράς. 

Η εκτίµησή µου τη συγκεκριµένη στιγµή εί-
ναι ότι η διαµορφωµένη κατάσταση θα συνε-
χιστεί. Οι προβολές για τις προτάσεις της Επι-
τροπής Γεωργίας δείχνουν ότι είναι πιθανό να 
συγκεντρώσουν την πλειοψηφία στο ευρωκοι-
νοβούλιο. Αν αυτό είναι όντως το αποτέλεσµα, 
ενδέχεται να συνεχίσουν µε τις ίδιες απόψεις. 

Εάν τα ευρωσκεπτικιστικά δεξιά κόµµατα κα-
ταφέρουν να ενωθούν µετά τις εκλογές του Μα-
ΐου, θα είχαν µια ισχυρότερη πλατφόρµα, µέσα 
και από τον ορισµό σκιωδών εισηγητών σε ε-
πιτροπές και στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Ε-
πιπλέον, θεωρείται πιθανό να υπάρχει νέος ε-
πίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
από Νοέµβριο. Καθώς οι επίτροποι αποτελούν 
επιλογή των εθνικών κυβερνήσεων, τα ευρω-
σκεπτικιστικά και εθνικιστικά κόµµατα που θα 
προχωρήσουν σε αυτές εκτιµάται ότι θα αντικα-
τοπτρίζονται στη σύσταση της νέας Επιτροπής.  

*ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ TRINITY, ∆ΟΥΒΛΙΝΟ

Νέα Ευρωβουλή 
και ΚΑΠ

ΤOY ΑΛΑΝ ΜΑΘΙΟΥΣ *



Το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας ήρθε πολύ πρόσφατα, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Τα ελληνικά χωριά βρίσκουν μια θέση  
στην 3η και 4η βιομηχανική επανάσταση 

Ο 
όρος ανάπτυξη (development), 
όπως υπογραµµίζει ο συ-
νταξιούχος καθηγητής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστη-

µίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος ∆αου-
τόπουλος, άρχισε να χρησιµοποιεί-
ται µόλις µετά τη λήξη του Β’ Παγκο-
σµίου Πολέµου. Προωθήθηκε µε βά-
ση την υπόθεση ότι οι φτωχές χώρες 
αποτελούσαν απειλή για τις πλούσιες 
και τον συνασπισµό των «ελεύθερων 
κρατών». Το έργο της, υπεραπλου-
στεύοντας κάπως, αφορούσε την α-
ποµόνωση των κύριων εξωγενών µε-
ταβλητών, µε κύρια εργαλεία την α-
ξιοποίηση της αποταµίευσης, την τα-
χεία δηµιουργία βιοµηχανικού κεφα-
λαίου, την ξένη κεφαλαιακή βοήθεια. 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται µεγά-
λη σηµασία στην Περιφερειακή Ανά-
πτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ει-
δικό Επίτροπο και Γενική ∆ιεύθυνση 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά και 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Α-
νάπτυξης-FEDER, µε πολλά διαθέσιµα 
χρήµατα. Στην Ελλάδα η Περιφερει-
ακή Ανάπτυξη είναι κεντρικά σχεδι-
αζόµενη, κυρίως µε έργα υποδοµής.

Η Τοπική Ανάπτυξη από το 1974 (λί-
γο µετά τη Σύσκεψη για το Περιβάλλον 

του ΟΗΕ) δεν ορίζεται ως αποκλειστι-
κά θέµα οικονοµικό, ούτε ως αντικεί-
µενο µιας ελίτ επιστηµόνων ή εξουσι-
ών (τεχνοκράτες, δηµόσιοι υπάλληλοι, 
εκλεγµένοι κλπ), αλλά των πολιτών. 
Αναγνωρίζεται η ανάγκη να προέχει 
ο άνθρωπος στην έννοια ανάπτυξη. 

Ο καθηγητής Γ. ∆αουτόπουλος την 
ορίζει ήδη από το 1986, ως «Σχεδια-
σµένη αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο, 
που αποβλέπει στη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυ-
σµού και µπορεί να υποβοηθηθεί από 
ένα φορέα αλλαγής, µε τρόπο ώστε να 
επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετο-
χή των κατοίκων τόσο στον προσδιο-
ρισµό του περιεχοµένου του τοπικού 
προγράµµατος αλλαγής, όσο και στη 
διαδικασία υλοποίησής του». 

Ο κ. Βασίλης Τακτικός, εκπρόσωπος 
του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής 
Οικονοµίας, στα πλαίσια παλιότερης 
οµιλίας του στο Συµπόσιο Μεντόρων 
Κοινωνικής Οικονοµίας στη Βίτσα Ζα-
γοροχωρίων (27-29/7/2018) µε θέµα: 
«Κοινωνία των πολιτών, κοινωνική οι-
κονοµία και συµµετοχική δηµοκρα-
τία» παρατήρησε ότι η ύπαιθρος και 
τα χωριά συνεχίζουν να µαραζώνουν 
κοινωνικά παρά την κρίση στα µεγά-

λα αστικά κέντρα και τα αντίστοιχα οι-
κονοµικά κίνητρα που υπάρχουν για 
τους νέους αγρότες. Οι νέοι φαίνο-
νται να εγκαταλείπουν τα χωριά τους 
ακόµα και όταν οι συνθήκες είναι χει-
ρότερες στις πόλεις και µε υψηλότερο 
κόστος ζωής. Ελάχιστες είναι οι εξαι-
ρέσεις, κατά τη γνώµη του, τα χρόνια 
της κρίσης µε αντίστροφη πορεία (α-
πό την πόλη προς το χωριό), που εί-
ναι ο επιθυµητός στόχος για στοιχει-
ώδη περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο ίδιος θεωρεί ότι βρισκόµαστε 
µπροστά σε µια νέα µετάβαση, από 
το συγκεντρωτικό πυραµιδικό µο-
ντέλο της Β’ Βιοµηχανικής Επανά-
στασης στο οριζόντιο µοντέλο της 
παραγωγής και των κοινωνικών δι-
κτύων της Γ’ Βιοµηχανικής Επανά-
στασης. Σε αυτό δεν χρειάζεται οι 
άνθρωποι να συγκεντρώνονται στα 
µεγάλα αστικά κέντρα για να εξε-
λιχθούν στην εργασία, το εµπόριο 
και τις υπηρεσίες που µπορούν να 
προσφέρουν. Στις νέες συνθήκες ο-
λόκληρα χωριά, καλά οργανωµένα, 
µπορούν να προοδεύουν στην πλη-
ροφορική, την ενέργεια και τον πο-
λιτισµό, αλλά και στη µεταποίηση ε-
ξελιγµένων αγροτικών προϊόντων. 

Πολύ περισσότερο, µπορούν να δώ-
σουν ώθηση στον τοπικό πολιτισµό 
της εθελοντικής συµµετοχής, που ή-
ταν γνώρισµα των προβιοµηχανικών 
τοπικών πολιτισµών, µέσα και από 
δοµές της κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονοµίας (ΚΑΛΟ). 

Αυτή η νέα προσέγγιση έχει αρχί-
σει να αναγνωρίζεται από ένα κοµµά-
τι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εντο-
πίζεται στον γενικό σχεδιασµό του νέ-
ου προγράµµατος ΤΑΠΤΟΚ (Τοπική 
Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων). 

Αντί επιλόγου, ο Ινδός ποιητής 
Rabindranath Tagore γράφει: «Οι 
περισσότεροι από εµάς που ασχολού-
µαστε µε τα προβλήµατα της φτώχειας 
πιστεύουµε ότι αυτή µπορεί να ξεπε-
ρασθεί µε εντατικοποίηση της παρα-
γωγικής προσπάθειας. Ξεχνάµε ό-
τι προκαλεί συγχρόνως τόσο την ε-
ξάντληση των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων όσο και της ανθρωπιάς. ∆ί-
νει υπέρµετρες ευκαιρίες για κέρδη 
στους λίγους σε βάρος των πολλών. 
Η τροφή είναι εκείνη που τρέφει και 
όχι τα χρήµατα, είναι η γεµάτη ζωή 
που κάνει κάποιον ευτυχισµένο και 
όχι το γεµάτο πορτοφόλι». 

Σε πάρκο Γαλλίας 
«Πριν πάει στο 

σχολείο, ήξερε να 
διαβάζει κορµούς 
δέντρων, νεύρα 

φύλλων, έλικες των 
όστρακων, τις πατη-

µασιές και το άγγιγµα 
των δαχτύλων. Τώρα 
πάει σχολείο και ξέρει 

να διαβάζει µόνο 
λέξεις…».

Βιβλιογραφία
καθ. Γ. ∆αουτόπουλου: 
Τοπική Ανάπτυξη, 
Αγροτική Κοινωνιολογία, 
Κοινωνιολογία του 
Συνεργατισµού, Αγροτική 
Κοινωνιολογία και 
Συνεργατισµός, Ιστορία 
της Γεωργίας, Αειφορική 
Ανάπτυξη της Ελληνικής 
Υπαίθρου, Κοινωνιολογία 
της Ανάπτυξης.

Ο γεωπόνος, συντ. καθ.  Γεωπονίας 
του ΑΠΘ, Γεώργιος ∆αουτόπουλος

Έντεκα χιλιάδες χρόνια πέρασαν 
από το «πρώτο κύμα», σύμφωνα 
με τον Αμερικανό κοινωνιολόγο 
Alvin Toffler, κατά τη διάρκεια 

του οποίου εξημερώθηκαν τα 
κατοικίδια ζώα και σπάρθηκαν τα 
πρώτα φυτά. Το «δεύτερο κύμα» 

ταυτίζεται με τη βιομηχανική 
επανάσταση και το τρίτο με την 

επικράτηση της τεχνολογίας της 
πληροφορικής, που ζούμε σήμερα. 

  ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η 

Ραντεβού
Στις 2 Ιουνίου, ώρα 
11:00πµ: Κυκλική 

Οικονοµία, εισηγητής 
Ν. Νικολαΐδης / Στις 
7 Ιουλίου το θέµα 

είναι: Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονοµία 
[Λέσχη Προσκόπων - 
Μ. Αντύπα 1, Θέρµη] 

Ο γεωπόνος, συντ. καθ.  Γεωπονίας 
του ΑΠΘ, Γεώργιος ∆αουτόπουλος

Έντεκα χιλιάδες χρόνια πέρασαν 
από το «πρώτο κύμα», σύμφωνα 
με τον Αμερικανό κοινωνιολόγο 
Alvin Toffler, κατά τη διάρκεια 

κατοικίδια ζώα και σπάρθηκαν τα 
πρώτα φυτά. Το «δεύτερο κύμα» 

επανάσταση και το τρίτο με την 
επικράτηση της τεχνολογίας της 

πληροφορικής, που ζούμε σήμερα. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Φόρουµ για κρασί 
και σταφίδα
Στις 9 Μαΐου θα πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο 
Domotel Kastri (Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωµυλίας) το 
Φόρουµ για το Κρασί και τη Σταφίδα µε θέµα την 
προώθηση τους στη γερµανική αγορά. Θα 
συµµετέχουν µεταξύ άλλων: ο Βασίλης Κόκκαλης, 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μιχάλης 
Μαΐλλης, πρόεδρος Ελληνογερµανικού Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, ο Βασίλης 
Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος BASF EΛΛΑΣ.

Γιορτή Μπύρας 
µε γνωστούς
καλλιτέχνες 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήµου 
Βύρωνα (∆ΕΑ∆Β), σε συνεργασία της µε το 
Athens Beer Festival διοργανώνουν για δεύτερη 
χρονιά υπό την αιγίδα του ∆ήµου τo 4o Φεστιβάλ 
Μπύρας στο Θέατρο Βράχων, στις 9-12 Μαΐου 

και στις 16-19 Μαΐου. 
Τα µυστικά της 
µπύρας, µε επιλογές 
από ελληνικές 
µικροζυθοποιίες και 
ετικέτες που δεν 
κυκλοφορούν στην 
Ελλάδα, συνοδεία 
µεζέδων, ελληνικής 
και ξένης live 
µουσικής. 
Συµµετέχουν µεταξύ 

άλλων οι καλλιτέχνες: Χρήστος Θηβαίος, 
Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος ∆ιονυσίου, 
Λεωνίδας Μπαλάφας, ο Mr. Bachata σε πάρτυ 
λάτιν και οι D.K & THE BAND σε ένα αφιέρωµα 
στον Elvis Presley. Θα υπάρχει διαµορφωµένος 
παιδότοπος για τους µικρούς φίλους.

ΒΥΡΩΝΑΣ

Ανοιχτές Πόρτες
στα Οινοποιεία 
Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 
19 Μαΐου από τις 11:00 το 
πρωί έως τις 19:00 το 
απόγευµα, οι παραγωγοί-µέλη 
της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» 
που εντάσσονται στο 
οινοτουριστικό δίκτυο «∆ρόµοι 
του Κρασιού της Βορείου 
Ελλάδος» προσκαλούν για 15η 
συνεχή χρονιά το κοινό στα 
οινοποιεία τους για ξεναγήσεις, 
δοκιµές. Οχτώ είναι οι 
προτεινόµενες οινικές 
διαδροµές: του κρασιού των 
θεών του Ολύµπου, της 
Ηπείρου, των Λιµνών, της 
Νάουσας, Πέλλας-Γουµένισσας, 
της Θεσσαλονίκης, της 
Χαλκιδικής, του ∆ιονύσου. Η 
είσοδος είναι δωρεάν. 

Β. ΕΛΛΑ∆Α

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ευδόκιµη Γη και 
αγροτικό φεστιβάλ 

Παρουσίαση στις 8 Μαΐου, ώρα 
18:00µµ, στο Αµφιθέατρο Seth Frank 
του Aliki Perrotis Residence Hall, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Ευδόκιµη Γη 
για την ενίσχυση της αγροδιατροφικής 
εκπαίδευσης, βιβλίων που 
διανεµήθηκαν στους συµµετέχοντες 
του προγράµµατος, σχετικών µε την 
καλλιέργεια καρποφόρων δέντρων, την 
ελιά, την προβατοτροφία, την 
τυροκοµία, τα αρωµατικά φυτά, τη 
µελισσοκοµία, τα όσπρια. Στις 12 Μαΐου 
από τις 10:00πµ έως τις 16:00µµ θα 
πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής το 
«αγροτικό φεστιβάλ» Μέρα Μαγιού, 
που στόχο έχει την ενηµέρωση για το 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρθια, 
τρία αρσενικά και έξι θηλυκά, υγιή, γα-
λακτοπαραγωγά και ετοιµόγεννα. Περιο-
χή Βέροιας. Tηλ. 6972/867040.

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

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

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 
50 κιλά. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 50 πρόβατα (30 αρµεγόµενα 
και 20 µε αρνιά), µαζί µε τα δικαιώµατα. 
Περιοχή Σπερχειάδας. Τηλ.6945/838950.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµου-
ζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.  
Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται αρνιά Λακόν αρσενι-
κά µε πιστοποίηση. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6976/396855.

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

Πωλούνται 250 γίδια διασταυρωµένα ∆α-
µασκού και Μούρθια µαζί µε 250 κατσικά-
κια. περιοχή Πέλλας. Τηλ.6907/710492.

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

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

Πωλούνται 4 πρόβατα Ασάφ και 2 Χιώ-
τικα. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6976/967723.

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

Πωλούνται 2 γίδια ∆αµασκού αρµεγό-
µενα, 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 κατά-
σταση εγκυµοσύνης, γεννούν τέλη Μαΐου. 
Τηλ.6943/568094.

Πωλούνται 9 γίδες ∆αµασκού και 
ένας τράγος υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής, αρµεγώµενα. Περιοχή Γρεβενών. 
Τηλ.6946/663799.

Πωλούνται 100 πρόβατα και 100 αρνιά 
3 µηνών φυλής Μυτιλήνης. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται 70 µοσχίδες Λιµουζίν σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης, ετοιµόγεννες. 
Τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται 200 πρόβατα ετοιµόγεννα. 
Περιοχή Αττικής. Τηλ.6995/297881.

Πωλούνται γίδια Μούρθια µαζί µε τα µικρά 
τους από κτηνοτρόφο. Τηλ.6942/572629.

Πωλούνται αρνιά Σαρολέ. Περιοχή Γρε-
βενά. Τηλ.6973/290729.

Πωλούνται 250 δικαιώµατα από γίδια. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6987/236109

Πωλούνται 25 χοιροµητέρες µαύρες Ελ-
ληνικής φυλής πιστοποιηµένες ή ανταλ-
λάσσονται µε άλλα ζώα. Επίσης πω-
λούνται 100 κατσίκες  µαζί µε τα µικρά 
τους. Περιοχή Πιερία. Τηλ.2351/081203, 
6985/564487.

Ανταλλάσσονται 70 γίδια γαλάρια υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής µε τον ανάλογο 
αριθµό προβάτων. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται δικαιώµατα από πρόβατα. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγω-
γής. Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 10 κατσίκια γνήσια θηλυκά 
Αγγλονούµπια 4,5 µηνών. Περιοχή Αρκα-
δίας. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 40 πρόβατα βλάχικα. Περιο-
χή Χασιά. Τηλ.6981/020896.

Πωλούνται 60 πρόβατα και 15 γίδια. 
Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ.6971/725435, 
2382/071389.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα βο-
σκοτοπικά, όχι µεσίτης. Τιµή µετρητοίς. 
Τηλ.6974/484577. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται τριφύλλι 800 µικρές µπά-
λες. Τιµή ευκαιρίας, βιολογικό 0,15€ 
και το συµβατικό 0,12€. Περιοχή Πο-
λύκαστρο. Τηλ.6974/336283.

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

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

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

Πωλούνται 250 µπάλες αγριοτρί-
φυλλο, εσοδείας 2018. Τιµή 3€/µπά-
λα. Περιοχή Μαρµαριά Τριπόλεως. 
Τηλ.6946/086912. 

Πωλείται ελληνική αµυγδαλόψι-
χα, φετινής παραγωγής. Αποστολή 
σε όλη την Ελλάδα. Τιµή 7€ και 8€. 
Τηλ6973/289849. 

