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Τα χωριά182αδειάζουν
84,76
όσο η ΚΑΠ
αδυνατεί
2,93

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Μισός θα µείνει ο πληθυσµός στην
ευρωπαϊκή ύπαιθρο, αν οι ενισχύσεις
δεν αλλάξουν φιλοσοφία. σελ. 4

22/05

30/05

Σιτάρι σκληρό
239
Καλαµπόκι
177
Βαµβάκι
67,32
Ελαιόλαδο
2,16

239
180
69.06
2,07

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

Με ντόπια επιστήµη
240λιπάσµατα
240
τα νέα
178

178

Προϊόντα76,57
θρέψης75,91
νέας δοµής
από το εργαστήριό
του φέρνει
2,47
2,34
ο Μπουράνης του ΓΠΑ. σελ. 50

Ενίσχυση 50άρηδων
18/01
237
183
74,37
2,71

διευκολύνει μεταβιβάσεις
Κάτι σαν «πρόωρη συνταξιοδότηση» με αναπτυξιακό χαρακτήρα
Μέτρο στα πρότυπα της «πρόωρης συνταξιοδότησης» αλλά µε ένα
εφάπαξ ποσό ενίσχυσης για όσους µεταβιβάσουν τις εκµεταλλεύσεις τους µόνιµα σε νεαρούς αγρότες, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν. Θα βρίσκεται στην παλέτα των Προ-

γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ και σε συνδυασµό µε το αυξηµένο πριµ πρώτης εγκατάστασης, η Κοµισιόν φιλοδοξεί να διαµορφώσει ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων, µε στόχο την πραγµατική ανανέωση των γενεών στη γεωργία. σελ. 10-11

Κατάρα του Κόκρεν
και γεωργία ακριβείας
Η δυσκολία των συντελεστών της
γεωργίας να κεφαλαιοποιήσουν την
αύξηση της παραγωγικότητας, καθιστά
επίκαιρο το διάσηµο θεώρηµα του
Γουίλαρντ Κόκρεν. σελ. 27-30

Τριάντα νέες ποικιλίες
και δύναµη Tritordeum
Σιτηρά, φακές και ένα νέο δηµητριακό
που προήλθε από διασταύρωση σκληρού
σίτου και κριθαριού, κέρδισαν βιοµηχανία
µεταποίησης και αγρότες στο field day
της Alfa Seeds στη Λάρισα. σελ. 42-43

ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)
2019

2019

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

1,80

0,60

Λίγο κράτησε η χαρά
για τα βερίκοκα πάλι

Ταµείο για αγροτική ενέργεια
ΣABBATO: Ιουστίνου, Χαρίτωνος, Θεσπέσιου

Μήνας 6ος, Εβδ. 22η

Επενδυτικό ταµείο 100 εκατ. ευρώ έστησαν η Κοµισιόν, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο επιχειρηµατίας Μπιλ
Γκέιτς, για ενεργειακά πρότζεκτ από αγρότες. σελ. 16
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:05 - ∆ύση 20:42

Μετά το αρχικό 1,80 ευρώ το κιλό, για
τις υπερπρώιµες ποικιλίες βερίκοκου, η
συνέχεια απογοητεύει τους παραγωγούς
της Κεντρικής Μακεδονίας, την ώρα που
Ιταλία και Ισπανία πιέζουν. σελ. 36

ΣΕΛΗΝΗ: 28 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,11375

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κανένας αγρότης
στο Στρασβούργο
Αν υπάρχει ένας κλάδος που ηττήθηκε πραγµατικά σ’ αυτές τις εκλογές, είναι ο αγροτικός.
Κανένας εκπρόσωπος αγροτών αλλά και κα05/24/19 732,02
53,053,271
νένας γνώστης των αγροτικών
θεµάτων
στο
05/27/19

776,6

171,718,444

05/29/19

793,06

91,438,440

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,50430

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88289

818,33

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
820

794,63

776,6

780

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

760

793,06

TΖΙΡΟΣ
129.187,042

732,02

740
720

(30/05)

700
Παρασκευή

24/05

∆ευτέρα

27/05

Τρίτη

28/05

Πέµπτη

Τετάρτη

30/05

29/05

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,12158

Υποχωρεί σε ποσοστό 7% η προσδοκώµενη ελληνική παραγωγή
επιτραπέζιων και συµπύρηνων ροδάκινων, όταν ταυτόχρονα ο πήχης
ανεβαίνει για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στο σκληρό σιτάρι, αγορά και
παραγωγοί ετοιµάζονται για τα αλώνια, µε τις τιµές να
διαµορφώνονται για το ξεκίνηµα σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά
µε πέρυσι. «Πάρτι» σε βάρος των παραγωγών στήνουν και φέτος οι
έµποροι στα µεγάλα παραγωγικά κέντρα βερίκοκου της Μακεδονίας.

840
800

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
121,97800

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

794,63
Ευρωκοινοβούλιο για05/28/19
τα επόµενα
5354,402,212
χρόνια.

Το κακό ξεκίνησε από
τη διαµόρφωση
των
05/30/19 818,33
129.187,042
ψηφοδελτίων σε επίπεδο κοµµάτων και ολοκληρώθηκε µε τις «χαµηλές επιδόσεις» των ελάχιστων και αδύναµων, όπως αποδείχθηκε,

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

υποψηφίων που είχαν κάποια αναφορά στον

Σάββατο 01-06-2019

αγροτικό χώρο.

Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες τις µεσηµβρινέςαπογευµατινές ώρες στα δυτικά,
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά µε
τοπικούς όµβρους και στα βόρεια
σποραδικές καταιγίδες. Στην
υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις
παροδικά πιο πυκνές µε
πιθανότητα ασθενών βροχών στην
Κρήτη µετά το µεσηµέρι. Οι άνεµοι
θα πνέουν ασθενείς στα κεντρικά
και βόρεια από βόρειες
διευθύνσεις.

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι έτσι δεν πάµε πουθενά.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δουλειά την κάνουν τα lobbies τα οποία σε πολύ µεγάλο
βαθµό κινούν τα νήµατα ή και αποκτούν υπόσταση, δια µέσω του Στρασβούργου. Για
την Ελλάδα δεν υπάρχει ένας Ευρωβουλευτής που να έχει πραγµατικά σχέση µε το αντικείµενο. Όλοι θέλουν τους αγρότες για την
ψήφο τους, κανείς όµως δεν δείχνει διατεθειµένος να εντρυφήσει στα αγροτικά ζητήµατα, πολλώ δε µάλλον να έρθει σε αντιπαράθεση µε άλλα lobbies, πολλά από τα οποία
µάλιστα έχουν απλώσει ρίζες εδώ και χρόνια. Ο λόγος για lobby όπως, της γαλακτοβι-

Κυριακή 02-06-2019

οµηχανίας, της βιοµηχανίας κρέατος, των Eυ-

Στα κεντρικά και βόρεια άστατος
µε τοπικές βροχές και σποραδικές
καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους
ισχυρές στα βόρεια µέχρι το
απόγευµα. Στην υπόλοιπη χώρα
αραιές νεφώσεις παροδικά πιο
πυκνές µε πιθανότητα τοπικών
όµβρων στα ηπειρωτικά τις
απογευµατινές ώρες. Οι άνεµοι θα
πνέουν ασθενείς στα δυτικά,
κεντρικά και βόρεια από βόρειες
διευθύνσεις.

ρωπαίων οινοποιών, της βιοµηχανίας αλκοολούχων ποτών, της ζαχαρουργίας, της βιοµηχανίας ζυµαρικών, της βαµβακουργίας, της
φαρµακοβιοµηχανίας κ.α.
Οι Έλληνες αγρότες, χωρίς φυσικά να ερωτηθούν,
έχουν υποχρεωθεί τα τελευταία χρόνια σε παράδοση άνευ όρων. Την εκπροσώπηση τους
στις Βρυξέλλες έχει αναλάβει ένα ιδιότυπο δίκτυο ιδιωτών, οι οποίοι ουδεµία σχέση έχουν
µε την αγροτική παραγωγή και οι οποίοι, µε
διάφορα καµουφλάζ, επιδιώκουν να διαιωνίσουν µια κατάσταση που αποβαίνει σε βάρος
των ανθρώπων της αγροτικής παραγωγής και
βραχυπρόθεσµα τουλάχιστον, σε όφελος όλων των άλλων lobbies που διεκδικούν κοµµάτι από την πίτα των αγροτών.
Κι αν το θέµα αυτό δεν το έλυσε, αντίθετα θα µπο-

∆ευτέρα 03-06-2019
και Τρίτη 04-06-2019
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα
βόρεια παροδικά αυξηµένες
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και

190C
ΦΛΩΡΙΝΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων
ηµερών, σε συνδυασµό µε τις υψηλές
θερµοκρασίες, ευνοούν την εµφάνιση
και εξάπλωση της βοτρυόσφαιρας της
φιστικιάς, ιδιαίτερα σε περιοχές µε
ιστορικό προσβολών, σύµφωνα µε τους
γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Οι άριστες
συνθήκες για την ανάπτυξη της
ασθένειας είναι η υψηλή σχετική
υγρασία (>90 %) και θερµοκρασία (2730οC). Επίσης, είναι ουσιαστικής
σηµασίας ο τακτικός έλεγχος του
δενδροκοµείου, µε σκοπό την
αποµάκρυνση και το κάψιµο κάθε
προσβεβληµένου οργάνου.

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

320C

3-4 B

ΛΑΡΙΣΑ

3-4B

Βοτρυόσφαιρα φιστικιάς

290C

260C

260C

240C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

3-4

3-4B
230C
HΡΑΚΛΕΙΟ

κυρίως τις µεσηµβρινές και
απογευµατινές ώρες, σποραδικές
καταιγίδες. Η θερµοκρασία θα
σηµειώσει µικρή πτώση.

Τετάρτη 05-06-2019 έως
Παρασκευή 07-06-2019
Στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά λίγες
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε
τοπικούς όµβρους και σποραδικές
καταιγίδες τις µεσηµβρινές και
απογευµατινές ώρες κυρίως στα
κεντρικά και βόρεια. Οι άνεµοι θα
πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί
χαµηλών εντάσεων. Η
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει
αξιόλογη µεταβολή.

3-5Bf

Καλοκαιρινές βροχές

Οι άνεµοι θα πνέουν
στα κεντρικά και
βόρεια από βόρειες
διευθύνσεις 3 έως 5
και στα νότια δυτικοί
βορειοδυτικοί 4 µε 6
µποφόρ

Συνιστάται από τους γεωπόνους
ψεκασµός των δένδρων τώρα µε ένα
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη
των δένδρων µε το ψεκαστικό υγρό.
Υπενθυµίζεται ότι εάν την καλοκαιρινή
περίοδο έχουµε βροχές και αρκετό
µόλυσµα, η ασθένεια διαδίδεται
ταχύτατα. Εποµένως, οι ψεκασµοί
Ιουνίου και Ιουλίου είναι ιδιαίτερα
σηµαντικοί για τον περιορισµό του
µολύσµατος και την προστασία της
καλλιέργειας.

ρούσαµε να πούµε ότι το καλλιέργησε, µια…
αριστερή κυβέρνηση, όπως ήταν αυτή του
ΣΥΡΙΖΑ, πόσες πιθανότητες έχει να το αντιµετωπίσει η Νέα ∆ηµοκρατία; Όταν µάλιστα,
προβεβληµένα -κατά κάποιο τρόπο- στελέχη,
έχουν τοποθετηθεί, από τα ιδιότυπα αυτά ιδιωτικά συµφέροντα, σε ευαίσθητες θέσεις
(βλέπε π.χ. γραµµατεία αγροτικού, σύµβουλοι του γραµµατέα του κόµµατος, όπως και
συνεταιριστικοί υπάλληλοι που προαλείφονται ξανά για υποψήφιοι βουλευτές), επιχειρώντας να προλειάνουν ήδη την κατάσταση
προς εξυπηρέτηση των ταγών τους.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Προβλήµατα στη διακίνηση λιπασµάτων
λύνει ο νέος κανονισµός της ΕΕ σελ. 44
• Κανένας υποψήφιος µε αναφορά στον
αγροτικό χώρο στις Βρυξέλλες σελ. 46

• Οι πολιτικές εξελίξεις φέρνουν νέα
θεώρηση στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18
• Παράταση µέχρι 25 Ιουνίου για το
Μέτρο Μικρών εκµεταλλεύσεων σελ. 19

• Χτίζει αντιστάσεις το σκληρό στις βλέψεις
εµπόρων και µεσιτών σελ. 26-31
• Το χαλάζι έδωσε άλλοθι για πτώση των
τιµών στο βερίκοκο σε Μακεδονία σελ. 36
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τα χωριά αδειάζουν

όσο η ΚΑΠ δεν αποδίδει

ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
Εσωτερική
µετανάστευση
(+γήρανση)

Χαµηλή
πυκνότητα
πληθυσµού

Μισός σε μια εικοσαετία ο πληθυσμός της ευρωπαϊκής υπαίθρου
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Η συρρίκνωση του πληθυσµού της
υπαίθρου, αφορά τα 2/3 των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι το 59% του αγροτικού
πληθυσµού της ηπείρου. Αυτή η συρρίκνωση πρόκειται να ενταθεί στο
µέλλον σύµφωνα µε έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν πως τα κράτη
µέλη θα δουν τον πληθυσµό της
υπαίθρου τους µειωµένο στο µισό
µέσα στα επόµενα 20 µε 50 χρόνια.
Με αφορµή τα παραπάνω αναπτύσσεται το τελευταίο διάστηµα
µια επιχειρηµατολογία που κρίνει
απαραίτητη για την διατήρηση του
πληθυσµού της υπαίθρου τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οµάδες πίεσης και ειδικοί
διατείνονται πως η ΚΑΠ πρέπει να
αποµακρυνθεί από τη λογική των ενισχύσεων και της διάθεσης πόρων
αποκλειστικά σε ενέργειες που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική
δραστηριότητα, αλλά αντιθέτως, λένε, χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις
µε την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, που θα αναβάθµισαν τη ζωή
της υπαίθρου εν γένει.
∆υο αναγνώσεις µπορεί να έχουν

Αποσύνδεση
Οµάδες πίεσης ζητούν η ΚΑΠ
να αποµακρυνθεί από τη λογική
των ενισχύσεων σε σχέση µε την
παραγωγική δραστηριότητα

τέτοιες προτάσεις. Είναι απαραίτητο
να γίνουν έργα βελτίωσης των υποδοµών στην περιφέρεια, ώστε να
βελτιωθεί η ζωή στην ύπαιθρο. Αυτό είναι κατανοητό, όµως αξίζει να
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν πως µόνο
ισχυρά κράτη µε αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς µπορούν να απορροφήσουν εύκολα κοινοτικά κονδύλια
µε τον τρόπο που υπαγορεύουν οι
προτάσεις αυτές, ώστε να διατεθούν
σε µεγάλες αγροτικές και µη επιχειρήσεις που θα µπορέσουν µε την σειρά τους να αναβαθµίσουν ουσιαστικά την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Αυτή εί-

Οι φαύλοι
κύκλοι
Συρρίκνωση της υπαίθρου προκαλούν
η αστικοποίηση και οι επιπτώσεις της
διεύρυνσης της ΕΕ από το 2004,
τόνισαν οι ειδικοί, αποδίδοντας στην
ασθενική οικονοµία της υπαίθρου και
την αυξανόµενη τάση εγκατάλειψης,
διευκρινίζοντας ότι πολλά από αυτά τα
αποτελέσµατα σχηµατίζουν «φαύλους
κύκλους». «Υπάρχουν δύο τρόποι µε
τους οποίους οι κοινοτικές πολιτικές
µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό:
Να επιβραδύνουµε τη µείωση, µε
πολιτικές µετριασµού, που είναι συχνά
µια χαµένη µάχη ή να αποδεχτούµε την
κατάσταση και να µεγιστοποιήσουµε
την ευηµερία του πληθυσµού αυτού»,
λέει ο οικονοµολόγος της υπαίθρου, Dr.
Andrew Copus από το James Hutton.

ναι η δεύτερη ανάγνωση.
Κλείνοντας την παραπάνω παρένθεση και επιστρέφοντας στο ζήτηµα
της ερηµοποίησης της υπαίθρου, ας
αναφερθεί πως το ζήτηµα αυτό υπογραµµίστηκε σε ειδική εκδήλωση
του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, µε τίτλο «αντιµετωπίζοντας την ερήµωση της
υπαίθρου: Νέες ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές» που έγινε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Εκεί, τεχνοκράτες της ΕΕ, και εθνικοί αντιπρόσωποι ανέλυσαν τους λόγους για
τους οποίους η αγροτική δραστηριότητα από µόνη της δεν είναι αρκετή για να συγκρατήσει τους ανθρώπους στην ύπαιθρο. Η Όρσολα
Φριζόν Σαµογι εκ µέρους της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τόνισε καταρχάς την έλλειψη βασικών υπηρεσιών και την
ποιότητα και τη διαφοροποίηση των
θέσεων εργασίας ως τα κυριότερα
προβλήµατα στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.
«Ωστόσο, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες αποφάσισαν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια της ΚΑΠ
κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες ενώ υπήρξαν πολύ πιο περιορισµένες πρωτοβουλίες για µη γεωργικές µορφές παρεµβάσεων», καταγγέλλει η ίδια, αναφέροντας πως µόνο το 6,8% του προϋπολογισµού του
ΕΓΤΑΑ είναι αφιερωµένο στις βασικές υπηρεσίες και την ανανέωση των
χωριών (στο µέτρο 7) και περίπου
7% στο πρόγραµµα LEADER (στο µέτρο 19) για την περίοδο 2014-2020.

Λιγότερες
θέσεις
εργασίας

Έλλειψη
κρίσιµης µάζας
υποδοµών

Χαµηλός
ρυθµός
δηµιουργία
επιχειρήσεων

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Αλλαγή πληθυσµού σε αγροτικές περιοχές (2007-2017)
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Χωρίς
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Αίτημα Γερμανών για ανακατανομή πόρων
Σε µια πιο άµεση ανακατανοµή των
πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
πιέζει το γερµανικό λόµπι µικροµεσαίων αγροτών, Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL), το
οποίο προτείνει την αξιοποίηση µέρους των πόρων των άµεσων πληρωµών σε δράσεις υπέρ της ανάπτυξης της υπαίθρου. Ενδεικτικά, σε ο,τι
αφορά την περίπτωση της Γερµανίας, υποστηρίζει η οργάνωση µικρών και µεσαίων αγροτών πως τα
επόµενα τρία χρόνια, η κυβέρνηση
τους θα πρέπει να αυξήσει τα κον-

δύλια για αγροπεριβαλλοντικά µέτρα και µέτρα προστασίας του κλίµατος, και την εκκίνηση των επιχειρήσεων µε ετήσιες ανακατανοµές
που ξεκινούν από το 3,5% φέτος έως 15% το 2022, ήτοι 8% το 2020.
To AbL επισηµαίνει πως η µεταρρύθµιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ που προετοιµάζεται σήµερα στις Βρυξέλλες θα εφαρµοστεί
µόνο από το 2023 και µετά. Συνεπώς, δεδοµένου ότι οι εκµεταλλεύσεις αντιµετωπίζουν ήδη µεγάλες
και µερικές φορές δαπανηρές προ-

κλήσεις τόσο στην κτηνοτροφία όσο και στις εκτατικές καλλιέργειες, στην ισχυρή χώρα της ΕΕ αλλά
και στα υπόλοιπα κράτη µέλη, υποστηρίζει το AbL ότι οι εκµεταλλεύσεις πρέπει να λαµβάνουν στοχοθετηµένη υποστήριξη και να ανταµείβονται ειδικά για τις υπηρεσίες
τους. «Μόλις υπάρξει ένας µεταβατικός κανονισµός σε επίπεδο ΕΕ
για τα έτη 2021 έως 2022, η µετατόπιση πρέπει να αυξηθεί σε 15%
σε δύο περαιτέρω στάδια», αναφέρει η ανακοίνωση της οργάνωσης.

Στα Φόρουµ του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου,
πρώτο θέµα είναι η αντιµετώπιση της ερηµοποίησης των χωριών.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Κάτι υπόλοιπα τελευταίες μέρες Ιουνίου
χάνονται οι ελπίδες για εξισωτικές 2013, 2014
Στον τελικό έλεγχο προς πληρωμή συνδεδεμένες για κτηνοτρόφους με ειδικά δικαιώματα, χωρίς γη
Μέσα στο μήνα και de minimis για αχλάδια, μανταρίνια, καπνό και επιτραπέζια σταφύλια, λέει η Βάθη
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Αιτήσεις για
την εξισωτική
Έως 18 Ιουνίου
οι αιτήσεις
παλαιών και
νέων δικαιούχων
της εξισωτικής
αποζηµίωσης

Αγροτικό
τιµολόγιο
Παρατείνεται έως
τις 30 Σεπτεµβρίου
η κατάθεση
δικαιολογητικών
για το αγροτικό
τιµολόγιο, που
έληξε τέλος Μαΐου

Ενιαία
ενίσχυση και
µεταβιβάσεις
δικαιωµάτων
Μέχρι τα
µεσάνυχτα της
Τρίτης 18 Ιουνίου
η υποβολή της
ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης για
το 2019 και
έως τη ∆ευτέρα
1η Ιουλίου οι
µεταβιβάσεις

Με µαζέµατα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ για υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης, συνδεδεµένων και παλαιών υποχρεώσεων από προγράµµατα έκλεισαν τον Μάιο οι
αρµόδιοι της ∆οµοκού. Σε αυτή την πίστωση και οι
συνδεδεµένες στο ρύζι και το ροδάκινο προς χυµοποίηση, που είχαν ξεµείνει, ενώ µόνη εκκρεµότητα
πλέον σε αυτόν τον τοµέα οι ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα, που τοποθετούνται για
το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου.
Στόχος µέχρι το τέλος του µήνα και πριν τις εθνικές εκλογές να έχουν «τρέξει» οι διορθωτικές πληρωµές, που θα κλείσουν όλες τις εκκρεµότητες που
αφορούν προγράµµατα (Νιτρικά, Βιολογική Γεωργία
και Βιολογική Κτηνοτροφία, Κοµφούζιο κ.λπ.), ενιαία
ενίσχυση του 2018, καθώς και εξισωτική και ειδικές
ενισχύσεις του περασµένου έτους. Άλλωστε αυτό ορίζει και ο κοινοτικός κανονισµός, γεγονός που γνωρίζουν καλά οι υπεύθυνοι του Οργανισµού Πληρωµών και του υπουργείου, γεγονός που σηµαίνει ότι
η πληρωµή δεν θα περάσει χρονικά τις 30 Ιουνίου,
προς αποφυγή πιθανών προστίµων. Να σηµειωθεί
ότι χάνονται τις τελευταίες ηµέρες οι όποιες ελπίδες
διατηρούσαν οι κτηνοτρόφοι για πιθανή διευθέτηση
από την πλευρά του υπουργείου του θέµατος των εξισωτικών αποζηµιώσεων για τα έτη 2013 και 2014.
Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν να υπάρχει µια κινητικότητα πριν τις ευρωεκλογές σχετικά µε το ζήτηµα των παλιών εξισωτικών, η λύση του οποίου αναµφισβήτητα θα µετρούσε «θετικά» και θα προσέθετε ψηφοφόρους από τη δεξαµενή του αγροτικού
κόσµου, µεγάλη µερίδα του οποίου βρίσκεται σε οµηρία εδώ και τόσα χρόνια λόγω της περιβόητης τεχνικής λύσης. Ωστόσο όποια διευθέτηση έπρεπε να
µην.. φανεί στις Βρυξέλλες, κάτι που δείχνει να µη
είναι εφικτή τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Για το επόµενο χρονικό διάστηµα, πιθανότατα και
µέσα στον Ιούνιο, έχει προγραµµατιστεί η καταβολή ενισχύσεων de minimis, που αφορούν εκτός από τα 9 εκατ. ευρώ που ήδη δόθηκαν στους αιγοπροβατοτρόφους της Κρήτης, τους εξής τοµείς: Σε
αλιείς που εκµεταλλεύονται δηµόσια ιχθυοτροφεία
σε λιµνοθάλασσες, στα µανταρίνια (κληµεντίνες),
στα αχλάδια «Κρυστάλλια», στα επιτραπέζια σταφύλια και στα καπνά των ποικιλιών Κατερίνη και Μπασµάς», σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του ίδιου του
υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη.

Έκλεισαν οι εκκρεµότητες για τις συνδεδεµένες
στη φυτική παραγωγή, µένει κάτι από ζωικά
Εκτός από τις συµπληρωµατικές πιστώσεις για βασική ενίσχυση, πρασίνισµα, ενίσχυση για γεωργούς
νεαρής ηλικίας και συνδεδεµένες το µεγάλο µέρος
των οποίων έχει ήδη πληρωθεί, στην πίστωση αυτής
της εβδοµάδας περιλαµβάνονταν και οι συνδεδεµέ-

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΓΗ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΝΙΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2018

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

3,34

1

30

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ.
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΥΡΩ

Μείωση ποινών
για τις παλιές
∆ασώσεις
Μειώνονται σηµαντικά οι κυρώσεις για την
πυκνότητα φύτευσης στο µέτρο των παλιών
∆ασώσεων, σύµφωνα µε απόφαση που υπεγράφη
την Πέµπτη 23 Μαΐου από τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη. Βάσει
αυτής τροποποιείται το καθεστώς κυρώσεων
(αριθµ. 800/2015 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄128) του
Μέτρου 221 «Πρώτη ∆άσωση γεωργικών γαιών»
ώστε οι επιβαλλόµενες κυρώσεις να είναι
αναλογικές και πιο ορθολογικές. Συγκεκριµένα µε
την τροποποίηση αυτή µειώνονται σηµαντικά οι
κυρώσεις για την πυκνότητα φύτευσης, του
ελάχιστου ορίου έκτασης της επένδυσης και της
µονοµερούς διακοπής (έως και 75%), σώζοντας
εκατοντάδες δικαιούχους, που κινδύνευαν να τους
επιβληθούν δυσανάλογα πρόστιµα.

νες για ρύζι και ροδάκινα προς χυµοποίηση, που µέχρι σήµερα δεν είχαν λάβει οι δικαιούχοι παραγωγοί.
Ειδικότερα, πιστώθηκαν τα εξής:
Ποσό 7.387.618,30 εκατ. ευρώ σε περίπου 4.017
παραγωγούς για την καλλιέργεια ρυζιού.
Ποσό 129.678,02 ευρώ σε περίπου 470 παραγωγούς για τα συµπύρηνα ροδάκινα που οδηγού-

νται προς χυµοποίηση.
Ποσό 1.304.296,00 εκατ. ευρώ σε περίπου 2.458
δικαιούχους για την καλλιέργεια αµπέλων.

Στα 23 ευρώ το στρέµµα η συνδεδεµένη
στα ροδάκινα προς χυµοποίηση
Με αυξηµένη τιµή κατά 40% πληρώθηκε η συνδεδεµένη ενίσχυση για τα συµπύρηνα ροδάκινα προς
χυµοποίηση. Ειδικότερα, µε απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη και
των υφυπουργών, Ολυµπίας Τελιγιορίδου και Βασίλη Κόκκαλη, καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης της
συνδεδεµένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ)
1307/2013 του Συµβουλίου στον τοµέα των συµπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυµοποίηση για το έτος 2018 στα 230 ευρώ ανά εκτάριο. Να
σηµειωθεί ότι το ύψος της ενίσχυσης είναι αυξηµένο
κατά 40% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Η µείωση των επιλέξιµων εκτάσεων έφερε
αύξηση της συνδεδεµένης στο ρύζι
Αυξηµένο κατά 5 ευρώ στο στρέµµα είναι το ποσό
της συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού για το έτος 2018,
το οποίο και πληρώθηκαν οι δικαιούχοι παραγωγοί
µέσα στην εβδοµάδα, σε σχέση µε την ενδεικτική τιµή, καθώς η επιλέξιµη έκταση στον τοµέα υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων.
Σύµφωνα µε απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης και ο
υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης και η οποία δηµοσιεύτηκε στην διαύγεια στις 24/05, το ποσό για το
έτος 2018 ορίζεται στα 30,7 ευρώ, ενώ η ενδεικτική
τιµή ήταν στα 25,7 ευρώ το στρέµµα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το µοντέλο
αγροτικής ανάπτυξης
και λειτουργίας της
δεκαετίας του ‘80
δεν έχει καµιά σχέση
µε την οικονοµία του
σήµερα.

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Στις εκλογές της περασµένης Κυριακής ο αγροτικός κόσµος εκφράστηκε και η επιλογή του υπήρξε καταιγιστική.
Ωστόσο, οι λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής
γεωργίας δεν φαίνεται να είναι τόσο εύκολη υπόθεση.
Είναι χρόνια τώρα που τονίζεται προς πάσα κατεύθυνηση ότι ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής καθίσταται όλο και πιο σύνθετος, λίγοι όµως αντιλαµβάνονται
πραγµατικά ότι οι µεγάλες καθυστερήσεις στον εκσυγχονισµό του πρωτογενή τοµέα, απειλούν να υπονοµεύσουν ευρύτερα το υπάρχον οικονοµικό οικοδόµηµα.
Το µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης και λειτουργίας
της δεκαετίας του ‘80 δεν έχει καµιά σχέση µε την οικονοµία του σήµερα και παρ’ όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών συνεχίζει να
συνδέει την ανασυγκρότηση των παραγωγικών του
δοµών και κατ’ επέκταση τη βιωσιµότητά των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε τον λεγόµενο «κεντρικό σχεδιασµό» και την οικονοµική υποστήριξη του κράτους.

Ο τομέας της αγροτικής παραγωγής καθίσταται όλο και πιο σύνθετος, οι ρόλοι
αλλάζουν και οι κυβερνώντες κρύβονται πίσω από την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Έξω χρειάζονται µεγάλες αντοχές
Πού εντοπίζονται όµως οι δυσκολίες; Όλα δείχνουν
ότι το µεγάλο ζήτηµα αρχίζει και τελειώνει στη διεθνοποίηση των αγορών. Κι αυτό σε αντιδιαστολή µε την εσωστρέφεια που χαρακτήριζε, τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα, τη λειτουργία της ελληνικής γεωργίας. Ανοιχτή
παγκόσµια αγορά, σηµαίνει, ελεύθερη διακίνηση των
αγαθών σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη. Αυτό
µε τη σειρά του µεταφράζεται σε δυνατότητα όλων να
επιλέγουν τις αγορές τους µε βάση τον καλύτερο συνδυασµό ποιότητας και τιµής. Σε όλο αυτό, αν προστεθεί και το γεγονός ότι κάθε φορά που η παραγωγικότητα ενισχύεται, καταγράφεται µια πίεση στην τιµή διάθεσης των αγροτικών προϊόντων (Φάκελος σελ. 2730), γίνεται σαφές ότι ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής καθίσταται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός. Η µόνη «παγηγοριά» έρχεται, αν και όχι τόσο ζωηρά, από
τη διαφαινόµενη διεύρυνση της ζήτησης για αγροτικά προϊόντα σε βάθος χρόνου, λόγω της αύξησης του
πληθυσµού του πλανήτη, της βελτίωσης του βιωτικού
του επιπέδου και των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής που συχνά ανατρέπουν τα δεδοµένα.

∆εν υπάρχει ο αγρότης που ξέραµε
Εδώ πάντως είναι και η τεχνολογική εξέλιξη που παίζει το ρόλο της. Οι εκθέσεις των ειδικών στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες κάνουν λόγο για τη σταδιακή µετάβαση σε ένα µοντέλο αγροτικής παραγωγής,
στο οποίο, η θέση του αγρότη - αρχηγού της εκµετάλ-

Πολιτική
με πρoσφορές
από το καλάθι
της ΚΑΠ
τροφοδοτεί
τον μαρασμό

λευσης δεν θα έχει καµιά σχέση µε το ρόλο που διατηρεί σήµερα. Ήδη, οι λύσεις της ψηφιακής εποχής, η τεχνολογία των drones και η τεχνιτή νοηµοσύνη, αφήνουν χαραµάδες σε πολλούς από τους εµπλεκόµενους
µε τα θέµατα της αγροτικής παραγωγής να διεκδικούν
πτυχές από τον ρόλο και φυσικά από την όλο και µικρότερη «οικονοµική «πίτα» του αγρότη.
Ο θεσµός των ∆ιεπαγγελµατικών που µε τόσο ζήλο
στηρίζουν οι κοινοτικές αρχές και το µοντέλο της συµβολαιακής γεωργίας το οποίο προωθείται επίσης, διευκολύνουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη διαδικασία µετάβασης... σε τρακτέρ χωρίς οδηγό και γεωργία χωρίς αγρότες!

Στη µέγγενη της µεσαίας τάξης
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον οι Έλληνες αγρότες, αντιλαµβάνονται µεν τις δυσκολίες δεν συνειδητοποιούν
ωστόσο, τις πραγµατικές αιτίες των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν, συχνά δε µετατοπίζουν το σύνολο της
ευθύνης στους πολιτικά κρατούντες, ενίοτε και στις αρµόδιες κοινοτικές αρχές. Οι κυβερνώντες από την πλευρά τους, ζώντας µε το «κυνήγι του σταυρού» και το φόβο του πολιτικού κόστους, περιορίζονται σε επιδερµική
διαχείριση της κατάστασης και σε «προσφορές», κυρίως
µέσα από τα κοινοτικά προγράµµατα. Η διαφορά µε τη
σηµερινή κυβέρνηση είναι ότι υποχρεώθηκε, εκεί στις
αρχές του 2016 και µε αφορµή τα τεράστια λάθη πολιτικής, ειδικά κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015, να µεταφέρει σηµαντικά πρόσθετα οικονοµικά βάρη (φορολογικά, ασφαλιστικά, γραφειοκρατικά κ.α.) στους αγρότες.
Με άλλα λόγια, οι επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου
έπεσαν θύµατα της µεταφοράς βαρών στη µεσαία τάξη,
επωµιζόµενοι, όπως αποδείχθηκε, σε λάθος στιγµή, µεγάλα βάρη, ενδεχοµένως µε κάποια ίχνη δικαιοσύνης.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Ολική επαναφορά
δείχνει το βαμβάκι

Α

νοδική αντίδραση και φλερτ µε τα 70
σεντς στο βαµβάκι κυρίως για τεχνικούς λόγους, καθώς βγαίνουν από
πτωτικές θέσεις οι κερδοσκόποι. Βοηθούν και οι άσχηµες καιρικές συνθήκες στις
ΗΠΑ, αλλά χρειάζεται µια πιο ανοδική είδηση
για να πιάσουν οι τιµές πάλι τα 77-78 σεντς.
Στην αγορά µας ατόνησε η ζήτηση την τελευταία εβδοµάδα, όσο ανέβαινε το χρηµατιστήριο.
Στην ελληνική αγορά όλοι αναµένουν τον
αλωνισµό της νέας σοδειάς σκληρού σίτου και
υπάρχει µια ανησυχία όσον αφορά τις καθυστερήσεις, ενώ είµαστε περίπου δέκα ηµέρες όψιµοι. Οι τιµές µε τα σηµερινά δεδοµένα θα είναι
λίγο υψηλότερες από την αντίστοιχες περσινές.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
24/04

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

178

02/05

178

09/05

16/05

177

177

22/05

177

30/05

180

218
216
214
212
210
208

75,91
76,57

240

240

71,45

66,35

240

67,32

239

239

69.06

239

223

223

223

223

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

219

219

219

217,5

217,5

217,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,47

2,34

2,34

2,32

2,16

2,07

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

337,00

329,50

325,50

325,40

323,20

323,70

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,92

16,17

16,38

16,30

16,33

16,38

223
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Πριμ σε 50άρηδες
που μεταβιβάζουν
τη γη τους σε νέους
Στα πρότυπα της «Πρόωρης Συνταξιοδότησης» αλλά
με μόνιμο χαρακτήρα και εφάπαξ ποσό ενίσχυσης

Πάρτι σε
βάρος των
παραγωγών
βερίκοκου

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Mε ένα ποσό σε µορφή εφάπαξ πριµοδότησης θα αποζηµιώνονται οι
αγρότες που µεταβιβάζουν µόνιµα
την εκµετάλλευσή τους σε παραγωγούς νεαρής ηλικίας την ερχόµενη
προγραµµατική περίοδο, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν. Η δράση αυτή
θα µοιάζει µε το Μέτρο 131 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών» που
προκηρύχθηκε το 2000, µε το οποίο
αγρότες 55-64 ετών ελάµβαναν έ-

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
Ξεκίνηµα
Ιούνιος

1,80
0,40 -0,60
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αντιστάσεις
με τουλάχιστον
20 λεπτά το σκληρό
Εξασφάλισε
εισόδημα στους
πρώιμους η πατάτα

Λιγοστά τα ντόπια ροδάκινα
Μεγαλύτερες ποσότητες, σε ποσοστό 10%
συγκριτικά µε τη σεζόν 2018 και κατά
2% υψηλότερες σε σχέση µε το µέσο όρο
της πενταετίας 2013-17, «υπόσχεται» η
καµπάνια του 2019, για την παραγωγή της
Ευρώπης σε επιτραπέζια και συµπύρηνα
ροδάκινα, καθώς και σε νεκταρίνια.

Τα κράτη
θα µπορούν να
δηµιουργήσουν χρηµατοδοτικά µέσα
για την
υποστήριξη του
κεφαλαίου
κίνησης.

ως 4.400 ευρώ ετησίως, εφόσον είτε νοίκιαζαν µε 10ετές µισθωτήριο,
είτε παραχωρούσαν οριστικά την
εκµετάλλευσή τους σε νέους 20 έως 39 ετών. Από τότε το Μέτρο δεν
προκηρύχθηκε ξανά, ωστόσο η ΕΕ,
δίνει πλέον το ΟΚ να βγει εκ νέου
µία παραλλαγή του, µέσω των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συνολική παλέτα στήριξης
Το πρόγραµµα αυτό ανακοίνωσε
ο Επίτροπος Γεωργίας στην οµιλία
του κατά τη διάρκεια του Προεδρείου 2019 της CEJA (Ευρωπαϊκή Ένωση
Νέων Αγροτών), δίνοντας παράλληλα στη δηµοσιότητα την παλέτα των
δράσεων που θα αφορούν αποκλειστικά τους νέους αγρότες στη νέα ΚΑΠ:
Τουλάχιστον το 2% του εθνικού
κονδυλίου άµεσων πληρωµών θα

πρέπει να αφιερωθεί στην ανανέωση των γενεών. Οι δαπάνες σήµερα
ανέρχονται µόλις στο 0,8%. Το ποσό αυτό πρέπει να διατεθεί είτε υπό
µορφή συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης στον Πυλώνα Ι ή µέσω του προγράµµατος πρώτης εγκατάστασης (Πυλώνας ΙΙ).
Η συµπληρωµατική ενίσχυση
για νέους γεωργούς στις άµεσες
πληρωµές διατηρείται και ενισχύεται περαιτέρω, αλλά τα κράτη µέλη θα έχουν µεγαλύτερη ικανότητα προσαρµογής του προγράµµατος
στις ανάγκες των νέων γεωργών.
Τα αποθεµατικά για τα δικαιώµατα ενίσχυσης θα
χρησιµοποιηθούν,
κατά προτεραιότητα, για τους νέους
γεωργούς και τους
νεοεισερχόµενους.
Θα υπάρξει αύξηση του µέγιστου
ποσού της διαθέσιµης ενίσχυσης για
την εγκατάσταση νέων γεωργών και την
ίδρυση αγροτικών
επιχειρήσεων έως και 100.000 ευρώ.
Προγραµµατισµός συνταξιοδότησης και καταβολή κατ’ αποκοπήν
ποσού για τους ηλικιωµένους γεωργούς που µεταφέρουν µόνιµα
την εκµετάλλευσή τους. Μαζί προβλέπονται ενισχυµένες υπηρεσίες
προγραµµατισµού µετάβασης και
η βελτίωση της µεσιτείας για την
απόκτηση γης.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Φιλ
Χόγκαν, τα κράτη µέλη θα έχουν τη
δυνατότητα να δηµιουργήσουνχρηµατοδοτικά µέσα για την υποστήριξη
του κεφαλαίου κίνησης: το µέσο αυτό µπορεί να είναι πρωταρχικής σηµασίας για τους νέους γεωργούς, οι
οποίοι αντιµετωπίζουν περισσότερες
δυσκολίες λόγω των υψηλών επενδύσεων και των χαµηλών αποδόσεων της φάσης εκκίνησης.

Τουλάχιστον το 2% των άµεσων πληρωµών πρέπει να αφιερωθεί στην ανανέωση των
γενεών είτε ως συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη είτε
µέσω της πρώτης εγκατάστασης.

Από την Crédit
Agricole τα
πρώτα δάνεια
για τους νέους
Τα δύο πρώτα πιλοτικά δανειακά
προγράµµατα ύψους 275 εκατ. ευρώ
αποκλειστικά για νέους αγρότες µε τη
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων αναπτύσσονται
ήδη στη Γαλλία από την Crédit Agricole
και στην Ιταλία. Ο Φιλ Χόγκαν κάλεσε
και άλλες τράπεζες από όλα τα κράτηµέλη να επωφεληθούν της ευκαιρίας
και να αντλήσουν από τη δεξαµενή
του 1 δις ευρώ (συνολικά 2 δις ευρώ
δανειακή µόχλευση) για δανειακές
διευκολύνσεις που δίνουν
προτεραιότητα στους νέους αγρότες.
Τα δάνεια αυτά είναι σχεδιασµένα να
έχουν µεγαλύτερη διάρκεια, έως και 15
έτη (σε σύγκριση µε τον µέσο όρο των
5-7 ετών που προσφέρουν
οι τράπεζες) και το επιτόκιο είναι
χαµηλότερο εκείνα της αγοράς.
Παράλληλα τα συγκεκριµένα δάνεια
µπορούν να συνδυαστούν και µε τα
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης,
σύµφωνα µε τον Επίτροπο.
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Αντίθετες
προσεγγίσεις
στη νέα
Ευρωβουλή

Για τις 30 Σεπτεµβρίου µετατίθεται η προθεσµία υποβολής των
απαραίτητων δικαιολογητικών
για το αγροτικό τιµολόγιο η οποία έληγε την περασµένη Παρασκευή, σύµφωνα µε ανακοίνωση
της ∆ΕΗ. Η Επιχείρηση βρίσκεται
σε εκκαθάριση του µητρώου των
δικαιούχων του προνοµιακού αγροτικού τιµολογίου ηλεκτρικού
ρεύµατος από τον περασµένο Ιούλιο, ωστόσο αρκετοί είναι αυτοί όπως φαίνεται και από τα τηλεφωνήµατα στην Agrenda που
δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ανακοίνωση της εΕπιχείρησης, αναφέρει συγκριµένα: «Η
∆ΕΗ παρέχει στους αγρότες οι οποίοι µέχρι σήµερα δεν έχουν ανταποκριθεί µια ακόµη ευκαιρία.
Η εκκαθάριση του αγροτικού τιµολογίου και η χορήγηση του στους
πραγµατικούς δικαιούχους είναι
σε όφελος των ιδίων των αγροτών.
Η ∆ΕΗ ζητά τη συνεργασία τους».
Υπενθυµίζεται πως τα µέλη της
Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων είχαν ζητήσει παράταση ενός έτους
από τους υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αγροτικά τιµολό-

∆ικαιολογητικά
Συγκεκριµένα,
η ∆ΕΗ ζητά από τους
αγρότες να καταθέσουν
τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά
από την υπ’ αριθ.
140424/06.03.2017
Υπουργική Απόφαση

για στην ∆ΕΗ και τη µη προσχώρηση από µέρους αυτής σε µoνοµερή καταγγελία των Συµβάσεων
Προµήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης σύµφωνα
µε την ΥΑ 140424/06.03.2017.
Όπως είχαν ενηµερώσει στις
περισσότερες των περιπτώσεων
απαιτείται εκτός της αλλαγής επωνυµίας του αγροτικού τιµολογίου και η είσπραξη εγγύησης
(τουλάχιστον 130 ευρώ) για κάθε σηµείο υδροληψίας, και η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών(σχέδιο ηλεκτρολόγου, επικαιροποίηση Ε9 κ.λπ.) καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολή την οικονοµική τακτοποίηση των απαιτήσεων αυτών το συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα για τους αγρότες, καθώς έχουν και άλλες υποχρεώσεις, (Eθνικό Κτηµατολόγιο,
∆ασικοί χάρτες, ΕΦΚΑ,κ.λπ.).
Επίσης, τα µέλη της ΠΕΠΤΕΓ υποστήριζαν πως πολύ µεγάλος
αριθµός αγροτών δεν είχε υποβάλλει εµπρόθεσµα αίτηση για
τη χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούµενο έργο υδροληψίας και νέοι φάκελοι
υποβάλλονται αυτή την περίοδο
µε επισυναπτόµενο το προβλεπόµενο παράβολο.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Παράταση για το αγροτικό
ρεύμα έως 30 Σεπτεμβρίου

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση
λιπασµάτων, η οδηγία για τη νιτρορύπανση ακόµη και η φιλοσοφία µε
την οποία θα γίνει η διανοµή των πόρων της ΚΑΠ, θα βρεθούν ψηλά στην
ατζέντα των συζητήσεων κατά τις διεργασίες σύναψης νέων συµµαχιών
για την εκλογή των βασικών επικεφαλής των Βρυξελλών. Αυτό γιατί η
κάλπη της Κυριακής, έφερε στο ίδιο
τραπέζι προσωπικότητες και εκφραστές πολιτικών µε διαφορετικές αντιλήψεις για την γεωργία, όπως είναι
ο Μανφρεντ Βέµπερ και η Σκα Κέλλερ. Ενδιαφέρον από την άποψη αυτή, έχουν οι πρόσφατες δηλώσεις του
Μάνφρεντ Βέµπερ, ο οποίος δεσµεύτηκε σε µια ανεπίσηµη καθυστέρηση
της εφαρµογής της ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας για τη νιτρορύπανση. Από
την άλλη, οι Πράσινοι απαιτούν περισσότερους κοινοτικούς πόρους που
θα κατευθυνθούν προς την πρόσληψη περισσότερων εργατών γης, ώστε
να µπορέσουν να εφαρµοστούν εναλλακτικές καλλιεργητικές πρακτικές.

Ενδιαφέρον έχουν οι πρόσφατες
δηλώσεις του Μάνφρεντ Βέµπερ, ο
οποίος δεσµεύτηκε σε µια ανεπίσηµη
καθυστέρηση της εφαρµογής της
ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας για τη
νιτρορύπανση.

Με απόφαση
του γενικού
γραµµατέα,
Χαράλαµπου
Κασίµη,
εντάχθηκαν στο
Μέτρο συνολικά
122 Οµάδες
Παραγωγών.

Με 122 εγκρίσεις των 25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση
Οµάδων Παραγωγών ολοκληρώθηκε το Μέτρο 9
Συνολικά 122 νεοσύστατες Οµάδες Παραγωγών εγκρίθηκαν στα πλαίσια του
Μέτρου 9 «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» σύµφωνα µε
απόφαση του γενικού γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπου Κασίµη. Ο
προϋπολογισµός των 25 εκατ. ευρώ, άφησε στη λίστα των επιλαχόντων 67
συλλογικά σχήµατα (απαιτούνται ακόµα 13,5 εκατ.) που είχαν κάνει αίτηση ενώ
υπήρξαν και κάποιες απορρίψεις. Με ανακοίνωσή το υπουργείο αναφέρει πως
«καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ενταχθεί το σύνολο των θετικά
αξιολογηµένων αιτήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προγραµµατικής
υπερδέσµευσης, δεδοµένης και της σηµασίας του συγκεκριµένου µέτρου στην
ενθάρρυνση της συνεργατικότητας και της συλλογικότητας στον πρωτογενή
τοµέα». Σηµειώνεται πως οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις
έγιναν αποδεκτές προς στήριξη εφόσον δεν επιθυµούν την ένταξή τους,
οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως εντός δέκα εργάσιµων ηµερών. Σε
περίπτωση που δεν προσκοµισθεί εντός του ανωτέρω διαστήµατος η σχετική
δήλωση, θεωρείται ότι ο εν δυνάµει δικαιούχος συναινεί στην συµπερίληψή
του στον πίνακα ενισχυόµενων αιτήσεων στήριξης.

12 Agrenda

ΦΥΤΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Αποτελέσματα
που φαίνονται
με το Polysulphate
Οι αποδεικτικοί αγροί σε κηπευτικά και βαμβάκι
έδειξαν σαφή ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών
όπως οµοιοµορφία καρπών, καλύτερη
ανάπτυξη ριζών, καλύτερη αντοχή των
καρπών και στις αποδόσεις, έδειξαν οι
αποδεικτικοί αγροί µε τo νέο λίπασµα
Polysulphate 0-0-14+17CaO+6MgO+48SO3
της Medilco Hellas. Σύµφωνα µε την
εταιρεία το προϊόν αυτό αποτελεί ένα
«µοναδικό», όπως τον χαρακτηρίζει,
συνδυασµό τεσσάρων θρεπτικών στοιχείων, όλα σε φυσική µορφή.
Προτείνεται συγκεκριµένα για εφαρµογή στο ξεκίνηµα των καλλιεργειών,
ως µέρος της βασικής λίπανσης εφοδιάζοντας τα φυτά µε κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο και θείο. Τα τέσσερα αυτά θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται σε ένα κρύσταλλο µε πολλαπλά οφέλη:

Κάλιο για καλή παραγωγή
Το κάλιο είναι το θρεπτικό στοιχείο
που επηρεάζει περισσότερο το µέγεθος
και την ποιότητα των καρπών. Αυξάνει
την ευρωστία των φυτών, τα κάνει πιο
δυνατά και πιο ανθεκτικά σε προσβολές από ασθένειες. Με το Polysulphate
οι ρίζες αναπτύσσοντια καλύτερα και το
στέλεχος του φυτού είναι πιο δυνατό.

Μαγνήσιο για φωτοσύνθεση
Το µαγνήσιο είναι το βασικό συστατικό της χλωροφύλλης, η οποία είναι

απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση. Είναι απαραίτητο για τη διαίρεση των
κυττάρων, την σύνθεση των πρωτεϊνών και στοιχείο – κλειδί για καλό γέµισµα των σπόρων και ποιότητα των
φύλλων.

Ασβέστιο για ανθεκτικούς καρπούς
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για δυνατά και υγιή φυτά. Είναι κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωµάτων και
µειώνει την ευαισθησία σε ασθένειες.
Επηράζει σηµαντικά την επιδερµίδα των
καρπών, κάνοντας την πιο ανθεκτική.

Θείο για τη σύνθεση των αµινοξέων
Το θείο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση αµινοξέων και πρωτεϊνών, βελτιώνει την αντοχή των φυτων κατά το
χειµώνα και είναι απαραίτητο για την
αζωτοδέσµευση στα ψυχανθή.
Στόχος µας είναι να δίνουµε ολοκληρώµενες λύσεις θρέψης για τα εκάστοτε προβλήµατα του παραγωγού. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει χιλιάδες αποδεικτικά σε όλο τον κόσµο (Γαλλία,
Ολλανδία, Τουρκία, Κίνα, κλπ) και τα
αποτελέσµατα από την επίδραση του
Polysulphate σε µεγάλο εύρος καλλιεργειών είναι θεαµατική τόσο στην απόδοση όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά (όπως οµοιοµορφία καρπών,
καλύτερη ανάπτυξη ριζών, καλύτερη
αντοχή των καρπών, κτλ).

Αύξηση µήκους των ινών κατά 12,5% στο βαµβάκι έδειξαν οι αποδεικτικοί αγροί.

Βασική
λίπανση
Το
Polysulphate
είναι ιδανικό
για εφαρµογή
στο ξεκίνηµα
των καλλιεργειών,
ως βασική
λίπανση

Εφαρµογή σε πατάτα

Εφαρµογή σε καλλιέργεια κερασιάς

Με την εφαρµογή του Polysulphate
στην σπορά ή το παράχωµα έχουµε περισσότερους κονδύλους ανά φυτό και
καλύτερη ανάπτυξη των ριζών. Επιπλέον το υπέργειο µέρος των φυτών είναι
πιο ανεπτυγµένο, µε περισσότερους
βλαστούς και φύλλα.

Με το Polysulphate πετυχαίνουµε
λιγότερο σχίσιµο καρπών στην δενδροκοµία, όπως σε βερίκοκο, ροδάκινα, κεράσια και παράλληλα µεγαλύτερο µέγεθος και καλύτερη γεύση.

Εφαρµογή σε τοµάτα
Όταν χρησιµοποιήθηκε το Polysulphate
αποκλειστικά ως βασική λίπανση κατά
τη φύτευση της τοµάτας, παρατηρήθηκε
καλύτερη ανάπτυξη των φυτών, χωρίς
έλλειψη µαγνησίου και πιο ανθεκτική
σάρκα των καρπών. Αυτό µεταφραζεται σε µεγαλύτερη οικονοµία και περισσότερο κέρδος για τον παραγωγό.

Εφαρµογή σε βαµβάκι
Κατά τη σύγκριση της επίδρασης διαφόρων πηγών καλίου (Polysulphate,
θειικό κάλιο, χλωριούχο κάλιο) στην
απόδοση και το µήκος των ινών του
βαµβακιού διαπιστώθηκε ότι µε το
Polysulphate έχουµε:
Εξίσου καλή απόδοση όπως και
µε το θειικό κάλιο.
Αύξηση του µήκους των ινών, άρα
και της ποιότητας, κατά 12,5%.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Περονόσπορος της πατάτας
Οι φυτείες πατάτας πρέπει να προστατεύονται από
τον περονόσπορο µε προληπτικές εφαρµογές,
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Αχαϊας. Οι µικρές δόσεις πρέπει να
χρησιµοποιούνται σε συνθήκες χαµηλής πίεσης
προσβολής. Αντίθετα οι µεγάλες δόσεις πρέπει να
εφαρµόζεται προληπτικά σε περίπτωση που ο
κίνδυνος εµφάνισης της προσβολής είναι υψηλός ή
θεραπευτικά στα αρχικά στάδια έναρξης της
προσβολής. Η συγκοµιδή τελείωσε στις πρώιµες
φυτέψεις της Μεσσηνίας, ενώ στις υπόλοιπες
περιοχές, µεγάλος όγκος των πατατοκαλλιεργειών
έχει αρχίσει να συγκοµίζεται. Παντού υπάρχουν
πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές
από την ασθένεια. Η βαθµιαία άνοδος των
θερµοκρασιών σε συνδυασµό µε τις άφθονες
ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις και τη διάρκεια
διύγρανσης του φυλλώµατος, δηµιουργούν ευνοϊκές
συνθήκες για προσβολές.

∆ολωµατικοί ψεκασµοί σε εσπεριδοειδή για τη Μύγα Μεσογείου
Καταπολέµηση για τη µύγα της Μεσογείου, που προκαλεί ζηµιές σε καρπούς
εσπεριδοειδών και άλλων οπωροφόρων, χρειάζεται να γίνει στα όψιµα
πορτοκάλια, γκρέϊπ φρούτ και όψιµα µανταρίνια. Λόγω όµως της έντονης
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ δραστηριότητας των ωφέλιµων εντόµων αυτή την περίοδο, που είναι
πολύτιµοι σύµµαχοι στον έλεγχο των εχθρών της καλλιέργειας, προτείνονται,
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου, δολωµατικοί ψεκασµοί µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Το δόλωµα
ψεκάζεται στο εσωτερικό των δέντρων σε κλαδιά χωρίς καρπούς, στους κορµούς και
σε φράκτες. Ο δολωµατικός ψεκασµός να επαναλαµβάνεται κάθε 10-12 µέρες. Ωστόσο
οι ειδικοί τονίζουν στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση των
πληθυσµών στο δίκτυο παγίδευσης και η άνοδος της θερµοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο
προσβολών καθώς το έντοµο δραστηριοποιείται περισσότερο.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ALFA: Valbon WG, Leimay-S
ARYSTA: Proxanil Duo
BAYER: Volare 687.5 SC, Lieto 33/33 WG
FARMACHEM: Cuprablau Z 35 WG, Fancy 50
WP
FMC: Galben M , Zignal, Vendetta
HELLAFARM: Ohayo, Χελλασυµ 505, Maniflow
12,4 SC
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto, Cymonil
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, Carial Flex
25/18 WG.

Ανθράκωση της καρυδιάς
Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών ευνοούν
την εµφάνιση και εξάπλωση του µύκητα Gnomonia
leptostyla, που προκαλεί την ανθράκωση της
καρυδιάς. Συνιστάται, από τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, άµεσα ψεκασµός µε ένα
εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό προϊόν, ιδιαίτερα
σε περιοχές όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί
συµπτώµατα ή υπάρχει ιστορικό προσβολών,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των
δέντρων µε το ψεκαστικό υγρό. Υπενθυµίζεται ότι οι
επεµβάσεις θα πρέπει να επαναλαµβάνονται,
ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές για τις
ασθένειες κλιµατολογικές συνθήκες όπως υψηλή
ατµοσφαιρική υγρασία.

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, Cuprofix Ultra 40 WG
ARYSTA: Syllit 544SC
FARMACHEM: Metix Coure 8/40WP, Optimo EC
HELLAFARM: Jade 40 WG, Maniflow 12,4 SC
SIPCAM: Hidroval 40WG.

Ωίδιο χτυπά
τα σταφύλια
Απαραίτητος ο ψεκασμός και
χωρίς να εντοπιστεί προσβολή
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Εξαιρετικά ευαίσθητα είναι τα
σταφύλια στο ωίδιο από το στάδιο του µούρου έως το κλείσιµο των ραγών. Έτσι λοιπόν, τα
στάδια αυτά πρέπει να είναι προστατευµένα, ανεξάρτητα από
την παρατήρηση προσβολών,
όπως συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας. Μάλιστα, τονίζεται ότι τυχόν προσβολή των ραγών από την ασθένεια στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής τους, ίσως αποβεί καταστροφική για την παραγωγή.

O µύκητας διαχειµάζει στα µάτια και την άνοιξη αρχίζει να αναπτύσσεται παράλληλα µε τη
βλάστηση. Οι πρώτοι προσβεβληµένοι βλαστοί (πρώιµες προσβολές-βλαστοί σηµαίες) διατηρούν το µόλυσµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα και το διασπείρουν σε όλο το αµπέλι.

Αερισµός
Τα καλλιεργητικά µέτρα
που βελτιώνουν την
κυκλοφορία του αέρα
συµβάλουν καθοριστικά
στον περιορισµό της
σοβαρότητας της ασθένειας του ωίδιου

Γενικά, απαιτείται µεγάλη
προσοχή όσον αφορά το ωίδιο στους αµπελώνες, διότι έστω και καθυστερηµένα σε σχέση µε το 2018, παρουσιάζονται
κατάλληλες καιρικές συνθήκες
για την ανάπτυξη και µετάδοση
της ασθένειας. Συνιστάται στους
αµπελουργούς να επισκοπούν
τον αµπελώνα δύο φορές την
εβδοµάδα, να συλλέγουν και
να καταστρέφουν τούς προσβεβληµένους βλαστούς.
Το παθογόνο, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, αναπτύσσεται καλύτερα στα σκιαζόµενα
µέρη του φυτού, γι’ αυτό το λόγο τα καλλιεργητικά µέτρα που
βελτιώνουν την κυκλοφορία
του αέρα µέσα στον αµπελώ-

να και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από
τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της σοβαρότητας των ασθενειών του ωιδίου, αλλά και
του περονόσπορου.
Η καταπολέµηση του ωιδίου
είναι δυνατό να συνδυαστεί µε
αυτή του περονοσπόρου και της
φόµοψης, η οποία παρουσιάζει
τοπικές εξάρσεις εξαιτίας της
βροχερής και κρύας άνοιξης.
Τέλος, να σηµειωθεί ότι η συχνότητα των επεµβάσεων για
τις δευτερογενείς προσβολές
του παθογόνου που προκαλεί
το ωίδιο, εξαρτάται από την πίεση της ασθένειας και τη δραστική ουσία του σκευάσµατος.
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Το νέο ταµείο θα συµβάλλει
στην εκπλήρωση των
δεσµεύσεων της ΕΕ
για την καθαρή ενέργεια.

Απορρίψεις
στη Βιολογική
Κτηνοτροφία από
λάθη στο ΠΣΚΕ

Ταμείο 100 εκατ. για ενεργειακές
επενδύσεις στον αγροτικό τομέα
Κοινοπραξία από ΕΕ, ΕΤΕπ και Bill Gates

Το ταμείο θα επενδύσει σε πέντε τομείς

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

∆εύτερο εξάµηνο
Οι επενδύσεις
και οι αιτήσεις
χρηµατοδότησης
αναµένεται να
ξεκινήσουν µέσα στο
δεύτερο εξάµηνο του
2019

Horizon 2020
Oι χώρες που
συµµετέχουν στο
πρόγραµµα «Horizon
2020» θα είναι
επιλέξιµες ώστε να
υποβάλουν αίτηση για
χρηµατοδότηση

Μια κοινοπραξία ανάµεσα στην Κοµισιόν, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Eπενδύσεων και την Breakthrough Energy
Ventures, του ιδρυτή της Microsoft, Bill
Gates, εξασφαλίζει το ποσό των 100
εκατ. ευρώ για την στήριξη επενδύσεων που σχετίζονται µε την παραγωγή
πράσινης ενέργειας, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Ταµείο θα επενδύσει σε πέντε σηµαντικούς τοµείς που σχετίζονται µε
την ενέργεια, οι οποίοι χρειάζονται απαραίτητες προσπάθειες για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος.
Οι τοµείς αυτοί αποτελούνται από τον
ηλεκτρισµό, τις µεταφορές, τη γεωργία, τη µεταποίηση και την οικοδοµή.
Οι επενδύσεις αναµένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάµηνο του 2019,
οπότε τα κράτη µέλη της ΕΕ και οι χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα «Horizon 2020» θα είναι επιλέξιµες να υποβάλουν αίτηση για χρηµατοδότηση από την Breakthrough
Energy Ventures.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της
Κοµισιόν, το ταµείο «θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη καινοτόµων ευρωπαϊκών εταιρειών και θα φέρει νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας στην αγορά. Θα
υποστηρίξει τους καλύτερους επιχειρηµατίες της Ευρώπης στον τοµέα της καθαρής ενέργειας, των οποίων οι λύσεις

Ο Bill Gates, πρόεδρος της Breakthrough Energy Ventures τόνισε πως
υπάρχουν οι πόροι για να υπάρξει µια ουσιαστική διαφορά στην ενέργεια.
µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές και
µόνιµες µειώσεις των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το πρώτο του είδους του ταµείο, εξυπηρετεί την ένταση κεφαλαίου και τους µακροχρόνιους αναπτυξιακούς ορίζοντες που χρειάζονται οι ενεργειακές τεχνολογίες».
Το νέο ταµείο θα συµβάλει στην εκπλήρωση των δεσµεύσεων της ΕΕ που
περιγράφονται στη δέσµη µέτρων της
Επιτροπής «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους», συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της καινοτοµίας στην καθαρή ενέργεια, στην
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης,
στην αύξηση της χρήσης ανανεώσι-

µης ενέργειας και στη µεταρρύθµιση
της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.
Σηµειώνεται πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ έχουν εγκρίνει όλες τις προτάσεις από
τη δέσµη µέτρων.
Η χρηµατοδότηση του BEV-E θα περιλαµβάνει συνεισφορά ύψους 50 εκατοµµυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εγγυάται η InnovFin, χρηµατοδοτικό µέσο
µε πόρους του προγράµµατος έρευνας
και καινοτοµίας της ΕΕ, και συνεισφορά 50 εκατοµµυρίων ευρώ από την
Breakthrough Energy Ventures, για
την υποστήριξη ριζοσπαστικών εταιρειών µε δράση στον ενεργειακό τοµέα.

Το ζήτηµα της απόρριψη
των αιτήσεων Βιολογικής
Κτηνοτροφίας λόγω λαθών
στο πληροφοριακό
σύστηµα, ανέδειξε µε
ερώτησή του προς τον
υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, ο Βουλευτής
Σερρών Κώστας
Καραµανλής.
Αυτή τη φορά, το πρόβληµα
εντοπίζεται στη συµµετοχή
των κτηνοτρόφων στις
προκηρυσσόµενες δράσεις
του Μέτρο 11, και
συγκεκριµένα στον
πρόχειρο σχεδιασµό του
Πληροφοριακού
Συστήµατος, στο οποίο ο
δικαιούχος οφείλει να
αναρτήσει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα,
µεταξύ άλλων και τη
νόµιµη σύµβαση µε
αγροτικό γεωτεχνικό
σύµβουλο.
Όπως, όµως, υπογραµµίζει
ο κ. Καραµανλής, το
Σύστηµα δεν προειδοποιεί
τον δικαιούχο σε
περίπτωση µη υποβολής
όλων των δικαιολογητικών,
ενώ – σε περίπτωση
κατάθεσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ
τροποποιηµένης αίτησης
βάσει του Κανονισµού
809/2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν
αναγνωρίζει τη διαδικασία
ως προφανές σφάλµα και
απορρίπτει την αίτηση.
Στο κείµενο της ερώτησής
του, ο κ. Καραµανλής αφού
σηµειώνει το τραγελαφικό
της όλης κατάστασης, ζητά
από τον αρµόδιο Υπουργό
ΥπΑΑΤ να µεριµνήσει
άµεσα για να λυθεί το όλο
πρόβληµα, και προτείνει,
τουλάχιστον για τη
συγκεκριµένη προκήρυξη,
να ληφθούν υπόψη τα
έγγραφα που έχουν ήδη
επισυναφθεί και αναρτηθεί
εγκαίρως στην Γενική
Γραµµατεία
Πληροφοριακών
Συστηµάτων (TAXISnet).
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Την τρέχουσα περίοδο και έως το 2022

Μέχρι και καινούργιο
πρόγραμμα πρώτης
εγκατάστασης αγροτών

Σε συνολική αναθεώρηση των Προγραμμάτων και της πορείας
τους ενδέχεται να οδηγήσουν οι πολιτικές εξελίξεις
Υπό άλλο πρίσμα η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης,
που μπορεί μάλιστα να οδηγήσει και φακέλους που είναι
λίγο πριν την οριστικοποίηση πίσω στον αξιολογητή
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Νέα μέτρα
Εφόσον η προγραµµατική
περίοδος τελειώνει το 2022,
δεν είναι απίθανο να γίνει η
επιλογή επαναπροκήρυξης
ορισµένων «δηµοφιλών»
Μέτρων, όπως οι Νέοι Αγρότες
και η Νιτρορύπανση (όπως έχει
γίνει πολλάκις µέχρι στιγµής
µε τα Βιολογικά).

Δεσμεύσεις

Το πόσο βαθιές ή περιορισµένες
ή ακόµα και µηδενικές µπορεί
να είναι οι παρεµβάσεις στα
Προγράµµατα Αγροτικής
Ανάπτυξης εξαρτάται και από
τις δεσµεύσεις της χώρας µας
στους κοινοτικούς.

Αξιολόγηση

Ένα διαφορετικό πνεύµα στην
αξιολόγηση των Σχεδίων
Βελτίωσης µπορεί µάλιστα να
οδηγήσει και φακέλους που είναι
λίγο πριν την οριστικοποίηση
πίσω στον αξιολογητή.

Μία ενδεχόµενη αλλαγή στα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη των
πραγµάτων για τα Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης µετά τις εθνικές εκλογές, είναι λογικό να οδηγήσουν και σε παρεµβάσεις σε
µία σειρά Μέτρων που είτε βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης,
της υλοποίησης ή δεν έχουν ακόµα προκηρυχθεί. Κάποια χρονικά
περιθώρια άλλωστε υπάρχουν, εφόσον η προγραµµατική περίοδος
τελειώνει το 2022, οπότε δεν είναι
απίθανο να γίνει η επιλογή επαναπροκήρυξης ορισµένων «δηµοφιλών» Μέτρων, όπως οι Νέοι Αγρότες και η Νιτρορύπανση (όπως έχει
γίνει πολλάκις µέχρι στιγµής µε
τα Βιολογικά), µέχρι το τέλος της
τρέχουσας ΚΑΠ, εφόσον φυσικά
το επιτρέπει το πλαίσιο επιδόσεων των Προγραµµάτων.
Από την άλλη όσον αφορά τα
Σχέδια Βελτίωσης και τη γνωστή
υπόθεση του «τιµοκαταλόγου των
τρακτέρ» η λογική λέει πως και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις, µε δεδοµένο ότι το πλάνο για ανακοινώσεις επιτυχόντων τον Ιούνιο
δεν βγήκε, ενώ και το τέλος της
διαδικασίας έχει µετατεθεί για τα
τέλη του έτους.
Ένα διαφορετικό πνεύµα στην
αξιολόγηση µπορεί µάλιστα να οδηγήσει και φακέλους που είναι
λίγο πριν την οριστικοποίηση πίσω
στον αξιολογητή, εφόσον υπάρξουν παρεµβάσεις και νέες οδηγίες. Παράλληλα, οποιοσδήποτε
σχεδιασµός για την υπερδέσµευση χρηµάτων αναµένεται πάντως
να προχωρήσει, καθώς τα κονδύλια, τουλάχιστον τα κοινοτικά, υπάρχουν για έναν διπλασιασµό

του µπάτζετ, και µένει να φανεί αν
µία αλλαγή στο κυβερνητικό σχήµα και στους διαχειριστές του προϋπολογισµού, µπορεί να φέρει έξτρα χρήµατα.
Τώρα στα προγράµµατα όπως είναι το Μέτρο 4.1.2 της Μεταποίησης και το Μέτρο 11 των Βιολογικών, οι αλλαγές που µπορούν να
γίνουν είναι πιο περιορισµένες εφόσον έχουν φτάσει το στάδιο της
υλοποίησης, ωστόσο και εδώ υπάρχει χώρος για ορισµένες αλλαγές όσον αφορά τις δεσµεύσεις, τα χρονοδιαγράµµατα κ.α.
Επιπλέον µένει να φανεί αν θα υπάρξει επιτάχυνση των υπό προκήρυξη µέτρων όπως είναι τα ∆ασικά,
η ∆άσωση, οι Γεωργικοί Σύµβουλοι
και δράσεις για τα βοσκοτόπια και
τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους.
Το πόσο βαθιές ή περιορισµένες
ή ακόµα και µηδενικές µπορεί να
είναι οι παρεµβάσεις στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης φυσικά
δεν εξαρτάται µόνο από την εκάστοτε εθνική κυβέρνηση αλλά και από
τις δεσµεύσεις της χώρας µας στους
κοινοτικούς. Καθώς, υπάρχουν στόχοι και νούµερα που θα πρέπει να
πετύχει η χώρα µας µέχρι το τέλος
της προγραµµατικής περιόδου, και
κάθε αλλαγή στον προγραµµατισµό
ελέγχεται αυστηρά από τους τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες.

Προϋπολογισµός
Μένει να φανεί αν µία αλλαγή
στο κυβερνητικό σχήµα µπορεί
να φέρει έξτρα χρήµατα για
τα Σχέδια Βελτίωσης

Υπάρχει χώρος
για ορισµένες
αλλαγές στις
δεσµεύσεις και τα
χρονοδιαγράµµατα
τόσο στο Μέτρο
της Μεταποίησης
όσο και σε αυτό
των Βιολογικών.