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση biohellas. Περιοχή Ναυπά-
κτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλείται  ενσίρωµα  τριφυλλιού 
Α ποιότητας σε στρογγυλή µπάλα προς  
0,08€ το κιλό. Περιοχή ∆υτική Μακε-
δονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται δικαιώµατα 39 στρεµ-
µάτων. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6973/052394.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργα-
σία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρ-
µακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών 
αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονί-
κης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, 
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., 
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, 
µε µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. 
Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσα-
λονίκη). Τηλ.6945/934725.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα 
µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λά-
δι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέ-
λια  σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

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

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

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

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). Περι-
οχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το 
κάθε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα 
σελοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλα-
δή 16€ το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

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

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλ-
λικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κα-
τασκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευ-
ασµένο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και 
ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπρά-
τσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβάνι-
ζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα 
ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να 
κατασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλε-
τε, χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τι-
µή 30.000€ ή το µισό 16.000€. Περιο-
χή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

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

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατ-
φόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt, 130 ίπ-
πων. Τηλ.2491/025355 (απογεύµα).

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

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

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυ-
ψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων 
σε πολύ καλή κατάσταση, τετράγωνο άρο-
τρο µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα του 
Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρίπερ, λιπα-
σµατοδιανοµέας και ραντιστικό 600άρι. 
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται υπόστεγο 500τ.µ. από ξύλο και 
λαµαρίνα. Tιµή 2.000€. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6972/142356.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο χαρµανιέ-
ρα 1.200 κιλών και σπαστήρας 3 κυλίν-
δρων µαζί µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό, κατα-
σκευής 2012. Τιµή 8.000€, συζητήσιµη.   
Τηλ.6942/226598. 

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 70 ίππων, µο-
ντέλο 1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντι-
στικό 650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέας 
300 λίτρων, πνευµατική µηχανή 4σειρη 
Pnevmasen, σκαλιστήρι 5σειρο Γκασπάρ-
δο και αντίβαρα για τρακτέρ Ford 7810. 
Τηλ.6977/830247.

Πωλείται αρµεκτικό αιγοπροβά-
των Fullwood, 12 θέσεων,   µεταχειρι-
σµένο 4 ετών, σε αρίστη κατάσταση. 
Tηλ.6906/512460.

Πωλούνται τρακτέρ Lamborghini 160 ίπ-
πων, µοντέλο 1985, σε άριστη κατάσταση, 
γκράβερ, λιπαντήρας, καλλιεργητές, αλέ-
τρι 2υνο, 3υνο, 4υνο, σωλήνες, κάρι, ψε-
καστικό, χωνί, λιπασµατοδιανοµέας, βέργα 

ποτίσµατος, πλατφόρµες µεγάλη και µικρή, 
σκαλιστήρι 5 σειρών και σβάρνα. Περιοχή  
∆οµοκού. Τηλ.6932/164962.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος δι-
ατάσεων 4Χ4Χ2 ύψος, χωρισµένος σε δυο 
θαλάµους µε εσωτερική πόρτα, 2 εξωτερι-
κές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µε-
γάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει κα-
τασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. 
Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται  τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπε-
λουργικό, γαλλικής κατασκευής, µε χειρι-
στήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινη-
τήρας Perkins 55hr, υδρόψυκτος, τρι-
κύλινδρος, διαστάσεις 0,90 πλάτος Χ 
3 µήκος, 3.000kg.   Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

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 Γιαν-
νιτσών. Τηλ.6948/462012.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για βερί-
κοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για σταφύ-
λια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυξης 
φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύ-
ηση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για 
θάλαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

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

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

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

Πωλείται σφυρόµυλος καινούρ-
γιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 
6979/169426.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Η λίµνη Στυµφαλία, στη νότια πλευ-
ρά του Νοµού Κορινθίας, αναπτύσ-
σεται στο οροπέδιο που σχηµατίζουν 
οι όγκοι της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, 
του Μαυροβουνίου και του Γραβιά. 

Στις ενότητες της έκθεσης του 
Μουσείου Περιβάλλοντος Στυµφα-
λίας παρουσιάζεται η λίµνη, ο κά-
µπος, το βουνό και οι σχετικές µε 
το κυνήγι, την αλιεία, τη γεωργία, 
την αµπελουργία, την κτηνοτρο-
φία, τη µελισσοκοµία δραστηριό-
τητες. Από εκεί θα ξεκινήσει ο 4ος 
Ηµιµαραθώνιος Αγώνας ∆ρόµου 
«Stymphalia Lake Run 2019» την 
Κυριακή 16 Ιουνίου. 

∆ιοργανώνεται από το ΝΠ∆∆ Παι-
δείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού Σι-
κυωνίων «Η Μηκώνη», τον αθλη-
τικό σύλλογο Λαύκας «Η Στυµφα-
λίς», σε συνεργασία µε την Ένωση 
Αθλητικών Σωµατείων ΣΕΓΑΣ Πελο-
ποννήσου και το Πολιτιστικό Ίδρυ-
µα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Θα πε-
ριλαµβάνει τρεις διαδροµές (5, 10 
και 21,5 χλµ). Οι µικροί φίλοι, ηλι-
κίας 5 έως 11 ετών, έχουν τη δυνα-
τότητα να λάβουν µέρος στη µη α-
γωνιστική διαδροµή «Ιόλαος», συ-
νολικής απόστασης ενός χλµ.

Ο απόγονος του Αρκά Στύµφαλος 

συνδέεται µε την περιοχή ενώ κα-
τά την αφήγηση του Καρλ Κερένυι 
αµέτρητα ανθρωποφάγα πουλιά, 
σα νεκρικές σειρήνες, που λέγεται 
ότι είχε µεγαλώσει ο Άρης, κούρ-
νιαζαν εκεί και κατέστρεφαν τα ο-
πωρικά. Οι εικόνες τους στόλιζαν 
το ναό της Στυµφαλίας Αρτέµιδος. 

Σε παλιές αγγειογραφίες ο Ηρα-
κλής φαίνεται να τα σηµαδεύει µε 
σφεντόνα, τόξο ή να τα χτυπάει µε 
ραβδί. Σύµφωνα µε τον µύθο ανέ-
βηκε σ’ ένα ύψωµα στην άκρη της 

λίµνης και τα τρόµαξε κάνοντας θό-
ρυβο, µε χάλκινα κρόταλα. Όσα γλί-
τωσαν πέταξαν στο νησί του Άρεως 
στη Μαύρη Θάλασσα, όπου τα συ-
νάντησαν αργότερα οι Αργοναύτες. 

Στη µετόπη του ναού της Ολυµπί-
ας ο Ηρακλής δείχνει τη λεία του 
στην Παλλάδα Αθηνά που ήταν ε-
κείνη που τον βοήθησε να φέρει 
εις πέρας τον άθλο. 

Οι εγγραφές διαρκούν µέχρι τις 9 
Ιουνίου 2019, µέσω της ιστοσελίδας του 
αγώνα: www.stymphalialakerun.gr. 

Εγγραφές
Οι εγγραφές διαρκούν µέχρι 

τις 9 Ιουνίου 2019 µέσω 
της ιστοσελίδας του αγώνα: 
www.stymphalialakerun.gr. 

Ευρωπαϊκό Φόρουµ
Αγροοικολογίας 
Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ 
Κρήτης στο Ηράκλειο, στις 26-28 
Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί 
το ∆εύτερο Φόρουµ 
Αγροοικολογίας, που 
διοργανώνεται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Αγροοικολογίας (Agroecology 
Europe – AEEU). Μεταξύ άλλων 
Θα συζητηθεί η κατεύθυνση της 
µελλοντικής κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την προώθηση της 
αγροοικολογίας.

Φεστιβάλ Γαστρονοµίας
στην Κέρκυρα 
Από 9 έως 12 Μαΐου θα 
πραγµατοποιηθεί στην Κέρκυρα 
Φεστιβάλ Γαστρονοµίας. Η έναρξη 
του φεστιβάλ θα λάβει χώρα στις 
8 Μαΐου στην πλατεία Σπιανάδα, 
ενώ τις επόµενες ηµέρες, τα 
γαστρονοµικά δρώµενα θα 
γίνονται σε πλατείες χωριών, 
εστιατόρια και ξενοδοχεία, µε τα 
οινοποιεία της Κέρκυρας να 
παρουσιάζουν τα νέα τους κρασιά. 
Παράλληλα θα διεξαχθούν 
σεµινάρια ιστορίας της κουζίνας.

Φαγητό δρόµου
από όλο τον κόσµο 
Τα τριήµερα 10-12, 17-19 και 24-
26 Μαΐου το Athens Street Food 
Festival θα φιλοξενείται στο Παλιό 
Αµαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι 
µε γεύσεις «του δρόµου» από 
όλες τις χώρες του κόσµου. Στη 
Θεσσαλονίκη, θα διεξαχθεί στις 
17-19 Μαΐου στον προαύλιο χώρο 
της ∆ΕΘ Helexpo (Εγνατία 154). 
Μπαχάρια, αρώµατα, πρώτες ύλες 
και συνταγές από τις Ινδίες µέχρι 
την Αµερική και µε ευρωπαϊκά 
γλυκά µέχρι σούσι από την Ασία.

Οι νέοι για την προστασία 
πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Η ∆ιακήρυξη Νεολαίας της 
Αρχαίας Ολυµπίας, που 
καταδικάζει τις επιθέσεις κατά της 
Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, θα αποσταλεί στην 
UNESCΟ στις 21 Μαΐου, 
Παγκόσµια Ηµέρα Πολιτιστικής 
Ποικιλοµορφίας για τον ∆ιάλογο 
και την Ανάπτυξη. Συνυπογράφεται 
από 14 χώρες που συµµετείχαν 
στο Παγκόσµιο Συµπόσιο 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για 
Νέους (10-14/04).

Ο αγώνας διοργανώνεται από το ΝΠ∆∆ «Η Μηκώνη», τον αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η Στυµφαλίς», 
σε συνεργασία µε την ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου και το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ).

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ένας αγώνας δρόμου 
στη λίμνη Στυμφαλία 
Ο 4ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου «Stymphalia Lake 
Run 2019» εκεί που φτερούγιζαν οι Στυμφαλίδες Όρνιθες

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

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

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως 
µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

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

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται 80 κουλούρες των 300 µέ-
τρων λάστιχα ποτίσµατος, καινούρια, αφό-
ρητα, µάρκας ΝΕΤΑFΙΜ 4 λίτρα, µε στα-
λάκτη στο ένα µέτρο. Τιµή πολύ καλή. 
Τηλ.6974/313224, 6972/285256.

Πωλούνται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
New Holland 80 80, σιλό µε 4 µάτια 15-19 
Mercedes, αλέτρι Οtma 5υνο σχεδόν και-
νούριο και µια σπαρτική Ζήτα 16άρα. Περι-
οχή Κιλκίς.  Τηλ.6973/492214.

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας 
Κωνσταντινίδη. Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλή-
ρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6945/818073.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και 
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µε-
γάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξο-
πλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, πα-
στερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 500-
3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη 
για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 
1.000 και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα πα-
στερίωσης για γάλα,  400 κιλών, µε καυ-
στήρα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων, κα-
τασκευή 2012, αυτόµατης εξόδου. Τι-
µή 10.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6984/471046.

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

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

Πωλείται µηχάνηµα που απλώνει νάιλον 
για σπαράγγια και καρπούζια. Τιµή 500€. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6906/407758.
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Με ένα διπλό
κλειδώνει τίτλο 
Το ντέρμπι του Μάντσεστερ δίνει την κούπα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παιχνίδια τίτλου αυτό το σαββατο-
κύριακο σε Ισπανία και Αγγλία, λί-
γες µέρες πριν ξεκινήσουν τα πρώ-
τα µατς των ηµιτελικών στο Τσά-
µπιον Λιγκ. Στην Αγγλία, ο τίτλος 
φαίνεται πως θα κριθεί στο µεγά-
λο ντέρµπι του Μάντσεστερ, κα-
θώς η Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη 
Σίτι, µε τους «Πολιτικές» να γνω-
ρίζουν καλά ότι αν φύγουν µε 
το τρίποντο την Κυριακή του Πά-
σχα, τότε δύσκολα Μπέρνλει, Λέ-
στερ και Μπράιτον στις τελευταί-
ες τρεις αγωνιστικές θα τους κό-
ψουν βαθµούς ώστε να τους ξεπε-
ράσει η Λίβερπουλ. Στην Ισπανία, 

η Μπαρτσελόνα µε νίκη το Σάββα-
το επί της Λεβάντε ή ήττα της Ατ-
λέτικο από τη Βαλένθια, σηκώνει 
και µαθηµατικά την κούπα. 

Όσον αφορά στο Τσάµπιονς 
Λιγκ, στις 30 Απριλίου η Τότεναµ 
υποδέχεται τον Άγιαξ χωρίς τον Σι-
σόκο καθώς είναι τραυµατίας, ενώ 
εκτός θα είναι και ο τιµωρηµένος 
Σον. Την Πρωτοµαγιά σειρά έχει 
το άλλο ζευγάρι των ηµιτελικών 
όπου η Μπαρτσελόνα θα υποδε-
χτεί τη Λίβερπουλ, µε τους «Μπλα-
ουγκράνα» να είναι σίγουρο πως 
θα εµφανιστούν πιο ξεκούραστοι 
εφόσον η οµάδα του µεγάλου λι-
µανιού δίνει την υπέρτατη µάχη 
για τον εγχώριο τίτλο έπειτα από 
29 χρόνια.

Στο Αζερµπαϊτζάν βρίσκονται οι οδηγοί της Formula 1 για 
το κυριακάτικο γκραν πρι της 28ης Απριλίου. Πέρυσι 
κυρίαρχος στην πίστα του Μπακού ήταν ο Λούις Χάµιλτον, 
κάτι που δεν αναµένεται να αλλάξει και στο φετινό αγώνα, 
καθώς η Ferrari προς το παρόν εµφανίζεται κανονικό 
«ναυάγιο», ενώ η Red Bull συνεχίζει να πρωταγωνιστεί 
αλλά δεν έχει αγγίξει ακόµα την κορυφή του βάθρου. 

Στο Μπακού χτίζει 
σερί ο Χάμιλτον  

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μπασκόνια – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 21.30 Novasports 2

Μπαρτσελόνα – Αναντόλου Εφές 22.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Γιουβέντους 21.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Πριµέρα)

Μπαρτσελόνα – Λεβάντε 21.45 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου Γαλλίας)

Ρεν – Παρί Σεν Ζερµέν 22.05 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσετερ Γιουνάιτεντ – Μαν. Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Νυρεµβέργη – Μπάγερν Μονάχου 19.00 COSMOTE SPORT 9

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

M. Παρασκευή, 26 Απριλίου

M. Σάββατο, 27 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα, 28 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στη Λάρισα
νέα ευρεία σύσκεψη 
υπό Αραχωβίτη για το 
θέμα αποζημιώσεις

Η Πρωτοµαγιά   
βάζει σε λειτουργία 
τις νέες ρυθμίσεις 
για τις 120 δόσεις 

Κρίνουν την ΚΑΠ
οι συσχετισμοί που 
θα προκύψουν από 
τις ευρωκλογές

Ρεάλ καλεί Πογκµπά
Πιο κοντά µοιάζει κάθε µέρα που 
περνά, η µεταγραφή του Πολ 
Πογκµπά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 
Γάλλος διεθνής βιώνει µια 
κατάσταση που δεν του αρέσει 
στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
πρόθεσή του είναι να αποχωρήσει 
το καλοκαίρι. Ο Πογκµπά κερδίζει 
17 εκατ. ευρώ τη σεζόν στο «Ολντ 
Τράφορντ», χρήµατα που αν πάρει 
και από τη Ρεάλ θα διαταράξει τις 
µισθολογικές ισορροπίες..

Τελικός στη Γαλλία
Το βράδυ του Σαββάτου (27/4) 
στις 22:05 προγραµµατίζεται η 
σέντρα στον τελικό του Κυπέλλου 
Γαλλίας µεταξύ της 
πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερµέν 
και της Ρεν, µε τους Παριζιάνους 
να θέλουν να κατακτήσουν ένα 
ακόµη το νταµπλ. Σηµειώνεται πως 
αµφίβολη είναι ακόµα η παρουσία 
του µεσοεπιθετικού Μάρκο Βεράτι 
για τους Παριζιάνους. 

Κρατάει κορµό η ΑΕΛ
Η ΑΕΛ µε ανακοίνωση της θέλησε 
να γνωστοποιήσει πως κανείς εκ 
των ποδοσφαιριστών της πλην του 
Ακόστα δεν µένει ελεύθερος και 
έκανε γνωστή τη συµφωνία της µε 
τους Φιλίποβιτς και Στάνκοβιτς. 
Στα αγωνιστικά, η Λάρισα δίνει το 
φετινό τελευταίο της παιχνίδι στο 
πρωτάθληµα κόντρα στον 
Ολυµπιακό την Κυριακή 5 Μαΐου, 
µε το µατς να είναι αδιάφορο 
βαθµολογικά, µιας και οι «βυσσινί» 
έχουν ήδη εξασφαλίσει την 
παραµονή τους στην κατηγορία.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Πρακτική δοκιµή: 

Väderstad 
Tempo TPL 24 ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γίνεται σπορά 1.000 στρεµµάτων µε µία περασιά; 
Κι όµως γίνεται λέει η Väderstad για την πρώτη της 
24σάρα σπαρτική ακριβείας.