Παράταση μέχρι 25 Ιουνίου
Περιθώριο µέχρι τις 25 Ιουνίου έχουν για να υποβάλουν αιτήσεις οι
ενδιαφερόµενοι για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Εκµεταλλεύσεων»,
µετά από παράταση που δόθηκε.
Οι αιτήσεις έληγαν 4 Ιουνίου και
ήδη περίπου 4.100 πρωτόκολλα αιτήσεων έχουν ανοίξει, αλλά όπως
είναι γνωστό στο πρόγραµµα χωράνε επ’ ακριβώς 5.000 άτοµα. Να
σηµειωθεί εδώ πάντως, πως σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές το
νούµερο των αιτήσεων είναι «πλασµατικό» εφόσον το να ανοίξει κάποιος πρωτόκολλο δεν σηµαίνει ότι προχώρησε και σε αίτηση, υπολογίζοντας πως τελικά εκείνοι που
έχουν οριστικοποιήσει φάκελο δεν
ξεπερνούν τους 2.000.
Σύµφωνα µε την απόφαση:
«Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων
στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας
ορίζεται η περίοδος από 22 Μαρτίου 2019 έως και 25 Ιουνίου 2019
και ώρα 1 µετά το µεσηµέρι. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ
πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδο-

σης µέχρι και τις 25 Ιουνίου 2019.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.
ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική
υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 26 Ι-
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Συνέχιση λειτουργίας οικοτεχνικής µονάδας
χωρίς την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη
πρόστιµο 3.000 ευρώ

∆ήλωση ψευδών στοιχείων
πρόστιµο έως 3.000 ευρώ

Διευκολύνσεις για
οικοτέχνες αγρότες
στα Μητρώα

στο 14χίλιαρο
ουνίου 2019 έως και τις 15 Ιουλίου
2019 (στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αποσταλεί ταχυδροµικά, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και
εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής
εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»

Μοιράστηκαν τα
επιπλέον 85 εκατ. στη
Βιολογική Γεωργία
Ολοκληρώθηκε η µοιρασιά ανά
Περιφέρεια των επιπλέον 85 εκατ.
ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία
(προκήρυξη 2019), µε τους
επιπλέον δικαιούχους να
προκύπτουν ύστερα από νέα
τροποποιητική απόφαση εντός
ηµερών. Αναλυτικά η κατανοµή του
ποσού (σε ευρώ) θα γίνει ανά
Περιφέρεια ενδεικτικά σύµφωνα µε
τον παρακάτω πίνακα:
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:
17.263.680
Αττική: 1.425.580
Βόρειο Αιγαίο 11.037.100
∆υτική Ελλάδα 20.069.010
∆υτική Μακεδονία 36.920.764
Ήπειρος 3.777.824
Θεσσαλία 19.642.710
Ιόνια Νησιά 1.824.120
Κεντρική Μακεδονία 38.452.722
Κρήτη 14.993.680
Νότιο Αιγαίο 663.350
Πελοπόννησος 23.027.160
Στερεά Ελλάδα 16.914.480
Σύνολο: 206.012.180

Νέες δυνατότητες που έχουν
στόχο να διευκολύνουν τη δραστηριότητά τους, προστέθηκαν
για τους αγρότες που είναι εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας.
Οι δυνατότητες αυτές έχουν κυρίως να κάνουν µε γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους:
Με την πρώτη, ο αγρότης έχει πλέον τη δυνατότητα να επισυνάψει ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Επαγγελµατία Αγρότη
που διαθέτει στην περίπτωση
που λάβει µήνυµα από το σύστηµα ότι η ιδιότητά του δεν
προκύπτει από τον διασταυρωτικό έλεγχο µε το ΜΑΑΕ. Μετά
από την επισύναψη της, στο
νέο πεδίο που δηµιουργήθηκε µε το όνοµα «Εγκρίσεις Επαγγελµατία Αγρότη» εµφανίζεται το ΑΦΜ του παραγωγού.
Οι αρµόδιοι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στο ΚΗΜΟ ενεργοποιώντας το εικονίδιο οδηγούνται στην καρτέλα «Προ-

∆ιασταυρώσεις
Ο αγρότης µπορεί να
επισυνάψει ηλεκτρονικά
τη Βεβαίωση Επαγγελµατία
Αγρότη, αν η ιδιότητά του
δεν προκύπτει από τον
διασταυρωτικό έλεγχο

σθήκη παραγωγού χωρίς έλεγχο επαγγελµατία αγρότη από
ΜΑΑΕ», όπου είναι εµφανή τα
στοιχεία του παραγωγού και η
βεβαίωση επαγγελµατία αγρότη
που έχει επισυναφθεί. Στη συνέχεια οι αρµόδιοι υπάλληλοι
ασκούν διοικητικό έλεγχο της
βεβαίωσης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν το αίτηµα συνέχισης της αίτησης ηλεκτρονικής
εγγραφής στο ΚΗΜΟ.
Η δεύτερη αφορά την απενεργοποίηση ενός παραγωγού στις περιπτώσεις που αυτός επιθυµεί τη διαγραφή του
από το µητρώο ή τη µη ανανέωση της εγγραφής του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται πλέον µέσω της διαδροµής «Παραγωγός», «Στοιχεία αίτησης»,
«Άλλα στοιχεία». Στην καρτέλα αυτή έχει προστεθεί εικονίδιο καταχώρισης από τους
αρµόδιους χειριστές του ΚΗΜΟ της ιδιότητας του ενεργού
ή µη παραγωγού.
Σχετικά µε την ανανέωση
της εγγραφής του παραγωγού
στο Μητρώο, στην καρτέλα «Επιβεβαίωση δικαιολογητικών»,
έχει προστεθεί το εικονίδιο «Ανανέωση» µε το οποίο τίθεται
η κατάσταση της αίτησης σε επεξεργασία µέχρι την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων
και την αποπεράτωση της διαδικασίας ανανέωσης της εγγραφής στο µητρώο.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Προγράµµατα
Leader
Σε Εύβοια, Λασίθι, Τρίκαλα
και Λήµνο άνοιξαν τα
προγράµµατα Leader στις
28 Μαΐου. Οι προθεσµίες
για τις αιτήσεις τελειώνουν
στις 6 Σεπτεµβρίου για το
Λασίθι και τα Τρίκαλα, στις
30 Σεπτεµβρίου για τη
Λήµνο και στις 8
Αυγούστου για την Εύβοια.

Αναπτυξιακός
Νόµος
Παρατείνεται η προθεσµία
υποβολής αιτήσεων
υπαγωγής στο καθεστώς
Γενική Επιχειρηµατικότητα
και συνεπώς ως
καταληκτική ηµεροµηνία
ορίζεται η 15η Ιουνίου
2019, αντί της 31ης Μαίου
2019. Η νέα προκήρυξη για
το καθεστώς «Γενική
Επιχειρηµατικότητα» (4ος
κύκλος) προγραµµατίζεται
να δηµοσιευθεί τις πρώτες
µέρες του Σεπτεµβρίου µε
έναρξη υποβολών την 15η
Σεπτεµβρίου 2019.
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Άδεια διάθεσης
για το εντομοκτόνο
Exirel της FMC
Άδεια διάθεσης στην αγορά στο εντοµοκτόνο Exirel®
10SE (δραστική ουσία: cyazypyr®) χορήγησε και φέτος
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για
περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση στην καλλιέργεια
της κερασιάς εναντίον του δίπτερου Drosophila suzukii.
H D. suzukii, προερχόµενη αρχικά από τη Νοτιοανατολική Ασία, εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή
ήπειρο το 2009 και από τότε διαρκώς εξαπλώνεται. Μπορεί
να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στην παραγωγή και αντίστοιχα σηµαντικό οικονοµικό πλήγµα για τους παραγωγούς
κερασιών ενώ παράλληλα είναι λίγες οι διαθέσιµες αποτελεσµατικές λύσεις για τον έλεγχο της. Το Exirel® 10SE
µε δραστική ουσία το cyazypyr® παρέχει ένα νέο τρόπο
δράσης για τον έλεγχο της δροσόφιλα (IRAC group 28) και
αποτελεί ένα νέο και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό προϊόν για
να επιτευχθεί και διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή απόδο-

Προσβολή καρπών κερασιάς από το δίπτερο D. suzukii.

ση της παραγωγής. Το Exirel® 10SE της FMC προστατεύοντας τα κεράσια κατά το κρίσιµο στάδιο της ωρίµανσης,
θέτει τις βάσεις για µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία και βοηθά τους παραγωγούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της αλυσίδας τροφίµων αλλά και
να διατηρήσουν την βιωσιµότητα της επιχείρησής τους.

Ο εξοπλισμός Mueller
στα χέρια της Lely
Παγολεκάνες, σιλό και βοηθητικός εξοπλισµός κτηνοτροφίας της Mueller περνάνε πλέον στα χέρια της Lely,
που υπέγραψε τη σχετική συµφωνία την περασµένη εβδοµάδα. Το deal αφορά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων
για την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού. Η κίνηση αυτή, προωθείται ως επένδυση για την προσφορά προστιθέµενης αξίας στους κτηνοτρόφους που επεκτείνουν ή ξεκινάνε τώρα τη δραστηριότητά τους. Άλλωστε, Lely και Mueller υπήρξαν, ανεπίσηµα, συνεργάτες εδώ και δεκαετίες.

Η Agrotech SA
εξόπλισε με τρακτέρ
το Κτήμα Λαζαρίδη
Συνολικά έντεκα τρακτέρ παρέδωσε στο οινοποιείο
ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της John Deere
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την έναρξη µίας ιδιαίτερα σηµαντικής συνεργασίας µε το Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη ανακοίνωσε η Agrotech S.A. Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο τύπου, οι δύο οργανισµοί συνεργάστηκαν για την ενίσχυση του γνωστού, διεθνούς φήµης, οινοποιείου µε άριστα µηχανήµατα όπως αυτά της κατασκευάστριας εταιρείας John Deere.
Ειδικότερα, αγοράστηκαν και παραδόθηκαν
άµεσα 11 τρακτέρ από τα οποία τα επτά της σειράς 5G τύπου 5075GN, δύο τύπου 5090GN και
δύο τύπου 5090GL Cab. «Η εταιρεία δεσµεύεται να συνεχίσει να προτείνει καινοτόµες λύ-

σεις και να είναι δίπλα σε όποιον την χρειάζεται. Άµεσα και αξιόπιστα όπως τόσες δεκαετίες», αναφέρει τέλος η Agrotech SA.
Όσον αφορά ειδικότερα τα τρακτέρ τύπου
5075GN, αποτελούν µέλος της σειρά των δενδροκοµικών χαµηλού προφίλ John Deere GL.
Το 5075GL διαθέτει έναν κινητήρα 3,2 λίτρων
µε 75 ίππους και 330Nm ροπής. Ο ισχυρός κινητήρας σε συνδυασµό µε το σχεδιασµό του σασί και τις µαζεµένες διαστάσεις κάνουν το µικρό
τρακτέρ µία από τις «λειουργικότερες» προτάσεις στο κλάδο της δενδροκοµίας. Όσον αφορά τις δυνατότητες ανύψωσης, το συγκεκριµένο
µοντέλο µπορεί να σηκώσει έως και 2,6 τόνους.
Σηµαντικός λόγο για να θεωρείται ευέλικτο το
5075GL είναι και η εξωτερική διαµόρφωσή του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ
Γιώργος Λαζαρίδης,
διευθύνων σύµβουλος
«Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη
Α.Ε.» (3ος από αριστερά)
και ∆ηµήτρης Γκουντινάκης,
πωλητής γεωργικών
µηχανηµάτων «Agrotech
S.A.» (2ος από δεξιά)
και συνεργάτες.
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Κάλιο και μαγνήσιο
κάνουν τη διαφορά
στη μηδική
Η καλλιέργεια της µηδικής έχει συγκεκριµένες ανάγκες σε λιπαντικές µονάδες για να πετύχουµε το βέλτιστο της απόδοσης.
Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο καλύπτονται απευθείας από την ατµόσφαιρα µέσω του µηχανισµού των αζωτοβακτηρίων που έχει στις ρίζες. Σε ορισµένες περιπτώσεις η καλλιέργεια λιπαίνεται µε άζωτο σε αρχικά στάδια της φύτευσης, ώστε οι ποσότητες αυτές να χρησιµοποιηθούν ως βοηθοί (starters).
Η εφαρµογή αζωτούχων λιπασµάτων αργότερα, µειώνει την δράση των αζωτοβακτηριδίων τα οποία καθίστανται καχεκτικά µε συνέπεια την µικρότερη ζωή
της φυτείας και την µειωµένη παραγωγή.
O παραπάνω πίνακας περιγράφει την απορρόφηση των βασικών µακροστοιχείων που αντιστοιχεί σε

Κάλιο
K2O
28

Φώσφορος
P2O5
7

Μαγνήσιο
MgO
5-6

Θείο
S
3
Πηγή: SOPIB

Το προφίλ της Agrotech SA
H Agrotech S.A. ανήκει στον όµιλο AgroGroup
(Μποζατζίδης-Μητσιολίδης) που δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών µηχανηµάτων
και ανταλλακτικών από το 1984 ενώ κατέχει
ηγετική θέση στον κλάδο. Η εταιρεία το 2012
ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της
µε την µεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία
γεωργικών µηχανηµάτων παγκοσµίως, John
Deere, µε σκοπό την αποκλειστική αντιπροσώπευση των µηχανηµάτων και ανταλλακτικών της σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι εγκαταστάσεις του οµίλου βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη (6.000m2), Ορεστιάδα (3.000m2), Λάρισα
(2.700m2) και Λευκωσία, που στεγάζεται έκθεση καινούργιων και µεταχειρισµένων µηχανη-

Ολόκληρος στόλος
Aγοράστηκαν και παραδόθηκαν άµεσα
11 τρακτέρ, από τα οποία τα επτά της
σειράς 5G τύπου 5075GN, δύο τύπου
5090GN και δύο τύπου 5090GL Cab

µάτων, αποθήκες ανταλλακτικών µε σύγχρονα συστήµατα αποθήκευσης που µπορούν να
καλύψουν άµεσα κάθε σας ανάγκη, καθώς επίσης και το συνεργείο που αποτελείται από
τους εξειδικευµένους και άριστα εκπαιδευµένους τεχνικούς. Επιπλέον, η Agrotech S.A. το
2019 ανακοίνωσε την επέκτασή της σε ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις στη Θήβα.

κάθε τόνο παραγόµενου σανού. Εάν δηλαδή η παραγωγή ανά στρέµµα είναι µεγαλύτερη του ενός τόνου
τότε αντίστοιχα αυξάνονται και ποσότητες των στοιχείων που αποµακρύνονται από το έδαφος.
Φαίνεται ότι πέρα από τις ανάγκες σε φώσφορο που
έχει η µηδική, έχει υψηλές ανάγκες σε κάλιο πολλαπλάσιες από αυτές του Φωσφόρου, ασβέστιο (διπλάσιες του φωσφόρου) και µαγνήσιο παρόµοιες µε αυτές του φωσφόρου. Το θείο παίζει σηµαντικό ρόλο
τόσο στην ποιότητα της µηδικής. Αντίθετα το χλώριο
µειώνει την απόδοση της καλλιέργειας όταν βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο φυτό.

Το προφίλ του Κτήµατος Λαζαρίδη
Από τη δεκαετία του 1970, ο Κώστας Λαζαρίδης πίστεψε βαθειά ότι ο τόπος µας µπορεί
να δώσει κρασιά υψηλής ποιότητας, ικανά να
σταθούν στον παγκόσµιο στίβο και να µετατραπεί η ∆ράµα σε µια Πόλη του Κρασιού. Το

Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη εστίασε από την αρχή το ενδιαφέρον του εκτός από την εγχώρια
και στην διεθνή αγορά. Έτσι σήµερα, τα κρασιά του Κτήµατος κυκλοφορούν σε περισσότερες από 23 χώρες. Σήµερα οι αµπελώνες
του Κτήµατος στο νοµό ∆ράµας, είναι µοιρασµένοι σε πέντε ενότητες µε συνολική έκταση 2.800 στρέµµατα.

Από αποδεικτικά που έχουµε κάνει τα τελευταία 6
χρόνια στην Ελλάδα (Σέρρες, Ξάνθη, Ελάσσονα, Κοµοτηνή, Αιτωλοακαρνανία και Κόνιτσα) διαπιστώσαµε ότι µε την προσθήκη Patentkali (Θειικού Καλιοµαγνησίου) 25kg ανά στρέµµα µεταξύ 2η -4η κοψιά είχαµε σηµαντικά αποτελέσµατα τόσο στην ποσότητα
όσο και στην ποιότητα της µηδικής.
Συγκεκριµένα είχαµε αύξηση της απόδοσης πάνω
από 12% συνολικά µετά τις κοπές όπου είχε γίνει εφαρµογή µε Patentkali (Θειικό Καλιοµαγνήσιο). Αυξήθηκε ο αριθµός των κοπών, το βάρος ανά κοπή καθώς και η διάρκεια της καλλιέργειας. Ένα επιπρόσθετο
πλεονέκτηµα που έχουµε µε την χρήση του Θ. Καλιοµαγνησίου είναι ότι αυξάνεται η διατροφική αξία του
σανού αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ K+S KALI GMBH
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Ένα ξίφος για
παν ενδεχόμενο
∆ιαχρονικό: Αν και το ξίφος µπορεί
να χρειαστεί µόνο µια φορά σε όλη τη
διάρκεια της ζωής, θα πρέπει να φοριέται
πάντα. Ιαπωνικό ρητό.
Πρωτογενής: Ο πρωτογενής τοµέας
παραµένει από τους σηµαντικότερους της
ελληνικής οικονοµίας, µε µεγάλο ποσοστό
εργαζοµένων να εξαρτάται από αυτόν και
περίπου το 20% των εξαγωγών µας να
αφορά αγροτικά προϊόντα, µε ανοδική
τάση µέσα στην κρίση. Παραµένει ακόµη
πιο πολύ σηµαντικός για την κοινωνία και
την οικονοµία της υπαίθρου, µε θετικό
περιβαλλοντικό αποτύπωµα για αυτές. Ν.
Ανδρουλάκης. euractiv.gr, 16/5/2019.
Εξισωτική, Μέτρο 13: Μαζί µε το
ΟΣ∆Ε γίνεται η δήλωση για την εξισωτική
αποζηµίωση έως 18 Ιουνίου. Προβλέπεται
προοδευτική µείωση σύµφωνα µε το
µέγεθος της
εκµετάλλευσης,
µετά τα 200 στρ
και µέχρι τα 300
στρ, στο 80% για
τα 200-250 στρ
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
και 50% για τα
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
250-300 στρ,
σύµφωνα µε τα
παρακάτω: Ορεινές περιοχές 125 ευρώ το
στρέµµα, Νέες περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς 81 ευρώ και παλαιές 64,8
ευρώ, περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα
81 ευρώ. ellinikigeorgia.gr, 16/5/2019.
Χορτολιβαδικές: Το πενταµελές
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών έκρινε
οµόφωνα ότι εφόσον στις εκτάσεις µε
φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική
ή η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά το 15%
της έκτασης, τότε θα χαρακτηρίζονται
µόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή
δασικές εκτάσεις, διότι δεν συγκροτούν
στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους ως
δασοβιοκοινότητα και δασογενές
περιβάλλον. Οι ήδη θεωρηµένοι δασικοί
χάρτες θα επικαιροποιηθούν. atlantea.
news, 13/5/2019
Ανώµαλο θέρος: Άσχηµα νέα
έρχονται από τις ΗΠΑ για τον καιρό σε
Ελλάδα και Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι,
µε καύσωνα, ξηρασία, καταστροφικές
πληµµύρες και ανεµοστρόβιλους. Στα
Βαλκάνια αλλάζουν πολλά, καθώς ισχυρές
καταιγίδες θα πλήξουν τη χώρα µας µε
αστραπές, πληµµύρες, ισχυρούς ανέµους
και χαλάζι, ίσως και ανεµοστρόβιλους,
Καθώς και παρατεταµένες περίοδοι
ξηρασίας. Accuweather. Bild. iefimerida.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
gr, 25/5/2019.

Κρέας φυτικής προέλευσης
Η αγορά εναλλακτικής
πρωτεΐνης θα αξίζει 140 δις
ως το 2029
Σε μια δεκαετία, τα υποκατάστατα
υπολογίζεται να κατέχουν το 10%
της παγκόσμιας αγοράς κρέατος

ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Φυτικής
προέλευσης
Θετική αντίδραση λόγω
καλού αποτελέσµατος σε κιµά
και λουκάνικα

Αλάτι
Μια µερίδα
υποκατάστατου
περιέχει 0,89
γραµµάρια
αλάτι, ενώ µια
µερίδα κρέατος
0,75 γραµµάρια

Η αγορά εναλλακτικού κρέατος
µπορεί σύντοµα να αξίζει 140 δισεκατοµµύρια δολάρια και να κυριαρχεί στο 10% της παγκόσµιας αγοράς κρέατος µέσα σε µια δεκαετία, όπως προβλέπουν οι αναλυτές σε νέα έκθεση που δηµοσιεύθηκε στα τέλη Μαίου, από την τράπεζα Barclays.
Στην έκθεση, η οποία προβλέπει
την άνοδο των προϊόντων πρωτεϊνης φυτικής προέλευσης µέχρι το
2029, αναφέρεται συγκεκριµένα
ότι: «Αυτό που έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα στο πεδίο του χωρίς κρέας κιµά, λουκάνικων και µπιφτεκιών, έχει αποδώσει µια θετική αρχική αντίδραση στους καταναλωτές, κάτι που φαίνεται αισιόδοξο
για τον τοµέα του εναλλακτικού
κρέατος, όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στον τοµέα να
πάρει µερίδιο από την παγκόσµια
αγορά κρέατος».
Παρ’ όλα αυτά, γίνεται παραδεκτή η ύπαρξη εµποδίων στην επιτυχή υποκατάσταση κάποιων αγαπηµένων στους καταναλωτές προϊόντων, όπως οι µπριζόλες µόσχου
µε κόκαλο. Όπως προσέθεταν οι αναλυτές της Barclays «Η γεύση και
η τιµή θα υπαγορεύσουν τελικά αν

το εναλλακτικό κρέας θα τύχει ευρείας αποδοχής».
Παρά την αισιοδοξία της τράπεζας, γίνεται παραδεκτό πως υπάρχουν ερωτηµατικά σε σχέση µε θέµατα για την υγεία, όσον αφορά την
κατανάλωση υποκατάστατων χωρίς
καθόλου κρέας. Μερικά προϊόντα
vegan που βρίσκονται στα ράφια
των σούπερ µάρκετ, περιέχουν πολύ
περισσότερο αλάτι ανά 100 γραµµάρια από ότι το θαλασσινό νερό,
όπως αναφέρει η καµπάνια της οµάδας «∆ράση στο Αλάτι».
Τα µπιφτέκια χωρίς κρέας περιέχουν κατά µέσο όρο περισσότερο
αλάτι από αυτά που φτιάχνονται µε

κρέας, µε την ποσότητα αλατιού να
κυµαίνεται σε 0,89 γραµµάρια ανά
µερίδα, έναντι 0,75 γραµµαρίων όταν η µερίδα περιέχει κρέας. «Τα εναλλακτικά προϊόντα κρέατος µπορούν µόνο εν µέρει να απευθύνονται σε ανησυχίες υγείας και ευζωίας, αφού έχουν χαµηλότερα επίπεδα χοληστερίνης, αλλά µεγαλύτερες ποσότητες νατρίου (αλάτι)», αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας.
Με την υγεία και την ευζωία να
βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των καταναλωτών, οι
εταιρείες τροφίµων έχουν ακόµη
πολλά να κάνουν για να εδραιώσουν µια τέτοια επιλογή στην αγορά.

∆εν συµµετέχει µόνο η σόγια στην υποκατάσταση του
κρέατος, αλλά και προϊόντα που ευδοκιµούν στην Ελλάδα

Σόγια
Στην Αµερική
καλλιεργούνται
καθολικά γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες
του φυτού
Πρωτεϊνη περιέχουν εκτός από τη σόγια
και φυτά όπως το ρεβίθι και το σιτάρι.

Η πρωτείνη από τη σόγια, το ευρέως διαδεδοµένο φυτό µε τη µεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε πρωτεϊνη είναι η κύρια πηγή πρώτης ύλης για
σκευάσµατα υποκατάστασης κρέατος. Η σόγια έχει αποκτήσει κακό όνοµα,
όχι µόνο στις κοινότητες των οικολόγων, αλλά και των απλών πολιτών,
ιδίως της Ευρώπης, λόγω της καλλιέργειας στην Αµερική καθολικά
γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών του φυτού. Η διαφορά στην παραγωγή
σε σχέση µε τις συµβατικές ποικιλίες είναι τόσο µεγάλη που στην ουσία δεν
αξίζει η καλλιέργεια συµβατικών. Πριν τη συζήτηση όµως για την ορθότητα
της απαγόρευσης καλλιέργειας γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων,
πρέπει να επισηµανθεί πως, και άλλα καλλιεργήσιµα και στην Ελλάδα φυτά
όπως το ρεβίθι και το σιτάρι περιέχουν ικανές ποσότητες πρωτείνης που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη βιοµηχανία υποκατάστασης κρέατος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πάνω από
13.000
οινόφιλοι
στις Ανοιχτές
Πόρτες
Αύξηση 20%
σηµείωσε ο αριθµός
των οινόφιλων, που
επισκέφτηκαν τα 22
επισκέψιµα οινοποιεία
των «∆ρόµων του
Κρασιού της Βορείου
Ελλάδος», καθώς
περίπου 13.000
άνθρωποι πέρασαν τις
πύλες τους σε µόλις
δύο ηµέρες, στην 15η
εκδήλωση «Ανοιχτές
Πόρτες 2019». Το
κοινό απήλαυσε
µεταξύ άλλων
θεµατικές γευστικές
δοκιµές, δοκιµές από
τις δεξαµενές και τα
βαρέλια, wine
cocktails, κεράσµατα
από τοπικές γεύσεις,
µαθήµατα µαγειρικής,
εικαστικές προτάσεις,
µουσικές συναυλίες.

Δεν είναι Ελ Ντοράντο οι αμπελώνες,
εκεί όπου ευνοεί η κλιματική αλλαγή
Η ιδέα ότι νέες περιοχές θα µπορούσαν να γίνουν El Dorado µε
αµπελώνες χάρη στην αλλαγή
του κλίµατος πρέπει να τεθεί σε
συζήτηση µε όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτή η νέα
κατάσταση. Αυτό αναφέρεται σε
µελέτη του παριζιάνου ερευνητή
Patrice Geoffron την οποία του
ανέθεσε η Vinexpo.
«Αν νέες περιοχές πρέπει επειγόντως να αναδυθούν για αµπελοκαλλιέργεια, όπως η νότια Βρετανία, η επίκληση µελλοντικών
El Dorado της αµπελουργίας αξίζει να υποβληθεί σε κριτική εξέταση», προειδοποιεί ο καθηγητής
Οικονοµικών Patrice Geoffron (
Πανεπιστήµιο Paris-Dauphine).
Στις 14 Μαΐου κατά τη διάρκεια
του πρώτου συµποσίου της Vinexpo
(εκθεσιακό κέντρο Bordeaux), παρουσιάζοντας ο P. Geoffron τα συµπεράσµατα δύο µηνών µελέτης
στον τοµέα του οίνου, εξηγεί ότι
η κλιµατική αλλαγή θα έχει πολλαπλές συνέπειες.

«Μια πιο ασταθής οικονοµία»
«Σε µια παγκόσµια οικονοµία
πιο ασταθή λόγω της κλιµατικής

Patrice Geoffron
«Η κρίση του 2008
σηµατοδότησε µια
διακοπή της αύξησης
της παγκόσµιας κατανάλωσης οίνου, που
κατέρρευσε από τότε»

αλλαγής, η σταθερή αγκυροβόληση σε νέες περιοχές παραγωγής δεν συνοδεύεται από εγγυήσεις» ανέφερε ο Patrice Geoffron,
επισηµαίνοντας ότι η παγκόσµια
κατανάλωση κρασιού είναι πολύ
ευαίσθητη στο διεθνές περιβάλλον. Η κρίση του 2008 σηµατοδότησε µια διακοπή της αύξησης
της παγκόσµιας κατανάλωσης οίνου, η οποία έχει καταρρεύσει από τότε, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου (OIV). Για να µην
αναφέρουµε ότι ο οίνος από τις
νέες περιοχές θα αντιµετωπίσει
τον ανταγωνισµό των υπαρχόντων αµπελώνων (του παλιού
και του νέου κόσµου).
Όσον αφορά τα µελλοντικά σενάρια, «δεν υπάρχει παράδεισος
από τη µια πλευρά και κόλαση
από την άλλη», τόνισε ο Patrice
Geoffron. Ο ερευνητής επισηµαίνει ότι παρά τις προσαρµογές του
αµπελώνα στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και των ενεργειών για τη µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα, «το µέλλον του
αµπελοοινικού τοµέα δεν θα καθοριστεί από µόνο του».
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Με 15 εκατ. σακιά ζάχαρης
εμπλουτίζουν το κρασί
οι Ευρωπαίοι παραγωγοί
Εννέα γραπτές ερωτήσεις σχετικά µε
το παράδοξο χρήσης ζάχαρης για την
αύξηση του αλκοολικού βαθµού των
κρασιών, στο πλαίσιο του εµπλουτισµού τους υπέβαλε προς την Κοµισιόν ο Ισπανός ευρωβουλευτής του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος Jose
Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra.
Ο Ισπανός ευρωβουλευτής επιµένει ότι σύµφωνα µε τον ορισµό
του κρασιού (το οποίο παράγεται
αποκλειστικά από τη ζύµωση νωπών σταφυλιών ή γλεύκους σταφυλιών), δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σακχαρόζη στην παραγωγή οίνου, αφού διαφορετικά ο οίνος δεν
παρασκευάζεται αποκλειστικά από
σταφύλια ή γλεύκος.
Μάλιστα στην απάντησή της η Κοµισιόν αναφέρει ότι κατά την οινοποίηση κάθε έτος τα οινοποιεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµοποιούν
πάνω από 15 εκατοµµύρια σάκους
ζάχαρης από τεύτλα (που σηµαίνει
ότι µάλλον συγκοµίζονται ζαχαρότευτλα παρά σταφύλια).

Σε Ελλάδα και Ισπανία
απαγορεύεται η χρήση ζάχαρης
Ο Ignacio Salafranca συνδέει επίσης την άρδευση µε την παραγωγή
χαµηλόβαθµων σταφυλιών και συνεπώς µε την ανάγκη προσθήκης
ζάχαρης, που είναι επικερδής βιοµηχανία για άλλον τοµέα εκτός του
αµπελοοινικού.
Συνεχίζοντας αναρωτιέται (ορθά)
ότι εφόσον η Κοµισιόν ενδιαφέρεται για την πληροφόρηση του καταναλωτή, γιατί να µην επιβάλλει την
υποχρεωτική αναγραφή της χρήσης
ζάχαρης στις ετικέτες των οίνων;
Να υπενθυµίσουµε ότι προσθήκη
ζάχαρης για την αύξηση του αλκοολικού βαθµού στα κρασιά επιτρέπεται µόνο στις βόρειες περιοχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της Γαλ-

Ο Ισπανός ευρωβουλευτής του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος Jose
Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra.

λίας και της Ιταλίας, αλλά και ολόκληρων κρατών όπως της Γερµανίας, της Αυστρίας, κλπ.
Στις χώρες του νότου, όπως στη
χώρα µας και την Ισπανία, η χρήση
ζάχαρης απαγορεύεται, επιβαρύνοντας τα παραγόµενα κρασιά µε το τριπλάσιο κόστος που έχει για να παραχθεί, το συµπυκνωµένο γλεύκος
σε σύγκριση µε αυτό της ζάχαρης.
Τη δεκαετία 1985-1995 η διαµάχη αυτή στην οποία συµµετείχε και
η ΚΕΟΣΟΕ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ήταν εντονότατη. Σήµερα το
θέµα χρήσης ζάχαρης το επαναφέρουν οι Ισπανοί (ενόψει και της υποχρέωσης αναγραφής των συστατικών των οίνων) και συνεπώς η χώρα µας µέσω των ευρωβουλευτών
της οφείλει να στηρίξει τον Ignacio
Salafranca.
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Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1986 ως κτηνοτροφική µονάδα καθώς και µε
ένα µικρό παραδοσιακό τυροκοµείο µετά την αποφοίτηση του ιδιοκτήτη
Ιωάννη Σταθώρη από τη Γαλακτοκοµική Σχολή Ιωαννίνων.
Ιωάννης Σταθώρης

Τυροκομική Σταθώρη

Με έμπνευση τη
φύση και εγένετο
το Αριστοτέλειον
Σε αναλογία «50-50» πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος
στην Ιερισσό ξεκίνησε να παράγεται ένα ιδιαίτερο τυρί

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συνεργασίες
Το τυροκοµείο συνεργάζεται µε περίπου
150 παραγωγούς
κυρίως από τη Χαλκιδική και λίγους από
κτηνοτροφικές εκτροφές της ανατολικής
Θεσσαλονίκης, που
συνορεύουν µε
τη Χαλκιδική

Mε ένα νέο λευκό τυρί, που
παρασκευάζεται από αιγοπρόβειο γάλα, σε αναλογία
περίπου 50%-50%, ενισχύει
την «παλέτα» των προϊόντων
της η τυροκοµική επιχείρηση
Σταθώρη, από την Ιερισσό Χαλκιδικής. Το καινούριο προϊόν της µονάδας φέρει την επωνυµία «Αριστοτέλειον», παράγεται µε χειροποίητο τρόπο και σε ιδιαίτερο σχήµα,
ενώ άρχισε να λανσάρεται στην αγορά το τελευταίο περίπου δίµηνο-τρίµηνο και ήδη καταγράφει
ικανοποιητική υποδοχή από τους καταναλωτές.
«Είναι ένα τυρί από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα, το οποίο σκεφτήκαµε να παράξουµε για τους
καταναλωτές που δεν τρώνε το σκέτο κατσικίσιο
τυρί, το Πετρωτό για το οποίο είναι φηµισµένο το
τυροκοµείο µας, αλλά επιθυµούν κάτι πιο περιεκτικό σε λιπαρά και γλασσερό», εξήγησε στην
Agrenda ο ιδιοκτήτης της τυροκοµικής µονάδας,

Γιάννης Σταθώρης.
Ο ίδιος µας ανέφερε ακόµα πως
το «Αριστοτέλειον» κυκλοφορεί
στην αγορά σε συσκευασίες των
350 γραµµαρίων, καθώς επίσης
σε δίκιλο, τετράκιλο και 10κιλο
δοχείο, ενώ οι καταναλωτές µπορούν να το βρουν σε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, αλλά και σε ειδικά
καταστήµατα, µε προϊόντα delicatessen.
«Ναυαρχίδα» του τυροκοµείου Σταθώρη,
ωστόσο, παραµένει το τυρί «Πετρωτό», το οποίο
παράγεται αµιγώς από κατσικίσιο γάλα και έχει
αποσπάσει και πολλά βραβεία. Η µονάδα παρόλα αυτά παράγει περί τους 17-18 κωδικούς τυροκοµικών προϊόντων, µεταξύ των οποίων και ελαιοτύρια µε µαύρο και κόκκινο πιπέρι, µε ρίγανη,
το καπνιστό και το απλό αγιοτύρι, η γραβιέρα µε
ρίγανη, η απλή άκανθος και άλλα.
«Συνεργαζόµαστε µε περίπου 150 παραγωγούς
κυρίως από Χαλκιδική και λίγους από κτηνοτροφικές εκτροφές της ανατολικής Θεσσαλονίκης,
που συνορεύουν µε το νοµό µας», εξηγεί ο ίδιος.

Tο «Αριστοτέλειον» κυκλοφορεί
στην αγορά σε συσκευασίες των
350 γραµµαρίων, καθώς επίσης
σε δίκιλο, τετράκιλο και 10κιλο
δοχείο.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλαγή σελίδας
στην Daimler

Παραδοσιακή τυροκόμηση με τη σπάνια
πλέον μέθοδο της ανοικτής παστερίωσης
«Επεξεργαζόµαστε καθηµερινά γύρω στους 25 τόνους γάλα, αλλά ο
βασικός όγκος είναι το κατσικίσιο
γάλα», σηµειώνει ο κ. Σταθώρης,
προσθέτοντας, επίσης, πως στο τυροκοµείο του απασχολεί και 25 άτοµα προσωπικό, παρότι βάσει δυναµικότητας η επιχείρησή του δεν
θεωρείται µεγάλη µονάδα.
Ο λόγος για το αυξηµένο προσωπικό, όπως διευκρινίζει, έχει να
κάνει µε το γεγονός ότι όλη η διαδικασία της τυροκόµησης γίνεται
µε τρόπο παραδοσιακό, µε τη µέθοδο της ανοικτής παστερίωσης κι
ως εκ τούτου απαιτούνται πολύ περισσότερο εργατικά χέρια.
«Η ανοικτή παστερίωση είναι ένα στοιχείο που µας διαφοροποιεί
από τον ανταγωνισµό. Είναι σπάνια
πλέον τεχνική και ειδικά τα µεγάλα τα τυροκοµεία δεν τη χρησιµοποιούν», επισηµαίνει ο έµπειρος
τυροκόµος και προσθέτει πως παρότι ανεβάζει το κόστος παραγωγής «δεν θέλουµε να το αλλάξουµε, διότι µας εξασφαλίζει ποιότητα
και ο κόσµος µας έχει δείξει πως
µας εµπιστεύεται. Κι αυτό είναι η

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΛΙ

Β.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

Μεταποίηση
Ο κ. Σταθώρης λέει πως
δεν υπάρχει προς στιγµήν
σκέψη για αύξηση του
όγκου γάλακτος που
εισκοµίζει

καλύτερη επιβράβευση, η καλύτερη αµοιβή για εµάς», όπςω λέει.
Για τη συνεργασία του µε τους
κτηνοτρόφους και κατά πόσο µπορούν µε τις συνθήκες που έχουν
διαµορφωθεί στον κλάδο να παραµείνουν βιώσιµοι, ο κ. Σταθώρης παραδέχθηκε πως «οι τιµές
του γάλακτος είναι ένα θέµα για
τον κλάδο. Οι κτηνοτρόφοι παραπονιούνται και µε το δίκιό τους
οι άνθρωποι. ∆εν το συζητούµε. Έχουν πέσει σε σχέση µε τα
προηγούµενα χρόνια, όµως αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχουν αποθέµατα και η προσφερόµενη
ποσότητα γάλακτος δεν µπορεί
να απορροφηθεί».
Η επιχείρησή του, όπως µας ανέφερε, πληρώνει περίπου 80 λεπτά το πρόβειο γάλα και 50-53 λεπτά το κιλό το κατσικίσιο, ενώ η εξόφληση, ανάλογα την περίπτωση και τη συµφωνία, γίνεται από
έναν έως και σε τρεις µήνες. «Το
καλό είναι ότι υπάρχει εµπιστοσύνη των κτηνοτρόφων απέναντι στο
τυροκοµείο. Ξέρουν ότι δεν θα χάσουν τα χρήµατά τους», σηµειώνει.

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΩΡΗ
Σταθώρης Ιωάννης Τυροκοµικά προϊόντα
Ιερισσός Χαλκιδική
+30 23770 22603 (Τηλέφωνο)
e-mail: stathoris@stathoris.gr
http://www.stathoris.gr

Μετά από 13 χρόνια στην ηγεσία της
Daimler, ο Dieter Zetsche παραδίδει
τη σκυτάλη στον 49χρονο Ola
Kallenius. Ο διάδοχός του είναι
Σουηδός στην καταγωγή και αυτό
φαίνεται να αντικατοπτρίζεται και
στη νοοτροπία του περί προστασίας
του περιβάλλοντος, κάτι για το οποίο
οι Σκανδιναβοί δείχνουν ευαισθησία.

Αλλαγές στην
τράπεζα Κύπρου
Πανίκος Νικολάου

Ο Πανίκος Νικολάου είναι ο νέος
CEO της τράπεζας Κύπρου, ο οποίος
αντικαθιστά τον Τζον Π. Χούρικαν. Ο
κ. Νικολάου θα είναι Εκτελεστικός
∆ιοικητικός Σύµβουλος µόλις ο
διορισµός του εγκριθεί από την ΕΚΤ.
Ο κ. Νικολάου εντάχθηκε στην
Τράπεζα το 2001 και η καριέρα του
εστιάστηκε κυρίως στον Τοµέα
Μεγάλων Επιχειρήσεων, ξεκινώντας
ως Λειτουργός Σχέσεων.

Δημήτρης Βιδάκης
Νέος CEO
στην Παλίρροια
Η διοίκηση του Οµίλου Παλίρροια,
προσηλωµένη στον στόχο της να
καταστεί η Παλίρροια πρεσβευτής
της Ελληνικής και Μεσογειακής
διατροφής σε Παγκόσµιο επίπεδο,
ολοκλήρωσε πρόσφατα την
συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας
µε τη VNK Capital. Παράλληλα, από
την 1η Απριλίου 2019 ανέθεσε τα
καθήκοντα του CEO του Οµίλου,
στον κ. ∆ηµήτρη Βιδάκη.
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Πάνω από 30 νέες ποικιλίες

στο field day που διοργάνωσε η Alfa seeds
Παρουσιάστηκαν ποικιλίες σιτηρών, φακής, αλλά και το Tritordeum, μια διασταύρωση σιταριού και κριθαριού

ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Ένα ολοκληρωµένο πακέτο καινοτοµιών και
περισσότερες από τριάντα ποικιλίες σιτηρών
παρουσίασε φέτος η Alfa seeds στο πρόσφατο
field day που διοργάνωσε στον κεντρικό πειραµατικό-επιδεικτικό αγρό της εταιρείας και
στο πλαίσιο των διατοπικών δοκιµών αξιολόγησης ποικιλιών που διενεργεί κάθε χρόνο.
Οι προσκεκληµένοι, συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας από τον χώρο της βιοµηχανίας αλεύρων και ζυµαρικών, των καταστηµάτων γεωργικών εφοδίων και της παραγωγής
και εµπορίας σιτηρών, οσπρίων και βιοµηχανικών φυτών, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ποικιλίες σκληρού και µαλακού σιταριού, κριθαριού ζωοτροφών και κριθαριού
ζυθοποιίας που διαθέτει ή σχεδιάζει να διαθέσει στην αγορά η Alfa seeds και να ενηµερωθούν από τους γεωτεχνικούς της εταιρείας για
τα ειδικά χαρακτηριστικά σταθερότητας, υψηλής παραγωγικότητας και εξαιρετικής ποιότη-

τας που αποτελούν την ταυτότητα των προϊόντων της Alfa seeds και τα εργαλεία ψηφιακής γεωργίας που αξιοποιεί η εταιρεία και οι
συνεργαζόµενοι µε αυτήν παραγωγοί.

Νέα είδη και ποικιλίες
Το Tritordeum, το νέο φυσικό δηµητριακό,
αποτέλεσµα διασταύρωσης σκληρού σιταριού
µε κριθάρι που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα µε ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά και
καλλιεργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά σε συµβολαιακή γεωργία, εγχώριες ποικιλίες φακής που αξιολογούνται και
βελτιώνονται µέσα από το ερευνητικό πρόγραµµα Lensbreed. Οι προσκεκληµένοι δοκίµασαν παραδοσιακά προϊόντα φτιαγµένα από
αλεύρι Tritordeum, µε το µεράκι του συνεταιρισµού γυναικών Ελευθερία Λάρισας, καθώς
και fusion πιάτα µε βάση φακές της εξαιρετικής ποικιλίας ΣΑΜΟΣ και ζυµαρικά της χρυσής σειράς Misko Barilla, από µονοποικιλιακό σκληρό σιτάρι Svevo.
Μεταξύ των συνεργατών της η Syngenta,

µε κορυφαίες ποικιλίες που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η Alfa seeds (Iride, Levante,
Normano, Odisseo, Genesis,) και ποικιλίες
που καλλιεργούνται σε συµβολαιακή γεωργία από την Alfa seeds για λογαριασµό της
Barilla (Svevo και Pi-Greco), συµπαρουσίασε
τις νέες ποικιλίες σκληρού σιταριού Atlante
και Leonardo και τις νέες ποικιλίες µαλακού
σιταριού Ambrogio και Falado.
Η Alfa seeds ΑΒΕΕ, πρωτοπόρος στον χώρο
των δηµητριακών και οσπρίων, ευχαριστεί όλους τους συµµετέχοντες και δεσµεύεται για
ακόµη µεγαλύτερες καινοτοµίες στο µέλλον.

Αλυσίδα προϊόντων
Σηµειώνεται πως η Alfa Seeds προχώρησε
σε συζητήσεις µε αρτοποιεία, βιοτεχνίες και
βιοµηχανίες αρτοποιηµάτων στην τελευταία
διεθνή έκθεση αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Artoza, στο Metropolitan Expo, µε σκοπό
την πιθανή δηµιουργία αλυσίδας παραγωγής
προϊόντων αρτοποιίας από Tritordeum. Κάτι
τέτοιο µπορεί να αυξήσει το κέρδος, αλλά κυ-
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Οι προσκεκληµένοι δοκίµασαν
παραδοσιακά προϊόντα φτιαγµένα από
αλεύρι Tritordeum, µε το µεράκι του
συνεταιρισµού γυναικών Ελευθερία
Λάρισας, fusion πιάτα µε βάση τις
φακές ποικιλίας ΣΑΜΟΣ και ζυµαρικά
της χρυσής σειράς Misko Barilla από
µονοποικιλιακό σκληρό σιτάρι Svevo.

ρίως να εγκαταστήσει στην αγορά την αλυσίδα παραγωγής του δηµητριακού αυτού.

Ιχνηλασιµότητα στο Tritordeum
Το Tritordeum καλλιεργείται στην Ισπανία, την Ιταλία και τώρα στην Ελλάδα, τόσο
σε συµβατικά όσο και σε βιολογικά συστήµατα παραγωγής. Όσον αφορά την Ελλάδα,
η Alfa Seeds συνεργάζεται µε επιλεγµένους
αγρότες, ακολουθώντας µια φιλοσοφία σεβασµού των αρχών της βιώσιµης γεωργίας
και της αειφορίας. Καλλιεργείται αυστηρά σε
πλαίσιο συµβολαιακής γεωργίας, µε συνεχή επίβλεψη και συµβουλές διαχείρισης από τον αγοραστή Alfa Seeds, µε µόνο σκοπό
τη διατήρηση της επιθυµητής ποιότητας και
της ιχνηλασιµότητας του προϊόντος.
Το Tritordeum είναι ένα πλήρως ιχνηλάσιµο δηµητριακό. Η σοδειά, που καλλιεργείται από τοπικούς αγρότες, πηγαίνει από το
χωράφι σε τοπική µονάδα αποθήκευσης και
στη συνέχεια στο πλησιέστερο µύλο. Μέσα

Αλυσίδα αξίας
Η Alfa Seeds πρωτοπαρουσιάζει
το Tritordeum στην ελληνική
αγορά, έχοντας την αποκλειστική
εκµετάλλευση ολόκληρης της
αλυσίδας αξίας, από τον σπόρο
ως τα άλευρα

από παραδοσιακή διαδικασία άλεσης, η σοδειά γίνεται αλεύρι. Το δηµητριακό έχει µια
αλυσίδα αξίας επικεντρωµένη στον έλεγχο
της προέλευσης της παραγωγής. Είναι γνωστή ανά πάσα στιγµή η προέλευση κάθε κόκκου που έγινε αλεύρι.
Από τη στιγµή που ο καρπός µετατραπεί σε
αλεύρι, ανοίγουν πολλοί δρόµοι σε επιλογές
µεταποίησης. Το Tritordeum επιτρέπει τη δηµιουργία όλων των ειδών ψωµιών, γλυκών,

ζαχαρωδών και άλλων ψηµένων προϊόντων.
Πολλοί τεχνίτες αρτοποιίας έχουν ήδη εισαγάγει το Tritordeum στην γκάµα τους µε υγιεινά προϊόντα, καθώς είναι ο τέλειος σύµµαχος για όσους αναζητούν υγιεινά και βιώσιµα είδη αρτοποιίας.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
Η Alfa Seeds είναι η ελληνική εταιρεία που
πρωτοπαρουσιάζει το Tritordeum στην ελληνική αγορά, έχοντας την αποκλειστική εκµετάλλευση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, από τον σπόρο ως τα άλευρα. Πιθανή είναι η
συνεργασία µε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες για
παρασκευή αρτοποιηµάτων από Tritordeum,
γεγονός που µπορεί να αυξήσει το κέρδος και
να εγκαταστήσει στην αγορά την αλυσίδα παραγωγής του δηµητριακού.
Το Tritordeum είναι απόγονος ενός σκληρού σιταριού και ενός κριθαριού από τη Χιλή
και την Αργεντινή. Το ιδιαίτερο όνοµα του προέρχεται από τη συγχώνευση του λατινικού ο-

νόµατος του σιταριού (Triticum) και του κριθαριού (Hordeum). Είναι αποτέλεσµα φυσικής
διασταύρωσης – µιας παραδοσιακής πρακτικής
που εφαρµόζεται από την αρχή της γεωργίας,
δεν είναι δηλαδή Γενετικά Τροποποιηµένος
Οργανισµός (GMO) και είναι καταχωρηµένο
ως νέο καλλιεργούµενο είδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σπόροι του έχουν θρεπτικά, αγρονοµικά και οργανοληπτικά πλεονεκτήµατα που το καθιστούν µοναδικό.
Έχει περισσότερες φυτικές ίνες, λουτεΐνη και
ολεϊκό οξύ από το µαλακό σιτάρι και δρα θετικά για τα µάτια, την εντερική και την καρδιαγγειακή υγεία. Η γλουτένη του είναι πιο εύπεπτη και δεν δηµιουργεί την αίσθηση φουσκώµατος, αλλά δεν είναι κατάλληλη για τους
πάσχοντες από κοιλιοκάκη. Το άρωµά του είναι ευχάριστο, η γεύση του είναι γλυκιά µε ένα ελαφρύ άγγιγµα ξηρών καρπών και το ελκυστικό χρυσό του χρώµα (χάρη στην υψηλή
περιεκτικότητα σε λουτεΐνη) καθιστά εύκολη
την αναγνώρισή του στο ράφι.
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Όλα τα προϊόντα
θρέψης θα καλύπτει
ο νέος Κανονισμός
Η σήμανση «CE» θα δίνει αναγνώριση και δυνατότητες
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

Θετικά βλέπει η βιοµηχανία λιπασµάτων την εφαρµογή του νέου κανονισµού της ΕΕ, κυρίως γιατί θα
συµπεριλαµβάνονται όλα τα προϊόντα θρέψης, βιοδιεγέρτες και λιπάσµατα που περιέχουν οργανικές
ενώσεις, που παλαιότερα δε συµπεριλαµβάνονταν στον διεθνή κανονισµό. Μέχρι τώρα τέτοια προϊόντα

καταχωρούνταν ως Εθνικά Λιπάσµατα-Ειδικά προϊόντα θρέψης µε
αντίστοιχες δυσκολίες στη διεθνή
τους αναγνώριση και διακίνηση.
Οι αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισµός για τα
προϊόντα θρέψης καλλιεργούµενων φυτών στην αγροτική παραγωγή της Ελλάδος συζητήθηκαν σε
ηµερίδα για το θέµα στο Γεωπονικό πανεπιστήµιο Αθηνών. Η ηµερίδα διοργανώθηκε από το Κέντρο
Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδά-

φους του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών την Τρίτη 28 Μαΐου.
Με το νέο κανονισµό όλες οι ουσίες, µετά από διαδικασία πιστοποίησης µε ελέγχους που θα διενεργούν οι εταιρείες παραγωγής
τους, θα προσλαµβάνουν το χαρακτηρισµό «CE», θα αναγνωρίζονται
έτσι διεθνώς και θα διακινούνται ελεύθερα στην ΕΕ. Το κόστος βέβαια
της διαδικασίας ελέγχου, εξαιτίας
νέων τµηµάτων που πρέπει να δηµιουργηθούν στις εταιρείες παρα-

Βιοδιεγέρτες
Βιοδιεγέρτες και ειδικά προϊόντα
θα καταχωρούνται και θα
αναγνωρίζονται, µε τον νέο
κανονισµό, ως προϊόντα θρέψης
της ΕΕ µε σήµανση CE

γωγής λιπασµάτων, µπορεί να είναι δυσβάστακτο για µικρές ελληνικές εταιρείες. Παρ’ όλα αυτά, αν
διαχειριστεί και ξεπεραστεί το κό-

στος, η σήµανση «CE» µπορεί να ανοίξει ευκαιρίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις αυτές.
Ένα µικρό µέρος του κόστους
αυτού µπορεί να µεταφερθεί στον
παραγωγό, όµως η χρήση του πιστοποιηµένου CE προϊόντος θρέψης µπορεί να ανταποδώσει στον
αγρότη έσοδα από καλύτερη παραγωγή και αύξησης τιµής του προϊόντος του και για λόγους υγείας και
ποιότητας, αφού αποδεδειγµένα θα
χρησιµοποιεί εγκεκριµένα από την

Στελέχη
εταιρειών
παραγωγής
προϊόντων
θρέψης, ακαδηµαϊκοί του
χώρου, καθώς
και πολλοί
φοιτητές παρακολούθησαν
την ηµερίδα,
προκειµένου
να ενηµερωθούν σχετικά
µε τον νέο
Κανονισµό της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης για
τα λιπάσµατα.
Εξελίξεις και προοπτικές σχετικά µε τη χρήση καινοτόµων σκευασµάτων
αµινοξέων παρουσιάστηκαν στη δεύτερη ενότητα της ηµερίδας, από τον
καθηγητή του ΓΠΑ και πρόεδρο του ΚΘΦΠΕ ∆ηµήτρη Μπουράνη.

Ο Στάθης Παυλάκος, διευθυντής Marketing, έρευνας και ανάπτυξης της
Compo Expert Hellas AE (δεξιά) και ο Νίκος Μυτιλέκας, υπεύθυνος του
τεχνικού τµήµατος της Yara Ελλάς ΑΕ (αριστερά).
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Σύνδεση του ακαδημαϊκού
με τον εργασιακό χώρο
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Θέμα πολιτικής και κοινωνίας ο αποκλεισμός ιδιωτών

ΕΕ προϊόντα θρέψης υψηλής απόδοσης και θα παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.
Το περιβάλλον και η προστασία
του, τέλος, µέσω υιοθέτησης κυκλικής οικονοµίας αποτελεί πρώτο µέληµα της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, εκτός από την απαραίτητη φιλικότητα προς το περιβάλλον, τα προϊόντα
θρέψης µε έγκριση θα περιλαµβάνουν και προϊόντα από ανακυκλωµένα υλικά, παραπροϊόντα διαδικασιών, µετασχηµατισµένα σε δοκιµα-

Ανταπόδοση
Η υψηλή οργανοληπτική αξία
των παραγόµενων προϊόντων θα
επιστρέψει στους παραγωγούς
το κόστος των βελτιωµένων
προϊόντων θρέψης

σµένο προϊόν, για σωστή χρήση, όχι για χρήση σαν «µαντζούνια» όπως συνέβαινε σε πολλές περιπτώσεις µέχρι σήµερα.

Κοινωνικό και πολιτικό είναι το
πρόβληµα που έχει προκύψει σχετικά µε την επιτυχή µεταφορά της
επιστηµονικής γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην
παραγωγή.
Η έρευνα για την αγροτική παραγωγή έχει καταλήξει να είναι ανεξάρτητη από την ίδια την παραγωγή, µε τους έχοντες δράση στον
πρωτογενή τοµέα να περιµένουν
να «πετύχουν» κάποια πειραµατικά αποτελέσµατα που τυχαίνει να
ταιριάζουν µε την επιχειρηµατική
και παραγωγική τους δραστηριότητα. Η αποξένωση αυτή του πανεπιστηµίου από τις ανάγκες της
αγοράς είναι αποτέλεσµα του τοίχου που έχει υψωθεί γύρω από το
πανεπιστήµιο λόγω της ιδιοκτησίας του από το δηµόσιο, που δεν επιτρέπει «πάρε-δώσε» µε ιδιώτες.
Πολλές φορές έχει γίνει προσπάθεια να υπερκεραστεί αυτό το εµπόδιο στη χώρα µας, τα επιτυχηµένα
παραδείγµατα όµως είναι ελάχιστα.
Στις χώρες του κόσµου στις οποίες υπάρχει και αναπτύσσεται σύγχρονη και υψηλοαποδοτική αγροτική παραγωγή, τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσµατα έρχονται από τη
συνεργασία της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ιδιωτικούς φορείς.
Μόνο µέσα από τη συνεργασία
του πανεπιστηµίου µε τον ιδιωτικό
τοµέα µπορεί να συνδεθεί η έρευνα και η γνώση µε την παραγωγή.
Το δηµόσιο πανεπιστήµιο, µε

Ο Γιάννης Βεβελάκης, διευθύνων σύµβουλος και αντιπρόεδρος της εταιρείας,
Eurochem Agro Hellas SA και αντιπρόεδρος του ΣΠΕΛ (δεξιά) και ο Κώστας
Αλεξανδρόπουλος, CEO της Agrofarm ABEE (αριστερά).

Συνεργασία
Η σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την αγορά
µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσα από τη συνεργασία µε ιδιώτες

τη µορφή του γκέτο που έχει σήµερα, δεν µπορεί να είναι αποδοτικό, µε αποτέλεσµα να κρατείται
πίσω η ερευνητική του δραστηριότητα λόγω έλλειψης πόρων.

Αξιοποίηση πόρων
Το δηµόσιο δεν είναι κάποια ιδέα, είναι η επιχείρηση την οποία
τρέχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες
και της οποίας τα κέρδη επίσης
καρπώνονται. Οπότε ποια ακρι-

βώς θα ήταν τα τόσο εξόφθαλµα
µειονεκτήµατα του να κερδίζει το
δηµόσιο πανεπιστήµιο χρήµατα από την εκπόνηση µελετών και ερευνών για χρήση από τον ιδιωτικό τοµέα; Τα κέρδη από τέτοιες
ενέργειες, δεδοµένου του όγκου
και του διεθνώς αναγνωρισµένου
υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας
των ελληνικών πανεπιστηµίων,
θα µπορούσαν ακόµη και να ενισχύσουν τον προϋπολογισµό του
κράτους, εκτός από το προφανές,
τη χρήση τους δηλαδή για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς άµεση
σύνδεση µε την αγορά, αλλά µε
µεγάλη ακαδηµαϊκή και ανθρωπιστική αξία.
Η δυναµική της διασύνδεσης του
ακαδηµαϊκού χώρου µε τον εργασιακό χώρο στο πεδίο της λίπανσης και της θρέψης των καλλιεργούµενων φυτών αναλύθηκε και
στην ηµερίδα στο ΓΠΑ, στην τρίτη ενότητα, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε µια εκτενής συζήτηση, στην οποία συµµετείχαν οι
προσκεκληµένοι οµιλητές από 11
εταιρείες του Κλάδου των Λιπασµάτων και τα Μέλη του Συµβουλίου του Κέντρου. Πραγµατοποιήθηκαν τοποθετήσεις για τις νέες απαιτήσεις και τις ανάγκες του
εργασιακού χώρου σε επίπεδο έρευνας, καθώς και για τις εργασιακές προοπτικές που έχουν οι φοιτητές µετά το πέρας των σπουδών
τους στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο.

Φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών παρακολούθησαν
την ηµερίδα, προσπαθώντας µέσα από ερωτήσεις να σχηµατίσουν εικόνα
και άποψη πάνω στη διακίνηση των προϊόντων θρέψης στην αγορά.
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Η αγροτική ψήφος των εκλογών της
Κυριακής, όπως ερµηνεύεται από τα
αποτελέσµατα τόσο για την Ευρωβουλή όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνιστά εύγλωττη καταδίκη της
κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό τοµέα. Ταυτόχρονα εκφράζει την αγωνία των συντελεστών της αγροτικής
παραγωγής για το µέλλον της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα, όπως
και για τη βιώσιµη παρουσία των... πολλών στο αγροτικό επάγγελµα.
Όπως έδειξε η ιστορία της τελευταίας τετραετίας, η άπειρη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε ούτε για µια στιγµή το «νήµα» στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής. Αντίθετα, χάθηκε µέσα στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων αρχικά, τη µεταφορά δηµοσιονοµικών βαρών στις πλάτες των αγροτών στη συνέχεια και την αδυναµία επαναπροσδιορισµού της λειτουργίας
των συνεταιρισµών και βελτίωσης των
οργανωτικών δοµών του χώρου καθ’

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

όλη τη διάρκεια της τετρακά προγράµµατα που κι
ετούς διακυβέρνησης.
αυτά ακόµα υπέκυψαν
Οι υπεύθυνοι για την
στην ανάγκη ικανοποίαναζήτηση στρατηγικής
ησης µικροπολιτικών
στον αγροτικό χώρο, είσκοπιµοτήτων, είτε από
δαν εξαρχής µε φόβο τη
µια κινητικότητα στον
συνεργασία µε τους εκτοµέα του branding, όπροσώπους του απου πολλοί νέοι
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
γροτικού κόσµου,
κυρίως συντελεpanagos@agronews.gr
ενέδωσαν µε ευστές της αγροτικολία στον πειρακής παραγωγής
σµό της υπονόµευσης των παραδο- επιδιώκουν παρουσία και σε άλλους
σιακών εκφραστών και στη διάλυση κρίκους της αλυσίδας υπεραξίας (τυαντίστοιχων θεσµικών οργανώσεων ποποίηση, εµπορία, διάθεση κ.α.). Στο
µε µακραίωνη ιστορία, όπως η ΠΑΣΕ- πρώτο, µάλλον ακολουθήθηκε η πεΓΕΣ. Αντί αυτών, µε αιχµή το ΟΣ∆Ε, πατηµένη, ενώ το δεύτερο φαίνεται
συµβιβάστηκαν αβίαστα µε ποικιλώ- πως δεν είναι αρκετό από µόνο του
νυµα ιδιωτικά συµφέροντα που νέµο- να κάνει τη διαφορά και να αποφένται το χώρο εις βάρος των αγροτών ρει οφέλη για τη µεγάλη µάζα των εκαι της ίδιας της εξέλιξης στο χώρο παγγελµατιών του αγροτικού χώρου.
Αντίθετα, οι εγγενείς αδυναµίες
της αγροτικής παραγωγής.
Για πολλούς από τους κυβερνώ- της ελληνικής γεωργίας σε συνδυαντες, οι λύσεις για τον αγροτικό χώ- σµό µε την ένταση του ανταγωνισµού
ρο θα έρχονταν, είτε από τα κοινοτι- διεθνώς, την αποσάθρωση των συνε-

Ξέσπασμα αγροτών
κατέγραψε η κάλπη

χωρίς εκπρόσωπο στα lobbies
Κανένας υποψήφιος με αναφορά στον αγροτικό χώρο στη νέα σύνθεση της Ευρωβουλής

ταιρισµών και τη… δηµοσιονοµική επιβάρυνση (φορολογία, ασφάλιση, γραφειοκρατία κ.α.) των αγροτών, επιτάχυναν το
οικονοµικό αδιέξοδο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και φέρνουν σε όλο και
πιο δύσκολη θέση την πολυπληθή τάξη
των αγροτών που δεν έχει καταφέρει να
πετύχει τον αναγκαίο εκσυγχρονισµό.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα και µε δεδοµένες
τις οικονοµικές πιέσεις που υφίστανται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια οι αγρότες,
η έκβαση του εκλογικού αποτελέσµατος
δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετική.
Συντηρητική σε γενικές γραµµές η αγροτική κοινωνία, δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία να εγκαταλείψει µε την πρώτη µεγάλη ευκαιρία, το σύντοµο ούτως ή άλλως
φλερτ που είχε µε την… πρώτη φορά αριστερά και να επιστρέψει... στις εστίες της.
Η εκ νέου αλλαγή στάσης δεν φαίνεται να είναι κάτι που µπορεί να γίνει σε
ένα µήνα και η καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής για τους αγρότες µάλλον
είναι δεδοµένη και στις εθνικές εκλογές.
Αυτό που θα κρίνει πολλά στη συνέχεια,
είναι η δυνατότητα της επόµενης κυβέρνησης που πιθανότατα θα είναι της Νέας
∆ηµοκρατίας, να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού χώρου, να δηµιουργήσει συνθήκες βιωσιµότητας τόσο

Η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε
στη διαχείριση των
κοινοτικών πόρων
και στη µεταφορά
δηµοσιονοµικών
βαρών στις πλάτες
των αγροτών.
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Επαναφορά των πιέσεων για πλήρη εξωτερική σύγκλιση των
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης αναγνωρίζει ο γ.γ. Χ. Κασίµης.

ΧΩΡΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Επί ξύλου κρεμάμενη η νέα ΚΑΠ,
στην κλίνη του Προκρούστη οι άμεσες

Οι γνωρίζοντες

για τις µεγάλες και κάπως πιο σύγχρονες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, όσο και
για τους διαχειριστές (επαγγελµατίες και
µη) µικρότερων µονάδων για τις οποίες
είναι αναγκαίος ένας άλλος βηµατισµός.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαία προσπάθεια αναδιοργάνωσης του αγροτικού χώρου θα πρέπει να περάσει από
τον επαναπροσδιορισµό των δυνατοτήτων της αγροτικής παραγωγής και
την προσέγγιση µε τόλµη των θεµάτων που συνδέονται µε τους συνεταιρισµούς και τη συλλογική δραστηριότητα στην αγροτική παραγωγή (οµάδες ή και µικρότερα εταιρικά σχήµατα).
Επιτακτική κρίνεται και η αποµάκρυνση των «παρασίτων». Ειδικά εκείνων που
µε εφαλτήριο το ΟΣ∆Ε προωθούν τη δική τους ατζέντα σε βάρος των συντελεστών της παραγωγής. Το τελευταίο, απαιτεί, από το κόµµα της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης να εντοπίσει έγκαιρα
τους «δούρειους ίππους» που έχουν παρεισφρύσει και στο δικό της χώρο. Να
«ξεκόψει» µια και καλή από στελέχη µε
προσωπική ατζέντα, ταυτισµένα µε «φατρίες» που µόνο µε «αµαρτίες» µπορούν
να φορτώσουν τους πολιτικούς σχηµατισµούς, από τη στιγµή που αυτοί ανέχονται παθητικά τέτοιες διασυνδέσεις.

Λίγοι είναι οι γνώστες
των θεµάτων αγροτικής
πολιτικής, µεταξύ των οποίων
ο ∆ηµήτρης Μελάς της Ν∆,
που έχασε την... κούρσα για
το Στρασβούργο και φυσικά, ο
νυν γραµµατέας Κοινοτικών
Πόρων Χαράλαµπος Κασίµης

Μετά την άπνοια
Το επόµενο διάστηµα οι
διαπραγµατεύσεις για τη νέα
ΚΑΠ εισέρχονται σε ιδιαίτερα
κρίσιµη φάση, µετά από µια
πολύµηνη άπνοια και µέχρι
να κλείσουν οι κάλπες για το
Ευρωκοινοβούλιο

Εκτός από µεγαλοπρεπή καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό χώρο, η εκλογική αναµέτρηση της περασµένης Κυριακής συνιστά βαριά ήττα και για τους ίδιους
τους Έλληνες αγρότες, καθώς µένουν χωρίς
γνήσια εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο.
Κανένας από τους 21 εκλεγµένους Έλληνες
ευρωβουλευτές δεν δείχνει να έχει την παραµικρή αναφορά στα αγροτικά πράγµατα. Εξ αρχής οι λίστες των υποψηφίων στις οποίες είχαν καταλήξει τα πολιτικά κόµµατα ήταν φτωχές και στελέχη του αγροτικού χώρου, ωστόσο
και πάλι συνιστά έκπληξη το απόλυτο µηδέν.

λείται να επηρεάσει η ελληνική πλευρά. Σηµειωτέον ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη νέα
ΚΑΠ εισέρχονται σε ιδιαίτερα κρίσιµη φάση,
µετά από µια πολύµηνη άπνοια και µέχρι να
κλείσουν οι κάλπες για το Ευρωκοινοβούλιο.
Η επιστροφή στη δράση έχει στην ατζέντα επαναφορά των πιέσεων για πλήρη εξωτερική
σύγκλιση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, κάτι το οποίο παραδέχθηκε ανοιχτά µια
εβδοµάδα πριν από τις εκλογές και ο γενικός
γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης.

Οι πιέσεις των Οικολόγων

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το γερµανικό κυρίως lobby -των Πρασίνων συµπεριλαµβανοµένων- πιέζει για αποδυνάµωση των άµεσων
ενισχύσεων και ενίσχυση του λεγόµενου δεύτερου πυλώνα. Μάλιστα, σε µια από τις τελευταίες συναντήσεις στις Βρυξέλλες, υποστηρίχθηκε αυτή η άποψη µε το επιχείρηµα ότι αυτό που πονάει δεν είναι τόσο ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής όσο οι δοµές των κοινωνιών της υπαίθρου, οι οποίες και θα µπορούσαν να ενισχυθούν µόνο µέσα από τα κατάλληλα διαρθρωτικά προγράµµατα.

Η άγροτική Ελλάδα κάνει ηχηρή την απουσία της από τη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κι αυτό σε µια στιγµή που οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι αναµένονται ραγδαίες. Ήδη η ισχυρή παρουσία των
Ευρωπαίων Οικολόγων Πράσινων δείχνει να
έχει θορυβήσει τους επιτελείς των Βρυξελλών
κι ακόµα περισσότερο την Επιτροπή Γεωργίας.
Μάταια ο επίτροπος Φιλ Χόγκαν προσπάθησε το τελευταίο διάστηµα να εξωραϊσει το φιλοπεριβαλλοντικό πρόσωπο της ΚΑΠ και την
ανάγκη να στηριχθεί αυτό µε νέα κονδύλια.
Οι νέοι συσχετισµοί είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν την Κοµισιόν να αναθεωρήσει τη
µέχρι τώρα στάση της, διαφοροποιώντας σε
πολύ µεγάλο βαθµό το µείγµα πολιτικής που
εφαρµόζεται γαι τη στήριξη της γεωργίας.

Φόβοι εξωτερικής σύγκλισης
Είναι πολύ κρίµα που η Ελλάδα θα απουσιάζει κατά κάποιο τρόπο απ’ αυτές τις ζυµώσεις,
καθώς, κανείς εκ των «συνδαιτυµόνων» που
πήραν τελικά το εισιτήριο για το Στρασβούργο δεν δείχνει να είναι µυηµένος σ’ αυτά τα
ζητήµατα. Ακόµα κι αν υπάρχει η καλή διάθεση να ασχοληθεί κάποιος από τους «νεοσύλλεκτους» ο χρόνος που θα περάσει µέχρι
να πιάσει επαφή µε τα αντίστοιχα lobbies θα
είναι εις βάρος των διαβουλεύσεων που έχουν ξεκινήσει και των συσχετισµών που κα-

Ύπαιθρος και Β’ πυλώνας

Οι δύο καµπαλιέρος
Τέτοια προγράµµατα είναι απαραίτητα, ωστόσο, χώρες όπως η Ελλάδα µε αδύναµη δηµόσια διοίκηση, έλλειµµα στρατηγικού σχεδιασµού και ροπή προς την µικροπολιτική,
είναι δύσκολο να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αντί βελτίωσης
της αποτελεσµατικότητας των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων να υπάρξει σοβαρή απώλεια
κονδυλίων και την ίδια ώρα η στήριξη των αγροτών να µειωθεί δραµατικά. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, λίγοι είναι οι γνώστες των θεµάτων αγροτικής πολιτικής που θα µπορούσαν
να αποτρέψουν τα χειρότερα. Μεταξύ αυτών,
ο ∆ηµήτρης Μελάς της Ν∆, που έχασε ωστόσο την... κούρσα για το Στρασβούργο και φυσικά, ο νυν γραµµατέας, Χαράλαµπος Κασίµης που υπηρετεί µε συνέπεια το πόστο του.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Ανεξαρτήτως εκλογών, ο Οργανισµός
Πληρωµών έχει πρόγραµµα. ∆εν χρειάζονται
παροχές προς τους αγρότες για να αυξηθούν οι
ψήφοι από την περιφέρεια. Η δουλειά γίνεται
πλέον µεθοδικά και τώρα µένουν µόνο
εκκρεµότητες που αναµένεται να κλείσουν ως το
τέλος Ιουνίου. Κάτι ψίθυροι για το «µαράζι» των
παλιών εξισωτικών δεν φαίνεται να ευοδώνεται!
Μετά τις εθνικές εκλογές και µετά την αλλαγή του
υπουργού και µέχρι να πιάσει ο επόµενος τα
κιτάπια να δει που βρισκόµαστε και τι µένει να
γίνει, το ξαναβλέπουµε! Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να µην πάρουν χαµπάρι οι κοινοτικοί ότι
αναζητείται µπάτζετ, γιατί…. δεν προβλέπεται!
Το γεγονός είναι ότι τα συµπύρηνα ροδάκινα
φέτος στη χώρα µας θα είναι λιγότερα. Ο
πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών, πάλι,
έσπευσε να δηλώσει επιφυλακτικός για τι έχουν
αλλάξει –όπως λέει- οι καιρικές συνθήκες και
έχουµε βροχοπτώσεις και ζηµιές. Αυτό σηµαίνει
ότι µε µια βροχούλα, θα µιλάει στους παραγωγούς
για υποβάθµιση της ποιότητας και άρα
«συγκράτηση» της τιµής… ∆ηλαδή τα γνωστά!
Αδυνατούν, σου λέει, εδώ και καιρό, να
υποβάλλουν οι αγρότες διοικητικές πράξεις για
τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης του περασµένου
έτους, προκειµένου να προβούν σε τυχόν
διορθώσεις, γεγονός που ταυτόχρονα τους
µπλοκάρει και από την αίτηση ένταξης στο
14χίλιαρο. Και µπορεί να µη χωράει πολλούς και
οι ενδιαφερόµενοι να είναι λίγοι, αλλά οι
αρµόδιοι στην πλατεία Βάθη έβγαλαν ως όφειλαν
τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο και µάλιστα
32 σηµείων, προς κάθε ενδιαφερόµενο.
Ξεκίνησε, σου λέει, η λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την υπαγωγή στη
ρύθµιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία σε
έως και 120 δόσεις. Χαρά οι αρµόδιοι! Χαρά και
οι ενδιαφερόµενοι! Μόνο που στην περίπτωση
αυτή ο κόσµος είναι πολύς και µπορεί να λένε απ’
το υπουργείο Εργασίας ότι «η πλατφόρµα θα είναι
εύχρηστη και η διαδικασία θα µείνει ανοιχτή έως
τα τέλη του Σεπτέµβρη», αλλά κάποιοι βάζουν
στοίχηµα ότι ανά δύο µέρες θα κολλάει!
Κι ενώ η ρύθµιση των 120 δόσεων ήρθε για να
διευκολύνει µεγάλη µερίδα των αγροτών, οι ΤΟΕΒ
άρχισαν τη γκρίνια! Από τη µία είναι οι οφειλές
των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων προς τη
∆ΕΗ και η απαίτηση της επιχείρησης για ρευστό
και άµεσα και από την άλλη οι παραγωγοί που
χρωστούν στα ΤΟΕΒ για τα αρδευτικά, αλλά
µπήκαν στη ρύθµιση και πάει πίσω η αποπληρωµή.
Πώς να αντέξουµε, λέει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ
Τιτανίου, που «κρατάµε ανοιχτά τα δίκτυα µε
ασφαλιστικά µέτρα προσωρινά ως τον Οκτώβριο,
γιατί είµαστε εν µέσω καλλιεργητικής σεζόν»; Το
ζητούµενο, συνεχίζει, είναι να γίνουν συνολικές
και όχι αποσπασµατικές παρεµβάσεις στο
αρδευτικό θέµα! Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

«Το βασικό για µένα είναι
οι άνθρωποι στις πλέον
ευαίσθητες θέσεις να
µοιράζονται το σχέδιό µας
και να είναι οι πλέον
χαρισµατικοί, δηµιουργικοί
και ικανοί. Είναι σηµαντικό
για µένα να υπάρξει
ισορροπία των φύλων και
να ορίσουµε δύο άνδρες
και δύο γυναίκες».