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 4 ΜΑΪΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA



Η Γιούβε 
ανανεώνεται
Τέλος οι ρίγες για την 
Γιουβέντους από τη σεζόν 2019-
2020, µε την οµάδα του Τορίνου 
να προχωράει σε µία άκρως 
πρωττοποριακή κίνηση και να τις 
εγκαταλείπει, µε τη νέα της 
εµφάνιση να είναι ουσιαστικά 
χωρισµένη σε άσπρο και µαύρο 
χρώµα και µία ροζ γραµµή στη 
µέση. Το πώς θα είναι η νέα 
φανέλα έχει προλάβει να το δει 
το ιταλικό φίλαθλο κοινό µέσα 
από αποκαλύψεις που έκανε εδώ 
και καιρό η ιστοσελίδα «Footy 
Headlines», ωστόσο εδώ και λίγες 
ώρες ο κόσµος πήρε µία πρώτη 
γεύση από τη νέα σεζόν µέσω 
δύο παικτών. Ο λόγος για τους 
Πάουλο Ντιµπάλα και Φεντερίκο 
Μπερναρντέσκι, µε τον 
Αργεντινό και τον Ιταλό επιθετικό 
να φορούν τις νέες εµφανίσεις 
έχοντας συνοµιλία στον 
αγωνιστικό χώρο του «Juventus 
Stadium» και οι συγκεκριµένες 
φωτογραφίες να διαρρέουν στα 
ιταλικά µίντια.

  

Πρώτος  Έλληνας 
στο Le Mans
Ο Ανδρέας Λασκαράτος είναι ο 
πρώτος Έλληνας που λαµβάνει 
µέρος στο European Le Mans 
Series που διεξάγεται σε πίστες 
φόρµουλα 1 µε αγωνιστικά 
αυτοκίνητα τύπου LMP3. Πρώτη 
στάση του πρωταθλήµατος ήταν η 
Γαλλία και η διάσηµη πίστα Paul 
Ricard την Κυριακή 14 Απριλίου. 
Συνολικά το πρωτάθληµα 
περιλαµβάνει 6 αγώνες και 
υπάρχουν δύο κατηγορίες 
νικητών: οδηγοί - πληρώµατα και 
οµάδες. Ο τελευταίος αγώνας 
γίνεται τον Οκτώβριο του 2019.

   Μεγάλη Τρίτη, πάντως 
µπήκαν όπως γράφαµε και οι πλη-
ρωµές µιας σειράς από συνδεδεµέ-

νες, υπόλοιπα τσεκ, πριµ βάµβακος, συν αυ-
τούς που είχαν µείνει εκτός, αλλά και δικαι-
ώµατα από το Εθνικό Απόθεµα για να µπο-
ρούν όλοι εκ των εχόντων την ευθύνη της 
διαχείρισης του θέµατος, να εφορµήσουν 
χωρίς παρατράγουδα στις γενέτειρες τους 
για το Πάσχα. Εξάλλου, και η κάρτα µε τις 
ευχές του υπουργείου είχε δώσει το στίγµα 
της εορταστικής...εξόδου, ενώ και οι διαχει-
ριστές του συστήµατος είχαν λύσει τα θέµα-
τα µε την ενεργοποίηση της Κάρτας του Α-
γρότη, κι όλα καλά...    Άµα ξέρεις να 
προµοτάρεις τα θέµατα καλή ώρα (λέµε τώρα), 
όπως ο Λαρισαίος υφυπουργός της πλατεί-
ας που µε τον εξωδικαστικό (ποιος ήρθε;), τα 
net meeting, τις επικείµενες εξαγωγές µήλων 
στην Ινδία (πότε;), τις business της κάνναβης, 
ή µε τα του βάµβακος που µέσω προσλήψεων 
συµβασιούχων του ΕΛΓΟ (εκλογές γαρ) σε ρό-
λο ουδέτερου εκτιµητή της υγρασίας ή την ε-
ξέταση για αποζηµιώσεις καρπόπτωσης αµυ-
γδάλου, απλά ακλόνητος;    Πάντως, 
για το θέµα των ανοικτών τιµών οι αποφά-
σεις (οσονούπω; και η ΚΥΑ) λέει θέτουν τις 
βάσεις για τον πλήρη έλεγχο του φαινοµέ-
νου αφού καθίσταται υποχρεωτική η υπο-

γραφή σύµβασης κατά την παράδοση του 
προϊόντος. Εξετάζεται, όµως, ειδική σύµβα-
ση-υπεύθυνη δήλωση για όσους θέλουν να 
επωµιστούν το ρίσκο της ανοικτής τιµής αλ-
λά ακόµη είναι νωρίς για ανακοινώσεις. Έ-
να, ένα γιατί µετά θα χρειάζεται Pelegrino! 

   Ως εκ τούτου και οι δραµατικές οι αλ-
λαγές προς όφελος (θα δείξει) των παραγω-
γών που λέει και το σχετικό δελτίο... που εκ-
δόθηκε 23 Απριλίου και τα µέσα της γενέτει-
ρας το πήραν στις 22 του µήνα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟ!    Μετά την Τρίτη του Πάσχα θα 
πάνε κατά Τύρναβο µεριά οι Σταύρος, Βα-
σίλης, Φάνης για να γίνει µεγάλη σύσκεψη 
για το χαλάζι, που έπεσε και δεν άφησε τί-
ποτα. Τώρα γιατί δεν λειτούργησαν τα ενα-
έρια µέσα καταστολής τα ‘πε ο Φάνης, οι χα-
µηλές θερµοκρασίες δεν πρόλαβαν να λιώ-
σουν τους χαλαζόκοκκους!    ∆εν τα 
σηκώνει τα αιχµηρά σχόλια των συναδέλφων 
της κτηνιάτρων του ∆ηµοσίου η Ολυµπία, ότι 
δηλαδή επειδή κάποια στιγµή θα επιστρέψει 
πίσω στο ιδιωτικό της επάγγελµα λειτουργεί 
υπερ της συγκεκριµένης κάστας, µε επικείµε-
νο νοµοσχέδιο που επιχειρεί πλήρη ιδιωτικο-
ποίηση της δηµόσιας κτηνιατρικής. Με ανα-
κοίνωση της δηλώνει έκπληκτη για το «απα-
ράδεκτο και άκρως συκοφαντικό» δελτίο τύ-
που της ΠΕΚ∆. Καλό Πάσχα!  O ΓΥΛΟΣ

Στο ντέρµπι του Μάντσεστερ παίζεται ο τίτλος της Πρέµιερ σελ. 54 • Ώρα ηµιτελικών για το Τσάµπιονς Λιγκ την Τρίτη σελ. 54

Κιτ με τα όλα του
Αναζητώντας τρόπους για να 
εκσυγχρονίσουν τις εργασίες ψεκασµού, 
οι υπεύθυνοι ενός αγροκτήµατος 
επέλεξαν να ακολουθήσει τον δρόµο 
της υψηλής τεχνολογίας. Στο Profi 
Μαΐου παρουσιάζεται λοιπόν µία κοµπίνα 
ψεκαστικού, η οποία είναι συµβατή µε 
ISObus και διαθέτει section control.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ένας αχρείαστος 
και πολλοί επίορκοι 

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

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ SRINIVAS B SIREESHA
Το Πάσχα είναι πάντα η γιορτή που γεµίζουν όλα τα χωριά της Ελλάδας από αστούς που είτε επισκέπτονται το πατρικό τους, είτε θέλουν να 
ξεφύγουν λίγο από την πόλη. Σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται ένα παραδοσιακό χωριό µε ζωηρά χρώµατα που παραπέµπουν στην άνοιξη. 
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Άγνωστο είναι ακόµη  πότε θα αρχίσει η συ-
γκοµιδή του καρπουζιού στους δήµους Τρι-
φυλίας και Πύλου Νέστορος, που πέρσι συ-
γκοµίστηκε στις 12 Μαΐου. Σε αυτό συνέβα-
λαν αρχικά τα καιρικά φαινόµενα κατά τη 
φύτευση και κυρίως οι βροχές και τα κρύα 
στα τέλη του Απριλίου, όταν ξεκινά η καρπό-
δεση, που κάνουν τα φυτά να ρίχνουν τους 
καρπούς που δένουν. Αν ρίξουν αρκετούς, 
θα έχουµε επιπλέον και ξόδεµα των καλών 
πρώτων ανθέων, µε αποτέλεσµα µειωµένη 
ποσότητα και ποιότητα παραγωγής. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την πι-
θανή πρωίµιση της παραγωγής σε άλλες 
χώρες µπορεί να τορπιλίσουν τη φετινή τι-
µή µε την οποία θα ξεκινήσει να πουλά ο 
παραγωγός. Αν όµως κάνει ζέστες στην Ευ-
ρώπη, υπάρχει ελπίδα για αυξηµένη ζήτη-
ση, και ρελάνς µε υψηλές τιµές. Η Τριφυλία 
παράγει παραδοσιακά το πιο πρώιµο καρ-
πούζι στην Ευρώπη. Πέρσι που επετεύχθη 
η πρωιµότητα, η τιµή ξεκίνησε από τα 50 
λεπτά στο χωράφι, πέφτοντας όσο µαζεύ-
ονταν πιο όψιµες παραγωγές.

 Αργεί το καρπούζι στην Τριφυλία
 Οι καιρικές συνθήκες καθυστερούν το δέσιµο του καρπού, άγνωστο για πόσο
 Η τιµή εκκίνησης θα εξαρτηθεί και από την πρωιµότητα στις άλλες χώρες

Α1 |  21

Κ
λασσικά τις ηµέρες του Πάσχα στην 
ελληνική αγορά βάµβακος δεν υπάρ-
χει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Βέβαια 
γενικότερα αυτή την εποχή είναι λίγο 

«καθισµένη» η αγορά καθώς οι τιµές µας φαίνο-
νται ακριβές στους αγοραστές. Οι εκκοκκιστές 
έχοντας λίγα πλέον αποθέµατα προτιµούν να 
επιµείνουν στις προσφορές τους, παρά να προ-
σφέρουν πιο ανταγωνιστικά. Παράλληλα για τη 
νέα σοδειά φαίνονται κάποια σηµάδια πίεσης 
τα οποία οφείλονται στην αναµενόµενη µεγά-
λη βραζιλιάνικη παραγωγή που υπολογίζεται 
περί τους 2,7 εκατ. τόνους. Η χρηµατιστηρια-
κή διόρθωση έφερε τις τιµές της νέας σοδειάς 
λίγο κάτω από 80 σεντς ανά λίµπρα, δηλαδή 
στα 1,57 ευρώ το κιλό για τα λευκά βαµβάκια.        

  Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου αλ-
λά και γενικότερα στην Ευρώπη δεν κουνιέται 
φύλλο, δεδοµένου ότι την προηγούµενη εβδο-
µάδα ήταν το καθολικό Πάσχα ενώ την τρέχου-
σα το Ορθόδοξο. Σχετικά µε τη νέα σεζόν επι-
κρατεί η άποψη πως τα ευρωπαϊκά σιτάρια, τα 
οποία θα είναι λογικά λιγότερα, θα καταναλω-
θούν εντός της Ευρώπης, ενώ οι ζητήσεις από 
Αλγερία και Τυνησία µάλλον θα καλυφθούν 
µε σιτάρια του Καναδά ή των ΗΠΑ. Εν τω µετα-
ξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η βελτίωση 
των καιρικών συνθηκών σε συνδυασµό µε την 
άνοδο του δολαρίου πίεσε τα µαλακά σιτάρια.

 Μέσα σε µόλις δυο εβδοµάδες οι τιµές των 
κρεµµυδιών αυξήθηκαν κατά 15 λεπτά, στο επί-
πεδο των 65 λεπτών. Τα λευκά και τα κόκκινα 
λάχανα βρίσκονται περίπου στα 80 λεπτά, ενώ 
οι τιµές του πράσου έχουν επίσης εκτοξευθεί στα 
80 λεπτά. Η χαµηλή προσφορά και η ενισχυµέ-
νη ζήτηση σε λαχανικά πρακτικά διπλασίασε 
τις τιµές στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Απραξία σε βαμβάκι, 
σιτάρι λόγω εορτών

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

29/03 03/04 11/04 18/04 23/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

328,37
331,55

333,56 

338,49 337,36

Απόδοση
Η αδυναµία του φυτού να κρατή-
σει τους καρπούς που δένει λόγω 
συνθηκών, ξοδεύει τα καλά άνθη 

στην αρχή της άνθισης

45.000 τόνοι
 Μέχρι τους 7 τόνους φτάνει 
η παραγωγή καρπουζιού ανά 

στρέµµα, µε συνολική έκταση στην 
περιοχή 8.000 στρέµµατα πέρυσι

Εξαγωγές
Οι ζέστες που θα επικρατήσουν ή όχι 
σε χώρες της Ευρώπης θα επηρεά-
σουν σηµαντικά τη ζήτηση καρπου-
ζιών από τους εκεί καταναλωτές

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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76,95
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15,80

79,07

125,82

95,48
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217

77,62

325,10

898,40

15,09

78,90

125,87

96,82

223

178

219

78,11

337,40

878,40

15,96

89,27

127,47

96,25

223

178

219

76,57

337,00

864,20

15,92

88,17

128,25

97,11

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

2,39

2,37 2,34 2,36

238 240 240
234 234 236

2,42
2,47

Τιμές παραγωγού
(λεπτά το κιλό)

2017                 40

2018                 50
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Χρηµατιστηριακή πίεση λόγω ισχυροποίησης του δολαρίου  
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Πίεση λόγω ισχυροποίησης του δολαρίου 
υπέστη την εβδοµάδα που πέρασε το 
βαµβάκι ενώ υπάρχει και έλλειψη 
φρέσκων «ανοδικών» ειδήσεων.

Χρηµατιστηριακά οι τιµές σκληρό στη 
λίστα της Φότζια παρέµειναν σταθερές 
έπειτα από ένα σύντοµο ράλι που 
σηµείωσαν το τελευταίο διάστηµα.

Σταθεροποίηση στα ίδια επίπεδα 
ανάµεσα στα 178 µε 179 ευρώ 
ανά τόνο εµφανίζει το καλαµπόκι 
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. 

Αµετάβλητη η τιµή στο κριθάρι 
βυνοποίησης στην κεντρική Ευρώπη 
για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα, 
µε σηµάδια σταθεροποίησης. 

Μικρή  άνοδο  σηµείωσε το ελαιόλαδο 
στις αγορές της Ευρώπης για δεύτερη 
συνεχόµενη εβδοµάδα, που όµως 
παραµένει σε χαµηλά επίπεδα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η ισπανική βιοµηχανία ελαιολάδου, µε 
γνωστά παραρτήµατα και στην Ιταλία, 
φαίνεται πως επέβαλε τελικά το ρυθµό 
της στον αγώνα για µια πιο δίκαιη τιµή 
ελαιολάδου για τον παραγωγό, αφή-
νοντας την ελληνική παραγωγή µε τα 
όποια ελαττώµατα παρουσίασε φέτος 
στις δεξαµενές, όπως καταγγέλλουν 
συνεταιρισµοί και παραγωγοί από τις 
βασικές ελαιοπαραγωγές περιοχές της 
χώρας. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, 
στην Κρήτη οι τυποποιητές φέρεται να 
εισάγουν ξένα ελαιόλαδα για να ικα-
νοποιήσουν τις ανάγκες τους.  

«Τίποτα το ιδιαίτερο, έχουµε ενα-
ποθέσει τις ελπίδες µας για µετά τις 
2 Μαΐου», δηλώνει στην εφηµερίδα 
Agrenda ο Παναγιώτης Ντανάκας, 
διευθυντής του Α.Σ Μολάων Πακί-
ων, τονίζοντας παράλληλα πως οι τι-
µές που διαπραγµατεύονται δεν πέ-
φτουν κάτω από τα 3,35 ευρώ το κι-
λό, «αρκεί να ανοίξει η αγορά». Αξίζει 

να αναφερθεί ότι στην Κρήτη οι τιµές 
δεν ξεπερνούν τα 2,70 ευρώ το κιλό. 

Υπό παρακολούθηση θέτει η 
Κοµισιόν τις τιµές στην Ισπανία

Αν και η Κοµισιόν θεωρεί πως οι τι-
µές του ελαιολάδου βρίσκονται σε έ-
ναν σταθερό κύκλο σε κοινοτικό επί-
πεδο και δεν εντοπίζει καµία αδυνα-
µία στην αγορά, δεσµεύτηκε την τρί-
τη εβδοµάδα του Απριλίου σε µια στε-
νή παρακολούθησή τους σε χώρες ό-
που αυτές βρίσκονται σε πολύ χαµη-
λά επίπεδα. Η δέσµευση αυτή έγινε 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου των υ-
πουργών γεωργίας στο Λουξεµβούρ-
γο από τον Ευρωπαίο επίτροπο Φιλ 
Χόγκαν. Εκεί ο κ. Χόγκαν υποστήρι-
ξε πως «αν και η γενική εικόνα του 
κλάδου φωτογραφίζει µια κατάστα-
ση σταθερότητας στις αγορές, οι χώ-
ρες παραγωγοί εµφανίζουν πολύ δι-
αφορετικές τάσεις σε ο,τι αφορά στις 
τιµές και την παραγωγή». 

Εστιάζοντας στην Ισπανία, ο επίτρο-
πος παρατήρησε ότι η εξαιρετικά µεγά-

λη παραγωγή οδήγησε σε µια σηµαντι-
κή µείωση των τιµών. «Αντιθέτως στην 
Ιταλία, η χαµηλή παραγωγή ως αποτέ-
λεσµα ασθενειών και κακών καιρικών 
συνθηκών οδήγησε σε άνοδο των τι-
µών», συµπλήρωσε ο ίδιος, υποσχό-
µενος πως η οµάδα του θα παρακο-
λουθεί εφ εξής τις τιµολογιακές εξε-
λίξεις σε επίπεδο κρατών-µελών. Ο υ-
πουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφί-
µων της Ισπανίας Λουίς Πλάνας, βρί-
σκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακο-
λούθηση της εξέλιξης της αγοράς, α-
ναφέρουν τα ισπανικά µέσα ενηµέρω-
σης. Πρότεινε µάλιστα την αυτορρύθµι-
ση για να διασφαλίσει ότι οι τιµές δεν 
θα είναι πολύ χαµηλές.

Τραβάει πολύ η υποτονικότητα στο ελαιόλαδο 
 Πάνω από δύο µήνες πέρασαν χωρίς ουσιαστικές πράξεις, λένε οι ελαιοπαραγωγοί 
 Με 3,35 µέχρι 3,50 ευρώ διαπραγµατεύονται στη Λακωνία, αρκεί να ανοίξει η αγορά

Η γνωστή περίπλοκη 
κατάσταση στον ιταλικό 
ελαιώνα που είχε ως 
αποτέλεσµα να οδηγήσει στη 
δραµατική πτώση της 
παραγωγής της γειτονικής 
χώρας γίνεται ακόµη πιο 
περίπλοκη από τη δράση των 
µεσαζόντων και τυποποιητών 
της ισχυρής στην Ιταλία 
βιοµηχανίας ελαιολάδου, η 
οποία περιπλέκει τώρα την 
διάθεση του προϊόντος 
στην αγορά. 
Σύµφωνα µε το Teatro 
Naturale, ακόµα και µε την 
φετινή µικρή παραγωγή, 
η Ιταλία αναµένεται να 
πουλήσει 100.000 τόνους 
λιγότερους από το δικό της 
ελαιόλαδο, συγκριτικά µε την 
περίοδο 2017-2018. 
Σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία, µέχρι τα τέλη 
Μαρτίου µόλις 8.000 τόνοι 
έξτρα παρθένου 
ελαιολάδδου, 1.600 τόνοι 
βιολογικού και 1.300 τόνοι 
ελαιολάδου µε γεωγραφική 
ένδειξη αποχώρησαν από τα 
λιµάνια της χώρας.

ΣΤΟΥΣ 130.000 ΤΟΝΟΥΣ
ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

Το δολάριο ισχυροποιείται και αυτό φέρνει συνήθως 
πίεση στο βαµβάκι. Παράλληλα δεν είχαµε κάποια 
θετική είδηση στα θεµελιώδη στοιχεία και ως 
αποτέλεσµα η προσπάθεια να πιάσουµε πάλι τα 79 
σεντς ανά λίµπρα δεν καρποφόρησε. Με το που έγινε 
αντιληπτό πως η αγορά δείχνει υπερ-αγορασµένη 
φυσικά οι κερδοσκόποι άρχισαν τις πωλήσεις πιέζοντας 
τις τιµές λίγο χαµηλότερα. Σύµφωνα µε τους αναλυτές 
σαφή κατεύθυνση ακόµα δεν υπάρχει στο βαµβάκι και 
κυρίως επηρεαζόµαστε από τα εβδοµαδιαία στοιχεία 
πωλήσεων και εξαγωγών και κάποια καιρικά νέα, τα 
οποία αφορούν τις νέες σπορές. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση έχει ατονήσει και αυτό δεν οφείλεται µόνο 
στην απραξία που επικρατεί στην εποχή του Πάσχα 
(καθολικού και ορθόδοξου), αλλά και στα επίπεδα των 
τιµών που προσφέρουµε τόσο τη φετινή σοδειά όσο και 
τη νέα. Είναι φυσικό, εφόσον τα φετινά αποθέµατα είναι 
λίγα, οι προσφορές µας να µένουν σταθερά υψηλές, 
παρά τη µικρή χρηµατιστηριακή διόρθωση. Επικρατεί η 
πεποίθηση πως σύντοµα τα κλωστήρια που έχουν 
πραγµατικά ανάγκη για ίνα θα πληρώσουν τις τιµές µας. 
Αναφορικά µε τη νέα σοδειά βρισκόµαστε εν αναµονή 
της σποράς και από πλευράς τιµών (πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου) είναι εµφανή τα σηµάδια πίεσης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι τιµές στην Κρήτη αυτές τις µέρες 
δεν ξεπερνούν τα 2,70 ευρώ το κιλό.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Οι τιµές στην Ισπανία συντηρού-

νται πάνω από τα 1,78 ευρώ, 

αποτρέποντας την ενεργοποίηση 

της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης 

Συνεδρίαση 23/04/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '19 77,19 -0,12

Ιούλιος '19 77,91 -0,56

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019
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04/16/2019 77.94
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Η προσφορά κρέατος αιγοπρο-
βάτων στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση µειώθηκε το 2018 κατά 1%, 
και αποτιµάται σε 915.000 τό-
νους, ενώ αναµένεται περαιτέ-
ρω πτώση µέσα στο 2019, κατά 
επιπλέον 1%, οπότε και θα φτά-
σει µέχρι το κλείσιµο  της χρο-
νιάς στους 906.000 τόνους. Για 
τον λόγο αυτό, οι τιµές στην ΕΕ 
ήταν υψηλές το 2018, κάτι που 

ενισχύθηκε και από της ευνο-
ϊκή παγκόσµια ζήτησης. Ίδια 
επίπεδα αναµένει η Κοµισιόν 
και για την εξέλιξη της τρέχου-
σας περιόδου, λόγω της περαι-
τέρω πτώσης της προσφοράς. 
Πάντως κατά τους δυο πρώτους 
µήνες του 2019, οι τιµές αποτυ-
πώνονται µειωµένες κατά 4,3% 
συγκριτικά µε αυτές του ίδιου 
διαστήµατος το 2018. 

Το 2019, η παραγωγή βοεί-
ου κρέατος αναµένεται να µει-
ωθεί και να πέσει στους 8,1 ε-
κατοµµύρια τόνους το 2019, α-
πό 8,2 εκατοµµύρια τόνους το 
2018. Όσον αφορά το χοιρινό 
κρέας, το 2019 αυξάνονται οι 
τιµές καθώς συστέλλεται η προ-
σφορά. Επιπλέον, οι εξαγωγι-
κές προοπτικές βελτιώνονται, 
ιδίως προς την Κίνα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το ένα οικονοµικό ινστιτούτο µε-
τά το άλλο δηµοσιοποιούν αρ-
νητικές εκτιµήσεις για τον ρυθ-
µό ανάπτυξης της παγκόσµιας 
οικονοµίας, µε την έκθεση της 
Κοµισιόν για τις βραχυπρόθε-
σµες προοπτικές των αγροτικών 
εµπορευµάτων να υποστηρίζει 
πως αυτά αναµένεται να αντι-
µετωπίσουν εµπορικές δυσκο-
λίες ενόψει των οικονοµικών 
ανακατατάξεων.  

Το ενδεχόµενο παγώµατος 
του ρυθµού ανάπτυξης της πα-
γκόσµιας οικονοµίας, ο οποί-
ος έκλεισε το 2018 στο 3,2% α-
πό το 3,8% που ήταν στις αρχές 
της προηγούµενης χρονιάς, και 
οι προοπτικές σταθεροποίησής 
του κατά την επόµενη τριετία 
σε αυτά τα επίπεδα, αναµένεται 
να επηρεάσει αρνητικά τις αγο-
ρές αγροτικών προϊόντων σύµ-
φωνα µε την τελευταία έκθεση 
της Κοµισιόν για τις βραχυπρό-
θεσµες προοπτικές των αγρο-
τικών εµπορευµάτων κατά την 
περίοδο 2018-2019. Σε αυτό το 
κλίµα έρχεται να προστεθεί η ε-
µπορική ανασφάλεια του Brexit 
αλλά και το ενδεχόµενο δασµο-
λογικής διαµάχης µε τις ΗΠΑ, υ-
πογραµµίζει η έκθεση.

Χαµηλότερα ενεργειακά κό-
στη και ανάκαµψη του αισθή-
µατος εµπιστοσύνης στα ευρω-
παϊκά νοικοκυριά, αναµένεται 
σύµφωνα µε την Κοµισιόν να α-
βαντάρουν την ανάπτυξη εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εδο-

µένης της επιβράδυνσης της πα-
γκόσµιας οικονοµίας πάντως, η 
ζήτηση για πετρέλαιο αναµένε-
ται να υποχωρήσει κατά την δι-
άρκεια του 2019-2021, µε τις τι-
µές να διατηρούνται στα σηµερι-
νά επίπεδα, κάτι που θα διατη-
ρήσει σταθερές και τις τιµές φυ-
σικού αερίου. Σηµειώνεται εδώ 
πως σύµφωνα και µε την έκθε-
ση, οι τιµές ανάµεσα στο φυσι-
κό αέριο και τα λιπάσµατα πα-
ραδοσιακά συσχετίζονται, µε ο,τι 
αυτό συνεπάγεται για τις τιµές 
των τελευταίων.

Ανάκαµψη αναµένει η Κοµι-

σιόν στην παραγωγή σιτηρών 
στο εσωτερικό της κατά το εµπο-
ρικό  έτος 2019-2020, η οποία 
υπολογίζεται σε 307,5 εκατ. τό-
νους, εφόσον δεν προκύψουν 
σηµαντικές εκπλήξεις. Η αύξη-
ση αυτή της παραγωγής, θα στη-
ριχθεί σε µεγάλο βαθµό και α-
πό την αύξηση των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων, οι οποίες πά-
ντως θα παραµείνουν κάτω από 
τον µέσο όρο πενταετίας. Σε ο,τι 
αφορά την τρέχουσα εµπορική 
περίοδο, η έκθεση υπολογίζει 
την παραγωγή σιτηρών στους 
290,5 εκατ. τόνους, χαµηλό ε-
φταετίας, και τις εξαγωγές σι-
ταριού στους 19 εκατ. τόνους 
µε περιθώρια βελτίωσης.

Με αύξηση της παραγωγής και 
ισχυρή παγκόσµια ζήτηση, οι ε-
ξαγωγές ελαιολάδου της ΕΕ θα 
φθάσουν στα πιο υψηλά επίπε-
δα από ποτέ κατά το 2018-2019 
µε µια αύξηση 11%, ενώ οι έλλει-

ψη βροχών σε βασικές ελαιοπα-
ραγωγές περιοχές της ηπείρου, 
αναµένεται να επιδράσει αρνη-
τικά στην παραγωγή της επόµε-
νης περιόδου, 2019-2020. Κυρί-
ως λόγω της σηµαντικής αύξησης 
της ισπανικής παραγωγής ελαι-
ολάδου (1,7 εκατ. τόνοι, η δεύτε-
ρη µεγαλύτερη από το 2003), η 
παραγωγή της ΕΕ αναµένεται να 
αυξηθεί κατά 2,9% για το 2018-
2019, φτάνοντας περίπου τους 
2.238.720 τόνους.

Η κατανάλωση τυριών στην α-
γορά της ΕΕ και η κατανάλωσή 
του αναµένεται να συνεχίσει να 
αυξάνεται ελαφρά το 2019, κα-
τά 0,5%. Εκτός ΕΕ, οι εξαγωγές 
τυριού αναµένεται να αυξηθούν 
κατά 1% το 2019, συµβάλλοντας 
στην αύξηση της παραγωγής κα-
τά 0,8% - φτάνοντας τα 10,705 ε-
κατοµµύρια τόνους από 10,624 
εκατοµµύρια τόνους το 2018. Πα-
ράλληλα η έκθεση κάνει  λόγο 
για αύξηση της παραγωγής γά-
λακτος, η οποία αναµένεται να 
καλυφθεί από τη διαρκώς αυ-
ξανόµενη παγκόσµια ζήτηση.

Στην εµπιστοσύνη των νοικοκυριών 
το µπαλάκι της οικονοµικής ανάπτυξης 
Ανάµεικτες οι µακροοικονοµικές εκτιµήσεις για τα αγροτικά εµπορεύµατα

Μικρότερη η προσφορά αιγοπρόβειου κρέατος 
στην ΕΕ, περαιτέρω πτώση µέσα στο 2019

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Με αύξηση της παραγωγής 

και ισχυρή παγκόσµια ζήτηση, 

οι εξαγωγές ελαιολάδου 

της ΕΕ θα φθάσουν στα πιο 

υψηλά επίπεδα από ποτέ 

κατά το 2018-2019

ΤΥΡΙΑ
Η κατανάλωση τυριών στην 

αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναµένεται να συνεχίσει 

να αυξάνεται ελαφρά το 2019

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρούς σίτου ως συνήθως 
την εβδοµάδα του Πάσχα 
δεν σηµειώνονται ιδιαίτε-

ρες πράξεις και οι διαπραγµατεύσεις 
αναβάλλονται για µετά τις γιορτές. 
Σχετικά µε τη νέα σοδειά, φαίνεται 
πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πα-
ραγωγή θα είναι µειωµένη σε σχέ-
ση µε πέρυσι, ενώ παράλληλα τα 
τελικά αποθέµατα της φετινής σε-
ζόν αναµένονται να είναι λιγότερα. 
Σύµφωνα µε τους αναλυτές, αυτό 
θα σηµαίνει πως τα ευρωπαϊκά σιτά-
ρια µάλλον θα µείνουν και θα κατα-
ναλωθούν στην Ευρώπη, ενώ οι ζη-
τήσεις από τις βορειο-αφρικάνικες 

χώρες θα κα-
λυφθούν πι-
θανότερα µε 
σιτάρια από 
τον Καναδά 
ή τις ΗΠΑ. 

Στα σκληρά στάρια, δεν είχα-
µε αλλαγές στη νέα λίστα της Φό-
τζια. Για ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12,5% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού διαπραγµατεύεται στα 
248-253 ευρώ ο τόνος. Για τα µετα-
βροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό βά-
ρος 77-78 kg/hl στα 236-241 ευρώ 
ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο βά-
ρος 75/76 kg/hl στα 226-231 ευ-
ρώ ο τόνος. Αντίστοιχα, στη Γαλ-
λία οι τιµές δείχνουν σταθεροποι-
ητικές τάσεις  στα 210 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η βελτίωση των καιρικών συνθη-
κών στις ΗΠΑ αλλά και στην πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας έ-
δωσαν το έναυσµα για µαζικές 
πωλήσεις συµβολαίων από την  
πλευρά των επενδυτών. Παράλ-
ληλα το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ 
επικρατεί ακόµα ανησυχία σχετι-
κά µε την καθυστέρηση τερµατι-
σµού του εµπορικού πολέµου Η-
ΠΑ-Κίνας. Στη Γαλλία, οι τιµές ε-
πηρεάστηκαν από τη σηµαντική 
πίεση στο Σικάγο, ενώ παράλλη-
λα οι καιρικές συνθήκες βελτιώ-
νονται και στην Ευρώπη. Ως απο-
τέλεσµα, παρά το φτηνότερο ευρώ 
οι τιµές για τα συµβόλαια Μαΐου 
‘19 έφτασαν στα 182 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ 
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

1,2%

ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2020

EE

3,6%
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
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Τριπλασιάστηκε από το 2004 µέχρι σήµερα η αγροτική γη που αξιοποιείται στις βιολογικές καλλιέργειες. Σε αυτές επενδύουν πλέον τον κόπο τους 
και τις εκτάσεις τους περίπου 2,9 εκατοµµύρια αγρότες, ευελπιστώντας σε µια σταθερή παρουσία στην αγορά υπεραξίας της τάξης των 97 δις ευρώ 
που αντιστοιχεί στα βιολογικά προϊόντα, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του Κόσµου της Βιολογικής Γεωργίας (WOA). 

Με έµφαση στη γεύση  και στην αποφυγή χρήσης σκευ-
ασµάτων φυτοπροστασίας, τόσο οι καταναλωτές όσο 
και οι παραγωγοί ντοµάτας στη Γαλλία, στρέφονται σε 
περισσότερο εξειδικευµένες ποικιλίες. Αφενός οι τιµές 
την προηγούµενη χρονιά που δεν ικανοποίησαν τους 
παραγωγούς, αφετέρου η έµφαση που δίνουν οι Γάλ-
λοι καταναλωτές σε λιγότερο γνωστές ποικιλίες κυρί-
ως λόγω των γευστικών τους χαρακτηριστικών, επιβάλ-
λουν µια έµφαση του κλάδου στον τοµέα του specialty. 

Παρόµοια είναι η κατάσταση και στην Ιταλία, όπου 
επιβεβαιώνεται η νέα παγκόσµια τάση των εξειδικευ-

µένων προϊόντων ντοµάτας, και κυρίως των ποικιλιών. 
Συνολικά στην Ευρώπη η ζήτηση για τέτοιες ποικιλίες 
αυξάνεται ραγδαία, µε µια παράλληλη µείωση του ό-
γκου της κατανάλωσης. Κάτι τέτοιο αφήνει αξιοσηµεί-
ωτες εµπορικές προοπτικές για µεσαίου µεγέθους ποι-
κιλίες. Άλλωστε στην Ιταλία, οι δυνατότητες εξαγωγών 
χρόνο µε τoν χρόνο µειώνονται αφενός εξαιτίας των αυ-
ξηµένων εισαγωγών από το Μαρόκο, αφετέρου εξαιτίας 
των επενδύσεων που γίνονται σε αρκετές περιοχές της 
κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης σε θερµοκηπι-
ακές εγκαταστάσεις που θα αυξήσουν την παραγωγή. 

Με τις τιµές να βρίσκονται σε µέτρια µεγέθη και τις 
προοπτικές µάλλον αρνητικές εξαιτίας των ανωτέρω πα-
ραγόντων, οι παραγωγοί εστιάζουν όλο και περισσότε-
ρο στην ποιότητα και την διαφοροποίηση. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΟ ΠΟΣΟ των βιολογικών προϊόντων 
που πωλήθηκαν σε παγκόσµιο  επί-
πεδο ξεπερνά σε αξία τα 97 δις ευ-
ρώ για το 2017. Σύµφωνα µε έκθε-
ση του Κόσµου της Βιολογικής Καλ-
λιέργειας, στην οποία αξιοποιούνται 
στοιχεία από 181 χώρες µέχρι και 
το 2017, 2,9 εκατ. αγρότες καλλιερ-
γούν πλέον περισσότερο από 698 ε-

κατ. στρέµµατα αγροτικής γης. Η µε-
γαλύτερη ενιαία αγορά βιολογικών 
προϊόντων αγροδιατροφής είναι οι 
ΗΠΑ, όπου ξοδεύονται συνολικά 40 
δις ευρώ ετησίως, µε την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση να ακολουθεί µε το πο-
σό των 34,3 δις ευρώ. Τρίτη έρχεται 
η Κίνα, µε τους καταναλωτές να α-
φιερώνουν συνολικά 7,6 δις ευρώ. 