;

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΟΥΣΚ
ΠΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

«∆εν έχω καµία αµφιβολία
ότι ένας από τους λόγους
που οι ψηφοφόροι στην
ήπειρο ανέδειξαν
φιλοευρωπαϊκή
πλειοψηφία (στο Ε.Κ.)
ήταν το Brexit. Το Brexit
ήταν εµβόλιο κατά της
προπαγάνδας εναντίον της
Ε.Ε. και των ψευδών
ειδήσεων».

ΣΤ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆

«Έκανα αγώνα τρεις µήνες
τώρα για να διαδώσω το
µήνυµά µου ότι θέλω και
µπορώ να γίνω η φωνή
των Ελλήνων, να
µεταφέρω στην
Ευρωβουλή τις ανάγκες
που έχει η Ελλάδα, να
στηρίξω το ευρωπαϊκό
ιδεώδες, να βάλουµε στο
επίκεντρο τον άνθρωπο».

ΝΤΙΝΟ ΡΑΤΖΑ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

«Έχω την αίσθηση πως
ουδείς στην παγκόσµια
ιστορία του αθλητισµού
αντιλαµβάνεται πως
γράφει ιστορία, ενόσω τη
γράφει[…]. Ηγέτης γίνεσαι
σε µεγαλύτερη ηλικία. Όχι
όταν είσαι 21-22. Έµαθα
πολλά για το πώς να γίνω
ηγέτης, από τον Ντράζεν
Πέτροβιτς».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Υβρίδια
Μέχρι τον Ιούλιο πρέπει να
έχουν συσταθεί οι συµµαχίες,
όταν το νεοσύστατο
Ευρωκοινοβούλιο θα έχει την
πρώτη ευκαιρία να ορίσει την
επόµενη σύσταση των οργάνων
της ΕΕ. Τότε θα τεθούν εκ νέου
θέµατα όπως ο προϋπολογισµός
της ΕΕ 2021-2027 και η
µεταρρύθµιση της ΚΑΠ.
Μπορεί οι εκλογές να έχουν
δροµολογηθεί για αρχές Ιούλη,
κι όλοι να κόπτονται για τις
ανάγκες των αγροτών, όµως το
αρδευτικό παραµένει στις
καλένδες, µε τη ∆ΕΗ να απαιτεί
εξόφληση οφειλών από ΤΟΕΒ
και η ρύθµιση των 120 δόσεων,
να µην φθάνει ούτε για ζήτω.
Άλλη µία χρονιά, µε νύχια και
δόντια, επιχειρείται να µην
κλείσουν οι κάνουλες εν µέσω
της αρδευτικής περιόδου, µε τον
υπουργό να µιλά για 32
εγγειοβελτικά και µελέτες…

Τώρα που
τελειώνουµε
µε τις δηλώσεις,
σας βεβαιώνω
ότι θα έχουµε
πολύ χρόνο
και για δηλωτή!

Ο αγροτικός κόσµος δεν δίνει άλλη περίοδο χάριτος
Στον δρόµο για τις εθνικές εκλογές, τα µηνύµατα που εστάλησαν
στις τελευταίες ευρωεκλογές ήταν πολλά, κυρίως από τον παραγωγικό κόσµο, που από καιρό φωνάζει πως τα παυσίπονα δεν αποτελούν µέθοδο ίασης µιας µαραζωµένης αγροτικής οικονοµίας που παλεύει µε ίδιες δυνάµεις. Τώρα τα επιτελεία και των δύο
κοµµάτων εξουσίας, τόσο αυτού που… ηττήθηκε, όσο και αυτού
που φέρεται ως νικητής, θα επιχειρήσουν µέσα στο διάστηµα του
ενός µήνα που αποµένει µέχρι τις εκλογές της 7ης Ιουλίου να διαµορφώσουν την πολιτική τους ατζέντα, καθώς γνωρίζουν πλέον καλά πως περίοδος χάριτος από τους αγρότες δεν υφίσταται.

Εξαφανιζόλ

Aφωνία

Μήνυµα

Τα λέγαµε και τις προάλλες ότι
οι απολογισµοί έργου δεν είναι
προς το συµφέρον των
κυβερνώντων, τουλάχιστον στο
αγροτικό σκέλος, γιατί οι αγρότες
έχουν κάνει ταµείο και βλέπουν
πως είναι παντελώς άδειο,
καθώς τίποτα µέχρι τώρα δεν
έχει βοηθήσει προς το νούµερο
ένα πάγιο και διαχρονικό αίτηµα
τους, ήτοι τη µείωση του κόστους
παραγωγής.

Πληµµελής, καθώς φαίνεται και
στη σύνθεση της νέας
Ευρωβουλής, η εκπροσώπηση
του ελληνικού αγροτικού κόσµου,
την ώρα που φλέγοντα ζητήµατα
όπως η ΚΑΠ, θα αντιµετωπιστούν
από φωνές που δεν έχουν
γνώση επ αυτού. Βέβαια, κι αυτοί
που κάνουν πως έχουν εµπειρία,
για την πλήρη εξωτερική
σύγκλιση άφησαν τη µπάλα να
περάσει κάτω απ’ τα πόδια τους...

Ο αγροτικός κόσµος πάντως
είχε πει από καιρό πριν ότι µε
αποσπασµατικές λύσεις τύπου
de minimis ή πληρωµές
επιδοτήσεων της ΚΑΠ που αν
µη τι άλλο δεν συνιστούν
παροχή δεν αντιµετωπίζονται τα
ζητήµατα ρευστότητας που τους
ταλανίζουν. Το 33% στη Ν∆
έναντι 18% στο κυβερνών
κόµµα αποτέλεσε µήνυµα αυτή
τη φορά χωρίς… χρέωση.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Όλο πληροφορίες
διαρρέονται από την
πλευρά Φέκερ, ξέρετε
του πολυθρύλητου
fund, που θα... σώσει
τη ζαχαροβιοµηχανία.
Τώρα προτείνουν, λέει,
στους παραγωγούς τη
σπορά βιοµηχανικής
κάνναβης σε
αµειψισπορά µε τεύτλα..
Παπαγαλίζονται τα
οφέλη της κάνναβης
ως επικερδής λύσης
και τώρα η πολύπαθη
βιοµηχανία από ΕΒΖ
θα µετονοµαστεί
(λέµε τώρα) σε... ΕΒΚ.
Το θέµα είναι ότι οι
έχοντες την ευθύνη
πάλι χρησιµοποιούν ως
πλυντήριο τις όποιες
επιλογές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τέλος στο
business as usual

Α

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ

ο να πεις ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα
έκανε καλά και να της
ρίξεις όλο το ανάθεµα
για τις παθογένειες της ελληνικής γεωργίας είναι µάλλον εύκολο. Το δύσκολο είναι να βρεθεί ένας άλλος δρόµος για την επεξεργασία των θεµάτων που αντιµετωπίζει ο αγροτικός χώρος
και να υπάρξει σύµπλευση όλων
των συντελεστών της παραγωγής
για τη βελτίωση της κατάστασης.

Γυροφέρνουν
∆ΕΝ ΕΧΩ καµιά αµφιβολία ότι
τις αδυναµίες που υπάρχουν σε
ό,τι αφορά τις οργανωτικές δοµές
του αγροτικού χώρου θα τις βρει
µπροστά του και ο Μητσοτάκης.
Μάλιστα, το µεγαλύτερο λάθος
του θα ήταν να νοµίσει ότι υπάρχουν κάποιες δοµές! ∆ηλαδή, να
πειστεί από κάποιους που γυροφέρνουν ότι... τι θες, εµείς είµαστε, πες µας που πας να σε πάµε!

Πρόσωπα & θεσμοί
ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΕΛΠΙ∆Α µε τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι αυτά τουλάχιστον τα θέµατα
θα τα είχε λύσει! Ότι δηλάδη, θα
είχε αντιµετωπίσει γρήγορα τις αδυναµίες του 4015/2011 για τους
συνεταιρισµούς και δεν θα ενδιαφέρονταν µόνο, µέσω αυτού, να
αποµακρύνει τον Καραµίχα και
την παρέα του. Είχα την ελπίδα
ότι µια αριστερή κυβέρνηση δεν
θα καταργούσε µέσα σε µια νύχτα µια συνεταιριστική οργάνωση
85 χρόνων, όπως ήταν η ΠΑΣΕΓΕΣ, θα ήταν δηλαδή σε
θέση να ξεχωρίσει τα πρόσωπα από τους θεσµούς.

Τα ρετάλια
ΤΩΡΑ, όλα αυτά έχουν
γίνει. ∆ηλαδή, αυτό που
αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του συνεταιριστικού
χώρου έχει διαλυθεί. Σοβαρές οργανώσεις δεν υπάρχουν
και όλοι αυτοί που παριστάνουν

τους αυθεντικούς συνεταιριστές
δεν είναι παρά τα «ρετάλια» που
έχουν αποµείνει από ένα ύφασµα το οποίο έχει καταστραφεί.

Καλικάντζαροι
Αν υπάρχει κάτι
που µετράει ακόµα
στη δηµοκρατία,
είναι το γεγονός ότι
η ψήφος παραµένει
κρυφή, εποµένως
κανένας δεν µπορεί
να δεσµεύσει
κανέναν. Όποιος
έχει διαφορετική
άποψη ας ρωτήσει
τον Τσίπρα!

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ της επόµενης κυβέρνησης πρέπει να είναι ώριµες,
αποφασιστικές και γρήγορες. Αν
χαθεί χρόνος, τα «καλικαντζάρια»
που καραδοκούν, θα έχουν καταφέρει για άλλη µια φορά να «ελέγξουν» την κατάσταση. Ήδη ορισµένοι εξ αυτών, έχουν πιάσει
κιόλας στασίδι και επιδίδονται
στο προσφιλές έργο του ανιδιοτελή και άµισθου συµβουλάτορα!

Συγκαθιστός
ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ είναι
η λύση. Χρόνια τώρα, οι εκάστοτε
κυβερνώντες πιστεύουν ότι µέσα
από τη διαχείριση των πόρων της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και
ειδικά µέσα από τα διαρθρωτικά
προγράµµατα θα καταφέρουν να
λύσουν το πρόβληµα. Ο χρόνος
έχει δείξει ότι πλανώνται πλάνην
οικτράν. Έχουν περάσει πέντε
προγραµµατικές περίοδοι και...
στον τόπο το χορό!

Αυτός έμαθε
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ καιρό δεν βρίσκουν ούτε την ψήφο τους! Άλλωστε, αν υπάρχει κάτι που µετράει -ακόµα- στη δηµοκρατία, είναι το γεγονός ότι η ψήφος παραµένει κρυφή, εποµένως κανένας δεν µπορεί να δεσµεύσει
κανέναν. Όποιος έχει διαφορετική άποψη ας ρωτήσει τον Τσίπρα! Πήρε την
απάντησή του την περασµένη Κυριακή.

Οι κούφιες
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ χώρο, πάντως, τα πράγµατα είναι πιο
σοβαρά από κάθε άλλη φορά. Και τα νέα προβλήµατα
απαιτούν νέες απαντήσεις.

ς αρχίσουµε µε τα καλά νέα. Πρώτον, η προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που διεξήχθησαν στο
διάστηµα 23-26 Μαΐου, σηµείωσε άλµα σε πάνω από 50%. Αυτή ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια που περισσότεροι από τους µισούς Ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικής σχέσης, πήγαν και ψήφισαν για την ευρωβουλή. ∆εύτερον, τα ακροδεξιά κόµµατα δεν
τα πήγαν όσο καλά αναµενόταν, εκτός της Γαλλίας. Εκεί, το κόµµα της Μαρί Λε Πεν, National
Rally, έλαβε σχεδόν το 24% των ψήφων, αφήνοντας το Renaissance του προέδρου Μακρόν στη
δεύτερη θέση. Τρίτον, οι εκλογές στις περισσότερες χώρες αφορούσαν ζητήµατα, ιδιαιτέρως
την κλιµατική αλλαγή. Οι Πράσινοι τα πήγαν
εξαιρετικά καλά στη Γερµανία. Ανέβηκαν από
το 10,7% στις εκλογές του 2014, σε πάνω από
20,6% φέτος, αφήνοντας τους Σοσιαλδηµοκράτες σε ένα άθλιο 15,5%, από το 27,3% το 2014.
Τα κόµµατα των Πρασίνων «έπαιξαν» µε την
κλιµατική αλλαγή, ενώ πολλοί ψηφοφόροι θυµήθηκαν το περασµένο καλοκαίρι µε τις πληµµύρες.[…].Τέταρτον, οι εκλογές συνέπεσαν µε
κάποια δηµοψηφίσµατα που είχαν θετική έκβαση. […].Εκτός από την Πολωνία, την Ουγγαρία και λίγες άλλες χώρες όπου τα κυβερνώντα
κόµµατα είχαν άνετη νίκη, οι κυβερνήσεις ανά την ΕΕ είναι τώρα εξαιρετικά
εύθραυστες. Πάρτε
για παράδειγµα τη
Γερµανία. Η σταθεΤΗΣ ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΜΠΣΥ* ρότητα και η αντοχή του κεντροδεξιού συνασπισµού της Καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, των Χριστιανοδηµοκρατών και των Σοσιαλδηµοκρατών, δεν είναι πλέον δεδοµένη. Η
υποστήριξη για το SPD κατέρρευσε όχι µόνο
στις ευρωεκλογές, αλλά επίσης και στις εκλογές για το κρατίδιο της Βρέµης που διεξήχθησαν την ίδια ηµέρα.[…].Υπάρχουν πιθανότητες
οι συντηρητικοί να σχηµατίσουν συνασπισµό
µε τους Πρασίνους στη Βρέµη. […].Ο Έλληνας
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αντιµετωπίζει
επίσης προβλήµατα. Το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στη δεύτερη θέση των ευρωεκλογών, κερδίζοντας το 24% των ψήφων, πολύ πιο πίσω από την αντιπολίτευση της Νέας ∆ηµοκρατίας,
η οποία συγκέντρωσε το 33%. […]. ∆εν ήταν όλα ρόδινα ούτε για τον Ματέο Σαλβίνι, ηγέτη
της ακροδεξιάς Βόρειας Λέγκας. Το κόµµα του
έλαβε το 34% των ψήφων, αλλά ο κυβερνητικός του εταίρος, Κίνηµα Πέντε Αστέρων, ήρθε
τρίτο µε ποσοστό 17%, πίσω από το ∆ηµοκρατικό Κόµµα που έλαβε το 24%. Το αποτέλεσµα
όλων αυτών των τάσεων είναι ότι οι νέοι ηγέτες των θεσµικών οργάνων της ΕΕ οι οποίοι θα
διοριστούν στους επόµενους µήνες, δεν µπορούν να συνεχίσουν το business as usual…
*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ CARNEGIE EUROPE
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Δημήτρης Μπουράνης

ΠΡΑΓΑ
ΑΘΗΝΑ

Λύσεις μέσα στο κύτταρο
Ο γεωπόνος είναι στην πραγματικότητα βιολόγος-μηχανικός εξηγεί στους φοιτητές
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ
maniatis@agronews.gr

∆εκαετίες τώρα προσπαθεί να αναδείξει τη σχέση της βιολογίας µε τη γεωπονία και την αναγνώριση αυτού από την κοινωνία, αλλά ακόµη περισσότερο από τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
«Λίγα από τα παιδιά διαβάζουν όπως
πρέπει», έλεγε από το 2012 σε φοιτητές του ο ∆ηµήτρης Μπουράνης, καθηγητής Φυσιολογίας και Μορφολογίας
Φυτών στο ΓΠΑ. Το πάθος του για τη
βιολογία και τη φυσιολογία, τον έχει
κάνει να ξεκλειδώνει στο µυαλό του
την αιτία και την πορεία των όποιων
προβληµάτων αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί, κάτι που θέλει να εξηγήσει
και να µεταδώσει, καθώς έτσι αυξάνεται η ακρίβεια και εξασφαλίζεται ορθότητα στην αξιολόγηση ενός γεωπο-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Καθηγητής, αλλά και λάτρης της φυσιολογίας των φυτών,
προσπαθεί επί δεκαετίες να αποτυπώσει στο µυαλό των νέων
γεωπόνων την αξία της απόλυτης κατανόησης της βιολογίας των
φυτών, αλλά και των οργανισµών που συµβιώνουν µε αυτά.

Αντιµετώπιση
προβληµάτων
∆εν είναι δυνατόν µε
επιφανειακή και εµπειρική γνώση να υπάρχουν
τα εφόδια να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα σε
βάθος

Ο ∆ηµήτριος Μπουράνης
αποφοίτησε από την Ιωνίδειο
Πρότυπο Σχολή Πειραιώς το 1976.
Το 1981 ολοκλήρωσε τις σπουδές
του στην Ανωτάτη Γεωπονική
Σχολή Αθηνών και ακολούθως
αποφοίτησε από το Τµήµα Χηµικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου το 1986. Έπειτα
ανακηρύχθηκε ∆ιδάκτορας
Φυσιολογίας Φυτών από την
Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή
Αθηνών. Πλέον έχει το βαθµό του
καθηγητή Φυσιολογίας και
Μορφολογίας Φυτών, στο
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
και προεδρεύει του Κέντρου
Θρέψης Φυτών και Ποιότητας
Εδάφους, έχοντας να επιδείξει
πλούσιο ερευνητικό έργο.

Αµινοξέα

Έρευνα

Πολλά υποσχόµενο
θέµα ενασχόλησης του
∆ηµήτρη Μπουράνη είναι
τα σκευάσµατα θρέψης
που περιέχουν ελεύθερα
αµινοξέα

Στα γενικότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα
του καθηγητή ανήκουν
η φυσιολογία και διαγνωστική της θρέψης, η
φυσιολογία καταπονήσεων και η τροποποίηση
της ριζόσφαιρας

νικού προβλήµατος. ∆εν µπορεί µε επιφανειακή γνώση να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα σε βάθος.
Καθώς πολλοί µαθητές που επιθυµούν να σπουδάσουν την επιστήµη
της γεωπονίας, αλλά ακόµη και ήδη
φοιτητές στα γεωπονικά πανεπιστήµια αγνοούν πως η βάση της επιστήµης αυτής είναι η βιολογία, ο ∆ηµήτρης Μπουράνης, σπεύδει πάντα να
υπενθυµίζει πως «H βιολογία είναι
δοµικό και λειτουργικό συστατικό
της γεωπονίας και της επιτυχηµένης
άσκησης της. Ο γεωπόνος διαχειρίζεται καλλιεργούµενα φυτά και ό,τι
αφορά την καλλιέργεια τους, καθώς
και αγροτικά ζώα και ό,τι αφορά την
εκτροφή τους. Τόσο τα καλλιεργούµενα φυτά, όσο και τα αγροτικά ζώα
έρχονται αντιµέτωπα µε µια µεγάλη
ποικιλία οργανισµών, τόσο επιζήµιων όσο και επωφελών κατά την διάρκεια του κύκλου της ζωή τους. Εποµένως ο γεωπόνος οφείλει από
τα πράγµατα, να γνωρίζει τη βιολογία των καλλιεργουµένων φυτών,
των αγροτικών ζώων και των οργανισµών γεωργικής σηµασίας, συνακόλουθα και την ποικιλότητα τους».
Αν και έχει καθιερωθεί ο όρος «γεωπόνος» για τους επιστήµονες της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, εντούτοις ο γεωπόνος είναι στην πραγµατικότητα βιολόγος-µηχανικός. Αυτό δεν
πρέπει να το ξεχνούν ακόµη και παλιοί
γεωπόνοι, που έχουν λάβει το ρόλο
του εµπειρικού κηπουρού ή αγρότη.
«Η βιολογία είναι δοµικό και λειτουργικό συστατικό της γεωπονίας και
της επιτυχηµένης άσκησης της. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί ότι
ο γεωπόνος υστερεί στη διδασκαλία
της Βιολογίας έναντι άλλων; Αν ναι,
τότε θα πρέπει να αναζητηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον ισχυρισµό».
Ο καθηγητής έχει καταφέρει µέσα
στα χρόνια να φέρει εξελίξεις στον τοµέα µε την έρευνά του, µε τελευταίο
πολλά υποσχόµενο θέµα ενασχόλησής του τα σκευάσµατα θρέψης που
περιέχουν ελεύθερα αµινοξέα, τα οποία φαίνεται να µπορούν να φέρουν τεράστιες αλλαγές στη θρέψη
των φυτών. Στα γενικότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η φυσιολογία της θρέψης, η διαγνωστική
της θρέψης, η φυσιολογία θρέψης υπό συνθήκες καταπόνησης (υποξία,
παρουσία βαρέων µετάλλων) και η
τροποποίηση της ριζόσφαιρας στα
πλαίσια των εφαρµογών της θρέψης.

Συνέδριο για γενετική
βελτίωση στα φρούτα
Το 15ο ∆ιεθνές συνέδριο του
Eucarpia για τη γενετική
βελτίωση στα φρούτα (XV
International Eucarpia
Symposium on Fruit Breeding
and Genetics), θα γίνει 3 µε 7
Ιουνίου στην Πράγα (Τσεχία). Η
Ευρωπαϊκή Ένωση Έρευνας για
την Φύτευση Φυτών EUCARPIA,
η ∆ιεθνής Εταιρεία Φυτοκοµίας
ISHS, το Ινστιτούτο Έρευνας και
Εκτροφής της Pomology
Holovousy Ltd. και το Τσεχικό
Πανεπιστήµιο Επιστηµών Ζωής
οργανώνουν συµπόσιο
προσφέροντας µια µεγάλη
ευκαιρία για συναντήσεις
κορυφαίων επαγγελµατιών στον
τοµέα των γενετικών πόρων και
τη χρήση τους στην καλλιέργεια
φρούτων. Πρόκειται για ένα
διορατικό επιστηµονικό γεγονός
µε ποικίλο και καινοτόµο
πρόγραµµα. Πληροφορίες στο:
www.eucarpiafruit2019.org/

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Έως 4 Ιουνίου αιτήσεις για το
Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων».
Τα συστήµατα ποιότητας Agro
2 σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι
και την Παρασκευή 7 Ιουνίου.
Μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις
για την εξισωτική αποζηµίωση
του 2019, µε τον προϋπολογισµό
στα 249 εκατ. ευρώ.
Μέχρι τα µεσάνυχτα της
Τρίτης 18 Ιουνίου η υποβολή της
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το
2019 και έως τη ∆ευτέρα 1η
Ιουλίου οι µεταβιβάσεις.
Περιθώριο µέχρι τις 28 Ιουνίου
προκειµένου οι αγρότες να
τακτοποιήσουν τα χρέη τους στην
Εφορία µέσα από την πλατφόρµα της
ρύθµισης των 120 δόσεων.
Νέα προκήρυξη εντός Ιουνίου
µε ελάχιστο προϋπολογισµό τα
15 εκατ. ευρώ για τα αντιχαλαζικά,
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ.
Έως 31 Ιουλίου η ασφαλιστική
εισφορά ΕΛΓΑ για το 2018.
Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου
ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των
αγροτών για υπαγωγή στη
ρύθµιση των 120 δόσεων για
χρέη προς τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Παράταση έως 31 Οκτωβρίου
για την παραχώρηση αγροτικών
ακινήτων σε ανέργους ή κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΒΕΡΟΙΑ
Φεστιβάλ
Ροδάκινου

ΑΘΗΝΑ

Το ελληνικό σχέδιο
για τη νέα ΚΑΠ
Η Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Εθνικό Αγροτικό
∆ίκτυο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 διοργανώνουν την εναρκτήρια
ενηµερωτική ηµερίδα στο πλαίσιο της
προετοιµασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού
Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη νέα
προγραµµατική περίοδο 2021-2027. Η ηµερίδα θα
πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel,
στην Αθήνα, την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Στην
ηµερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και
αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις Κανονισµών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική, µετά το 2020, µε στόχο την καλύτερη
δυνατή ενηµέρωση των φορέων, που θα
αποτελέσουν την «εταιρική σχέση» προετοιµασίας
του Στρατηγικού Σχεδίου. ∆ηλώσεις συµµετοχής
στο www.agrotikianaptixi.gr.

Το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου
του Τουριστικού Οµίλου
Βέροιας ξεκινά την
Παρασκευή 7 και θα
διαρκέσει ως την Κυριακή 9
Ιουνίου 2019. Η
πρωτεύουσα του
µακεδονικού κάµπου ανοίγει
την αγκαλιά της και σας
περιµένει το κοινό για µια
σειρά από δράσεις µε
επίκεντρο το ροδάκινο.
Βιωµατικές εµπειρίες
συγκοµιδής ροδάκινων για
οικογένειες, δηµιουργικά
εργαστήρια και παιχνίδια
για παιδιά, έκθεση
φωτογραφίας «Ανθισµένες
Ροδακινιές», γιορτές
γαστρονοµίας µε τοπικές
λιχουδιές αλλά και..
γκουρµεδιές από
κορυφαίους Έλληνες σεφ,
µουσικές συναυλίες και
πολλά ροδάκινα… συνθέτουν
ένα πολύχρωµο µωσαϊκό
εκδηλώσεων - όλες µε
ελεύθερη είσοδο - που δεν
πρέπει να χάσει κανείς.
Για περισσότερες
πληροφορίες: Ζήσης
Πατσίκας 6942055079.

ΑΘΗΝΑ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

Aegean Cocktails
& Spirits Festival

Παγκρήτια
Αγροκτηνοτροφική
Έκθεση Αρκαλοχωρίου

Το δεύτερο Φεστιβάλ που φέρνει το ελληνικό
απόσταγµα στο επίκεντρο των παγκόσµιων τάσεων
του cocktail, διοργανώνεται στην Αθήνα στις 7
Ιουνίου. Το 2ο Aegean Cocktails & Spirits
Festival, θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο του
Φάρου στο Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος

Νιάρχος σε µία περίοδο που το localisation
αποτελεί παγκόσµια τάση τόσο στην γαστρονοµία
όσο και στο bartending, τα ελληνικά αποστάγµατα
παίρνουν την θέση τους στον παγκόσµιο χάρτη µε
έναν τρόπο διαφορετικό. Για µία ολόκληρη ηµέρα
(14.00-22.00), κορυφαία cocktail bars από όλη
την Ελλάδα, θα δηµιουργήσουν δικές τους
συνταγές µε τα προϊόντα των παραγωγών που
συµµετέχουν στο φεστιβάλ και θα τα σερβίρουν σε
προνοµιακή τιµή. Γενική είσοδος την ηµέρα του
φεστιβάλ: 10 ευρώ.

Τριήµερο φεστιβάλ παγωτού
στο Παλαιό Αµαξοστάσιο του ΟΣΥ
στο Γκάζι 7 µε 9 Ιουνίου

∆ιαγωνισµός για νέες ιδέες
στην αγροδιατροφή 14 Ιουνίου
από το Trophy-Τροφή Challenge
Από 2 µέχρι 7 Ιουλίου 2019
το Φεστιβάλ Γαστρονοµίας της
Λέσβου. Πληροφορίες στο
https://lesvosfoodfest.com/

Drink Pink, Rose Wine
Extravaganza στο Hilton Athens
την Κυριακή 9 Ιουνίου

Το 42ο Παγκόσµιο Συνέδριο
Αµπέλου & Οίνου στη Γενεύη στις
15-19 Ιουλίου. Πληροφορίες στο
http://oiv2019.ch/2019/

Το 4ο πρόγραµµα
επιχειρηµατικών συναντήσεων για
γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά
στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου και
στη Λάρισα στις 12 Ιουνίου

Από 4 µέχρι 6 Σεπτεµβρίου η
13η ∆ιεθνής Έκθεση Φρούτων
και Λαχανικών, Asia Fruit
Logistica, στο Εκθεσιακό Κέντρο
Asia World-Expo Center του

Χονγκ Κονγκ. Πληροφορίες στο
www.asiafruitlogistica.com/

Κοµοτηνή. Πληροφορίες στο
http://www.entsoc.gr/18pes/.

Στις 26-28 Σεπτεµβρίου το
∆εύτερο Ευρωπαϊκό Φόρουµ
Αγροοικολογίας στις
εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης
στο Ηράκλειο

Από 22 έως 24 Οκτωβρίου
στη Μαδρίτη, ο κλάδος των
φρούτων και λαχανικών δίνει
ραντεβού στην 11η Fruit
Attraction. Πληροφορίες στο
http://fruitattraction.com/en/
home/

Aπό 5 µέχρι 9 Οκτωβρίου, στο
εκθεσιακό κέντρο της Κολωνίας η
έκθεση τροφίµων και ποτών,
Anuga. Πληροφορίες στο https://
www.anuga.com/
Το 18ο Πανελλήνιο
Εντοµολογικό Συνέδριο έρχεται
στις 15-18 Οκτωβρίου 2019
στο Μέγαρο Μουσικής στην

ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Organic Food
IBERIA 2019

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Παγκόσµιο συνέδριο Σπόρων
ISF 3 µε 5 Ιουνίου στη Νίκαια της
Γαλλίας. Πληροφορίες στο www.
worldseed.org/congress/isfworld-seed-congress-2019/

Μια νέα πνοή στις αγροτικές εκθέσεις
έρχεται να δώσει η Παγκρήτια
Αγροκτηνοτροφική Έκθεση
Αρκαλοχωρίου η οποία
πραγµατοποιείται από τις 19 έως τις
24 Ιουλίου 2019 στο Εκθεσιακό
Κέντρο Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη.
Στην Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική
Έκθεση Αρκαλοχωρίου µπορούν να
συµµετέχουν επιχειρήσεις από όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό για να
προβάλλουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους. Επίσης,
πραγµατοποιούνται παράλληλες
εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεµινάρια,
εκδηλώσεις µαγειρικής γευσιγνωσίας
καθώς και προγραµµατισµένες
παρουσιάσεις προϊόντων εκθετών.
Ώρες Λειτουργίας: Καθηµερινές:
17.30-22.30 και σαββατοκύριακο
10.30-14.30, 17.30-22.30.

Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιχθυολόγων για ∆ιαχείριση
υδάτινων οικοσυστηµάτων: Νέες
προκλήσεις και προοπτικές του
κλάδου στις 31 Οκτωβρίου µε 3
Νοεµβρίου 2019 στο Πολιτιστικό
Κέντρο Ηρακλείου. Πληροφορίες
στο www.psid.gr/.

H Αποκλειστική Επαγγελµατική
Έκθεση της Ιβηρικής Χερσονήσου
(Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γιβραλτάρ &
Ανδόρας) για τα βιολογικά και φυσικά
προϊόντα θα πραγµατοποιηθεί στο
IFEMA της Μαδρίτης στις 6 και 7
Ιουνίου 2019. Η Organic Food Iberia
είναι η νέα συναρπαστική διεθνής
έκθεση του κλάδου των βιολογικών
τροφίµων και κρασιών και αφορά τις
εταιρίες που απευθύνονται στους
σηµαντικότερους αγοραστές
βιολογικών και φυσικών προϊόντων
της Ιβηρικής Χερσονήσου αλλά και
όλης της Ευρώπης. Η Organic Food
Iberia είναι η µοναδική διεθνής
έκθεση του κλάδου των βιολογικών
προϊόντων, εδραιώνοντας την ως την
σηµαντικότερη επιχειρηµατική
εκδήλωση του κλάδου.

52 Agrenda

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.6977/549531.

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

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρθια,
τρία αρσενικά και έξι θηλυκά, υγιή, γαλακτοπαραγωγά και ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Tηλ. 6972/867040.
Πωλούνται γουρουνάκια από 20
έως 50 κιλά. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται 70 µοσχίδες Λιµουζίν
σε κατάσταση εγκυµοσύνης, ετοιµόγεννες. Τηλ.6906/779402.
Πωλούνται 180 πρόβατα Γερµανικά σε πολύ καλή κατάσταση, σε κατάσταση εγκυµοσύνης και µόλις γεννηµένα µε τα µικρά τους. Περιοχή Αττικής. Τηλ.6979/998532.
Πωλούνται κατσίκια Σκοπέλου µόνο
αρσενικά. Τηλ.6984/769008.
Πωλούνται 150 πρόβατα και 50 γίδια. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Βόλου
Μαγνησίας. Τηλ.6931/238548.

Πωλούνται καθαρόαιµα αρνιά φυλής
Χίου 6 µηνών και άνω από µάνες πολύ υψηλής γαλακτοπαραγωγής (µηνιαία γαλακτοµέτρηση) µε όλα τα στοιχεία γενεαλογικού δέντρου, πλήρως
εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα.
Τηλ.6975/068501.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα βοσκοτοπικά, όχι µεσίτης. Τιµή µετρητοίς. Τηλ.6974/484577.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται δέµατα σανό άριστης
ποιότητας. Περιοχή Αλµυρός Βόλου.
Τηλ.6974/431615.
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.

∆αµασκού.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,13€ το κιλό και βιολογικό προς 0,15€ το κιλό.
Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται 300 γίδια µε τα δικαιώµατα. Τηλ.6987/236106.

Πωλείται βίκος µε κριθάρι µαζί µε
τον καρπό σε δέµατα. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται
γίδες
Τηλ.6940/726405.

Πωλούνται 80 πρόβατα µε δικαιώµατα ή χωρίς σε προσιτή τιµή. Περιοχή
Αριδαία. Τηλ.6977/2022073.
Πωλούνται 40 πρόβατα βελτιωµένα, διασταυρωµένα απευθείας για άρµεγµα. Περιοχή Βέροια.
Τηλ.6974/063179.
Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό µε δυνατότητα µεταφοράς στο
χώρο σας. Τηλ.6986/824541.
Πωλούνται
γουρουνάκια
για
θρέψιµο από 20 έως 100 κιλά.
Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται πρόβατα Λακόν, γίδια Μούρθια, Αλπίνο και Ζάννα.
Τηλ.6974/916517.
Πωλούνται
ζωικά
Τηλ.6974/916517.

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

δικαιώµατα.

Πωλούνται 20 προβατίνες σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Κορινθία.
Τηλ.6937/030859.
Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιοχή ∆ράµα. Τηλ.6974/056174.
Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ
µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα. Τηλ.6945/449493.
Πωλούνται αρσενικά Ασάφ για µεγάλες αποδόσεις. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6974/819533.
Πωλούνται 150 γίδια βελτιωµένα µε
τα δικαιώµατά τους. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6946/521901.
Πωλούνται γίδια Μούρθια θηλυκά και αρσενικά από κτηνοτρόφο.
Τηλ.6942/572629.
Πωλείται µοσχίδα Ηolstein σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται λιόλιος µαζί µε τριφύλλι
αλεξανδρινό, που αυξάνει την παραγωγή γάλακτος των ζώων. Περιοχή
Καρδίτσας. Τηλ.6955/361856.
Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης,
λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, µηδικής, βίκος και κριθαριού εξαιρετικής ποιότητας µε δυνατότητα µεταφοράς στο
χώρο σας. Τιµή προσιτή. Περιοχή
Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.
Πωλούνται τσαΐρια, τριφύλλια, βρώµες προς 0,12€ το κιλό, κεχρί προς
1,5€ το κιλό και βρώµη καρπός προς
0,30€ το κιλό. Τηλ.6943/267411.
Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση biohellas. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.
Πωλούνται δικαιώµατα 39 στρεµµάτων. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6973/052394.
Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότητας σε στρογγυλή µπάλα προς
0,08€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε στρογγυλή µπάλα προς 0,10€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6972/018965.
Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότητας σε στρογγυλή µπάλα προς
0,08€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6972/018965.
Πωλούνται τριφύλλια Α ποιότητας
σε στρογγυλή µπάλα προς 0,12€ και
0,15€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία.
Τηλ.6972/018965.
Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία
Κορωνέικη, κεντρωµένο σε άγριο
υποκείµενο και φυτά ροδιές Ερµιόνης
µεγαλόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή
νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά,
ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.
Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο.
Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη).
Τηλ.6945/934725.
Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδόσεων µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκαταστάσεις . Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

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

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πολύρρηκτο τοξωτό,
κατασκευασµένο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/
κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από
σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται
από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορροής,
5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις
περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε,
χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή
30.000€ ή το µισό 16.000€. Περιοχή
Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907.
Email: jathelas@otenet.gr

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

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

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

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

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

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση
Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116
Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806
Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303

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

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

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες,
πλήρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιοχή
Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

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

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

Πωλείται βυτίο 2,5 τόνων, αµεταχείριστο, ολοκαίνουριο, ενισχυµένο.
Τιµή 350€. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6942/505876.