ΑΝ ΚΑΙ οι ΗΠΑ και ο Καναδάς σχη-
µατίζουν τις µεγαλύτερες αγορές 
βιολογικών προϊόντων, µόλις 32 ε-
κατ. στρέµµατα έχουν αφιερωθεί σε 
αυτόν τον σκοπό, καθιστώντας άρα 
απαραίτητες τόσες εισαγωγές όσες 
να ανταποκρίνονται στα µεγάλα οι-
κονοµικά µεγέθη των πλέον των 40 

δις ευρώ. Παράλληλα η Ελβετία πα-
ρουσιάζει την µεγαλύτερη κατά κε-
φαλήν δαπάνη για βιολογικά, στα 
288 ευρώ. Προς το παρόν, οι περισ-
σότεροι αγρότες που δραστηριοποι-
ούνται στο πεδίο αυτό, εντοπίζονται 
στην Ινδία µε 835.000, ενώ ακολου-
θούν Ουγκάντα και Μεξικό.

ΤΟ 20% των βιολογικών εκτάσεων 
παγκοσµίως αφορούν στην καλ-
λιέργεια ελιάς, οι οποίες µάλιστα 
αυξάνονται µε ρυθµό 15%. Σηµει-
ώνεται πως το 2017, το 8,3% των 
ελαιώνων παγκοσµίως καλλιερ-
γούνταν µε βιολογικές µεθόδους. 

Το 70% των ελαιώνων αυτών βρί-
σκεται στην Ευρώπη, ενώ το υπό-
λοιπο 30% στην Τυνησία. Η Τυνη-
σία είναι η χώρα µε τις περισσότε-
ρες εκτάσεις βιολογικής καλλιέρ-
γειας ελιάς, ενώ ακολουθούν κα-
τά σειρά Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ της βιολογικής καλλι-
έργειας ακολουθεί µια κατακόρυφα 
ανοδική πορεία ανάµεσα στο 2011 
και το 2017, κάτι που αποτυπώνε-
ται στις καλλιεργούµενες εκτάσεις 
που αφιερώνονται για τον σκοπό 
αυτό. Ειδικότερα, από το 1999 µέ-
χρι και το 2017, καταγράφεται µια 
αύξηση 533% στις καλλιεργούµε-

νες εκτάσεις µε βιολογικά. Μάλι-
στα σε σχεδόν 117 εκατ. στρέµµα-
τα εγκαταλείφθηκαν οι συµβατικές 
µέθοδοι καλλιέργειες ανάµεσα στο 
2016 και 2017, µε το 1,4% των πα-
γκόσµιων αγροτικών εκτάσεων πλέ-
ον να αφορούν τα βιολογικά. Στην 
Ευρώπη, 146 εκατ. στρέµµατα καλ-
λιεργούνται βιολογικά προϊόντα.

ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ρυθµούς α-
νάπτυξης της αγοράς εµφανίζει η 
Γαλλία, όπου µέσα σε ένα χρόνο, 
από το 2016 ως το 2017, άγγιξε το 
18%, ενώ ακολουθεί η ∆ανία µε 
ποσοστό 13,3%. Όπως υπογραµ-
µίζει η έκθεση, η παγκόσµια αγο-
ρά διατηρεί θετικούς και έντονους 

ρυθµούς ανάπτυξης µε την ζήτη-
ση να αυξάνεται και αυτή διαρκώς. 
Στο εσωτερικό της ΕΕ, η Γερµανία 
είναι η αγορά εκείνη µε τις µεγα-
λύτερες δυνατότητες, αφού περί-
που 10 δις ευρώ ετησίως αποτε-
λούν τον τζίρο των βιολογικών. 
Ακολουθεί η Γαλλία µε 7,9 δις. 

ΤΟ 27,3% της παραγωγής ελιών και 
ελαιολάδου της Γαλλίας πιστοποι-
είται ως βιολογικό, καθιστώντας 
τον αγροτικό γίγαντα στην κορυ-
φή της λίστας των χωρών µε το µε-
γαλύτερο µερίδιο στην βιολογική 
ελαιοκοµία. Αξιοσηµείωτους αριθ-

µούς παρουσιάζει η βιολογική ε-
λαιοκοµία στην Σλοβενία και την 
Ιταλία, όπου πάνω από το 20% των 
ελαιώνων είναι βιολογικοί, µε τέ-
ταρτη την Τυνησία και πέµπτη την 
Κύπρο,  αφήνοντας εκτός πεντά-
δας την Ελλάδα και την Ισπανία.

ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Σε βαριά βιοµηχανία εξελίσσονται τα βιολογικά 



Θετικό µοµέντουµ στο ΧΑ παρά 
την αρνητική εικόνα της ∆ΕΗ
Η περιοχή των 780 µονάδων αποτελεί ισχυρή 
αντίσταση και οι παρόντες όγκοι συναλλαγών είναι 
µάλλον ανεπαρκείς για να οδηγήσουν στην υπέρβασή 
τους. Σε αυτό συντείνει και η εορταστική περίοδος, µε 
τις συνεδριάσεις των ηµερών αυτών να είναι µάλλον 
διεκπεραιωτικού χαρακτήρα. Το θετικό µοµέντουµ για 
το ελληνικό Χρηµατιστήριο διατηρείται, αν και δεν 
έχουν προκύψει νεότερες εξελίξεις πέραν εκείνων 
που οδηγούν στην αναβάθµιση του αξιόχρεου της 
ελληνικής οικονοµίας από τη S&P τη Μ. Παρασκευή.

ΕUROBANK: Τη διεθνή διάκριση, 
της καλύτερης τράπεζας στην 
Ελλάδα, «The Best Bank in 

Greece», απέσπασε η Eurobank 
και το 2019, για τέταρτη διαδοχική 
χρονιά, στο πλαίσιο των «Best Bank 
Awards» που απονέµονται επί 26 
χρόνια από το διεθνούς κύρους 
περιοδικό Global Finance.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση καλεί η εταιρεία Κανάκης 
τους µετόχους της την 15η Μαΐου 
2019, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:  
Εκλογή νέου ∆Σ και τον ορισµό 
Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee).

∆ΕΗ: Σηµαντικές ζηµιές 542 εκατ. 
ευρώ κατέγραψε η ∆ΕΗ για τη χρήση 
του 2018. Συγκεκριµένα όλα τα 
µεγέθη εµφανίζουν µειώσεις ήτοι: 
Κύκλος εργασιών 4,7416 δισ. ευρώ 
µειωµένος κατά 4,1%, λειτουργική 
κερδοφορία EBITDA 260,1 εκατ. 
-44,5% (χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις), 
ζηµιές προ φόρων 509,1 εκατ. (αντί 
κερδών 145,3 εκατ.), ζηµιές 
µετά από φόρους 542 εκατ (αντί 
κερδών 127,6 εκατ. ευρώ).

HEINEKEN: Η δεύτερη µεγαλύτερη 
ζυθοποιία παγκοσµίως µε βάση τις 
πωλήσεις ανακοίνωσε ότι τα καθαρά 
κέρδη ανήλθαν σε 299 εκατ. ευρώ σε 
σύγκριση µε 260 εκατ. το προηγούµενο 
έτος, ενώ ο ενοποιηµένος όγκος 
αυξήθηκε κατά 4,3% σε οργανική 
βάση σε σχέση µε πέρυσι.

COCA-COLA: Η Coca-Cola Co 
ανακοίνωσε τα στοιχεία για τις 
πωλήσεις τριµήνου, σύµφωνα µε τα 
οποία τα έσοδα αυξήθηκαν 5% 
(8,02 δισ. δολάρια), οι οργανικές 
πωλήσεις, 6%, ενώ τα καθαρά κέρδη 
στα 1,68 δισ. δολάρια.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση στην Τεχε-
ράνη, ανακοινώνοντας το τέλος των ε-
ξαιρέσεων που επέτρεπαν σε κράτη που 
είναι µεγάλοι εισαγωγείς πετρελαίου 
να αγοράζουν από το Ιράν, σε µια κί-
νηση που εγείρει ερωτήµατα για την ι-
κανότητα των άλλων πετρελαιοπαρα-
γωγών να καλύψουν το κενό. Ως απο-
τέλεσµα, η τιµή του πετρελαίου Brent, 
που αποτελεί σηµείο αναφοράς, αυξή-
θηκε πάνω από τα 74 δολάρια το βαρέ-
λι για πρώτη φορά εδώ και έξι µήνες, 
µε το ερώτηµα που πλανάται αν µπο-
ρούν οι ΗΠΑ να µειώσουν τις εξαγω-
γές του Ιράν στο µηδέν; Το Ιράν παρά-
γει περίπου 2,5 εκατοµµύρια βαρέλια 
πετρελαίου την ηµέρα και έχει εξαγω-
γές ενός εκατοµµυρίου βαρελιών την 
ηµέρα τους τελευταίους πέντε µήνες, 

ενώ η µεγαλύτερη ποσότητα πηγαίνει 
σε πέντε µεγάλους αγοραστές: Ινδία, 
Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Τουρ-
κία.«Η Κίνα έχει ήδη υπονοήσει την α-
ντίθεσή της στην υιοθέτηση από τις Η-
ΠΑ µονοµερών κυρώσεων, έτσι είναι 
απίθανο να δούµε τις ιρανικές εξαγω-
γές να πέφτουν στο µηδέν», δήλωσε 
ο Τζιοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής στη 
UBS Wealth Management. 

«Οι ΗΠΑ έχουν κάνει ένα σοβαρό 
λάθος πολιτικοποιώντας το πετρέλαιο 
και χρησιµοποιώντας το ως όπλο, δή-
λωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ι-
ράν B. Zanhaneh», όπως µετέδωσε το 
πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «∆εν θα 
εκπληρώσουν το όνειρό τους να µει-
ώσουν στο µηδέν τις εξαγωγές του ι-
ρανικού πετρελαίου», είπε.

E-LA-WON
Συνεργασία µε γαλακτοβιοµηχανία 
της βορείου Ελλάδας για την 
παρασκευή προϊόντος µε ελαιόλαδο 
Κορωνέικης ποικιλίας E-LA-WON 
ανακοίνωσε ο ιδρυτής της εταιρείας, 
Ιωάννης Καµπούρης. Ο ίδιος 
αναφέρθηκε στην επιθυµία της E-LA-
WON να αναπτύξει νέα προϊόντα και 
συνεργασίες µε εταιρεία παγωτών 
και οινοπαραγωγικές µονάδες.

Dianthos
Ένα υψηλών προδιαγραφών ροζέ κρασί 
από επιλεγµένα αµπελοτεµάχια της 
Νάουσας παρουσιάζει η οινοποιία 
Μπουτάρη που συµπληρώνει φέτος 140 
χρόνια ζωής. Προερχόµενο από την 
ποικιλία ξινόµαυρο, που αποτελεί σήµα 
κατατεθέν για την οινοποιία, το Dianthos 
φέρει τα χαρακτηριστικά του terroir της 
Νάουσας: φρεσκάδα, αρωµατική 
πολυπλοκότητα, ένταση και φινέτσα.

Όπλο πολιτικής
το πετρέλαιο

 Μπορεί να πάει στο μηδέν το αργό από Ιράν; 
 Μετά από έξι μήνες πάνω από τα 74 δολάρια 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
776,40
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0555 +19,35%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2640 +10,00%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2280 +9,62%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0685 +9,60%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0,2240 +8,74%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1540 -18,52%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0495 -10,00%

MODA BANGO Α.Ε. 0,4420 -9,80%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,1970 -9,63%

ΕΜΠ. ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ, ∆ΙΤΡ. & ΜΗΧ.ΘΑΛ. 0,9100 -7,61%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.517,23 + 0,24%
 NASDAQ Comp 7.981,17 - 0,19%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.496,57 + 0,53%
Λονδίνο FTSE 100 7.459,88 - 0,15%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.210,43 + 0,46%
Παρίσι CAC-40 5.581,29  + 0,33%
Ζυρίχη SMI 9.574,93 - 0,23%
Τόκιο NIKKEI-225 22.090,12 -0,84% 
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες 
για επαγγελματικούς λογαριασμούς

Ε
πανέρχοµαι στο θέµα επειδή αρχίζω και ε-
ξοργίζοµαι, µε τον τρόπο που πάει να περά-
σει από κάποιους, το µήνυµα στου αγρότες, 
ότι «και καλά» πρέπει να φτιάξουν επαγγελ-

µατικό λογαριασµό. Θα ασχοληθώ λοιπόν για τελευ-
ταία φορά µε αυτό διότι, υποχρεω-
µένοι να εκνευριστούν είναι οι ίδιοι 
οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους.

Με την τελευταία Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 
2017 η οποία τροποποίησε την 
Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθµιση Υπο-
χρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε 
Κάρτα, ορίζεται η διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι 
επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι 
σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκει-
µένου να δηλώσουν τους επαγγελ-
µατικούς λογαριασµούς τους στο δι-
αδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό 

οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλα-
γές που πραγµατοποιούνται µε η-
λεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, 
ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρ-
τα, εντολές άµεσης χρέωσης, µετα-

φορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλ-
λαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται 
µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού αφορούν α-
ποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγ-
γελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου. 

Συναλλαγές που αφορούν στην εµπορική, επιχει-
ρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπό-
χρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του 
ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, 

διενεργούνται µέσω Επαγγελµα-
τικού Λογαριασµού, που έχει δη-
λωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω 
διαδικασία. (Πηγή: Taxheaven ©)

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας 
(Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεού-
νται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε ό-
ταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να πληρώσει 
µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τραπε-
ζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα 
οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρ-
τών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι 
τώρα και µέχρι τις 30 Απριλίου 2019 (σύµφωνα µε την 
τελευταία παράταση), να µπουν στην εφαρµογή του 
taxis και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που 
αναφέρεται στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συµπεριλαµβάνο-
νται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηρι-
ότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι ό-
ταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και 
στους κανονικού καθεστώτος. 

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι 

αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρί-
σει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε 
τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρό-
τες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού κα-
θεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες δι-
αφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν πε-
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρω-
τικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδί-
δουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολό-
για αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντι-
µετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες. 

∆ΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ
Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε ση-

µαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί ο-
ποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/
τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης ένα 
υπάρχων λογαριασµό, ή µπορεί απευθυνόµενος στην 
τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έναν λογαριασµό 
όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε όλους τους 
αγρότες είναι το εξής: στην ουσία, όσους τραπεζικούς 
λογαριασµούς και  να έχουν, χρησιµοποιούν µόνον έ-
ναν: αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο 
κατατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός 
χρησιµοποιείται από τις τράπεζες προκειµένου να χο-
ρηγήσουν την κάρτα του αγρότη. Η οποία κάρτα του α-
γρότη χορηγείται µε βάση τις προβλεπόµενες εισπρα-
χθείσες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός, χρη-
σιµοποιείται από τους αγρότες –εκτός από τις πληρωµές 
των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις προσωπικές τους α-
νάγκες (super market, προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες 
κλπ), οι οποίες δίνουν το αφορολόγητο κατά τη σύντα-
ξη της φορολογικής δήλωσης σε όσους το δικαιούνται. 
Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατι-
κού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες να µην δηλώ-
νουν επαγγελµατικό λογαριαµό. Καλό είναι µάλιστα, 
να αναρωτηθούν, όταν τους πιέζει κάποιος να κάνουν 
επαγγελµατικό λογαριασµό, για ποιο λόγο τους πιέζει; 

Συναλλαγές
Στον Επαγγελµατικό 

Λογαριασµό οι υπόχρεοι 
αποδέχονται συναλλαγές 

µε ηλεκτρονικά µέσα

Προαιρετικό
∆εν συµπεριλαµβάνονται 
οι αγρότες στην υποχρέ-
ωση για τους επαγγελµα-

τικούς λογαριασµούς

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ»
Έχει ανοίξει το σύστηµα και 

λειτουργεί για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων. 

Φροντίστε  τώρα, πριν βγείτε 
ολοκληρωτικά για τις δουλειές 

σας, να τακτοποιήσετε τη 
φορολογική αυτή υποχρέωση.

Χειρόγραφος πίνακας προσωπικού 
για την απασχόληση εργατών

Είτε οι αγρότες έχουν πολλά λεφτά και δεν τους 
νοιάζει, ή κάτι άλλο γίνεται. ∆εν εξηγείται 
διαφορετικά το ότι, φωνάζω 3 χρόνια τώρα ότι 
πρέπει να καταργηθεί  η υποχρέωση υποβολής 
χειρόγραφου πίνακα προσωπικού στην 
Επιθεώρηση Εργασίας για τους εργάτες γης και 
κανείς από τους αγρότες δε νοιάζεται. Κανείς, 
τόσες επιτροπές, οργανώσεις διεπαγγελµατικές, 
κλπ, δεν αγγίζει κανέναν τα πρόστιµα που πέφτουν;





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Επιπλέον πόρους 12,2 δις, σε ετήσια 
βάση και 200.000 νέες θέσεις εργασί-
ας µπορεί να εξασφαλίσει ο αγροτικός 
κλάδος της Ελλάδας µέσα στα επόµε-
να χρόνια, εφόσον η χώρα καταφέρει 
να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό µέσο ό-
ρο στο κοµµάτι της τυποποίησης και 
της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότη-
τας στον πρωτογενή τοµέα. Το παρα-
πάνω υποστήριξε ο γενικός γραµµα-

τέας του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, Χαράλαµπος 
Κασίµης, σε ειδική εκδήλωση σχετι-
κή µε τις παγκόσµιες προκλήσεις του 
αγροδιατροφικού τοµέα που διοργά-
νωσε στις 19 Απριλίου το Ελληνογαλ-
λικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµε-
λητήριο υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην πρώτη 
ενότητα της ηµερίδας µε γενικότερο 
θέµα: «Τοµέας τροφίµων, Πυλώνας 
ανάπτυξης», τοποθετήθηκε ο κ. Κασί-
µης πάνω στις προοπτικές και στρατη-

γικές ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα 
στην Ελλάδα µε τον κατάλληλο επεν-
δυτικό σχεδιασµό.

Όπως υποστήριξε, ο κλάδος διαθέ-
τει µεγάλη δυναµική και σε αντίθεση 
µε τα όσα υποστηρίζουν αρκετοί, έ-
δειξε πως κατά την διάρκεια της κο-
ρύφωσης της οικονοµικής κρίσης, α-
ντιστάθηκε καλύτερα από κάθε άλλον 
κλάδο, σε ό,τι αφορά την απασχόλη-
ση αλλά και την ανάκαµψη των εξα-
γωγών, µε τα προϊόντα αγροδιατρο-
φής να συνιστούν πλέον το 20% των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας. Ω-
στόσο επεσήµανε πως «έχουµε µεί-
νει  πίσω σε τοµείς όπως είναι η προ-
στιθέµενη αξία στο παραγόµενο προϊ-

όν, παρουσιάζοντας της χαµηλότερες 
επιδόσεις στο κοµµάτι αυτό στην Ευ-
ρώπη, αλλά και στο κοµµάτι των δι-
ακλαδικών συνδέσεων». «Οι προο-
πτικές είναι εδώ» συνέχισε, εξηγώ-
ντας πως προσπάθειες προς την κα-
τεύθυνση της µείωσης της ψαλίδας, 
αφήνουν τα περιθώρια παραγωγής 
επιπλέον 12,2 δις ετησίως και του α-
νοίγµατος νέων θέσεων εργασίας.

Μάλιστα είπε πως η επιδίωξη των 
παραπάνω θα βρεθούν στον πυρήνα 
του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για 

Περιθώρια 12,2 δις 
ετησίως από τον 
πρωτογενή τομέα
Στόχος η επίτευξη του ευρωπαϊκού μέσου όρου τυποποίησης

Νέα ΚΑΠ 
Το χαµένο έδαφος σε σχέση 
µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

έρχονται να καλύψουν επι-
χειρησιακές προτεραιότητες 
των Στρατηγικών Σχεδίων

Η Delphine Letendart εξέφρασε το ενδιαφέρον της Groupama 
Assurances Mutuelles να µεταφέρει την εµπειρία και την τεχνογνωσία 
της στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και στην Ελλάδα. 

Συντονιστής του φόρουµ που διοργάνωσε στις 19 Απριλίου το 
Ελληνογαλλικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ήταν 
ο εκδότης και διευθυντής της Agrenda, Γιάννης Πανάγος (δεξιά).

Ένα κίνηµα 
κατά το οποίο 
οι καταναλω-
τές βάζουν 
τις προδια-
γραφές των 
προϊόντων και 
οι παραγωγοί 
υλοποιούν 
είναι η Μάρκα 
του Κατανα-
λωτή. Μάλιστα 
το 92% των 
καταναλωτών 
βάζουν ως 
προτεραιόιτη-
τα µια δίκαιη 
τιµή για τον 
παραγωγό. 
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την επερχόµενη  ΚΑΠ. 
Αναφορικά µε αυτό, εξήγησε πως 

στις σκέψεις της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου υπάρχουν ορισµένες επι-
χειρησιακές προτεραιότητες. Η µια εξ 
αυτών σχετίζεται µε την ενίσχυση της 
παραγόµενης προστιθέµενης αξίας και 
η στήριξη των διακλαδικών συνδέσε-
ων της γεωργίας µε τους υπόλοιπους 
τοµείς. «Είναι αδιανόητο η παραγω-
γή της Κρήτης να µην απορροφάται 
από τον τουρισµό του νησιού» σχολί-
ασε σχετικά ο κ. Κασίµης, συµπληρώ-

νοντας πως στην Ελλάδα µόλις το 10% 
της αγροτικής παραγωγής απορροφά-
ται από άλλους κλάδους όταν στην Ι-
ταλία το ποσοστό αυτό αγγίζει το 60%.

Κοινοπραξία παραγωγών 
και καταναλωτών φέρνει 
νέο αέρα στα τρόφιμα 

Εξαγωγές
Το 20% των εξαγωγών της 
χώρας καταλαµβάνουν τα 
αγροτικά αγαθά, απόδειξη 

του αναπτυξιακού ρόλου της 
γεωργίας στην οικονοµία

Τον ενδιαφέρον στην αίθουσα µο-
νοπώλησε η παρουσίαση ενός γαλ-
λικής εµπνεύσεως κινήµατος, της 
µάρκας του καταναλωτή. Πρόκειται 
για ένα καινοτόµο µοντέλο σχεδι-
ασµού, παραγωγής, συσκευασίας 
και διανοµής αγροτικών τροφίµων, 
µε κατευθύνσεις και προδιαγραφές 
που θέτουν οι ίδιοι οι καταναλω-
τές τους παραγωγούς. Ο Laurent 
Chabanne εµπνευστής της ιδέας 
και ο Χαράλαµπος Κώτσου, συνι-
δρυτής και συντονιστής της Μάρ-
κας του Καταναλωτή «Ποιος είναι 
το Αφεντικό;», ανακοίνωσαν από το  
βήµα της εκδήλωσης, πως η οµάδα 
τους του έχει δεδηλωµένη τη συµ-
µετοχή δυο αλυσίδων που έχουν 
δεσµευθεί ότι θα στηρίξουν το εγ-
χείρηµα. Μάλιστα όπως εξήγησε ο 
τελευταίος, οι αλυσίδες αυτές προ-
τίθενται να έλθουν οι ίδιες σε επι-
κοινωνία µε τις βιοµηχανίες προκει-
µένου να προχωρήσουν τις διαδι-
κασίες παραγωγής ξεκαθαρίζοντας 
πως δεν υπάρχει µεγάλο  επιχειρη-
µατικό ρίσκο, αφού «εµείς είµαστε 
από πίσω και θα αγοράσουµε». Το 
γάλα, το ελαιόλαδο και η φέτα βρί-
σκονται στην κορυφή των κατανα-
λωτικών προτιµήσεων του ελληνι-
κού κοινού από µια λίστα βασικών 
προϊόντων αγροδιατροφής

Το ενδιαφέρον της Groupama 
Assurances Mutuelles να µεταφέ-
ρει την εξηκονταετή εµπειρία και τε-
χνογνωσία της στην ασφάλιση της 
αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα 

εξέφρασε εκ µέρους του γαλλικού 
κολοσσού η Delphine Letendart, α-
ναφέροντας πως «υπάρχουν εξελί-
ξεις και αυξανόµενη δυναµική πά-
νω στον τοµέα κλειδί που είναι η 
αγροτική παραγωγή, και για αυτό 
στόχος µας είναι να αυξηθεί η πα-
ρουσία µας στην Ελλάδα». Μάλι-
στα ένα µεικτό σύστηµα ασφάλι-
σης, προϊόν συνέργειας δηµόσι-
ων υπηρεσιών και ιδιωτικών εται-
ρειών βρέθηκε από νωρίς στην α-

τζέντα της παρούσας ηγεσίας του Υ-
πΑΑΤ, µε τον κ. Κασίµη να αποδίδει 
την µη εκµετάλλευση τέτοιων εργα-
λείων σε ιδεολογικούς φραγµούς 
που δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη 
µιας τέτοιας κουλτούρας.   

 «∆εν υπάρχει τίποτα πιο σηµα-
ντικό  από τον πρωτογενή τοµέα» 
υποστήριξε ο γενικός διευθυντής 
της LYDA ΑΕ, Christophe Duplan, 
ο οποίος έθιξε το ζήτηµα της γε-
ωργικής απόδοσης µέσω προϊό-
ντων θρέψης φυτών. Ο πληθυσµός 
της γης που αυξάνεται, η διαχείρι-
ση του νερού τα αποθέµατα του ο-
ποίου µειώνονται, η ποιότητα των 
γαιών, το περιβάλλον εν γένει και 
ο σύγχρονος κανόνας του να πα-
ράγει κανείς περισσότερα µε λιγό-
τερα, είναι οι βασικές προκλήσεις 
της εποχής στην οποία ζούµε, σύµ-
φωνα µε τον ίδιο. «Ο γεωργός εί-
ναι στο επίκεντρο της συζήτησης, 
είναι κεφάλαιο στο οποίο πρέπει 
να επενδύσουµε» ανέφερε. 

Στην ίδια ενότητα, η δρα Θω-
µαή Νικολή, διευθύντρια του Ερ-
γαστηρίου Εδαφολογίας και Φυλ-
λοδιαγνωστικής, στο Μεσογειακό 
Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων θα 
αναλύσει την αύξηση της γεωργι-
κής παραγωγής και τη διατήρηση 
της ποιότητας του εδάφους.  Στα 
agro-logistics ως µοχλό ανάπτυ-
ξης για τον πρωτογενή τοµέα ανα-
φέρθηκε η πρόεδρος του Ινστιτού-
του Γεωπονικών Επιστηµών Άννα 
Μαρία Γιάντση.

Κεφάλαιο
«Ο γεωργός είναι κεφά-

λαιο στο οποίο πρέπει 
να επενδύσουµε», είπε ο 
γενικός διευθυντής της 
LYDA AE, Christophe 

Duplan

Ο Laurent Chabanne είναι ο εµπνευστής της ιδέας La Marque du 
Consommateur «C’est qui le patron?», ο οποίος ανέφερε πως στη 
Γαλλία το 12% των καταναλωτών εµπιστεύεται τη µάρκα του.

Ζητήµατα που αφορούν το σήµερα της αγροτικής παραγωγής, καθώς και 
οι προκλήσεις του µέλλοντος βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, 
µε τους συνοµιλητές να τονίζουν την αξία του πρωτογενή τοµέα.
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Διεθνείς τιμές κλονίζουν 
γίγαντες των εμπορευμάτων

 Εμπορικές διαμάχες έχουν διαταράξει την παγκόσμια ροή αγαθών
 Σημάδι η αποχώρηση του επικεφαλής του κολοσσού σιτηρών ADM

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τα κύµατα ξηρασίας στη Νότιο Αµερική και οι εµπο-
ρικές διαφωνίες ανάµεσα στις ΗΠΑ και χώρες στις 
οποίες κατευθύνονταν οι µεγαλύτερες ποσότητες 
προϊόντων όπως η Κίνα και το Μεξικό, επέφεραν 
αστάθεια στις αγροτικές αγορές. Αφού προηγήθη-
καν χρόνια χαµηλών τιµών ως απόρροια µεγάλης 
συγκοµιδής, οι αγορές έδειχναν σηµάδια αναζωο-
γόνησης, γεγονός που είχε τύχει θετικής υποδοχής 
από τους επενδυτές εµπορευµάτων. Ωστόσο, τους 
τελευταίους µήνες µεγάλοι παίκτες του κλάδου ό-
πως η ADM, η Cargill και η Bunge, η Louis Dreyfus 
και ο όµιλος Gavilon, δέχονται πιέσεις από τις µει-
ωµένες αµερικανικές εξαγωγές και τις επιβαρυµέ-
νες τιµές από τις εµπορικές διαµάχες που έχουν δι-
αταράξει την παγκόσµια ροή αγαθών.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Dow Jones, ο υπεύ-
θυνος της εταιρείας Archer Daniels Midland για τα 
σιτηρά αποχωρεί καθώς ο κολοσσός στη γεωργία 
αναδοµεί τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, 

µπροστά στο φάσµα µιας αγροτικής οικονοµίας γε-
µάτης προκλήσεις, µια αλλαγή που εντάσσεται σε 
µια σειρά αναδιοργανώσεων που συναντάται και σε 
άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες. Ο Wes Uhlmeyer, 
επικεφαλής του τµήµατος της ADM για το στάρι ε-
πέλεξε να αποχωρήσει από την εταιρεία για προ-
σωπικούς λόγους, όπως υποστηρίζεται, και όχι ε-
ξαιτίας διαφωνίας πάνω σε στρατηγικές επιλογές.

Η Cargill, µέσα στο µήνα ανέθεσε στο επί µακρόν 
διοικητικό της στέλεχος Joe Stone την εποπτεία της 
παγκόσµιας αγροτικής εφοδιαστικής αλυσίδας της 
µε πλήθος ανακατατάξεων να συνεχίζονται. Σηµει-
ωτέον, η ADM ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι τα 
κέρδη τριµήνου της µειώθηκαν κατά 60%, εν µέ-
ρει λόγω των χαµηλότερων εσόδων της µονάδας 
των σιτηρών της, που κατέγραψε έναν εξαιρετικά 
µικρό όγκο εξαγωγών σόγιας στην Κίνα. Η Bunge 
τον ίδιο µήνα ανέφερε απώλεια εσόδων τριµήνου 
ύψους 65 εκατ. δολαρίων. Τον Μάρτιο η Cargill ση-
µείωσε το σχεδόν ανύπαρκτο αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον από πλευράς Κίνας για την αυξηµένες ποσότη-
τες αµερικανικής σόγιας το 2018.

Τη µεσογειακή διατροφή επιλέγουν οι τουρίστες 
που φθάνουν στη χώρα µας και αυτό αξιοποιεί στο 
έπακρο για επέκταση της δραστηριότητας της η οι-
κογενειακή επιχείρηση «Αγρόκηπος Χαλβατζή, µέ-
σω του προγράµµατος συµβολαιακής γεωργίας αλ-
λά και συµβολαιακής τραπεζικής µε την Τράπεζα 
Πειραιώς. Μάλιστα, ο ξενοδοχειακός όµιλος Hotel 
Brain Capital ΑΕ έχει εντάξει στους καταλόγους του 
την ευρεία γκάµα από τα καινοτόµα προϊόντα της 
«Αγρόκηπος Χαλβατζή», τα οποία γίνονται γνω-
στά στους επισκέπτες, οι οποίοι  θα µπορούν να τα 
αναζητούν, είτε στην τοπική αγορά, είτε στις αγο-
ρές  της χώρας τους. Όπως εξηγεί ο Βασίλης Χαλ-
βατζής τα έτοιµα προϊόντα «Αγρόκηπος Χαλβατζής» 

είναι φροντισµένα από τον αγρό και το σπόρο µέ-
χρι το τελικό προϊόν, στο ράφι του σούπερ µάρκετ 
και προσθέτει «για να το εξασφαλίσει αυτό η εται-
ρία προχώρησε στην καθετοποίηση της παραγωγής. 
Συνεργαζόµαστε µε οµάδα αγροτών, που διαρκώς 
µεγαλώνει. Ετησίως, καλλιεργούν πάνω από 1.000 
στρέµµατα. Πρόκειται για «συµβολαιακή» παραγω-
γή. Ο σπόρος, ο γεωπόνος, η επίβλεψη, δηλαδή τα 
πάντα περνούν από την εταιρεία µας». Παράλλη-
λα, η εταιρεία ενισχύει την εξαγωγική δραστηριό-
τητα της, καθώς όπως λέει ο κ. Χαλβατζής «η βελ-
τίωση της διείσδυσης στην αµερικανική αγορά εί-
ναι ένα ακόµα βήµα. Ξεκινήσαµε προ διετίας και 
συνεχίζουµε να µπαίνουµε σε αλυσίδες.

Προϊόντα της «Αγρόκηπος Χαλβατζή» στο μενού 
των τουριστών μέσω συμβολαιακής με Πειραιώς 

Περιορισµένες ζηµιές στο 
Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη

Περιορισµένης έκτασης υλικές ζηµίες σε 
τµήµα αποθήκης και σε γεωργικά οχήµατα στην 

περιοχή της Καλής Βρύσης στην ∆ράµα της εταιρείας 
Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε., προκλήθηκαν από 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 16/4/2019. 
Ειδικότερα, η εισηγµένη ανακοίνωσε ότι η παραγωγική 
λειτουργία της εταιρείας ουδόλως επηρεάζεται από την 
πυρκαγιά και συνεχίζεται απρόσκοπτα καθώς δεν 
προκλήθηκε οποιαδήποτε ζηµία στις παραγωγικές της 
εγκαταστάσεις, και δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
«έγραψαν» στις παραγγελίες α’ 
τριµήνου της DowDuPont
Η DowDuPont ανακοίνωσε πως αναµένει τις αγροτικές 
της δραστηριότητες να διαµορφωθούν χαµηλότερα 
των εκτιµήσεων στο α΄ τρίµηνο, καθώς οι δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν την παράδοση 
σπόρων στις αρχές Απριλίου. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες αναµένεται τώρα να καταγράψουν 
πωλήσεις 3,4 δισ. δολαρίων και τα λειτουργικά 
EBITDA στα 665 εκατ. δολάρια, χαµηλότερα 11% και 
25% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος αντιστοίχως.

Τέσσερα βραβεία για τη σειρά οσπρίων 
«Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη»
Η ΑΒ Βασιλόπουλος τιµήθηκε µε 4 Αργυρά Βραβεία 
Ποιότητας για τη σειρά οσπρίων «Η ΑΒ Κοντά στην 
Ελληνική Γη», στο πλαίσιο της ∆ιοργάνωσης Monde 
Selection Awards 2019. Πιο είναι: οι Φακές 
Φαρσάλων, τα Φασόλια Γίγαντες Πρεσπών Φλώρινας 
ΠΓΕ, τα Φασόλια Φαρσάλων και τα Ρεβίθια Λάρισας.

Ο καιρός επίσης 
εµπόδισε τη 
διακοµιδή 
εµπορευµάτων της 
ADM.

Σήµερα το 8% του τζίρου 
της «Αγρόκηπος Χαλβατζή»  
είναι προϊόντα που φθάνουν 

στην Αµερική µία αγορά 
που ξεκίνησε για αυτήν 

προ διετίας και στην οποία 
συνεχίζει δυναµικά την 

προσπάθειά της.

ΝΕΑ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην καλλιέργεια επιτραπέζιας ντο-
µάτας στρέφονται, για πρώτη φορά 
στην ιστορία τους φέτος, ο συνεται-
ρισµός του «ΑΣΠΟ Ράχης» και η Ο-
µάδα Παραγωγών «Ολύµπου Πε-
διάς» του «ΣΠΕΚΟ Βροντούς», α-
πό την Περιφερειακή Ενότητα Πι-
ερίας, αναζητώντας εναλλακτική 
για υποκατάσταση της καπνοκαλ-
λιέργειας, που ακολουθεί φθίνου-
σα πορεία στην ευρύτερη περιοχή.