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

Πωλείται οικόπεδό 650 τ.µ., 6 χλµ
περίπου από τη θάλασσα. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6937/030859.

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

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

Πωλείται οικόπεδο µισού στρέµµατος µε νερό. Περιοχή Κρυονέρι, Σοχό Θεσσαλονίκης. Τηλ.6974/677830.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται σπαρτοµηχανή Vekam
16άρα, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 1.400€. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6942/505876.
Πωλείται τρακτέρ Landini 130 ίππων
αµεταχείριστο, σε άριστη κατάσταση
µε 200 ώρες. Τιµή 30.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

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

Πωλείται ρίπερ µε 16 νύχια, ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τιµή 1.800€.
Τηλ.6942/505876.

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

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

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

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά,
αµεταχείριστο. Τιµή 700€. Τηλ.
6942/505876.

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 τόνων και 1 των 20 τόνων, ανοξείδωτες
316, µε πόδια και µε εσωτερικά στοιχεία εβαπτιζόµενα (ψύξης) για χαµηλές θερµοκρασίες ζύµωσης, κατάλληλες για κρασί, ξύδι, τσίπουρο και
λάδι. Email: info@moraitiswines.gr
Τηλ.2284/051706.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για σταφύλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6996/670305.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυξης φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία,
εγγύηση. Τηλ.6936/589801.
Πωλείται
συσκευή
παραγωγής όζον για θάλαµο φρούτων.
Τηλ.6989/777700.
Πωλείται αρµεκτικό Fullwood µεταχειρισµένο 12 στα 12. Τηλ.690/6512460.

Πωλείται παγολεκάνη 350 λίτρων.
Τηλ.6974/875833.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα
κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.

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

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

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

Πωλείται γεννήτρια 6,5 kwa καινούργια. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6974/677830.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα
και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά
και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται φορητή πριονοκόρδελα για
καυσόξυλα, τοποθετείται σε τρακτέρ.
περιοχή Αµφίκλεια. Τηλ.2234/023184.
Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για βερίκοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6936/670305.
Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων
σε πολύ καλή κατάσταση, τετράγωνο
άροτρο µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρίπερ, λιπασµατοδιανοµέας και ραντιστικό 600άρι. Τηλ.2310/715037.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος
διατάσεων 4cm Χ 4cm Χ 2cm ύψος,
χωρισµένος σε δυο θαλάµους µε εσωτερική πόρτα, 2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό
πίνακα. Ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί
µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή
Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.
Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο
αµπελουργικό, γαλλικής κατασκευής, µε
χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας perkins 55 ίππων, υδρόψυκτος,
τρικύλινδρος, διαστάσεις 0,90cm πλάτος Χ 3cm µήκος, 3000kg. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής Viking GE-250, καινούργιος. Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103.
Πωλείται µειωτής κοµπλέ από θεριζοαλωνιστική John Deer τύπος 2066. Τιµή 800€. Τηλ.6972/872921.
Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια,
βαρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€. Τηλ.6937/226036.
Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή
500€. Τηλ.6937/226036.
Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος κοπής 2,80 καθαρό,
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€.
Τηλ.6937/226036.
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Εγγραφές στις σχολές
ΕΛΓΟ από 3 Ιουνίου

28 δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων
µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6982/675136,
2310/711114.

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές του ΕΛΓΟ
για νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από τη ∆ευτέρα 3 Ιουνίου ξεκινάνε
οι εγγραφές για στις Επαγγελµατικές Σχολές του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Αφορά νέους και νέες κάτοχους τουλάχιστον ενδεικτικού Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου,
που θέλουν να δραστηριοποιηθούν
και να απασχοληθούν σε εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τοµέα. Η πρώτη περίοδος εγγραφών ξεκινά στις 3 Ιουνίου και λήγει την Παρασκευή 28 Ιουνίου και η δεύτερη θα διαρκέσει 2
Σεπτεµβρίου-16 Σεπτεµβρίου 2019.
Θα λειτουργήσουν οι κατωτέρω έξι
Σχολές στις ακόλουθες ειδικότητες:
Γαλακτοκοµική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων.
Γαλακτοκοµία, τυροκοµία
ΕΠΑΣ Καλαµπάκας.
Ξυλογλυπτική, διακοσµητική Επίπλου ΕΠΑΣ Κρήτης-Μεσσαρά Νοµού Ηρακλείου.
Θερµοκηπιακές κατασκευές
και καλλιέργειες, Αβερώφειος ΕΠΑΣ Λάρισας.
Ζωοτεχνία και αγροτικά Μηχανήµατα, ΕΠΑΣ Αµαρουσίου (Κτήµα
Συγγρού).
Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αµπελουργία
και Οινοτεχνία, ΕΠΑΣ Νεµέας.

Η φοίτηση και το διδακτικό υλικό στις ΕΠΑΣ, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, είναι δωρεάν, οι σπουδές διαρκούν δύο έτη και οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Η φοίτηση και το διδακτικό υλικό στις ΕΠΑΣ, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είναι δωρεάν, οι σπουδές διαρκούν δύο έτη και οι σπουδαστές
δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Στους αποφοίτους χορηγείται
πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ’ της
παρ. 1 του άρθρου 6 του νόµου
2009/1992 και επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και
του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συ-

Στέγαση και σίτιση
Στις Σχολές που λειτουργούν
χώροι φιλοξενίας, παρέχεται
υπό προϋποθέσεις, δωρεάν
στέγαση και σίτιση

στήµατος για την Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)
και τους παρέχεται η δυνατότητα
να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, ώστε να απασχοληθούν
στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα σε
αντίστοιχες προς την ειδικότητά
τους θέσεις ή να σταδιοδροµήσουν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, να συνεχίσουν σπουδές σε δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ενώ µοριοδοτούνται για τη συµµετοχή τους
σε Προγράµµατα Νέων Αγροτών.

Πωλούνται δύο χορτοκοπτικά Ιταλίας πεντάδισκα µε συνθλιπτικό. Τιµή
3.500€ και 5.500€. Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµενο 1.000 λίτρων αχρησιµοποίητο.
Τιµή 5.500€. Περιοχή ∆. Μακεδονία.
Τηλ.6974/705615.
Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός
αχρησιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή
∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.
Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο
από χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρα ζωοτροφών µε 3 κυλίνδρους και
ηλεκτρονικό ζυγιστικό. Τιµή 8.000€
συζητήσιµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6942/226598.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται
άδεια
Τηλ.6932/445772.

αποστακτηρίου.

Εγκαίνια για το Μουσείο
Πλινθοκεραµοποιίας

Πρότζεκτ εναλλακτικού
τουρισµού στα Ιωάννινα

Παγκόσµια µέρα γάλακτος
µε µισή τιµή από ΘΕΣγάλα

Τα 22 λουλούδια του
Egon στην Πινακοθήκη

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία
µε την Ένωση Ελλήνων Κριτικών
Τέχνης (AICA Ελλάς), εγκαινιάζει
την Παρασκευή 7 Ιουνίου (ώρα
19:30) την περιοδική έκθεση
σύγχρονης τέχνης Terra Incognita στο Μουσείο
Πλινθοκεραµοποιίας, στο Βόλο.
Η έκθεση θα διαρκέσει από 8
Ιουνίου έως και 31 ∆εκεµβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο
τηλέφωνο 24210 29844.

Καινοτόµο πρόγραµµα
επαγγελµατικής ανάπτυξης στον
εναλλακτικό τουρισµό στην πόλη
των Ιωαννίνων, υλοποιεί –για
δεύτερη συνεχή χρονιά- η
Αµερικανική Γεωργική Σχολή στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Νέα
Γεωργία για τη Νέα Γενιά». Για το
φετινό κύκλο µαθηµάτων, το
project του εναλλακτικού
τουρισµού έχει τίτλο «ΠΕΡΑΣΜΑ»
και η πιλοτική του εφαρµογή θα
γίνει το Σάββατο 1 Ιουνίου.

Tο γάλα των Αυτόµατων Πωλητών,
πλήρες κι ελαφρύ, στη µισή τιµή
προσφέρει την 1η Ιουνίου, ο
συνεταιρισµός ΘΕΣγάλα, µε
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα
Γάλακτος. Το Σάββατο, από τις
7.00 το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια
της ηµέρας και µέχρι εξαντλήσεως
των αποθεµάτων, ο συνεταιρισµός
ΘΕΣγάλα καλεί το καταναλωτικό
κοινό σε µια γιορτή γάλακτος,
δίνοντάς του την ευκαιρία να
απολαύσει ποιότητα και γεύση.

Τα 22 από τα ωραιότερα και
αρτιότερα τοπία µε λουλούδια του
Τσέχου καλλιτέχνη Nicholas Egon
εκτίθενται στην Πινακοθήκη Γκίκα
και δίνουν την ευκαιρία στο κοινό
να απολαύσει και πάλι την
εξαιρετική του τεχνική και την
ιδιαιτερότητα µε την οποία
προσεγγίζει τo ελληνικό τοπίο.
Η έκθεση µε τον τίτλο ««22 άνθη
για το Μουσείο Μπενάκη» θα
µείνει ανοιχτή για το κοινό µέχρι
και τις 20 Ιουλιου.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 1 Ιουνίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Τένις (Ρολάντ Γκαρός)
Τρίτος γύρος

11.55

Eurosport 2

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ Playoffs)

Οι Ράπτορς στον τελικό

Παναθηναϊκός – Περιστέρι

18.00

COSMOTE SPORT 4

Προµηθέας – ΑΕΚ

19.00

ΕΡΤ 2

Οι Γουόριορς στις 30 Ιουνίου
ρίχνονται στη µάχη για την
κατάκτηση ενός ακόµα
πρωταθλήµατος, κόντρα στους
πρωτάρηδες Τορόντο Ράπτορς.
Πρωταγωνιστές των δύο οµάδων,
στην πορεία τους προς τους
τελικούς του ΝΒΑ, ήταν ο Καουάι
Λέοναρντ για τους Ράπτορς και ο
Στέφεν Κάρι για τους Γουόριορς.
Η πρώτη «µονοµαχία» τους
αναµένεται µε ενδιαφέρον.

Ποδόσφαιρο (Τελικός Τσάµπιονς Λιγκ)
Τότεναµ – Λίβερπουλ

22.00

ΕΡΤ Sports HD

11.55

Eurosport 1

20.00

COSMOTE SPORT 6

22.00

COSMOTE SPORT 2

Κυριακή 2 Ιουνίου
Τένις (Ρολάντ Γκαρός)
Τέταρτος γύρος

5’

Μπάσκετ (Ισπανία)
Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο (Φιλικό)
Γαλλία – Βολιβία

Δύο λιοντάρια
για την κούπα
Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ αυτό το Σάββατο
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αντίστροφη μέτρηση
για το Ιταλία-Ελλάδα
Στο Άπελντοορν της Ολλανδίας θα διεξαχθεί η
«µίνι» προετοιµασία της Εθνικής υπό τον Άγγελο
Αναστασιάδη ενόψει Ιταλίας (8 Ιουνίου) και
Αρµενίας (11 Ιουνίου), αγώνες µε τους οποίους
θα ξεκινήσει η διαδικασία των προκριµατικών για το
EURO 2020. Η χώρα µας µέχρι στιγµής έχει 4
βαθµούς στον όµιλό της, έπειτα από δύο αγώνες.

Έφτασε η ώρα του τελικού στο Τσάµπιονς Λιγκ αυτό το Σάββατο µε το
Στάδιο Μετροπολιτάνο στη Μαδρίτη να είναι έτοιµο να φιλοξενήσει
τις οµάδες των Λίβερπουλ και Τότεναµ. Υπόθεση αγγλική, λοιπόν,
ο φετινός τελικός και το ερώτηµα
είναι αν θα πανηγυρίσουν οι «Κόκκινοι» την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης, πιστοποιώντας
για ακόµα µια φορά την ευρωπαϊκή αύρα που τους διακατέχει ή οι
Σπερς θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν ένα επίτευγµα που κανείς
δεν περίµενε να πετύχουν.
Πάντως, σε περίπτωση που η Τό-

τεναµ πάρει την κούπα, τότε για
πρώτη φορά από το 2012 και τον
θρίαµβο της Τσέλσι θα γραφτεί το
όνοµα µιας νέας οµάδας που κατακτά τη διοργάνωση πάνω στο τρόπαιο. Στον τελικό του Γιουρόπα
Λιγκ, υπενθυµίζεται πως το τρόπαιο το σήκωσε η Τσέλσι µε τεσσάρα απέναντι στην Άρσεναλ.
Στα άλλα σπορ, αυτο το σαββατοκύριακο διεξάγονται ο τρίτος και
ο τέταρτος γύρος του Ρολάντ Γκαρός (τελικοί 9 Ιουνίου). Το Σάββατο
Τιέµ και Κουέβας τίθενται αντιµέτωποι στο τελευταίο µατς των «32»
του γκραν σλαµ, ενώ στις γυναίκες η Αλεξάντροβα θα παλέψει απέναντι στην Ζαντόινοφ για ένα
εισιτήριο των «16».

Μετά το θρίαµβο η Ρεάλ
O Εντέν Αζάρ είναι ο µεγάλος
ηγέτης της Τσέλσι και το
επιβεβαίωσε στον τελικό του
Γιουρόπα Λιγκ κόντρα στην
Άρσεναλ, οδηγώντας την οµάδα
του σε έναν ιστορικό θρίαµβο µε
4-1. Αυτό πάντως ήταν εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου και το
τελευταίο του παιχνίδι µε την
οµάδα του δυτικού Λονδίνου,
καθώς µετακοµίζει στη Ρεάλ.

Στην ΑΕΛ ο Ρίστιτς

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Σιγή στη Βάθη
μετά τις εκλογές,
σε άβολη θέση
και ο Αραχωβίτης

Νέα πρόσωπα
θέλει ο Μητσοτάκης
για τη στελέχωση
του αγροτικού τομέα

Τελευταία
πράξη στο δράμα
των διατάξεων της
κλωνικής επιλογής

Η ΑΕΛ προχώρησε στην απόκτηση
του 35χρονου Σέρβου
τερµατοφύλακα Μποριβόγε
Ρίστιτς. Ο µέχρι πρότινος παίκτης
της δευτεραθλήτριας Σερβίας
Ραντνίτσκι Νις υπέγραψε
συµβόλαιο δύο ετών στους
«βυσσινί» και θα πλαισιώσει
το δίδυµο των κίπερς µε τον
Όγκµουντουρ Κρίστινσον. Αυτός
είναι ο τέταρτος παίκτης που έχει
αποκτήσει η θεσσαλική οµάδα σε
αυτή τη µεταγραφική περίοδο.

Κούρνια τα γαλιά
λούτσα ο γάτος

AgroNews.gr
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Η µάχη του τελικού στο Τσάµπιονς Λιγκ αυτό το Σάββατο σελ. 54 • Ξεκίνησε η προετοιµασία για τα προκριµατικά του Euro σελ. 54

Οι κροίσοι
της μπάλας
Τις πιο «πολύτιµες»
ποδοσφαιρικές οµάδες για το
2019 κατέγραψε η ιστοσελίδα
Forbes, µε τη Ρεάλ Μαδρίτης να
επιστρέφει στην κορυφή της
σχετικής λίστας µετά από ένα
διάλειµµα δύο ετών, µε αξία 4,24
δισ. δολαρίων. Η Ρεάλ Μαδρίτης
άντλησε 100 εκατοµµύρια
δολάρια από την κατάκτηση του
τρίτου διαδοχικού Τσάµπιονς
Λιγκ το 2018 και φέρεται να
βρίσκεται κοντά στην υπογραφή
της πιο προσοδοφόρας
συµφωνίας στην ιστορία του
ποδοσφαίρου - 1,8 δισ. δολάρια
για 12 χρόνια µε την Adidas. Οι
20 πιο πολύτιµες οµάδες αξίζουν
κατά µέσο όρο 1,75 δισ. δολάρια,
3,4% περισσότερο από πέρυσι.
Τη Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθούν η
αντίπαλος Μπαρτσελόνα (4 δισ.
δολάρια), η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ (3,8 δισ. δολάρια), η
Μπάγερν Μονάχου (3 δισ. ∆ολ.)
και η Μάντσεστερ Σίτι.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Όπως στην χρηµατιστηριακή αγορά που προεξοφλεί τις πολιτικές
εξελίξεις και κινείται αναλόγως, κάπως έτσι προσλαµβάνουν τα δεδοµένα και οι
φορείς της αγροτικής οικονοµίας που στοιχίζονται µε αυτόν που φέρεται να έχει την ορµή του νικητή. Βέβαια, µέχρι να κοπεί το νήµα
των εθνικών εκλογών πολλά θα διαµειφθούν
και σε πολλές κολοτούµπες... ορκισµένων θα
Μέσα σε αυτό το
γίνουµε µάρτυρες.
κλίµα, ο επόµενος µήνας θα χαρακτηριστεί
από διοικητική αδράνεια και παρατάσεις επί παρατάσεων, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα
είναι οι εξορµήσεις στην ύπαιθρο προς άΌπως και να ‘χει το διγραν ψήφον!
ακύβευµα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό είναι µεγάλο και οι προκλήσεις τεράστιες για την διαµόρφωση του αγροτικού σκηνικού της επόµενης 10ετίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα έχει ανάγκη από ψύχραιµες
φωνές και αναπτυξιακή µατιά, κι όχι από παροχολογίες της στιγµής όπως διαχρονικά γίΕξάλλου, όπως είπαν και τενεται.
χνοκράτες της Κοµισιόν σε ειδική εκδήλωση για την ερήµωση της υπαίθρου η γεωργία από µόνη της δεν αρκεί, για να συγκρατήσει τον περιφερειακό ιστό ζωντανό, τονίζοντας πως το σκέλος αγροτικής ανάπτυξης
της ΚΑΠ µπορεί να δηµιουργήσει ευνοϊκό

περιβάλλον προς αυτή την κατεύθυνση.
Εντούτοις µέχρι τώρα µόνο το 6,8% του
προϋπολογισµού του ΕΓΤΑΑ είναι αφιερωµένο στις βασικές υπηρεσίες και την ανανέωση
των χωριών και περίπου 7% στο πρόγραµµα
LEADER για την περίοδο 2014-2020, δείχνοντας πως υπάρχει µεγάλο κενό σε δράσεις για
την διευκόλυνση των κατοίκων της υπαίθρου.
Πάντως και το ευρυζωνικό χάσµα δηµιουργεί
µεγάλες ανισότητες και προβλήµατα ενσωµάτωσης σε αυτό που αποκαλείται…εφυής γεωργία και οι εδώ που οραµατίζονται µπαστουνάκια στις ταράτσες 35 εκατ. ευρώ, προβληµατίΣτα της Ευρώπης πάντως, η
ζονται.
παγιωµένη πρωτοκαθεδρία των κεντρώων
δυνάµεων του Ευρωκοινοβουλίου εξέπεσε
στην κάλπη και τώρα οι συσχετισµοί αλλάζουν σε πολλά κρίσιµα ζητήµατα, όπως των
πολιτικών προτεραιοτήτων ανάµεσα τους και
η ΚΑΠ, για την οποία οι οραµατισµοί ΒορΤώρά-Νότου είναι διαφορετικοί.
ρα, η διαδικασία επιλογής των πέντε ονοµάτων που θα αναλάβουν τις κορυφαίες θέσεις
στην ΕΕ, ήτοι του προέδρου της Κοµισιόν, του
Ευρωκοινοβουλίου, του κεντρικού τραπεζίτη
(ΕΚΤ), και του Ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ σε
θέµατα εξωτερικής πολιτικής γίνεται όλο και
πιο δύσκολη, δεδοµένης της νέας σηµαντικά κατακερµατισµένης Ευρωβουλής. O ΓΥΛΟΣ

Πήρε τα βουνά
Θέλοντας να αυξήσει τις επιλογές που
προσφέρει σε µοντέλα κάτω των 100
ίππων, η MF διαθέτει πλέον στην αγορά
τη νέα Σειρά 3700 AL. Όπως λέει και
το όνοµά της είναι βασισµένη στη Σειρά
3700, µε το «AL» να µεταφράζεται σε πιο
µεγάλη και χαµηλή καµπίνα για ορεινές
εφαρµογές. Στο Profi Ιουνίου.

Ο πρόεδρος έχει
πάντα δίκιο
Η ανακοίνωση του Ασαµόα Γκιάν
πως αποσύρεται από την Εθνική
Γκάνας προκάλεσε την
παρέµβαση του πρωθυπουργού
της χώρας, του Νάνα Άντο
Ντάνκουα Ακούφο – Άντο.
Έτσι λοιπόν, ο 33χρονος διεθνής
επιθετικός της Καϊσερίσπορ
έκανε στροφή 180 µοιρών, πήρε
πίσω την απόφασή του και
ξεκαθάρισε πως είναι διαθέσιµος
για το Κόπα Άφρικα. Σηµειώνεται
πως ο Ασαµόα Γκιάν έχει να
αγωνιστεί, µε την Γκάνα, από το
τον Σεπτέµβριο του 2017.

ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΙΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ ΤΟΥ VLADIMIR LUCHEVIC

Σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό σκηνικό, ένα µικρό κορίτσι µαζεύει παπαρούνες στον κήπο του. Τα λευκά που φοράει το κορίτσι φαίνεται να
δίνουν ένα φωτεινό τόνο στον πίνακα που συµβολίζει µε το θέµα του την ανεµελιά και την αθωότητα της παιδικής ηλικίας στα χωριά.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Ολική επαναφορά
δείχνει το βαμβάκι

Α

νοδική αντίδραση και φλερτ µε τα 70
σεντς στο βαµβάκι κυρίως για τεχνικούς λόγους, καθώς βγαίνουν από
πτωτικές θέσεις οι κερδοσκόποι. Βοηθούν και οι άσχηµες καιρικές συνθήκες στις
ΗΠΑ, αλλά χρειάζεται µια πιο ανοδική είδηση
για να πιάσουν οι τιµές πάλι τα 77-78 σεντς.
Στην αγορά µας ατόνησε η ζήτηση την τελευταία εβδοµάδα, όσο ανέβαινε το χρηµατιστήριο.
Στην ελληνική αγορά όλοι αναµένουν τον
αλωνισµό της νέας σοδειάς σκληρού σίτου και
υπάρχει µια ανησυχία όσον αφορά τις καθυστερήσεις, ενώ είµαστε περίπου δέκα ηµέρες όψιµοι. Οι τιµές µε τα σηµερινά δεδοµένα θα είναι
λίγο υψηλότερες από την αντίστοιχες περσινές.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

24/04

02/05

178

178

09/05

177

16/05

177

22/05

177

30/05

180

218
216
214
212
210
208

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

75,91
76,57

71,45

66,35

67,32

69.06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

240

240

240

239

239

239

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

223

223

223

223

223

223

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

219

219

219

217,5

217,5

217,5

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,47

2,34

2,34

2,32

2,16

2,07

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

337,00

329,50

325,50

325,40

323,20

323,70

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,92

16,17

16,38

16,30

16,33

16,38
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

74.00

71.00

220

200

220

190

210

70.00
180

210

69.00

200

67.00

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

200

1.000

190

500

160

66.00

σέντς/λίµπρα

Παρθένο

170

68.00

69,06

Εξτρα
παρθένο

2.000

230

72.00

∆ΕΚ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

210

190

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

30
∆ΕΚ

ΜΑΙ

Επαληθεύεται η εκτίµηση πως η αγορά
κατόπιν της µεγάλης πτώσης ήταν
υπερ-πουληµένη, µε το βαµβάκι να
καλύπτει το χαµένο έδαφος.

239
¤/τόνος

30
ΙΑΝ

30
ΦΕΒ

30
ΜΑΡ

30
ΑΠΡ

30
ΜΑΙ

Αναφορικά µε τη νέα σοδειά οι Ιταλοί
αναµένουν να ξεκινήσει ο αλωνισµός
περίπου στις 20 Ιουνίου, µε
παραγωγή κατά 15 µέρες πιο όψιµη.

150

180

30
∆ΕΚ

30
ΙΑΝ

30
ΦΕΒ

30
ΜΑΡ

30
ΑΠΡ

30
ΜΑΙ

30
ΙΑΝ

Ανοδικά κινήθηκε η τιµή του
καλαµποκιού την εβδοµάδα που πέρασε
στη λίστα της Φότζια, µε τα υπόλοιπα
σιτηρά να µένουν αµετάβλητα.

180
¤/τόνος

217,5

¤/τόνος

30
ΦΕΒ

30
ΜΑΡ

30
ΑΠΡ

0

Σταθερή παρέµεινε η τιµή για το
κριθάρι βυνοποίησης στην Ευρώπη,
έπειτα από µια ελαφριά πτώση που
σηµείωσε την προηγούµενη εβδοµάδα.

2,07
¤/κιλό

Καλό εισόδηµα από την πατάτα, παρά τις ανησυχίες
maniatis@agronews.gr

Βροχές και χαµηλές θερµοκρασίες σε
πολλές περιπτώσεις καθυστέρησαν τη
συγκοµιδή της πατάτας στη Μεσσηνία.
Αυτό ήταν αποτέλεσµα έλλειψης καλών
συνθηκών για ανάπτυξη των φυτών,
αλλά και καθυστερήσεων στη φύτευση, µε αποτέλεσµα µέχρι αρχές Φλεβάρη να φυτεύονται χωράφια. Έτσι προέκυψε µια χρονιά µε όψιµη παραγωγή
και µε τιµή που ξεκίνησε αρκετά ψηλά στο νοµό, αφού ήταν λίγες οι πρώιµες. Μάλιστα, όσοι πέτυχαν συγκοµιδή νωρίς, χτύπησαν τιµές που έφταναν τα 65 λεπτά το κιλό για τη χοντρή
πατάτα. Τώρα όµως, όσο αυξάνεται η
προσφορά, η τιµή έχει φτάσει τα 42 µε
45 λεπτά για τη χοντρή και 38 µε 40
λεπτά για την ψιλή, σύµφωνα µε τον
∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου, σύµβουλο
θρέψης της εταιρείας ΛΥ∆Α.
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των συσκευαστηρίων, βέβαια, σκαµπανεβάζει την

τιµή κατά περίπτωση, µε κάποιους αγοραστές να δίνουν ακόµη και ενιαία
τιµή για χοντρή και ψιλή στα 40 λεπτά.
Όπως επισηµαίνουν ο ∆. Παπαδηµητρίου, αλλά και ο Χρήστος Βλάχος, επίσης σύµβουλος γεωπόνος της εταιρείας ΛΥ∆Α µε δράση στη Μεσσηνία, µέχρι τις 20 Ιουνίου περίπου θα συνεχιστεί η συγκοµιδή µε τις αναµενόµενες
επιδράσεις (προς τα κάτω) στην τιµή.
Την ίδια ώρα, στην Αχαΐα έχει συγκοµιστεί το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής, µε την Ελένη Γκοτσοπούλου
σύµβουλο θρέψης της ΛΥ∆Α για το νοµό να αναφέρει πως γύρω στο 30% της
πατάτας που φυτεύτηκε µένει ακόµη στα
χωράφια. Εδώ, λόγω πιο όψιµης γενικά παραγωγής, οι τιµές άνοιξαν µε 55
λεπτά. Όσο συλλέγονταν περισσότεροι
τόνοι η τιµή έπεφτε σταδιακά το Μάιο,
φτάνοντας τα 42 λεπτά µετά από τη συγκοµιδή του µεγαλύτερου µέρους της
παραγωγής. Όµως, στο τέλος του µήνα, περί τις 28 Μαΐου, προέκυψε απότοµη πτώση 7 λεπτών, µε την τιµή να
διαµορφώνεται κατά µέσο όρο στα 35

Σε εξαγωγές ποντάρουν
οι παραγωγοί στη ∆υτική
Ελλάδα, ίσως προς Βουλγαρία, για να σταθεροποιηθεί
η τιµή στα 35 λεπτά
λεπτά. Η ικανοποιητική απόδοση όµως
έχει φέρει καλό εισόδηµα στους παραγωγούς ακόµη και µε αυτή την τιµή.
Ευαίσθητο όριο χαρακτηρίστηκε από την Ε. Γκοτσοπούλου η τιµή των 35
λεπτών, καθώς µέσα από την εµπειρία
της έχει παρατηρήσει πως αν ξεπεραστεί προς τα κάτω, θα πάρει τον κατήφορο η τιµή µε µεγάλες µειώσεις. Σε
εξαγωγές ελπίζουν οι παραγωγοί στη
∆υτική Ελλάδα, ίσως προς Βουλγαρία,
για να σταθεροποιηθεί η τιµή στα 35
λεπτά. Στην Ηλεία αναφέρονται τιµές
από 30 λεπτά, µε τους παραγωγούς πιο
ανήσυχους από τους άλλους νοµούς,
αφού είχαν και µικρότερες αποδόσεις.

Ανοδική ανάσα στο χρηµατιστήριο βάµβακος
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Επαληθεύεται η εκτίµηση πως η αγορά κατόπιν της
µεγάλης πτώσης ήταν υπερ-πουληµένη. Εδώ και δύο
εβδοµάδες καλύπτει µερικώς το χαµένο έδαφος
κυρίως για τεχνικούς λόγους, µια που όσοι πόνταραν
στην πτώση πλέον βγαίνουν από τις θέσεις τους
αγοράζοντας συµβόλαια. Παράλληλα στην κίνηση αυτή
βοηθάνε και οι άσχηµες καιρικές συνθήκες που στις
ΗΠΑ. Στο Τέξας έχουµε εκτεταµένες βροχοπτώσεις,
ενώ στις νοτιοανατολικές πολιτείες επικρατεί έντονη
ζέστη. Οι αναλυτές θεωρούν πως δύσκολα θα
µπορέσει η αγορά να επιστρέψει στα υψηλά τις, εκτός
αν προκύψουν ιδιαίτερα «ανοδικές» ειδήσεις.

05/21/2019 67.33
05/22/2019 66.75
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 05/23/2019 67.48
Η χρηµατιστηριακή αντίδραση
ατόνησε το 68.39
05/24/2019
ενδιαφέρον των εµπορικών
οίκων
για προαγορές.
05/28/2019
69.47 Τα

κλωστήρια έκαναν ένα βήµα πίσω και περιµένουν την
αγορά να ισορροπήσει πριν προβούν σε νέες αγορές.
Έγιναν κάποιες δουλειές τις προηγούµενες δύο
εβδοµάδες και ενδεχοµένως να υπάρξει παύση µέχρι
να ισορροπήσει η αγορά στα νέα της επίπεδα. Αυτό
το φαινόµενο παρατηρήθηκε και σε άλλες σοδειάς
εκτός της ελληνικής. Συνολικά οι προπωλήσεις
κυµαίνονται στους 25.000 τόνους, δηλαδή χαµηλά
για την εποχή. Η σοδειά για την ώρα εξελίσσεται
χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες αν και φαίνεται όψιµη.

27
ΜΑΙ

Νέα υποχώρηση παρά τα ήδη
χαµηλά επίπεδα των τελευταίων
εβδοµάδων για το ελαιόλαδο
στις αγορές της Ευρώπης.

Αν και επισήµως πλέον, οι
Ιταλοί είχαν την πιο µικρή
παραγωγή ελαιολάδου από το
1990, στους 175.000 τόνους,
κατά την περίοδο 2018-2019,
κατάφεραν να βρεθούν στη
δεύτερη θέση της λίστας µε
τους µεγαλύτερους εξαγωγείς
ελαιολάδου, στέλνοντας σε
πληθώρα χωρών πάνω από
330.000 τόνους. Από τη
δραστηριότητα αυτή, η ιταλική
βιοµηχανία ελαιολάδου πέτυχε
έναν κύκλο εργασιών περί τα
1,48 δις ευρώ, προτού καν
τελειώσει η εµπορική περίοδος.
Ειδικότερα, η Ιταλία διατήρησε
τον ρόλο της στις εξαγωγές
ελαιολάδου, κερδίζοντας τη
δεύτερη θέση στην κατάταξη
µετά την Ισπανία, µε ετήσιο
κύκλο εργασιών 1,48 δις
ευρώ από 333.000 τόνους
εξαγωγών. Παρά τη φτωχή
περίοδο παραγωγής, οι ιταλικές
εξαγωγές έµειναν σταθερές σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος
και οι εξαγωγές ελαιολάδου σε
Αυστραλία, Καναδά και πολλές
άλλες χώρες αυξήθηκαν.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

Στην οψιµότερη Αχαΐα οι τιµή στο
ξεκίνηµα έφτανε τα 55 λεπτά.

20
ΜΑΙ

6
ΜΑΙ

ΤΖΙΡΟ 1,48 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ

Μπορεί να σηµειώθηκε καθυστέρηση στη συγκοµιδή, επετεύχθησαν όµως καλές αποδόσεις
Ακόµα και µε 35 λεπτά ευχαριστηµένοι οι αγρότες στην Αχαΐα, καλύτερες τιµές στη Μεσσηνία
ΤOY ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ

29
ΑΠΡ

22
ΑΠΡ

30
ΜΑΙ

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
70
69
68
67
66
65

Τρίτη

21/05

Τετάρτη

22/05

Πέµπτη

23/05

Παρασκευή

24/05

Τρίτη

28/05

Συνεδρίαση 28/05/19
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Ιούλιος '19

69,47

1,08

Δεκέμβριος '19

68,47

+0,92
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Περισσότερα στην Ευρώπη λιγότερα στην Ελλάδα
επιτραπέζια και συµπύρηνα ροδάκινα
Μείωση 7% στην ελληνική σοδειά, αλλά αύξηση 10% στην ΕΕ από πέρυσι
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μεγαλύτερες ποσότητες, σε ποσοστό 10% συγκριτικά µε το 2018 και
κατά 2% υψηλότερες από το µέσο
όρο της πενταετίας 2013-2017, «υπόσχεται» η καµπάνια του 2019,
για την παραγωγή της Ευρώπης
σε επιτραπέζια και συµπύρηνα ροδάκινα, καθώς και σε νεκταρίνια.
Ο πήχυς της προσδοκώµενης
παραγωγής για φέτος τοποθετείται στους 3.060.811 τόνους, έναντι
2.777.580 της περσινής χρονιάς
και 3.012.499 τόνων της πενταετίας 2013-2017, µε την Ισπανία,
τη Γαλλία και την Ιταλία να αναµένουν αύξηση της συνολικής παραγωγής τους, κατά 12%, 13% και
17%, αντίστοιχα, έναντι του 2018,
εν αντιθέσει µε την Ελλάδα, που
προβλέπει υποχώρηση κατά 7%.
Στις εκτιµήσεις αυτές προχώρησε το Αγροτικό Επιµελητήριο της
Λέριδα, στην Καταλονία της Ισπανίας, συνθέτοντας επιµέρους προεκτιµήσεις τις οποίες διατύπωσαν
εκπρόσωποι του κλάδου και από
τις τέσσερις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπου καλλιεργούνται
τα εν λόγω πυρηνόκαρπα.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ευάγγελου Καραΐνδρου, από την Κοινοπραξία Οµάδων Παραγωγών και
Συνεταιρισµών Ηµαθίας, η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων αναµένεται να κυµανθεί στους 216.416 τόνους, καταγράφοντας πτώση κατά 11% έναντι των 243.600 τόνων του 2018.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓH ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΞΗΣΗ

3.060.811 τόνοι
ΠΕΡΥΣΙ

+10%

+2%

2018

2013-2017

2.777.580 τόνοι

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Αν δεν συµπέσουν οι
παραγωγές των τριών αυτών
καλοκαιρινών φρούτων
χρονικά ως προς την
εµπορική τους διάθεση, θα
βοηθήσει την εύκολη πώλησή
τους και µε καλές τιµές

Ισπανία +12% Ιταλία +17%
Γαλλία +13% Ελλάδα -7%

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
Η ελληνική παραγωγή επιτραπέζιων
ροδάκινων αναµένεται περί τους
216.416 τόνους, µε πτώση 11%
έναντι του 2018

Σε σχέση, ωστόσο, µε τις επιδόσεις της πενταετίας 2013-2017
η προβλεπόµενη παραγωγή του
2019 είναι υψηλότερη, κατά 15%.
Στα νεκταρίνια, αντίστοιχα, για
φέτος αναµένεται ότι θα συγκοµιστούν περί τους 119.488 τόνοι,
3% αυξηµένοι από πέρυσι, αλλά
και κατά 47% περισσότεροι από
την πενταετία αναφοράς, ενώ στα
συµπύρηνα δεν αναµένεται σηµαντική µεταβολή συγκριτικά µε
το 2018 (σ. σ. θα είναι οριακή η
αύξηση κατά 1.930 τόνους), όταν
και συγκοµίστηκαν 450.000 τόνοι,
ωστόσο έναντι της πενταετίας α-

ναφοράς η αύξηση θα είναι 39%.
Μάλιστα η χώρα µας είναι η µεγαλύτερη παραγωγός συµπύρηνου
σε όλη την Ευρώπη, µε αρκετή διαφορά από τη δεύτερη Ισπανία.
Συνολικά η χρονιά για την ελληνική παραγωγή και στις τρεις
κατηγορίες των φρούτων, αναµένεται να διαµορφωθεί στους
787.834 τόνους, από 810.000 τόνους το 2018, καταγράφοντας µείωση σε ποσοστό 7%, αλλά αν συγκριθεί µε την πενταετία 20132017 θα είναι αυξηµένη κατά 24%.
Συµπερασµατικά στις ανακοινώσεις του Αγροτικού Επιµελητηρίου της Λέριδα αναφέρεται πως
το 2019 ο χειµώνας ήταν γενικά
µαλακός στην Ισπανία, τη Γαλλία
και την Ιταλία και πιο κανονικός
στην Ελλάδα. Στην αρχή της άνοιξης ήταν επίσης µαλακός και οι
ανθοφορίες εξελίχθηκαν σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Όµως από τα τέλη Μαρτίου και τις

αρχές Απριλίου ο καιρός άρχισε
να χειροτερεύει, ενώ εκδηλώθηκαν και περιορισµένοι παγετοί σε
ορισµένες περιοχές. Οι χαµηλές
αυτές θερµοκρασίες για την εποχή πιθανώς θα προκαλέσουν µικρή καθυστέρηση µίας εβδοµάδας στη συγκοµιδή, ειδικά στις
βόρειες παραγωγικές ζώνες, του
ροδάκινου όπως Καταλονία, Αραγονία, Γαλλία και βόρειος Ιταλία.
Επισηµαίνεται ακόµη πως οι
δύο αποφασιστικοί παράγοντες,
ως προς το πώς θα εξελιχθεί η καµπάνια του 2019, για τα τρία αυτά καλοκαιρινά φρούτα, θα είναι
η κλιµάκωση της παραγωγής µεταξύ των επιµέρους παραγωγικών
κέντρων και οι κλιµατικές συνθήκες, που θα επηρεάσουν την κατανάλωση. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως αν δεν συµπέσουν οι παραγωγές χρονικά ως προς την εµπορική τους διάθεση, θα βοηθήσει την εύκολη πώλησή τους και
µε καλές τιµές, όπως επίσης θετικά θα λειτουργήσει και το αν υπάρξει ζέστη και καύσωνες, που
ευνοούν την κατανάλωσή τους.