Στην περίπτωση του «ΑΣΠΟ Ρά-
χης», η οργάνωση θα «τεστάρει» την 
καλλιέργεια αρχικά µε 30 στρέµ-
µατα, ενώ αντίστοιχα στην «Ολύ-
µπου Πεδιάς» το πλάνο «γνωριµί-
ας» µε την υπαίθρια ντοµάτα, προ-
βλέπει για αρχή 40 στρέµµατα. Ε-
φόσον όλα πάνε καλά καλλιεργη-
τικά κι εµπορικά, αµφότερες οι ορ-
γανώσεις, την επόµενη σεζόν σχε-
διάζουν να εισέλθουν πολύ πιο δυ-
ναµικά στην καλλιέργεια.

«Είναι η πρώτη φορά που επιχει-
ρούµε µε την ντοµάτα και σκοπός 
µας είναι να αποκτήσουµε ως ορ-
γάνωση µια ακόµη βάρκα να πατά-
µε, εκτός από το κεράσι, στο οποίο 
έχουµε µεγάλη εµπειρία», είπε στην 
Agrenda ο Κώστας Μπίνιας, πρόε-
δρος του «ΑΣΠΟ Ράχης». Στο εγχεί-
ρηµα, σε πρώτη φάση, εµπλέκονται 
ορισµένα από τα 70 µέλη του ΑΣ-
ΠΟ Ράχης, τα οποία καλλιεργούν 

περί τα 1.000 στρέµµατα στη Ρά-
χη του Λόφου Πιερίας, κατά βάση 
µε κερασιές. Οι φυτεύσεις άρχισαν 
γύρω στις 20 Απριλίου, µε δύο δια-
φορετικές ποικιλίες, σε αραιά αλ-
λά και πιο πυκνά σχήµατα, µε φυτά 
που τα προµηθεύτηκε ο συνεταιρι-
σµός από φυτώρια της Πιερίας και 
τα Γιαννιτσά της Πέλλας.

Το προϊόν, που θα προκύψει, θα 
τυποποιείται στο συσκευαστήριο της 
οργάνωσης και από εκεί θα διοχε-
τεύεται στα σούπερ µάρκετ και άλ-
λες αγορές στην Ελλάδα.

Φυτεύσεις τη Μ. Εβδοµάδα και 
από την «Ολύµπου Πεδιάς»

Παρόµοιος είναι ο προγραµµα-
τισµός για την επέκταση δραστη-
ριότητας στην υπαίθρια ντοµάτα 
και της οµάδας παραγωγών «Ο-
λύµπου Πεδιάς», η οποία απαρτί-
ζεται από 52 µέλη και λειτουργεί 
κάτω από την οµπρέλα του ΣΠΕ-
ΚΟ Βροντούς Πιερίας. Για την πρώ-
τη χρονιά από την οργάνωση α-
γοράστηκαν περίπου 17.500 φυ-
τά, δύο ποικιλιών υπαίθριας ντο-
µάτας, και ξεκίνησαν να φυτεύο-
νται µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, 
σε περίπου 40 στρέµµατα. «Συµ-
µετέχει µια µικρή οµάδα παραγω-
γών µελών µας, οι οποίοι έχουν 
τη διάθεση να ρισκάρουν και να 
δουν στην πράξη εάν αποδίδει ή 
όχι η καλλιέργεια», επισήµανε 
στην Agrenda ο πρόεδρος της «Ο-

λύµπου Πεδιάς», Χρήστος Βάγιας.
«Θα είναι πιστοποιηµένα τα προ-

ϊόντα, ο καταναλωτής θα γνωρίζει 
τί βάζει στο πιάτο του», µας είπε ο 
κ. Βάγιας και πρόσθεσε πως «εφό-
σον πάει καλά το πείραµα φέτος 
δεν το συζητάµε, βλέποντας τις τι-
µολογήσεις και τα έσοδα, πιστεύω 
ότι θα υπάρξουν παραγωγοί, οι ο-
ποίοι θα µπουν ακόµη πιο δυνα-
µικά στο παιχνίδι». Ο κ. Βάγιας, 
υπογράµµισε πως, σύµφωνα µε 
τους υπολογισµούς που έχουν γί-
νει στην Οργάνωση, εάν η εκκα-
θάριση «καθίσει» στα 30 λεπτά το 
κιλό, µε µια κανονική στρεµµα-
τική απόδοση και χωρίς προβλή-
µατα µε ασθένειες, η καλλιέργεια 
µπορεί να αποφέρει ένα ικανοποι-
ητικό εισόδηµα στον παραγωγό.

Προγραµµατισµός
συγκοµιδής  10-15 Ιουλίου

«Το κόστος παραγωγής, ανάλο-

γα το σχήµα φύτευσης που θα ε-
πιλεγεί, προϋπολογίζεται σε 500 
- 600 ευρώ το στρέµµα και εκτός 
της αγοράς του έτοιµου φυτού, την 
προετοιµασία του χωραφιού, αλ-
λά και την φυτοπροστασία, προϋ-
ποθέτει επίσης δηµιουργία εγκα-
τάστασης για πότισµα και στήρι-
ξη», εξήγησε ο κ. Μπίνιας στην 
Agrenda. Τόνισε δε, πως ο προ-
γραµµατισµός είναι η συγκοµιδή 
να αρχίσει στις 10 - 15 Ιουλίου και 
να κρατήσει περίπου ένα µήνα, µε 
την προσδοκώµενη παραγωγή να 
εκτιµάται πως θα φτάσει πάνω – 
κάτω τους 250 τόνους. Το σχήµα 
φύτευσης που επέλεξαν τα µέλη 
της Ολύµπου Πεδιάς είναι κυρί-
ως το αραιό, προκειµένου να επι-
τρέπεται η εκµηχάνιση της καλλι-
έργειας, αν και µε την πυκνή φύ-
τευση, η απόδοση είναι µεγαλύτε-
ρη και µπορεί να φτάσει έως τους 
6,5-7 τόνους.

Ο Χρήστος Βάγιας πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών «Ολύµπου Πεδιάς». Η «Ολύµπου Πεδιάς» βρίσκεται υπό την οµπρέλα της ΣΠΕΚΟ Βροντούς που διαθέτει συνολικά 340 µέλη.

Ο Κώστας Μπίνιας, προεδρος του «ΑΣΠΟ Ράχης» δήλωσε στην 
Agrenda πως η ντοµάτα επιλέχθηκε, γιατί ο καπνός χρόνο µε το 
χρόνο εγκαταλείπεται από τους παραγωγούς.

Δοκιμάζουν πρώτη 
φορά ντομάτα 
Ράχη και ΣΠΕΚΟ

  Σε υπαίθριες φυτεύσεις προχώρησαν οι δύο 
αγροτικές οργανώσεις  που βγάζουν τον καπνό

Καλλιέργεια 
Η ντοµάτα δεν είναι 

εύκολη καλλιέργεια. Για 
να βγάλει το επιθυµητό 
αποτέλεσµα θέλει τον 

παραγωγό πάνω από το 
χωράφι, επισηµαίνει ο 

πρόεδρος της «Ολύµπου 
Πεδιάς», κ. Βάγιας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µια εποχή που ο ανταγωνισµός είναι έντο-
νος, οι διακυµάνσεις µικρές και τα περιθώρια 
κέρδους ελάχιστα, οι ανακατατάξεις στο διεθνές 
εµπόριο είναι µεγάλες. Ενισχύονται βέβαια από 
µονοµερείς αποφάσεις σαν και αυτές που πυ-
ροδότησε ο πρόεδρος Τραµπ πριν από ένα χρό-
νο περίπου, εκείνες µε τις οποίες απάντησε η 
Κίνα, καθώς και αυτές µε τις οποίες η Ευρώπη 
µπαίνει και αυτή δυναµικά στον φαύλο κύκλο 
των δασµολογικών επιθέσεων που οδηγούν σε 
νέες αβεβαιότητες. Το µοµέντουµ ευνοεί  ορι-
σµένους, όπως για παράδειγµα η Βραζιλία η ο-
ποία έσπευσε να καλύψει το αµερικανικό κενό 
στην Κίνα µε την δική της σόγια και βαµβάκι, ή 

οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας που αύξησαν 
τις αποστολές σιτηρών τους και εξασφάλισαν 
συν τοις άλλοις ελκυστικότερες τιµές.

Φαίνεται από αυτά ότι ο συσχετισµός δυ-
νάµεων στην παγκόσµια οικονοµία αλλά-
ζει, οι λυκοφιλίες διαλύονται ή µάλλον δεί-
χνουν την πραγµατική τους υπόσταση, που 
υπόκειται στους κανόνες της ελεύθερης α-
γοράς. Τώρα αν αυτό δεν είναι προσχεδια-
σµένο για να ταρακουνηθούν τα νερά του 
παγκόσµιου εµπορίου, τότε απλώς εµφανί-
ζεται και µεγεθύνεται µια απειλή από την ο-
ποία οι ανίσχυροι θα βγουν χαµένοι. 

Όλο αυτό έρχεται και στη χώρα µας, καθώς δι-
αµορφώνονται ή βρίσκονται υπό διαµόρφωση 
νέες συνθήκες σε αγορές συγκεκριµένων αγρο-
τικών προϊόντων, στις οποίες είχε µε κόπο απο-

κτηθεί µια αξιόλογη θέση που τώρα απειλείται. 
Η υπόθεση ξεκινά µε την ελιά, το περασµέ-

νο καλοκαίρι, όταν η Ουάσιγκτον επικαλούµε-
νη παράνοµες επιδοτήσεις της ΚΑΠ, αύξησε 
τους δασµούς για τις ισπανικές επιτραπέζιες 
ελιές. Τα απόνερα των µέτρων αυτών, ακου-
µπούν και την Ελλάδα, αφού παράλληλα οι 
ΗΠΑ επέβαλαν αυστηρότερους φυτοϋγειονο-
µικούς ελέγχους, αποκλείοντας προς εξαγω-
γή ποσότητες ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς. 
Στην συνέχεια ήρθε η απειλή για τη φέτα, η 
οποία πέρα από τα προβλήµατα που βιώνει 
ούτως ή άλλως λόγω της καταστρατήγησης 
του ΠΟΠ, βρίσκεται και αυτή κάτω από την 
δαµόκλειο σπάθη των δασµών, αν και προ-
σωρινά όπως έγινε γνωστό λύθηκε προσωρι-
νά το θέµα, µε διπλωµατικό τρόπο. 

Οι λυκοφιλίες καταδικάζουν 
σε αβεβαιότητα τα αγροτικά
Αλλάζουν οι ισορροπίες σε βαμβάκι, ελιά, φιστίκι, φέτα, σιτηρά και φρουτολαχανικά 
με ήδη υφιστάμενες ή δρομολογημένες οικονομοπολιτικές κυρώσεις παγκοσμίως

Ελλάδα
∆ιαµορφώνονται ή βρί-

σκονται υπό διαµόρφωση 
νέες συνθήκες σε αγορές 

συγκεκριµένων αγροτικών 
προϊόντων, στις οποίες 

είχε µε κόπο αποκτηθεί µια 
αξιόλογη θέση που τώρα 

απειλείται
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Εν μέσω έντονων 
διασταυρούμενων 
«φιλικών» πυρών οι 
ελληνικές εξαγωγές
Υποχρεωμένη σε μια κοινή κοινοτική στρατηγική η κυβέρνηση που 
όμως θέλει ταυτόχρονα να διατηρήσει τις καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η στρατηγική και η πολιτική της ελ-
ληνικής κυβέρνησης για ένα ενδεχό-
µενο επιβολής δασµών από τις ΗΠΑ 
σε µια σειρά αγροτικών προϊόντων, 
ως συνέπεια της διαµάχης για τις ε-
πιδοτήσεις σε εταιρείες κατασκευής 
αεροσκαφών, επιχειρήθηκε να προ-
σεγγιστεί σε διυπουργική σύσκεψη 
στο ΥπΑΑΤ, µε τη συµµετοχή παρα-
γωγικών φορέων.

Η σύσκεψη αυτή έλαβε χώρα δυο 
µόλις µέρες µετά από την ανακοί-
νωση των προθέσεων της Κοµισιόν 
να απαντήσει µε δασµούς αξίας 20 
δις δολαρίων στην Ουάσιγκτον, η ο-
ποία πρώτη, σχεδόν δέκα µέρες νω-
ρίτερα δηµοσίευσε την δική της λί-
στα µε προϊόντα που θα καταστούν 
µη ανταγωνιστικά στις αγορές των 
ΗΠΑ, εξαιτίας αυξηµένης φορολό-
γησης. Ανάµεσα στα προϊόντα, αυ-
τά που καίνε την Ελλάδα, είναι οι ε-
λιές, το ελαιόλαδο, το κρασί και γα-
λακτοκοµικά προϊόντα, κυρίως τυριά. 

Στόχος της πρώτης αυτής σύσκε-
ψης ήταν να τοποθετηθούν όλες οι 
ενδιαφερόµενες πλευρές σχετικά µε 
το ποια πολιτική και στρατηγική θα 
πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική 
κυβέρνηση, µέσα σε αυτό το ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητο και ρευστό περιβάλλον 
που απειλεί ευθέως την πορεία των 
ελληνικών εξαγωγών.

Εκτός από τον Υπουργό, Σταύρο 

Αραχωβίτη και τους δύο Γενικούς 
Γραµµατείς του ΥπΑΑΤ, Νίκο Αντώ-
νογλου και Χαράλαµπο Κασίµη, συµ-
µετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες 
των Υπουργείων Εξωτερικών και Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης, καθώς και 
εκπρόσωποι φορέων, όπως: Εθνική 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέ-
λου και Οίνου, Σύνδεσµος Ελληνι-
κών Βιοµηχανιών Τυποποίησης Ε-
λαιολάδου, Πανελλήνια Ένωση Με-
ταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων 
Επιτραπέζιας Ελιάς, Σύνδεσµος Ελ-
ληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκο-
µικών Προϊόντων.

«Οι σχέσεις της Ελλάδας σαν χώρα 
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµε-
ρικής βρίσκονται στο καλύτερο επί-

πεδο που έχουν βρεθεί ποτέ ενδεχο-
µένως ιστορικά, έχουµε πολύ καλές 
διπλωµατικές σχέσεις, έχουµε πολύ 
καλές εµπορικές σχέσεις, δεν θέλου-
µε να τις διαταράξουµε» δήλωσε σχε-
τικά ο κ. Αραχωβίτης, συµπληρώνο-
ντας πως οι κινήσεις είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικές αφού πρόκειται για «έ-
ναν πόλεµο ο οποίος δεν αφορά ά-
µεσα την Ελλάδα, αλλά η χώρα µας 
βρίσκεται να πλήττεται, τα ελληνι-
κά προϊόντα πλήττονται». Βέβαια οι 
καλές σχέσεις µε τις ΗΠΑ, τις οποί-
ες επικαλείται ο υπουργός, δεν αρ-
κούν για να εξασφαλίσουν  την κα-
λή τύχη των ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων στην άλλη όχθη του Ατ-
λαντικού. Αυτό γιατί, όπως άλλω-
στε σηµειώνει και ο ίδιος,  θα δια-
µορφωθεί µια κοινή θέση απέναντι 
στην αµερικανική πλευρά. «Το µέ-
τωπο που θα διαµορφωθεί θα είναι 
κοινό ευρωπαϊκό µέτωπο» είπε χα-
ρακτηριστικά.

Ωστόσο, ποιών χωρών του µπλοκ 
τα συµφέροντα θα εξυπηρετηθούν; 
Η σύγχρονη ιστορία έχει δείξει πως 
στις διπλωµατικές περιπέτειες των 
Βρυξελών, η βαριά βιοµηχανία της 
κεντρικής Ευρώπης είναι αυτή που 
έχει προτεραιότητα. Στην περίπτωση 
του ρωσικού εµπάργκο τα γερµανι-
κά αυτοκίνητα δεν έχασαν τη θέση 
τους στην αγορά της Ρωσίας. Ήταν 
τα φρούτα και τα λαχανικά του ού-
τως ή άλλως αδύναµου ευρωπαϊκού 
νότου που την πλήρωσαν. 

Το µεγαλύτερο χτύπηµα από τις 
αµερικανικές προθέσεις για δα-
σµούς, κατά πάσα πιθανότητα 
θα το δεχθούν οι παραγωγοί ε-
λαιολάδου της ΕΕ, καθώς περισ-
σότερο από το ένα τρίτο των ε-
ξαγωγών ελαιολάδου, προορί-
ζεται για τις ΗΠΑ

Αν και δεν είναι ακόµα τίπο-
τα σίγουρο, καθώς τόσο τα ε-
µπορεύµατα όσο και το µέγε-
θος των δασµών δεν θα καθο-
ριστούν για µερικούς µήνες α-
κόµη, τουλάχιστον µέχρι να α-
ποφανθεί ο ΠΟΕ µέσα στο κα-
λοκαίρι. Οι ευρωπαίοι παρα-
γωγοί ελαιολάδου µπορούν να 
αναµένουν τιµολόγια που θα 
κυµαίνονται από 0,034 δολά-
ρια ανά κιλό έως 0,176 δολά-
ρια ανά κιλό, ανάλογα µε την 
τελική απόφαση. 

Σύµφωνα µε την Eurostat, το 
35% των ευρωπαϊκών εξαγωγών 

ελαιολάδου έφτασαν σε αµερι-
κανικά λιµάνια κατά το πρώτο 
οικονοµικό τρίµηνο του 2019, 
µε την αξία αυτών να υπολογί-
ζεται στα 339 εκατ. δολάρια. Η 
Ισπανία πρωτοστάτησε, εξάγο-
ντας 35.323 τόνους. ∆εύτερη 
µε µικρή διαφορά έρχεται η Ι-
ταλία µε 30.898 τόνους. Η Ελ-
λάδα έστειλε κατά το ίδιο διά-
στηµα περί τους 3.506 τόνους, 
ενώ η Πορτογαλία 1.410 τό-
νους. Σηµειώνεται πως κατά την 
εµπορική περίοδο 2017/18, οι 
χώρες της ΕΕ εξήγαγαν συνολι-
κά 194.570 τόνους ελαιολάδου 
στις ΗΠΑ, µε εκτιµώµενη αξία 
κοντά στα 1 δις. δολάρια. 