Αυξηµένη παραγωγή πυρηνόκαρπων
περιµένουν Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία φέτος
Η ισπανική παραγωγή, σύµφωνα µε τις Patricia De Almandoz
Fraile και Sara Ruiz Chacon, του
Cooperativas Agro Alimentarias
Afrucat, εκτιµάται φέτος, ότι θα ανέλθει, συνολικά στους 1.298.679
τόνους, σηµειώνοντας άνοδο 12%
έναντι του 2018 και κατά 6% σε
σχέση µε την πενταετία αναφοράς.
Στην Ιταλία, βάσει των στοιχείων που παρέθεσαν οι Elisa Macchi

και ο Tomas Bosi από το Centro
Servizio Ortofruticolo, αναµένει
µια συνολική παραγωγή στους
1.216.009 τόνους, η οποία θα είναι υψηλότερη κατά 13% συγκριτικά µε πέρυσι, αλλά µειωµένη κατά 7% έναντι του µέσου όρου της
επίµαχης πενταετίας 2013-2017.
Η Γαλλία τέλος αναµένει σηµαντική αύξηση της παραγωγής
της, κατά 17% συγκριτικά µε το

2018, αλλά ο όγκος της είναι µικρός και συνολικά δεν θα υπερβεί τους 210.219 τόνους και µάλιστα θα είναι µικρότερος σε ποσοστό 3% έναντι του µέσου όρου
της επίµαχης πενταετίας, όπως εκτιµά η Laurent Bernadette από
το SCEES AGRESTE. Οι Γάλλοι αναφέρουν επίσης πως πλέον έχει
σταθεροποιηθεί ο όγκος της ετήσιας παραγωγής τους.

Agrenda
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΑΝΟ∆ΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ
ΣΙΤΑΡΙΑ

Η

σοδειά σκληρού σίτου στη χώρα µας είναι περίπου δέκα ηµέρες όψιµη και φυσικά τα βλέµµατα όλων - παραγωγών και εµπόρων, είναι στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν µέχρι τον αλωνισµό. Προπωλήσεις δεν έχουν ακουστεί, εντούτοις στην αγορά διαµορφώνονται
συνθήκες για ένα καλύτερο ξεκίνηµα σε σχέση µε το αντίστοιχο
περσινό. Ως γνωστό, µπαίνουµε
στη νέα σεζόν µε λιγότερα στοκ
στην αγορά. Σηµαντικές εξελίξεις
όσον αφορά τις παγκόσµιες τιµές
θα δούµε µόνο όταν βγει και η σοδειά του Καναδά, δηλαδή το φθινόπωρο.
Στα σκληΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ρά στάρια, στη
papadogiannis@
νέα λίστα της
agronews.gr
Φότζια οι τιµές έµεινα αµετάβλητες. Για ποιοτικά σιτάρια
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµαίνεται στα 243-248 ευρώ ο τόνος.
Για τα µεταβροχικά (βρεγµένα) σιτάρια µε ειδικό βάρος 77-78 kg/hl
η τιµή παραγωγού διαπραγµατεύεται στα 231-236 ευρώ ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο βάρος 75/76
kg/hl η τιµή παραγωγού κινείται
στα επίπεδα των 221-226 ευρώ ο
τόνος. Αναφορικά µε τη νέα σοδειά οι Ιταλοί αναµένουν να ξεκινήσει ο αλωνισµός περίπου στις
20 Ιουνίου, δηλαδή είναι και αυτοί όψιµοι κατά περίπου 15 µέρες.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο,
σε ιστορικά επίπεδα έχουν φτάσει
οι καθυστερήσεις στις σπορές δηµητριακών (καλαµπόκι και σόγια)
στις ΗΠΑ λόγω άσχηµων καιρικών
συνθηκών. Παράλληλα, επηρεάζεται και η πορεία της καλλιέργειας
µαλακού σίτου (χειµερινές ποικιλίες). Ως αποτέλεσµα είχαµε σηµαντική άνοδο στην πλειονότητα
των δηµητριακών. Στη Γαλλία, τέλος, η άνοδος ήταν µικρότερη από την αντίστοιχη στην Αµερική,
καθώς η εικόνα της σοδειάς των
δηµητριακών είναι σαφώς καλύτερη. Τα συµβόλαια Σεπτεµβρίου
19 κυµαίνονται στα 185 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.
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«Πάρτι» σε βάρος των παραγωγών στήνουν και φέτος οι έµποροι στα µεγάλα παραγωγικά κέντρα βερίκοκου της Μακεδονίας, αφού µετά το αρχικό
«τίναγµα» των τιµών έως και πάνω από 1,80 ευρώ το κιλό, για τις υπερπρώιµες ποικιλίες, η συνέχεια δυστυχώς απογοητεύει τους πάντες.

Κάτι πάει στραβά φέτος για τα βερίκοκα Μακεδονίας
1

ΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΑ η συγκοµιδή στις µεσοπρώιµες ποικιλίες βερίκοκου το
εύρος τιµών κυµαίνεται από 0,40 έως 0,60 ευρώ το κιλό στη Χαλκιδική,
0,80 ευρώ στην Πέλλα, ενώ στα 0,90
ευρώ, κατά µέσο όρο, πουλά η Ηµαθία, µε περαιτέρω καθοδική τάση.
«Το κλίµα ευνοεί τους πτωµατοφάγους», δήλωσε χαρακτηριστικά στην

Agrenda παραγωγός του προϊόντος
που θέλησε, για ευνόητους λόγους,
να διατηρήσει την ανωνυµία του. Όπως εξηγεί, το εµπόριο γνωρίζει ότι οι παραγωγοί είναι ανοργάνωτοι
και «πατάει» πάνω σε αυτό για να αγοράζει φθηνά τα προϊόντα, επικαλούµενο κάθε φορά και µια διαφορετική δικαιολογία.

3

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κώστας Μαρκοβίτης,
πάντως, µε περίπου 200 στρέµµατα
στην περιοχή Αγίας Μαρίνας και Αγίου Γεωργίου στην Ηµαθία, θεωρεί
πως οι έµποροι που θέλουν να κρατήσουν τις ποιοτικές τους αγορές,
θα βάλουν το χέρι στην τσέπη τουλάχιστον για τα ποιοτικά βερίκοκα.

«Αυτή την περίοδο ωστόσο οι τιµές
κυµαίνονται από 0,70 έως και 1,10
ευρώ το κιλό, µε τα περισσότερα να
πωλούνται στα 0,90 ευρώ το κιλό»,
τονίζει ο κ. Μαρκοβίτης και σηµειώνει πως µικρές ποσότητες από τις υπερπρώιµες ποικιλίες πουλήθηκαν
και µε 1,60 ευρώ το κιλό.

5

ΑΚΟΜΗ πιο δύσκολη, ωστόσο, είναι
η κατάσταση για τους παραγωγούς
στη Χαλκιδική, όπου η εκτιµώµενη
παραγωγή φέτος είναι στους 20.000
τόνους. «Η σεζόν στην Πορταριά, την
καρδιά της καλλιέργειας, άνοιξε µε
µόλις 1,10 ευρώ το κιλό στις υπερ-

πρώιµες», τονίζει ο παραγωγός ∆ηµήτρης Γκουτζιούχας, προσθέτοντας
πως «πολλά κτήµατα θα µείνουν ασυγκόµιστα, καθώς το εµπόριο ζητά
τα χαλαζοχτυπηµένα για χυµοποίηση µε 9 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος συγκοµιδής είναι στα 11 λεπτά».

2

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ περίπτωση σηµειώνει ο συνοµιλητής µας, ένας
από τους µοχλούς πίεσης που χρησιµοποιείται είναι η ποιοτική υποβάθµιση µέρους της παραγωγής από τις χαλαζοπτώσεις, για να ψωνίζουν τα φρούτα µε χαµηλές τιµές.
«Είναι ένα πρόβληµα τα χαλαζοχτυπηµένα προϊόντα, διότι ειδικά τα µε-

γάλα σούπερ µάρκετ της Ευρώπης,
µε το παραµικρό γυρίζουν την παραγγελία πίσω. Όµως πρακτικά αυτό θα σήµαινε ότι στα βερίκοκα της
πρώτης ποιότητας, η τιµή, θα έπρεπε να έχει εκτοξευτεί, αφού οι ποσότητες είναι λίγες. ∆εν συµβαίνει
όµως», αναφέρει και προσθέτει µε
νόηµα πως «κάτι πάει στραβά εδώ».

4

ΑΝΩΜΑΛΗ προσγείωση κατέγραψαν
οι τιµές και στην Πέλλα, όπου µετά το «άνοιγµα» της αγοράς µε έως
και 1,80 ευρώ το κιλό, για το ποιοτικό βερίκοκο, σήµερα, όπως τονίζει
στην Agrenda ο γεωπόνος Πελοπίδας Παπαγεωργίου από τη Σκύδρα,
παίζει µεταξύ 0,70-0,80 ευρώ το κι-

λό, όµως έχουν καταγραφεί συναλλαγές και µε 0,40 ευρώ το κιλό. «Οι
όψιµοι παγετοί και οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήµατα στο
βερίκοκο και σε κάποιες περιοχές,
η ποιοτική υποβάθµιση φτάνει έως
και το 40%-45% της παραγωγής», επισηµαίνει ο ίδιος.

6

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΧΩΣ ενδεικτική φράση «µαύρα χάλια» περιγράφει τη
φετινή χρονιά για το βερίκοκο και
ο παραγωγός Παύλος Γιαλαγκολίδης, µε 25 στρέµµατα της καλλιέργειας, καθώς όπως αναφέρει
αυτή τη στιγµή για τα καλής ποι-

ότητας βερίκοκα η τιµή είναι έως
0,50 ευρώ το κιλό, ενώ τα δεύτερης ποιότητας µε το ζόρι πιάνουν
0,20 ευρώ το κιλό. «Το κακό είναι πως και ο ΕΛΓΑ αυτά που δίνει για αποζηµίωση είναι ψίχουλα», όπως σχολιάζει ο ιδιος.

ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
0,40 ΕΩΣ 0,60
ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΠΕΛΛΑ

ΗΜΑΘΙΑ

0,80

0,90

ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

έως &

1,80
ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΤΑ ΧΑΛΑΖΟΧΤΥΠΗΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

9

ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 11 ΛΕΠΤΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Πιέζουν οι ποσότητες
από Ιταλία και Ισπανία
Πέραν της αναµφίβολης επίδρασης που έχει η ποιοτικά υποβαθµισµένη από τις χαλαζοπτώσεις και τους όψιµους παγετούς φετινή παραγωγή στη διαµόρφωση της τιµής του προϊόντος, µια ακόµη παράµετρος που φαίνεται να επιτείνει το
πρόβληµα για τους παραγωγούς του βερίκοκου από τη Βόρεια Ελλάδα, κατά την τρέχουσα εµπορική σεζόν, είναι και
η ένταση του ανταγωνισµού από την Ισπανία και την Ιταλία
στις αγορές στόχους της Ευρώπης.
Οι δύο µεσογειακές χώρες, όπως επιβεβαιώνουν οι συνοµιλητές µας, έχουν φέτος σηµαντικά µεγαλύτερη παραγωγή βερίκοκων από ό,τι το 2018, µε συνέπεια να πέ-

φτουν στην ευρωπαϊκή αγορά σηµαντικές ποσότητες. «Ειδικά οι Ισπανοί έχουν κλείσει συµφωνίες µε όλες τις µεγάλες λιανεµπορικές αλυσίδες στην Ευρώπη, βάσει των
οποίων παραδίδουν τις παραγγελίες µε τιµή στα 0,65 ευρώ στις αποθήκες τους και αυτό µας δυσκολεύει. Εµείς
δεν µπορούµε να κατέβουµε τόσο χαµηλά, ιδιαίτερα αν
συµπεριληφθούν η τυποποίηση και το κόστος µεταφοράς,
διότι το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερο από το ισπανικό», επισηµαίνει ο κ. Γκουτζιούχας.
Ο ίδιος τονίζει ακόµη ότι στην περίπτωση της ιταλικής
παραγωγής, που είναι φέτος όψιµη κατά περίπου µια εβδοµάδα, είναι κρίσιµο το ελληνικό βερίκοκο, να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. «Αν δεν προλάβουµε να βγούµε
στην αγορά πριν από αυτούς, θα έχουµε µεγαλύτερο πρόβληµα διάθεσης», σηµειώνει χαρακτηριστικά.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 30/05
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

818,33

840
820
800
780
760
740
720
700
Παρασκευή

24/05

∆ευτέρα

27/05

Τρίτη

Τετάρτη

28/05

29/05

Πέµπτη

30/05

Ράλι µε άλµα διψήφιων ποσοστών
το Χρηµατιστήριο Αθηνών
Πανηγυρικές διαστάσεις λαµβάνει το µετεκλογικό
ράλι ανόδου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο
ήδη µετρά διψήφια ποσοστά κέρδους µέσα στις
πρώτες ηµέρες που επακολούθησαν των
ευρωεκλογών και της προκήρυξης πρόωρων
βουλευτικών εκλογών. Το κλίµα αυτό µεταδίδεται
και στην αγορά οµολόγων όπου οι αποδόσεις τόσο
των βραχυπρόθεσµων όσο και των
µακροπρόθεσµων τίτλων, αγγίζουν νέα ιστορικά
χαµηλά. Η άνοδος του τραπεζικού δείκτη ξεπερνά
το 27%, λαµβάνοντας πανηγυρικές διαστάσεις.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,1320+20,00%

ΑΒΑΞ Α.Ε.

0,5300+16,10%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2,8000+14,75%

∆ΕΗ A.E.

1,8320+14,72%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.0,2100+12,90%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

0,0755 -11,18%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.0,1800-10,00%
ΑΡΤΟΒΙΟΜ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 1,3700 -9,87%
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

0,1600 -9,60%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

1,5700 -9,25%

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

Moνάδες Μεταβολή
25.171,23 +0,18%
7.565,14 +0,23%
3.317,08 +0,58%
7.218,16 +0,46%
11.902,08 +0,54%
5.248,91 +0,51%
9.541,97 -1,43%
20.942,53 -0,29%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

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

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΚΡΙ ΚΡΙ: Την πώληση 20.000
µετοχών από τον Παναγιώτη
Τσινάβο, πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο της
εταιρείας, ανακοίνωσε στις 27/5
η Κρι-Κρι. Η τιµή πώλησης των εν
λόγω µετοχών ήταν προς 5,1605
ευρώ έκαστη.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Για τις 8 Ιουλίου
(από 14 Ιουνίου) µετατέθηκε η γενική
συνέλευση των µετόχων της Μύλοι
Λούλοι. Στο µεταξύ, η εταιρεία στο
πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Υπευθυνότητας που
υλοποιεί, δώρισε στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία ∆ρυµώνας Αλυρού, drone
τελευταίας τεχνολογίας, για τις
ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής.
EUROBANK: Το βραβείο καλύτερου
φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης
φοιτητών, για το ακαδηµαϊκό έτος
2017-2018 έλαβε η Eurobank από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης για το πρόγραµµα
«Πρακτική Άσκησης Φοιτητών ΑΠΘ»
που χρηµατοδοτείται από τον φορέα.
Βραβεύτηκαν επίσης οι 39 καλύτεροι
φοιτητές από 39 τµήµατα του ΑΠΘ µε
βάση την απόδοσή τους και την
αξιολόγησή τους.

MΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Η εταιρεία το
2018 εµφάνισε πωλήσεις 143,8 εκατ.
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,8%.
Η επίδοση αυτή προήλθε από αύξηση
πωλήσεων καταψυγµένων λαχανικών
κατά 4,8%, κατεψυγµένων ζυµών 3%
και φρέσκων σαλατών κατά 5,3%. Οι
εξαγωγές σηµείωσαν αύξηση 17,1%,
ενώ τα µικτά κέρδη άγγιξαν τα 44,6
εκατ. ευρώ από 44,4 εκατ. ευρώ.

Η πολιτική παράλυση
πολυτέλεια για την ΕΕ
H διεθνής σκακιέρα στη λέσχη Βilderberg
Για την 7η Ιουλίου «μιλά» ο Γενικός Δείκτης
Oι ευρωεκλογές ανέδειξαν ένα συγκεχυµένο πολιτικό τοπίο, χωρίς ξεκάθαρους νικητές που µπορεί να οδηγήσει σε µια παρατεταµένη διαδικασία, τόσο για τις θέσεις
των κορυφαίων, όσο και τις αποφάσεις για
το Brexit. Ωστόσο, οι εξελίξεις στις αγορές
-συγκεκριµένα, η νέα πίεση στο ευρώ-µπορεί να φέρει την Ε.Ε. προ τετελεσµένων γεγονότων και το µεγάλο ερώτηµα είναι αν
η Ε.Ε. αποσυντίθεται σταδιακά ή κινείται
προς µια πιο στενή ένωση. Αυτό αποκτά
βαρύνουσα σηµασία, σε έναν κόσµο ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα κυριαρχείται από δύο δυνητικά εχθρικές υπερδυνάµεις, τις ΗΠΑ και την Κίνα, µε τη
Ρωσία να παίζει και αυτή έναν κακόβουλο ρόλο. Η ευρωπαϊκή ενότητα θα δοκιµαστεί επανειληµµένα από γεγονότα παγκόσµιας εµβέλειας τους ερχόµενους µή-

νες, εκτιµούν οι FT, υπογραµµίζοντας πως
η πολιτική παράλυση και ο κατακερµατισµός είναι µια πολυτέλεια την οποία η ΕΕ
ίσως να µην µπορεί να αντέξει.
Μέσα σε ένα ταραγµένο οικονοµικο-πολιτικά σκηνικό ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μοντρέ της Ελβετίας, η υπερ-µυστική 67η διάσκεψη της Λέσχης Bilderberg,
την οποία φέτος θα παρακολουθήσουν
130 παγκόσµιοι ηγέτες, από γαλαζοαίµατους µέχρι βιοµήχανους, µε κύρια θέµατα
συζήτησης τη Ρωσία, το Brexit και το µέλλον της τεχνητής νοηµοσύνης.
Στα του οίκου µας, οι ευρωεκλογές σηµατοδότησαν την προσφυγή στις εθνικές
κάλπες νωρίτερα, ήτοι στις 7 Ιουλίου, δηµιουργώντας…ευφορία στο Γενικό ∆είκτη που κινείται σε υψηλά 12µήνου πιάνοντας τις 800 µονάδες.

B2 | 24

Agrenda

MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Υπαρκτά προβλήματα αλλά ανύπαρκτες λύσεις
σε ψηφιακές εφαρμογές και πίνακες προσωπικού

Ε

πειδή άρχισα να εξοργίζοµαι από την αδιαφορία των εµπλεκοµένων µερών, αποφάσισα να γράψω κάνοντας ανακεφαλαίωση κάποιων προβληµάτων που έχουν κατά καιρούς επισηµανθεί και πώς αυτά αντιµετωπίστηκαν από την πολιτική ηγεσία
και τους συνδικαλιστές αγρότες.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1Ο: Ψηφιακά µητρώα
Ξαφνικά κάθε µέρα ανοίγει και
ένα ηλεκτρονικό µητρώο. Οι υπόΚυρώσεις
χρεοι παραγωγοί θα πρέπει να εγΠρόστιµο 10.550 ευρώ
γραφούν σε αυτά, ανάλογα µε το
για Έλληνα ή 15.500
είδος της παραγωγής ή της εκτροευρώ αν είναι αλλοδαπός φής µε την οποία ασχολούνται. Σε
ο αδήλωτος εργάτης
περίπτωση που δεν το κάνουν, ο
νόµος ορίζει για το κάθε ένα, την
επιβολή δυσθεώρητων προστίµων.
Οι υπόχρεοι παραγωγοί δεν έχουν
δώσει καµία σηµασία εξαιρούνται
Ραβασάκια
φυσικά όσοι µπήκαν στη διαδικαΞεκίνησαν να αποστέλσία να ενδιαφερθούν και να προλονται οι πρώτες επιβούν στις προβλεπόµενες ενέργειστολές για την επιβολή
ες. Κατά καιρούς έχουµε επισκέψεις
προστίµων
εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισµών, οµάδων παραγωγών και
λοιπών εκπροσώπων της παραγωγικής τάξης της χώρας, όµως κάθε
φορά η επίσκεψη στα Υπουργεία έχει να κάνει αποκλειστικά µε τα προβλήµατα του χώρου τους µε την
πολύ στενή έννοια του όρου. Πολύ καλά κάνουν οι
άνθρωποι και κυνηγούν τη λύση των προβληµάτων
τους µε όποιο πρόσφορο τρόπο µπορούν.
Γνωρίζουν φυσικά ότι αυτό το «διαίρει και βασίλευε», οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν βρει µαγικό τρόπο και το διατηρούν στην πρώτη γραµµή, αναγκάζοντας τους αγρότες να µην µπορούν ποτέ να συµφωνήσουν σε τίποτε από τα κοινά
τους προβλήµατα.
1Α. ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Τα πρόστιµα που προβλέ-

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

τα οποία θα είναι βασισµένα στα στοιχεία που θα
αντλούνται από το µητρώο αυτό.

Το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης έχει ενηµερωθεί
Το θέµα µε την υποβολή του χειρόγραφου
πίνακα προσωπικού για τους απασχολούµενους
εργάτες γης έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο
Αγροτικής Ανάπτυξης µήνες πριν. ∆υστυχώς,
το πρόβληµα πρέπει να λυθεί από το υπουργείο
Εργασίας. Γιατί δεν έχει ήδη λυθεί ακόµη, δεν
γνωρίζω και ειλικρινά αδυνατώ να κατανοήσω.
Ο µόνος λόγος διατήρησης του είναι για
µένα η επιβολή προστίµων.

πονται για τον παραγωγό που δεν αναρτά τα τιµολόγια στην ψηφιακή πλατφόρµα, είναι 5% επί της
αξίας του τιµολογίου. Το χειρότερο όµως είναι άλλο: ο λόγος για τον οποίο δηµιουργήθηκε το Μητρώο αυτό, ήταν η ανάγκη να δηµιουργηθεί ρευστότητα για τους παραγωγούς, αφού υποχρεώνονται
(υποτίθεται) οι έµποροι να πληρώσουν τους παραγωγούς εντός 60 ηµερών.
∆εν ιδρώνει το αυτί κανενός όταν: α) Από το υπουργείο δηλώνουν πως η πλατφόρµα έγινε κατόπιν απαίτησης των αγροτών. β) Κανείς από τους
αγρότες δεν γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που «απαίτησαν» να δηµιουργηθεί η ψηφιακή πλατφόρµα.
γ) Στην ουσία, δεν λειτουργεί η πλατφόρµα αφού
κανείς δεν δηλώνει ότι έχει ανεξόφλητα τιµολόγια.
δ) Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα τιµολόγια των παραγωγών θεωρούνται εξοφληµένα. ε) Σε λίγο καιρό θα
βγουν στατιστικά που θα µιλάνε για τη διαµόρφωση υψηλής ρευστότητας στις τάξεις των αγροτών,

1Β. ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Η ΚΥΑ 838/51008 υποχρεώνει αγοραστές και παραγωγούς να προβούν σε µία σειρά ενεργειών ώστε να είναι σύννοµοι µε τα προβλεπόµενα. Οι πρώτες επιστολές για την επιβολή
προστίµων ξεκίνησαν να αποστέλλονται. Κανένας
δεν έχει πάρει χαµπάρι τίποτα. Κι αν το γνωρίζουν
οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής και εµπορίας, οι
µικροπαραγωγοί είναι στον κόσµο τους. ∆εν γίνονται πλέον αποδεκτές εκφράσεις του στυλ «δεν
το ήξερα/τι ξέρω εγώ;». Τις ενηµερωτικές επιστολές όσοι τις έχουν παραλάβει, τις πήγαν στο λογιστή τους (κακώς). Πρέπει να συνεννοηθείτε µε τον
κτηνίατρο που σας παρακολουθεί γιατί τα στοιχεία
που ζητούνται προς συµπλήρωση είναι τέτοια που,
και να θέλω, δεν µπορώ ως λογιστής να βοηθήσω.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2Ο : Εργόσηµα
Και καλά, εκεί στο υπουργείο Εργασίας πες ότι δεν
ασχολούνται µε το αντικείµενο. Οι παραγωγοί, δεν
καταλαβαίνετε ότι για κάθε άτοµο που απασχολείτε στο χωράφι, αν το βρουν χωρίς πίνακα προσωπικού, έχετε πρόστιµο 10.550 ευρώ αν είναι Έλληνας ή 15.500 ευρώ αν είναι αλλοδαπός; Θα µπορούσα να γράφω για τα προβλήµατα που έχω εντοπίσει στην πράξη και να γεµίσω την εφηµερίδα, αλλά δεν θα είχε νόηµα. Κι αν υποθέσουµε ότι το υΥπουργείο θέλει προτάσεις για τροποποίηση των
προβληµάτων, εγώ θα πάω να τις υποβάλλω; Γιατί;
Έγινα ξαφνικά εκπρόσωπος σας και δεν το γνωρίζω; ∆εν θα πρέπει να όποια προβλήµατα να µεταφερθούν µε τους προβλεπόµενους τρόπους από
τους συνδικαλιστές εκπροσώπους των αγροτών, ώστε να υπάρχει µία επίσηµη θέση απέναντι στο υπουργείο; Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα παραπάνω; Ξυπνήστε πριν είναι πολύ αργά.

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»
Ζητείστε από τα γραφεία που
συντάσσουν τη δήλωση ΟΣ∆Ε,
να σας εκτυπώσουν και την
κατάσταση δηµοσιοποίησης
πληρωµών των επιδοτήσεων
έτους 2018. Χρειάζεται για τις
φορολογικές σας δηλώσεις.
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Ακόµα δεν έχει ακουστεί κάτι για
προπωλήσεις στο φετινό σκληρό, όµως
οι συνθήκες για ένα καλύτερο ξεκίνηµα
έχουν ήδη διαµορφωθεί, αφού ως γνωστόν,
η επερχόµενη εµπορική σεζόν βρίσκει τα
αποθέµατα σχεδόν εξαντληµένα.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Λιγοστά αποθέµατα, ευνοϊκός καιρός και µικρή
παραγωγή στις χώρες της Βόρειας Αφρικής υποδέχονται την ελληνική σοδειά σκληρού σίτου. Όσο προετοιµάζονται τα µηχανήµατα για
τα χωράφια, µερικές ηµέρες πριν από τα αλώνια, προετοιµάζεται και η αγορά, µε την πραγµατικότητα να διαψεύδει τις προφάσεις των αγοραστών για δυσοίωνες διεθνείς συγκυρίες,
αφού όλα δείχνουν πως οι τιµές εκκίνησης θα
ξεπεράσουν τα 20 λεπτά το κιλό. Άλλωστε η αγορά έχει ακούσει την προσφορά των 20 λεπτών από την Ένωση Βόλου, ενώ λίγες εβδοµάδες πριν από τα αλώνια κι άλλοι συνεταιρισµοί ετοιµάζονται να προχωρήσουν σε υψηλές
προσφορές αγοράς του σκληρού από παραγωγούς, σύµφωνα µε τις πληροφορίες. Ωστόσο
οι χρηµατοοικονοµικές και δοµικές συνθήκες
ενδέχεται να εµποδίσουν εν µέρει τις προσπάθειες των συνεπών συνεταιρισµών να διαµορφώσουν τόσο το κλίµα όσο και την ίδια την αγορά, αφού οι ποσότητες που µπορούν να απορροφήσουν µε κάποιες υψηλότερες τιµές,
όπως άλλωστε γίνεται παραδοσιακά, είναι πολύ περιορισµένες µέχρι ενός σηµείου.
Αυτό πάντως δεν θα έπρεπε σε καµία περί- λωνισµό. Ακόµα δεν έχουν ακουστεί προπωπτωση να απογοητεύει τους παραγωγούς, α- λήσεις, όµως όπως σηµειώνεται παραπάνω, οι
φού ήδη έχουν µπει οι βάσεις για ένα καλύτερα συνθήκες για ένα καλύτερο ξεκίνηµα έχουν ήσε σχέση µε πέρυσι ξεκίνηµα, βάσεις που δεν δη διαµορφωθεί, αφού ως γνωστό, η επερχόγίνεται να ρίξουν την τιµή του σκληρού κάτω µενη εµπορική σεζόν βρίσκει τα αποθέµατα
από τα 20 λεπτά το κιλό στο ξεκίνηµα. Ας ση- σχεδόν εξαντληµένα.
µειωθεί εδώ πως η τιµή πέρυσι άνοιξε στα 18
Οι τοπικοί έµποροι και οι εξαγωγείς έχουν
τα δικά τους δίκτυα µε παραγωγούς και θα πάλεπτά το κιλό για τον παραγωγό.
Η σοδειά φαίνεται πως θα είναι κοντά στις ρουν τις ποσότητες που χρειάζονται, οι οποίες
δέκα ηµέρες πιο όψιµη, µε πολλούς να επι- δεδοµένων των αποθεµάτων, θα είναι περισκεντρώνονται αυτό το διάστηµα
καιρικές σότερες από πέρυσι, στα αλώνια. Σε ό,τι αφοΓαλλία στις
-25%
συνθήκες που θα επικρατήσουν
µέχρι
α- ρά τους τοπικούς µεγάλους µύλους, σύµφωΚαναδάς τον-19%

Πάει για δυναμικό ξεκίνημα
με δεδομένα τα 20 λεπτά το σκληρό
Οι αποθήκες είναι άδειες, ενώ οι συνεταιρισμοί ετοιμάζουν υψηλές προσφορές

ΗΠΑ -10%
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

2018-19

18

λεπτά

2019-20

>20

να µε καλούς γνώστες της αγοράς, υπάρχουν
σαφώς υψηλότερα αποθέµατα, µε πολλούς να
τα αποτιµούν σε περισσότερα από 120.000 τόνους. Μπορεί άρα γενικά η αγορά να µην έχει
στοκ, αλλά οι αποθήκες των µύλων είναι γεµάτες. Αυτό είναι λογικό να συµβαίνει καθώς
µπορούσαν φέτος να δεσµεύσουν καλές ποιότητες σε ελκυστικές τιµές. Στο κοντινό παρελθόν δεν είχαν ανάλογη ευκαιρία και γι’ αυτό
φέτος αναµένεται πως θα µπουν µε µια «άνεση» αντληµένη από τις ποσότητες στα αλώνια.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως δεν θα προβούν

KΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ΕΚΤΑΣΗ ΤΟ 2019/20

ΓΑΛΛΙΑ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΗΠΑ

25%

19%

10%

λεπτά

σε αγορές. Απλά, δεδοµένων των συνθηκών
που επικρατούν µέχρι και σήµερα, δεν αναµένεται «να τρέξουν πίσω από τα σιτάρια», όπως
αναφέρουν στην εφηµερίδα Agrenda.
Παράλληλα δεν υπάρχει ακόµα κάποιο σηµάδι ενδεικτικό για την αγορά από τις χώρες
της Βόρειας Αφρικής και κυρίως από την Τυνησία, η αγορά της οποίας δείχνει να προτιµά ποιοτικά τις ελληνικές επιδόσεις. Ως γνωστόν, οι Τυνήσιοι αναµένουν την δική τους
σοδειά σκληρού σίτου, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι µικρότερη, για να υπολογίσουν στη συνέχεια τις ανάγκες τους για εισαγωγές και τότε µόνο να προχωρήσουν στην ανακοίνωση ενός νέου κρατικού διαγωνισµού.

Η πραγµατικότητα διαψεύδει τις προφάσεις
των αγοραστών για δυσοίωνες διεθνείς
συγκυρίες, αφού όλα δείχνουν πως οι τιµές
θα ξεπεράσουν τα 20 λεπτά το κιλό
ΠΗΓΗ: STRATEGIE GRAINS

EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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Λιγότερο
το σιτάρι
παγκοσμίως
Η παγκόσµια παραγωγή σκληρού σιταριού
αυξήθηκε απότοµα το 2018-2019, αλλά
υπολείπεται του ρεκόρ συγκοµιδής που
καταγράφηκε την περίοδο 2016-2017. Η
Strategie Grains προβλέπει ότι η παγκόσµια
παραγωγή σκληρού σιταριού το 20192020, θα µειωθεί ως αποτέλεσµα των
µικρότερων εκτάσεων που καλλιεργούνται
στην Ευρώπη, τον Καναδά, τη Βόρεια
Αµερική και την Τουρκία.
Η παραγωγή σκληρού σίτου στην ΕΕ
αναµένεται να µειωθεί στο χαµηλότερο
επίπεδο από το 2014-2015. Στη Γαλλία,
πολλά έτη δυσµενών συνθηκών και
δύσκολων στην αντιµετώπιση ασθενειών,
έχουν κλονίσει την εµπιστοσύνη των
αγροτών, µε την παραγωγή να αναµένεται
να µειωθεί κατά 25%. Η έκταση στην
Ελλάδα είναι επίσης µικρότερη. Η Ιταλία και
η Ισπανία έχουν επίσης µειώσει την έκταση
και οι δύο χώρες αντιµετωπίζουν πολύ
ξηρές συνθήκες, µειώνοντας έτσι
περαιτέρω τις προσδοκίες παραγωγής.
Η µείωση της έκτασης µε σκληρό στον
Καναδά (που προβλεπόταν να µειωθεί κατά
25%), µπορεί να είναι µικρότερη (19%) από
την αναµενόµενη, καθώς υπήρξε πρόσφατη
πτώση τιµών για το µαλακό σιτάρι, λίγο πριν
από τη σπορά, εποµένως αυτό ενθάρρυνε
τους αγρότες να σπείρουν περισσότερο
σκληρό σιτάρι.
Η Strategie Grains προβλέπει πως η
περιοχή καλλιέργειας στις ΗΠΑ αναµένεται
να µειωθεί κατά περίπου 10% και αυτό
υποστηρίζεται από το USDA, το οποίο
προβλέπει επίσης πτώση. Η έκταση για
βρώµη, ρεβίθια και φακές αναµένεται
επίσης να µειωθεί, ωστόσο το σκληρό σιτάρι
θα βιώσει τη µεγαλύτερη συρρίκνωση.
Στη Βόρειο Αφρική, το Μαρόκο βρισκόταν
υπό την απειλή της ξηρασίας, αλλά έπεσαν
βροχές τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι ξερικές
συνθήκες έχουν επιστρέψει από τότε
προκαλώντας µεγάλη ανησυχία. Οι
συνθήκες στην Αλγερία και την Τυνησία
είναι πολύ διαφορετικές, µε τις δύο χώρες
να δέχονται περισσότερες βροχές και
ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης.