Λιγότερο ανταγωνιστικό το 
αµερικανικό φιστίκι στην ΕΕ 

Αν και θα βρίσκεται σε δη-
µόσια διαβούλευση µέχρι τις 
31 Μαΐου, η λίστα της ΕΕ αξί-

Στο ελαιόλαδο η Ευρώπη 
απαντά με φιστίκια και τρακτέρ

Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ 
ήταν ανέκαθεν σε καλό επίπεδο. 

∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ

11
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ελαιολάδου έφτασαν σε αµερι-
κανικά λιµάνια κατά το πρώτο 
οικονοµικό τρίµηνο του 2019, 
µε την αξία αυτών να υπολογί-
ζεται στα 339 εκατ. δολάρια. Η 
Ισπανία πρωτοστάτησε, εξάγο-
ντας 35.323 τόνους. ∆εύτερη 
µε µικρή διαφορά έρχεται η Ι-
ταλία µε 30.898 τόνους. Η Ελ-
λάδα έστειλε κατά το ίδιο διά-
στηµα περί τους 3.506 τόνους, 
ενώ η Πορτογαλία 1.410 τό-
νους. Σηµειώνεται πως κατά την 
εµπορική περίοδο 2017/18, οι 
χώρες της ΕΕ εξήγαγαν συνολι-
κά 194.570 τόνους ελαιολάδου 
στις ΗΠΑ, µε εκτιµώµενη αξία 
κοντά στα 1 δις. δολάρια. 

Λιγότερο ανταγωνιστικό το 
αµερικανικό φιστίκι στην ΕΕ 

Αν και θα βρίσκεται σε δη-
µόσια διαβούλευση µέχρι τις 
31 Μαΐου, η λίστα της ΕΕ αξί-

ας 20 δις, περιλαµβάνει αγρο-
τικά αγαθά ελληνικού ενδια-
φέροντος, όπως είναι το φιστί-
κι. Με συνολική ετήσια εθνική 
παραγωγή που κυµαίνεται µε-
ταξύ των 4,5 και 8 χιλ. τόνων 
και µε την εγχώρια κατανάλω-
ση να εκτιµάται κοντά στους 
500 τόνους την χρονιά, το µε-
γαλύτερο µέρος της παραγω-
γής ελληνικού φιστικιού εξά-
γεται. Αν και δεν υπάρχουν ε-
πίσηµα στοιχεία, το 40% µε 50% 
εκτιµάται πως εξάγεται στο ε-
ξωτερικό µε κύριο προορισµό 
την ιταλική και άλλες ευρωπα-
ϊκές αγορές. Έτσι είναι προφα-
νές πως πλήγµα στην τιµή ει-
σαγωγής του αµερικανικού φι-
στικιού στην ΕΕ, θα µπορούσε 
να φέρει σε ακόµα περισσότε-
ρο πλεονεκτική θέση το ελλη-
νικό φιστίκι, το οποίο υπερέχει 
ούτως ή άλλως ποιοτικά. 

Στο ελαιόλαδο η Ευρώπη 
απαντά με φιστίκια και τρακτέρ

Εξαγωγές
 Το 35% των ευρω-
παϊκών εξαγωγών 

ελαιολάδου έφτασαν 
σε αµερικανικά λιµάνια 
κατά το πρώτο οικονο-
µικό τρίµηνο του 2019, 
µε την αξία αυτών να 
υπολογίζεται στα 339 

εκατ. δολάρια

Ξεντύνεται 
από δασµούς 
το βαµβάκι

Από την πρώτη στιγµή 
που ξεκίνησαν οι 
εµπορικές διαµάχες, το 
βαµβάκι µαζί µε την 
σόγια, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο των 
συζητήσεων και 
αναλύσεων. Μάλιστα, η 
κόντρα ΗΠΑ – Κίνας, 
δεν ήταν η µόνη 
οικονοµικοπολιτική 
εξέλιξη που επηρέασε 
την τιµή του βαµβακιού, 
αφού το καλοκαίρι του 
2018, η τουρκική 
οικονοµία άρχισε να 
χάνει την ισορροπία της, 
µε άµεσο αντίκτυπο στις 
ελληνικές εξαγωγές 
βάµβακος. Το τελευταίο 
διάστηµα ωστόσο 
χρηµατιστηριακά το 
προϊόν δείχνει να έχει 
πάρει τα πάνω του. Σε 
αυτό συνέβαλε η θετική 
ανταπόκριση της Κίνας 
για µεγαλύτερες 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ. 
Ουσιαστικά η Κίνα, 
έπειτα και από την 
εξάντληση των κρατικών 
της αποθεµάτων 
βάµβακος και την 
επέκταση της πανώλης 
των χοίρων, φαίνεται 
πως επιχειρεί µια 
σταδιακή µεταφορά των 
δασµών που επέβαλε 
στα αµερικανικά 
αγροτικά προϊόντα, σε 
άλλα αγαθά.  

Φυσικά η αναδιάρθρωση του πα-
γκόσµιου εµπορίου που προω-
θεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα 
έπρεπε να µονοπωλεί το ενδια-
φέρον, δεδοµένου ότι πολιτικής 
φύσεως κυρώσεις εναντίων της 
ΕΕ, βρίσκονται ήδη σε εφαρµογή 
µε αποτέλεσµα το κλείσιµο κοντι-
νότερων αγορών. Πέντε χρόνια 
έχουν περάσει από την επιβολή 
του ρωσικού εµπάργκο στην ει-
σαγωγή προϊόντων διατροφής α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε α-
πάντηση των κυρώσεων που επέ-
βαλε η ∆ύση σε βάρος της Ρωσί-
ας για την Ουκρανία. Η Ελλάδα 
έχει υποφέρει αρκετά από την α-
παγόρευση στα αγροτικά προϊό-
ντα. Ήταν άλλωστε στην πρώτη 
δεκάδα των µεγαλύτερων προµη-
θευτών φρούτων και λαχανικών 
της Ρωσία, εξάγοντας 140.000 
τόνους το 2013. Αυτό ισοδυνα-
µεί µε το 12% των συνολικών ε-
ξαγωγών της χώρας σε φρούτα 
και κηπευτικά.

Βέβαια είναι γνωστό πως τα ελ-
ληνικά προϊόντα βρήκαν άλλο 
τρόπο για να φτάνουν στις ρω-
σικές αγορές, ωστόσο το παρά-
τυπο της υπόθεσης, αφήνει πε-
ρισσότερο εκτεθειµένους τους 
παραγωγούς στα συµφέροντα 
των µεσαζόντων. Όπως έγρα-
φε η Agrenda στο προηγούµε-
νο φύλλο της, λίγες µέρες προ-
τού η φράουλα µπει στο «φουλ» 
της, στα τέλη Μαρτίου, µαθεύ-
τηκε πως σκλήρυναν οι έλεγ-
χοι στις πύλες εισόδου της Ρω-
σίας από τις χώρες της Βαλτικής. 
Η αλήθεια όµως είναι ότι η Ρω-
σία, η οποία καταναλώνει κοντά 
στους 20.000 τόνους φράουλας 
ετησίως από εδώ, δεν σταµάτη-
σε ούτε φέτος να εισάγει. Η Ελ-

λάδα έριξε την τιµή παραγωγού. 
Αυτό γιατί οι περσινές τιµές ά-
φηναν ελάχιστο έως και µηδε-
νικό κέρδος στους µεσάζοντες, 
που εξασφάλιζαν τη νόµιµη πα-
ρουσία του προϊόντος στα µεγά-
λα αστικά κέντρα της χώρας. Το 
κόστος των παραστατικών τα ο-
ποία καµουφλάρουν την προ-
έλευση της χώρας, µεταφράζε-
ται σε µια επιβάρυνση στην τι-
µή της φράουλας από τα 40 λε-
πτά µέχρι τα 1,20 ευρώ το κιλό, 
ένα κόστος το οποίο µπορεί να 
σηκώσει ίσως αυτή, αλλά όχι τα 
πιο φθηνά προϊόντα όπως το ρο-
δάκινο, το νεκταρίνι και τα κερά-
σια, των οποίων σηµειώνεται ότι 
η εποχή πλησιάζει. Καθίστανται 
έτσι αυτά, µη ανταγωνιστικά, µε 
τα µεταφορικά-τυπικά και παρά-
τυπα- να υπερβαίνουν το κόστος 
παραγωγής, ειδικά µπροστά στα 
τουρκικά, τα οποία φτάνουν στην 
Ρωσία µε την µόνη επιβάρυνση 
των νόµιµων δασµών, περί τα 
4.000 ευρώ.

Μετά τις φράουλες 
έρχονται ροδάκινα, κεράσια 

Το εµπορικό έτος 2017/2018, υπολογίζεται πως µε πλαστά παραστατικά 
περίπου 20.000 τόνοι φράουλας έφτασαν στην ρωσική αγορά. Με τον ίδιο 
τρόπο φτάνουν ροδάκινα, νεκταρίνια και κεράσια.

Έκθεση
Είναι γνωστό πως τα ελληνικά 
προϊόντα βρήκαν άλλο τρόπο 
για να φτάνουν στις ρωσικές 
αγορές, ωστόσο το παράτυπο 
της υπόθεσης, αφήνει 
περισσότερο εκτεθειµένους 
τους παραγωγούς στα 
συµφέροντα των µεσαζόντων.

Καμουφλάζ
Το κόστος των παραστατικών 
τα οποία καµουφλάρουν την 
προέλευση της χώρας, 
µεταφράζεται σε µια 
επιβάρυνση στην τιµή της 
φράουλας από τα 40 λεπτά 
µέχρι τα 1,20 ευρώ το κιλό.

Ανάπτυξη
Το 2017, οι ρυθµοί 

ανάπτυξης του παγκό-
σµιου εµπορίου, που 

βρίσκονταν στο +4,6% 
σε όγκο. Στο 3% η 

ανάπτυξη του εµπορίου  
για το 2018, ακόµα πιο 
χαµηλή αναµένεται για 

το 2019, στο 2,9%.
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Οι µεγάλες µειώσεις εισαγωγών Α-
µερικανικών προϊόντων στην Κίνα, 
η στροφή της Κίνας σε άλλους προ-
µηθευτές από Ν.Αµερική και Μαύρη 
Θάλασσα, αλλά και η πιθανή επανέ-
ναρξη συνεργασίας Κίνας-Αµερικής, 
που αν συµβεί θα σηµάνει πάλι εισα-
γωγές από ΗΠΑ,  ταρακουνάνε το πα-
γκόσµιο εµπόριο. Οι ισσοροπίες αλ-
λάζουν συνεχώς και εκατοµµύρια τό-
νοι προϊόντων παίζουν «τραµπάλα» 
όσον αφορά τις αγορές που θα κατα-
λήξουν. Οι έµποροι σε Ουκρανία και 
Βραζιλία είναι ικανοποιηµένοι από τα 
έσοδα που αποκοµίζουν από την Κί-
να, µια αλλαγή της κατάστασης όµως 
ίσως τους αφήσει εκτεθειµένους, ειδι-
κά αν έχουν προωθήσει και εξασφα-
λίσει µεγάλες παραγωγές.      

Το αµερικανικό καλαµπόκι έχει α-
ντικατασταθεί µε επιτυχία από ου-
κρανικό στη δοµή των κινεζικών ει-
σαγωγών εµπορευµάτων, δήλωσε ο 
Renault Quach, διευθυντής της κινε-
ζικής εταιρείας Dongling Grain & Oil 
στο πλαίσιο του 16ου ∆ιεθνούς Συνε-
δρίου της Μαύρης Θάλασσας που διε-
ξήχθη στο Κίεβο της Ουκρανίας. «Εί-
µαι βέβαιος ότι τα αµερικανικά προϊ-
όντα δεν είναι απαραίτητα για την Κί-
να. Μπορούµε εύκολα να τα αντικα-
ταστήσουµε µε πρώτες ύλες από άλ-
λες χώρες. Το Ουκρανικό καλαµπό-
κι έχει αντικαταστήσει επιτυχώς το 
Αµερικανικό. Όσον αφορά το σιτά-
ρι, εισάγουµε µόνο το 11%. Έχοντας 
µια τεράστια εγχώρια αγορά το καθι-
στά ασήµαντο», σχολίασε ο R. Quach.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Κίνα εξαρ-
τάται από την σόγια, το σόργο και το 
κριθάρι. Αλλά το 2018 µείωσε ήδη τις 
αµερικανικές εισαγωγές σε αυτές τις 
κατηγορίες κατά σχεδόν 50%. «Εισά-

γουµε ενεργά σόγια Βραζιλίας. Οι έ-
µποροι στη Νότια Αµερική είναι ικα-
νοποιηµένοι µε τα έσοδα που λαµβά-
νουν. Ένα Panamax φέρνει έσοδα 9 
εκατοµµυρίων δολαρίων. Είµαστε έ-
τοιµοι να αυξήσουµε τις εισαγωγές 
κριθαριού ζωοτροφής από την Ου-
κρανία. Αυτό το τµήµα θα έχει νέες 
ευκαιρίες», ανέφερε.

Όσον αφορά τις εισαγωγές κρέα-
τος, η Κίνα εξαρτάται πολύ λιγότερο 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες. «Μια άλ-

λη πλευρά σε αυτό είναι ο αντίκτυπος 
στους εξαγωγείς των ΗΠΑ. Βρέθηκαν 
εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν µπο-
ρούν να βρουν µια αγορά συγκρίσι-
µη µε εκείνη της Κίνας. Τι θα συµβεί 
µετά; Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συµ-
φωνία µεταξύ των Ηνωµένων Πολι-
τειών και της Κίνας. Αν την υπογρά-
ψουν οι Αµερικανοί, τότε µπορού-
µε να επιστρέψουµε στην κανονική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα µαζί 
τους», πρόσθεσε ο R. Quach.

Τραμπαλίζονται εκατομμύρια τόνοι προϊόντων 
Ο καυγάς ΗΠΑ-Κίνας και οι νέοι «μνηστήρες», φέρνουν αβεβαιότητα στο εμπόριο των σιτηρών

Εισαγωγές
Η Κίνα εξαρτάται 

από την σόγια, 
το σόργο και το 

κριθάρι. Αλλά το 
2018 µείωσε ήδη 
τις αµερικανικές 

εισαγωγές σε αυτές 
τις κατηγορίες κατά 

σχεδόν 50%.

Ουκρανία
Το αµερικανικό 
καλαµπόκι έχει 
αντικατασταθεί 
µε επιτυχία από 

ουκρανικό στη δοµή 
των κινεζικών 

εισαγωγών 
εµπορευµάτων

Το ακριβό ρούβλι έφερε ανάκαµψη στο ευρωπαϊκό σιτάρι

Παρόλο που ο συνολικός όγκος εξαγωγών σιταριού της ΕΕ παραµένει µικρότερος από την προηγούµενη περίοδο εµπορίας, ο ρυθµός επιταχύνθηκε 
λόγω των υψηλότερων τιµών της Ρωσίας (άνοδος στο ρούβλι έναντι δολαρίου, όπως είχε αναφερθεί σε σχετικό άρθρο στην εφηµερίδα Agrenda) και 
των δηµοπρασιών από µια σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
Οι εξαγωγές σιταριού της ΕΕ ανήλθαν σε 16,1 εκατοµµύρια τόνους από 1 Ιουλίου έως και την Κυριακή, µειωµένες κατά 1,47% σε ετήσια βάση, 
σύµφωνα µε στοιχεία του Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά σιτηρών. Πριν από τέσσερις εβδοµάδες, οι εξαγωγές της ΕΕ ήταν 
µειωµένες κατά 7,32% ετησίως, αλλά χώρες όπως η Αλγερία άλλαξαν την κατάσταση καθώς θεωρείται πως εξελίχθηκαν σε «βαρείς» αγοραστές 
γαλλικού σιταριού. Η Αλγερία έκλεισε 540.000 τόνους σιτάρι την Πέµπτη, άλλες 120.000 τόνους στις 3 Απριλίου και 600.000 τόνους στις 15 
Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε το spglobal.com, προσθέτοντας ότι οι παραγγελίες αφορούσαν σιτάρι είτε από γαλλική είτε από αµερικανική προέλευση 
Αλγερία κατέγραψε εισαγωγή 4.4 εκατοµµύρια τόνους σιταριού της ΕΕ µέχρι στιγµής αυτή την περίοδο εµπορίας, αυξηµένη κατά 27,6% ετησίως. Η 
ΕΕ προβλέπει συνολικά 19 εκατοµµύρια τόνους εξαγωγών σιταριού µέχρι το τέλος της περιόδου εµπορίας, ενώ κατά την περίοδο εµπορίας 2019-
2020, προβλέπει ότι οι εξαγωγές σιταριού της θα ανέλθουν σε 25,5 εκατοµµύρια τόνους λόγω της µεγαλύτερης έκτασης φύτευσης.

Η Ρωσία επενδύει στην
εξαγωγική της δύναµη

Μέσα σε όλα, η Ρωσία αυξάνει το 
δυναµικό της για εξαγωγή 
σιτηρών. Αυτό το έτος, η 
εφαρµογή τριών µεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων για την 
κατασκευή τερµατικών σταθµών 
σιτηρών θα ξεκινήσει στην περιοχή 
Rostov. Πρόκειται για κατασκευή 
συµπλεγµάτων για την παραλαβή 
και τη µεταφορά σιτηρών και µέσω 
θαλάσσης, τα οποία σχεδιάζονται 
να κατασκευαστούν στους 
θαλάσσιους λιµένες Azov και 
Taganrog, που βρίσκονται στη 
Νότιο Ρωσία, στις ακτές της 
Μαύρης Θάλασσας.
Οι αυξηµένες παραγωγές, κυρίως 
σιταριού στη Ρωσία, φαίνεται να 
παίζουν ρόλο, σε συνδυασµό πάντα 
µε το ενδιαφέρον της κόκκινης 
αρκούδας για ενίσχυση των 
εµπορικών δρόµων της που 
περνούν από τη Μεσόγειο. Ο 
συνολικός όγκος των επενδύσεων 
σε αυτά τα έργα θα ξεπερνάει για 
λίγο τα 70 εκατοµµύρια ευρώ, 
αναφέρει η UkrAgroConsult. Παρά 
το µικρό σχετικά ύψος επένδυσης 
όµως, θα µπορούν να διακινούν 12 
εκατοµµύρια τόνους σιτηρών 
ετησίως. 