ΗΠΑ
Η Strategie
Grains προβλέπει
πως η περιοχή
καλλιέργειας στις
ΗΠΑ αναµένεται
να µειωθεί κατά
περίπου 10% και
αυτό υποστηρίζεται από το USDA

Ευρωπαϊκή
Ένωση
Η παραγωγή
σκληρού σίτου στην
Ευρώπη αναµένεται
να µειωθεί στο
χαµηλότερο επίπεδο
από το 2014-2015

Καναδάς
Η µείωση της
έκτασης µε σκληρό
στον Καναδά (που
προβλεπόταν
να µειωθεί κατά
25%), µπορεί να
είναι µικρότερη
από την αναµενόµενη (19%)

Αύξηση 20% στην τιμή με την
αναγραφή προέλευσης του σίτου
στα ζυμαρικά πέτυχε η Ιταλία
Τις προόδους που καταγράφει η πορεία των τιµών του σκληρού σιταριού που παράγεται στην
Ιταλία δηµοσίευσε η ιταλική ένωση αγροτών
Coldiretti. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε
που εφαρµόστηκε η οδηγία για την αναγραφή
της προέλευσης του σιταριού στις συσκευασίες
ζυµαρικών στην Ιταλία, και η τιµή του σκληρού
έχει αυξηθεί από τότε κατά 20%, σύµφωνα µε
την ανάλυση της µεγάλης ιταλικής οργάνωσης.
Η Coldiretti αναφέρει ότι το σχέδιο είναι απότοκο του αυξανόµενου ενδιαφέροντος της
εγχώριας βιοµηχανίας για 100% ιταλικό σιτάρι για χρήση σε ζυµαρικά, ενώ έγινε µε αφορµή την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής επισήµανσης της προέλευσης. Αυτή η συνιστώσα διαφάνειας έχει οδηγήσει σε µια ριζική ανακατανοµή στα ράφια των σούπερ µάρκετ, καθώς υπήρξε ταχεία αύξηση των εµπορικών σηµάτων
και των σειρών προϊόντων που εγγυώνται την
ιταλική προέλευση του σιταριού που χρησιµοποιείται στην παραγωγή.
Ενώ το σχέδιο αυτό βοήθησε τις τιµές να ανακάµψουν στην εγχώρια αγορά, η Coldiretti αναφέρει ότι η ιταλική αγορά σκληρού σίτου επωφελήθηκε επίσης από µια µείωση των εισαγωγώνσκληρού σίτου από τον Καναδά, αφού
εκφράστηκαν και ανησυχίες των καταναλωτών
σχετικά µε την ασφάλεια του σιταριού, που αφορούν κυρίως στις καλλιεργητικές πρακτικές
που εφαρµόζονται στη χώρα της Βορείου Αµερικής. Ο Καναδάς είναι ένας από τους µεγαλύτε-

Εισαγωγές
Εκτός από την αύξηση στην τιµή,
οι Ιταλοί κατάφεραν να µειώσουν τις
εισαγωγές σκληρού από τον Καναδά

ρους προµηθευτές σκληρού σίτου της Ιταλίας.
Εν µέρει η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που
προέκυψαν έπειτα από την σύναψη συµφωνίας ανάµεσα στην Filiera Agricola Italiana (FAI),
το εµπορικό τµήµα της Coldiretti, που δίνει την
πιστοποίηση «100% Made in Italy» σε προϊόντα
που κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός της επικράτειας της γειτονικής χώρας, και της εταιρείας παρασκευής ζυµαρικών Casa Milo. Η συµφωνία περιλαµβάνει την προµήθεια σιταριού από περιοχές της Απουλίας.
Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριµένη διαδικασία πιστοποίησης προωθεί αυθεντικά ιταλικά αγροτικά προϊόντα και στοχεύει σε έναν ηθικό και διαφανή τρόπο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συµφωνία διάρκειας τριών ετών
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, πρόκειται για
µια συµφωνία διάρκειας τριών ετών ανάµεσα
στον αγροτικό οργανισµό και την εταιρεία ζυµαρικών, η οποία εγγυάται µια ελάχιστη τιµή για το
σκληρό, στην οποία περιλαµβάνονται έξοδα παραγωγής αλλά και µπόνους ποιότητας για τους
αγρότες. Σηµειωτέον ότι η συµφωνία καλύπτει
έναν όγκο παραγωγής µεγαλύτερο των 7 εκατ.
κιλών. «Η Ιταλία είναι ο κύριος ευρωπαϊκός και
ο δεύτερος µεγαλύτερος παγκόσµιος παραγωγός σκληρού σίτου που προορίζεται για τη βιοµηχανία ζυµαρικών, µε αναµενόµενη συγκοµιδή
4 εκατ. τόνων το 2019, σε σύγκριση µε πέρυσι»,
αναφέρει ανακοίνωση της Coldiretti που δηµοσιεύτηκε νωρίτερα αυτόν τον µήνα.
Σηµειώνεται τέλος πως το µεγαλύτερο µέρος
της παραγωγής γίνεται στη νότια Ιταλία, ιδίως
σε περιοχές της Απουλίας και της Σικελίας, οι
οποίες ωστόσο αντιπροσωπεύουν µόνο το 40%
περίπου της εθνικής παραγωγής.
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Μπλοκάρουν οι ΗΠΑ
στον ΠΟΕ το αίτημα ΕΕ
για ακύρωση δασμών
στις ελιές
Ενώ εκκρεμούν αποφάσεις
για αμερικανικούς δασμούς σε
ελαιόλαδο, κρασί και όχι μόνο

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ντέτειναν ότι οι δασµοί επιβλήθηκαν µετά από «διεξοδικές» έρευνες
αντιντάµπινγκ. Αναφορικά µε την
παρεµπόδιση της οµάδας επίλυσης
διαφορών, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι
η ΕΕ συµπεριέλαβε «ισχυρισµούς
που δεν συµπεριλήφθηκαν στην
αίτηση για διαβουλεύσεις» σχετικά µε τα καθήκοντα που θα έχει η
οµάδα στο αίτηµά της για διαφωνία, λέγοντας ότι δεν είχε την ευκαιρία να συζητήσει αυτούς τους
ισχυρισµούς µε την ΕΕ.

gogos@agronews.gr

Οι Βρυξέλλες έκαναν πράξη την υπόσχεσή τους να καταγγείλουν στα
αρµόδια όργανα του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου τους δασµούς που επέβαλαν οι Ηνωµένες
Πολιτείες στις ισπανικές µαύρες επιτραπέζιες ελιές το προηγούµενο
έτος, όµως στην τελευταία συνεδρίαση η αµερικανική αντιπροσωπία
µπλόκαρε αίτηµα διορισµού οµάδας επίλυσης διαφορών.
Η παραπάνω εξέλιξη, που έγινε
στη συνάντηση των οργάνων του
ΠΟΕ στις 28 Μαΐου, έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς
πως εκκρεµούν αποφάσεις σχετικά µε τους δασµούς που σκοπεύουν να επιβάλλουν οι Ηνωµένες
Πολιτείες σε ελαιόλαδο, κρασί και
άλλα αγροτικά προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης.
Ειδικότερα, το πρώτο αίτηµα της
ΕΕ προς διερεύνηση στην αρµόδια
οµάδα επίλυσης δασµολογικών διαφορών σχετικά µε την αναθεώρηση των αµερικανικών µέτρων αντιντάµπινγκ και των αντισταθµιστικών δασµών στις εισαγωγές ισπανικών επιτρπέζιων ελιών παρεµποδίστηκε από τις ΗΠΑ. Ας σηµειωθεί εδώ πως τα µέλη της επιτροπής αυτής µπορούν να µπλοκάρουν αιτήµατα άλλης αντιπροσωπίας µια φορά µία φορά, αλλά

Χάνουν εκατοµµύρια
οι Ισπανοί στις ΗΠΑ
δεν µπορούν να µπλοκάρουν τη
δεύτερη φορά. Η ΕΕ είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα θέσει εκ νέου το ζήτηµα στη συνεδρίαση του επόµενου µήνα.
Οι πρακτικές που χρησιµοποίησαν οι ΗΠΑ στην έρευνα αντιντάµπινγκ αµφισβητούνται στο αίτηµα της ΕΕ. Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά µε την στοχοποίηση µη
συγκεκριµένων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων καθώς και µια έλλειψη
διεξοδικής ανάλυσης των ενισχύσεων που παρέχουν οι ΗΠΑ στους
δικούς τους παραγωγούς, σύµφωνα µε παρευρισκόµενους στη συζήτηση. Η ΕΕ αµφισβήτησε επίσης
την επίφαση των ΗΠΑ ότι οι εισαγωγές προκάλεσαν ζηµία στους εγχώριους παραγωγούς ελιών.
Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους α-

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

2019

2018

2017

8,7

9,5

15,4

Οι εξαγωγές µαύρης ελιάς από
την Ισπανία προς τις ΗΠΑ το πρώτο τρίµηνο του 2019 ήταν 3,5 εκατ.
κιλά σε σύγκριση µε 3,9 εκατ. την
ίδια περίοδο του 2018 και 6,7 εκατ. το 2017, γεγονός που αντιπροσωπεύει µείωση 9,9% σε σύγκριση µε το 2018 και το 48 % σε
σύγκριση µε το 2017, το τελευταίο
έτος πριν από την επιβολή των τιµολογίων, το οποίο όµως επηρεάστηκε ήδη κάπως από την αβεβαιότητα που δηµιουργήθηκε µε
την έναρξη των ερευνών εκείνον
τον Ιούλιο. Σε αυτό το πρώτο τρίµηνο, η αξία των εξαγωγών µειώθηκε από 15,4 εκατ. δολάρια που
ήταν το 2017, σε 9,5 εκατ. το 2018
και 8,7 εκατ. το 2019, δηλαδή 8%
λιγότερο από το 2018 και 38%. 6
λιγότερο από το 2017.

Σχέδιο διάσωσης 16 δις
Ένα σχέδιο διάσωσης αξίας 16 δις δολαρίων για τους αγρότες που έχουν
πληγεί περισσότερο από τον εµπορικό
πόλεµο των ΗΠΑ µε το Πεκίνο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωµένων
Πολιτειών, Ντόναλντ Τραµπ.
«Το ποσό των 16 δις δολαρίων είναι
πλήρως ευθυγραµµισµένο µε το υπολογισµένο κόστος που έχουν οι χωρίς αιτιολόγηση δασµοί σε αµερικανικά αγροτικά προϊόντα» αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Υπενθυµίζεται πως η ενίσχυση αυτή έρχεται έπειτα από τη διανοµή 12 δις δολαρίων υπό τη µορφή έκτακτης ενίσχυσης σε αγρότες στα τέλη του προηγούµενου έτους.
Σύµφωνα µε το Politico, πάντως, η
απόφαση αυτή του Τραµπ µπορεί να
αποδειχθεί κακή για την αγροτική
οικονοµία των ΗΠΑ και για τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτό γιατί αυτό το διάστηµα αρκετοί αγρότες ακόµα δεν έχουν αποφασίσει τις καλλιέργειες που θα σπείρουν και µπορεί
τώρα να διαλέξουν καλλιέργειες που
εξασφαλίζουν µεγαλύτερες πληρωµές
από το πακέτο ενίσχυσης, όπως είναι
η σόγια. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να
ενισχύσει τα αποθέµατα που βρίσκονται ήδη σε επίπεδα ρεκόρ και να πιέσει περαιτέρω τις τιµές.

Χάνει τη στήριξη
Ρεπουµπλικάνων
ο Τραµπ
Αυξάνεται ο αριθµός των
Ρεπουµπλικανών
συγκλητικών που
θεωρούν πως η
κλιµάκωση του εµπορικού
πολέµου µε τις ΗΠΑ,
εντείνει την κακή
οικονοµική κατάσταση του
εκλογικού σώµατος των
αγροτικών περιοχών. Η
κατάσταση αυτή, λέει η
Washington Post,
προκαλεί εντάσεις µεταξύ
Λευκού Οίκου και
Κογκρέσου. Τις
ανησυχίες στο Καπιτώλιο
τροφοδοτεί η εντύπωση
πως ο Τραµπ δεν έχει
σαφές endgame. «Κανείς
δεν κερδίζει εµπορικό
πόλεµο αν δεν υπάρχει
συµφωνία στο τέλος, για
κατάργηση δασµών»,
δηλώνει ο επικεφαλής
της πλειοψηφίας της
Γερουσίας Mitch
McConnell.
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Εμπορικές ευκαιρίες
για το ελληνικό κρασί
ανοίγονται στην Κίνα
Η Κίνα θα φορολογήσει µε 91% τα αµερικανικά κρασιά από το Σάββατο
1η Ιουνίου, κάτι που θα έχει ως συνέπεια τη δραµατική µείωση των εισαγωγών κρασιού στις αγορές της εν
λόγω χώρας. Η τρύπα αυτή που δηµιουργείται στην Κίνα, ειδικά έπειτα από την κατακόρυφη αύξηση των
εισαγωγών οίνου από τις Ηνωµένες
Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, η οποία αν µη τι άλλο, εκπαίδευσε µέχρι ένα βαθµό τους Κινέζους καταναλωτές στο ποιοτικό κρασί, συνιστά
µια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει, να έρθει και να την
καλύψει, δεδοµένου ότι οι ευρωπαϊκοί οίνοι φορολογούνται µε 48,2%.
Βέβαια οι οίνοι της Αυστραλίας, της
Χιλής, της Γεωργίας και της Νέας Ζηλανδίας επωφελούνται από µια συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που
τους επιβάλλει δασµούς στο 27%.

με αρνητικές συνέπειες στην αγορά
Στις ανακοινώσεις τότε, ο πρόεδρος Τραµπ, υποστήριξε πως η Κίνα θα πληρώσει για το σχέδιο στήριξης των αγροτών, µέσω των δασµών που συλλέγουν οι κρατικές
υπηρεσίες. Ωστόσο, οι οικονοµολόγοι κουνούν το δάχτυλο λέγοντας
πως η κυβέρνηση δεν µπορεί τελικά να ξεκαθαρίσει ποιος ακριβώς
πληρώνει τους δασµούς (κινεζικές
επιχειρήσεις, αµερικανικές ή οι καταναλωτές;). Άλλωστε νέα έρευνα
που δηµοσίευσε η Οµοσπονδιακή
Τράπεζα της Νέας Υόρκης, αποτιµά το κόστος των δασµών στα 831
δολάρια ετησίως ανά νοικοκυριό.
Ειδικότερα, 14,5 δις δολάρια προορίζονται για άµεσες πληρωµές
σε παραγωγούς, οι οποίες θα διατεθούν µέσα από το πρόγραµµα
Commodity Credit Corporation, το
οποίο ουσιαστικά αγοράζει προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς. Απευθύνεται σε παραγωγούς
σόγιας, βάµβακος κυρίως αλλά θα
αγγίξει ακόµη και παραγωγούς κερασιών και ρεβιθιών, ενώ οι πληρωµές θα γίνουν σε τρεις δόσεις
και θα ξεκινήσουν τέλη Ιουλίου ή
αρχές Αυγούστου.
Επιπλέον η αµερικανική κυβέρνηση θα εκκινήσει ένα πρόγραµµα
1,4 δις δολαρίων προκειµένου να

Ανησυχεί το
Καπιτώλιο
ότι τελικά ο
Τραµπ δεν έχει
ένα σαφές
endgame.

Επιπλέον επιβάρυνση 15%
για τα κρασιά των ΗΠΑ

Οι αµερικανικές εξαγωγές το 2018
µειώθηκαν κατά 25% στην Κίνα.

Αναλυτικότερα, οι αποστολές κρασιών των ΗΠΑ προς στην Κίνα και
το Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά
450% την τελευταία δεκαετία. Έπειτα και από τις τελευταίες εξελίξεις
του εµπορικού πολέµου, τα αµερικανικά κρασιά θα επιβαρύνονται
κατά 15% περισσότερο στην κινέζικη αγορά. Το µέτρο αυτό ανακοινώθηκε από το Πεκίνο, και απαντά
στις τελευταίες απειλές στο πλαίσιο
των εµπορικών διαπραγµατεύσεων
µε την Ουάσινγκτον. Αυτή η αύξηση έρχεται µετά από δύο φορολογικές αυξήσεις που καταγράφηκαν
το 2018. Το σύνολο των νέων φόρων και δασµών αντιπροσωπεύει
σήµερα το 91% επί της τιµής πώλησης τονίζει ανακοίνωση του Ινστιτούτου Οίνων της Καλιφόρνιας.

«Και ενώ σε 14 µήνες, αυτή είναι
η τρίτη φορά που οι κινεζικοί φόροι έχουν αυξηθεί στα αµερικανικά
κρασιά, κάθε φορά, γίνεται πιο δύσκολο τα αµερικάνικα κρασιά να είναι ελκυστικά στην ταχύτερα αναπτυσσόµενη αγορά κρασιού στον
κόσµο», δήλωσε ο Robert Koch,
πρόεδρος του Ινστιτούτου Οίνου.
Να σηµειωθεί ότι το 2018, οι αµερικανικές εξαγωγές µειώθηκαν κατά
25% στην Κίνα. Ως αποτέλεσµα αυτού, ο Robert Koch απαιτεί «επιτακτικά» την επίλυση της εµπορικής διαφωνίας, έτσι ώστε «τα οινοποιεία να
µην υποφέρουν από την µακροπρόθεσµη απώλεια µεριδίου αγοράς».

∆ΑΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

∆ίκοπο µαχαίρι
Αρκετοί αγρότες
ενδέχεται να διαλέξουν
καλλιέργειες που
εξασφαλίζουν
µεγαλύτερες πληρωµές
από το πακέτο ενίσχυσης,
όπως η σόγια

αγοραστούν αγροτικά προϊόντα που
βρίσκονται σε αποθήκες εξαιτίας
του εµπορικού πολέµου, τα οποία
θα δοθούν στη συνέχεια σε τράπεζες τροφίµων, σχολεία και προγράµµατα σίτισης ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Τέλος, 100 εκατ. δολάρια θα επενδυθούν σε
προγράµµατα ανάπτυξης νέων εµπορικών διόδων για τους Αµερικανούς αγρότες.

91%
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
ΚΡΑΣΙΑ

48,2%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΚΡΑΣΙΑ

27%
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΧΙΛΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ
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Με δύο ΠΟΠ ετικέτες
συστήθηκε η Μικρά Θήρα
Ξεκίνησαν την εμπορική τους καριέρα τα «Santorini» και «Terrasea»
των Γεροβασιλείου, Τσακτσαρλή και της Ιωάννας Βαμβακούρη

∆ηµιουργία µικρού
οινοποιείου στο
Ποταµό Θηρασιάς

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με δύο οινικές προτάσεις Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Σαντορίνη, άρχισε να συστήνεται στο οινόφιλο κοινό, εντός και εκτός συνόρων, το
νεοσύστατο οινοποιείο «Μικρά Θήρα», από το νησί της Θηρασίας, που έως και τη
µεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη του 1.600
π.Χ., αποτελούσε αναπόσπαστο κοµµάτι της Σαντορίνης.
Ο παρθενικός τρύγος του οµώνυµου
Κτήµατος, πραγµατοποιήθηκε το 2018 και
από τα σταφύλια που συγκοµίστηκαν, τόσο από τον ιδιόκτητο αµπελώνα, όσο και
από άλλους συνεργαζόµενους παραγωγούς στα δύο γειτονικά, πλέον, νησιά των
Κυκλάδων εµφιαλώθηκαν τα πρώτα κρασιά της ιστορίας του οινοποιείου, µε τις ετικέτες «Santorini» και «Terrasea», τα οποία, ήδη, έχουν ξεκινήσει την εµπορική
τους καριέρα.
«Το Santorini είναι ένας ΠΟΠ οίνος πιο
αρωµατικός, γεµάτος και στρογγυλός, που
προέρχεται από 100% Ασύρτικο και από
σταφύλια που τρυγήθηκαν σε αµπέλια του
νησιού της Σαντορίνης, ενώ το Terrasea,
ένα επίσης µονοποικιλιακό ΠΟΠ Ασύρτικο, µε µεγαλύτερη διάρκεια στο στόµα κι
αυστηρότητα στη µύτη, παρήχθη αποκλειστικά από σταφύλια που καλλιεργούνται
στη Θηρασία», εξηγεί στην Agrenda, η οινολόγος, Ιωάννα Βαµβακούρη, η οποία έχει συµπράξει στο όλο εγχείρηµα του οινοποιείου «Μικρά Θήρα», µε το «αχώριστο
δίδυµο» των οινοποιών Βαγγέλη Γεροβασιλείου και Βασίλη Τσακτσαρλή.
Και τα δύο κρασιά του Κτήµατος, έχουν
κυκλοφορήσει σε περιορισµένη έκδοση,
λόγω της µικρής παραγωγής πρώτης ύλης που έχει ακόµη το οινοποιείο. Οι περισσότερες φιάλες έχουν καταλήξει σε ε-

πιλεγµένα εστιατόρια
και κάβες στην Αµερική και στην Αγγλία, ενώ
µικρότερες ποσότητες έχουν διατεθεί σε καταστήµατα στη Σαντορίνη και σε άλλα σηµεία πώλησης σε αστικά κέντρα στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Οι ετικέτες τους µάλιστα είναι σχεδιασµένες µε έναν ιδιαίτερο concept, καθώς
στο µεν Santorini, απεικονίζεται η Σαντορίνη µέσα από µια πλειάδα ακανόνιστων,
φαινοµενικά, στιγµάτων, που όµως αντιστοιχούν σε βυθοµετρικούς και υψοµετρικούς χάρτες του νησιού, ενώ στην περίπτωση του Terrasea, ακριβώς η ίδια τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί για την απεικόνιση της νήσου Θηρασίας.
Βαθύτερης έµπνευσης και συµβολισµού, όµως, είναι και το ίδιο το λογότυπο του Κτήµατος «Μικρά Θήρα», αφού,
όπως µας εξηγεί η κ. Βαµβακούρη, «αν
το πλαγιάσεις λιγάκι, µπορείς να διακρίνεις µέσα στον κύκλο να εµπεριέχονται τα αρχικά γράµµατα τόσο του Κτήµατος, όσο και των ονοµάτων των τριών εταίρων που έχουµε συµπράξει για
στήσουµε το οινοποιείο. Επίσης, η γραµµατοσειρά που αξιοποιήθηκε, είναι αυτή που βρέθηκε στη διάρκεια των ανασκαφών στο Ακρωτήρι».
Στο σχετικά σύντοµο βίο που µετρά,
µέχρι στιγµής, το οινοποιείο έχει αναπτύξει έναν ιδιόκτητο αµπελώνα, συνολικής έκτασης περίπου 70 στρεµµάτων,
εκ των οποίων 20 στρέµµατα βρίσκονται
στο νησί της Σαντορίνης και τα υπόλοιπα
50 στρέµµατα στη Θηρασία. Η συνοµιλήτριά µας αποκαλύπτει πως στις προθέσεις
των τριών εταίρων του Κτήµατος «Μικρά
Θήρα, είναι να αυξηθεί σταδιακά ο αµπελώνας µε αγορές και ενοικιάσεις υφιστάµενων αµπελοτεµαχίων στα δύο νησιά.

«Η ιδέα να φτιάξουµε αυτό το οινοποιείο στη
Θηρασία, γεννήθηκε από την ιδιαιτερότητα του
νησιού, µε την ακατέργαστη φυσική οµορφιά και το
ξεχωριστό µικροκλίµα, που φέρει τα τυπικά
χαρακτηριστικά της Σαντορίνης, αλλά ταυτόχρονα
έχει το δικό του µοναδικό χαρακτήρα», αναφέρει η κ.
Βαµβακούρη, προσθέτοντας πως το πλάνο επέκτασης
του αµπελώνα θα συνοδευτεί και µε τη δηµιουργία
ενός µικρού ιδιόκτητου οινοποιείου, στην περιοχή
όπου βρίσκονται τα ιδιόκτητα αµπέλια του Κτήµατος
στο χωριό Ποταµός της Θηρασίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη ξεκίνησαν οι
διαδικασίες για τη λήψη των αδειών που απαιτούνται
στην κατασκευή του οινοποιείου και αν δεν προκύψει
κάποια απροσδόκητη καθυστέρηση, αναµένεται να
έχουν ολοκληρωθεί στους επόµενους 6-8 µήνες.

Κτήματα
Το οινοποιείο έχει αναπτύξει
έναν ιδιόκτητο αµπελώνα,
συνολικής έκτασης περίπου 70
στρεµµάτων, εκ των οποίων 20
στρέµµατα βρίσκονται στο νησί
της Σαντορίνης.

Santorini
Το Santorini είναι ένας ΠΟΠ
οίνος πιο αρωµατικός, γεµάτος
και στρογγυλός, που προέρχεται
από 100%

Τρύγος

Ο παρθενικός τρύγος του οµώνυµου
Κτήµατος, πραγµατοποιήθηκε
το 2018 και από τα σταφύλια
που συγκοµίστηκαν, τόσο από
τον ιδιόκτητο αµπελώνα, όσο και
από άλλους συνεργαζόµενους
παραγωγούς στα δύο γειτονικά,
πλέον, νησιά των Κυκλάδων
εµφιαλώθηκαν.
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Σε... κυλιόμενο διάδρομο
ο μαραθώνιος των αγροτών
Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν τη δυσκολία των συντελεστών
της πρωτογενούς παραγωγής να κεφαλαιοποιήσουν την αύξηση της παραγωγικότητας
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η βελτίωση της παραγωγικότητας στον αγροτικό τοµέα είναι δεδοµένη, ωστόσο, η δυσκολία
των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής να
κεφαλαιοποιήσουν αυτό το επίτευγµα είναι επίσης αδιαµφισβήτητη.
Οι σχετικές επισηµάνσεις κάνουν την εµφανισή τους από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60
και είναι γνωστές ως η «Κατάρα του Κόκρεν».
Πρόκειται για διαπιστώσεις του γνωστού Αµερικανού αγροοικονοµολόγου Γουίλαρντ Κόκρεν,
συµβούλου αγροτικής πολιτικής του προέδρου
Κένεντι, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριζε ότι «το πραγµατικό γεωργικό εισόδηµα δεν

αυξάνεται παράλληλα µε τη γεωργική παραγωγικότητα και τις τεχνολογικές επενδύσεις, καθώς µέσω της αύξησης της προσφοράς, οι τιµές υποχωρούν και τα όποια οφέλη συνήθως
τα καρπώνονται µόνο οι εφαρµόζοντες πρώτοι
τις νέες µεθόδους». Στις µέρες µας τα πράγµατα
γίνονται ακόµη πιο σύνθετα, µε τους παραγωγούς να ακολουθούν ασθµαίνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, χωρίς να είναι σε θέση να επηρεάσουν σε κάποιο βαθµό και τις τιµές των
παραγόµενων προϊόντων.
Από τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται αυτό
τον καιρό προκύπτει µε σαφήνεια η προσπάθεια
των ιθυνόντων να προσδιορίσουν τις νέες συνθήκες στις οποίες οδηγείται η παγκόσµια αγροτική οικονοµία. Κι αυτό, λαµβανοµένων υπ’ ό-

ψη των δυνατοτήτων που θα υπάρχουν σε λίγο καιρό, µέσα από κατάλληλες ηλεκτρονικές
εφαρµογές, να µεταφέρεται αυτοστιγµεί, όλη
η επιστήµη και τεχνογνωσία των παραγωγών
που είναι συνδεδεµένοι µε τις αντίστοιχες συσκευές. ∆εν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν το φόβο ότι µ’ αυτό τον τρόπο ένα µεγάλο
µέρος της τεχνογνωσίας που διαθέτουν µέχρι
σήµερα οι αγρότες, θα αποτελεί σταδιακά κτήµα µιας ευρύτερης κοινότητας. Όλα αυτά, σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα τρακτέρ χωρίς
οδηγό, όπως και η τεχνητή νοηµοσύνη έχουν
κάνει προ καιρού την εµφάνισή τους στις φάρµες, συνιστούν παραµέτρους που βάζουν σε
δεύτερες σκέψεις τους αγρότες, τουλάχιστον όπως τους έχουµε γνωρίσει τον τελευταίο αιώνα.

Τρακτέρ χωρίς οδηγό
γεωργία χωρίς αγρότες
∆εν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι
εκφράζουν το φόβο ότι µ’
αυτό τον τρόπο ένα µεγάλο
µέρος της τεχνογνωσίας που
διαθέτουν µέχρι σήµερα οι
αγρότες θα αποτελεί σταδιακά
κτήµα µιας ευρύτερης
κοινότητας
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Η «Κατάρα του Κόκρεν»
που αντισταθμίζει την
αξία από την αύξηση
της παραγωγικότητας
Τα οφέλη από τις εξελίξεις στη γεωργική τεχνολογία επιμερίζονται
σε κατασκευαστές, μεταποιητές, καταναλωτές, ενίοτε και σε αγρότες
Πάνω σε έναν κυλιόµενο διάδροµο πατάνε οι αγρότες οι οποίοι παρά τις συνεχείς τους προσπάθειές για βελτίωση
της παραγωγικότητας, η όποια βελτίωση της οικονοµικής τους θέσης ξεφτίζει µε το χρόνο. Η ουσία είναι δηλαδή
ότι το πραγµατικό γεωργικό εισόδηµα
δεν αυξάνεται παράλληλα µε τη γεωργική παραγωγικότητα και τις τεχνολογικές επενδύσεις, καθώς µέσω της αύξησης της προσφοράς, οι τιµές υποχωρούν και τα όποια οφέλη συνήθως τα
καρπώνονται εκείνοι που εφαρµόζουν
πρώτοι τις νέες µεθόδους, µειώνουν τα
κόστη και επανεπενδύουν µένοντας πάντα ένα βήµα µπροστά. Ακόµη και αν οι
κυβερνήσεις παρενέβησαν για τη διατήρηση των εισοδηµάτων, τα οφέλη από τις εξελίξεις στη γεωργική τεχνολογία συσσωρεύονται σε µεγάλο βαθµό σε
µεσάζοντες, µεταποιητές και καταναλωτές. Αυτή είναι και η εξήγηση γιατί, µακροπρόθεσµα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µειώνεται σταθερά.

Το θεώρηµα του Κόκρεν
Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως
η «Κατάρα του Κόκρεν», που έχει πάρει
το όνοµά της από τον Αµερικανό αγροοικονοµολόγο Γουίλαρντ Κόκρεν σύµβουλο του Κένεντι και κύριο αρχιτέκτονα των αγροτικών πολιτικών των ΗΠΑ,
θεώρηση που έχει προκαλέσει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα, δηλαδή τη
σχετική στέρηση του εισοδήµατος των
αγροτών, που στην Ευρώπη φτάνει το
40% σε σχέση µε εισοδήµατα µε άλλες

παραγωγικές παρενέργειες των οριζόντιων άµεσων πληρωµών, δεδοµένου
ότι είναι πολύ πιθανό να αυξήσουν τις
πιέσεις στις τιµές (καθώς και το φαινόµενο του διαδρόµου της αγοράς). Στα
συµπεράσµατά τους καταλήγουν ότι η
αντιµετώπιση αυτής της «Κατάρας του
Κοκρέν» µπορεί να γίνει µόνο µε στόχευση των άµεσων ενισχύσεων µε µεγαλύτερη ακρίβεια στις µικρότερες εκµεταλλεύσεις. Σε µεγάλες και πολύ µεγάλες οντότητες, η αύξηση των πληρωµών αυτών έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη αποστράγγιση των πλεονασµάτων µέσω της διαφοράς τιµών.

Ο Αµερικανός αγροοικονοµολόγος
Γουίλαρντ Κόκρεν, σύµβουλος του
Κένεντι σε θέµατα γεωργίας.

∆ιπλό µοντέλο ενίσχυσης

πηγές. Αναλυτές από πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της Πολωνίας, εξέτασαν κατά
πόσον η Κοινή Αγροτική Πολιτική στην
Ευρώπη µπορεί να παλέψει επιτυχώς µε
το διάδροµο του Κόκρεν.
Όπως τονίζουν σε έρευνά τους, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στον
τοµέα της γεωργίας θα πρέπει πρώτα απ’
όλα να έχουν στο µυαλό τους ότι οι τιµές
των εµπορευµάτων διαµορφώνονται σε
παγκόσµιο επίπεδο, αλλά το χάσµα των
γεωργικών τιµών διαµορφώνεται τοπικά (σε εθνικό επίπεδο).
Η αποτελεσµατικότητα της ΚΑΠ µπορεί να µειωθεί σηµαντικά από τις αντι-

Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσουν
λοιπόν µια εξέλιξη προς ένα είδος διπλού υποδείγµατος στήριξης που χαρακτηρίζεται από επιδοτήσεις που ενισχύουν την τεχνική πρόοδο (κυρίως
για µεσαίες και µεγάλες εκµεταλλεύσεις) αφενός και τις πληρωµές αφετέρου (για τις µικρότερες εκµεταλλεύσεις). Και οι δύο τύποι υποστηρίξεων
ενδέχεται να αποδυναµώσουν τις πιέσεις τιµών και να διευκολύνουν την αντιµετώπιση της «κατάρας». Ωστόσο, οι
ερευνητές τονίζουν πως δεν υποστηρίζουν την επιστροφή στις συνδεδεµένες
πληρωµές, αλλά θέτουν το ζήτηµα της
σύνδεσης της ενιαίας ενίσχυσης µε επενδυτικές δαπάνες που θα µπορούσαν να βελτιώσουν την τεχνική αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων.

Με 10% μείωση τιμ
η ζήτηση αυξάνεται
Ορισµένοι ερευνητές ισχυρίζονται πως µόνο όσοι υιοθετούν
την τεχνολογική πρόοδο στη γεωργία πρώτοι, µπορούν να µειώσουν το κόστος παραγωγής ενώ οι τιµές δεν µειώνονται ταυτόχρονα. Ωστόσο, αυτό διαρκεί
µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα και αφορά κυρίως τις µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
Εδώ, ωστόσο υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, που υποστηρίζουν ότι ο οικονοµικός πολλαπλασιαστής ενός µικρού παραγωγού είναι ακόµη ισχυρότερος από αυτόν ενός µεγάλου αγροκτήµατος. Η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνών όµως συµφωνεί ότι οι συνθήκες της αγοράς είναι «αλλεργικές» σε
µικρές οντότητες. Ιστορικά, ο
κύριος µοχλός του διαδρόµου
του Κοκρέν ήταν οι ευέλικτες
τιµές. Θεωρείται πως στις ανα-

πτυγµένες χώρες, οι τιµέ
νικής της γεωργικής παρ
γής πρέπει να µειωθούν
10% για να αυξηθεί η κα
λωση κατά 2%. Ωστόσο, ε
να µεγάλο µέρος του κάθ
ρώ που δαπανάται για κα
λωση απορροφάται από
στηµα εµπορίας, τότε η π
των τιµών θα πρέπει να
ακόµη µεγαλύτερη.
Οι πλουσιότερες χώρε
πόν αντιµετωπίζουν χα
ευελιξία των τιµών για τα
φιµα, έτσι οι αγρότες εκµ
λεύονται λιγότερο την τεχ
γική πρόοδο, εφόσον αν
σουν την παραγωγικότητ
την προσφορά, τότε οι τιµ
συµπιεστούν. Συγκριτικά
λιγότερο ανεπτυγµένες χ
µε πιο ευέλικτη ζήτηση γι
φιµα, τα πλεονεκτήµατα
µεγαλύτερα για τους αγρ
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

25%

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ

45%
27%

18%

ΜΕΙΩΣΗ

28%

ΑΥΞΗΣΗ

20%

ΜΕΙΩΣΗ

∆ιακυµάνσεις
Οι έρευνες έχουν δείξει
ότι οι διακυµάνσεις
των τιµών και της
παραγωγής είναι
ισχυρότερες σε χώρες
µε κατακερµατισµένη
γεωργία, όπως αυτές
της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης

ΤΟΥ ΚΟΚΡΕΝ
Μια πιο ισορροπηµένη
σχέση ανάµεσα στα
τεχνολογικά επιτεύγµατα
και το αγροτικό εισόδηµα
παραµένει ζητούµενο.

Οι πρώτοι που
εξελίσσονται και
αυτοί που σβήνουν

μών,
ι 2%

ές λιαραγων κατά
ατανάεάν έθε ευατανάτο σύπτώση
α είναι

ες λοιαµηλή
α τρόµεταλχνολοαυξήητα και
µές θα
ά, στις
χώρες
ια τρόα είναι
ρότες.

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η αγροτική παραγωγή είναι η πρώτη που αναπτύσσεται ραγδαία,
εφόσον µία µη ανεπτυγµένη
χώρα, επενδύσει στην τεχνολογία. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι διακυµάνσεις
των τιµών και της παραγωγής
είναι ισχυρότερες σε χώρες µε
κατακερµατισµένη γεωργία, όπως αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Η έρευνα σχετικά µε τις χώρες
της ∆υτικής Ευρώπης έδειξε ότι οι αποσυνδεδεµένες πληρωµές µειώνουν την επιρροή της
αγοράς στα εισοδήµατα των αγροτών. Ως εκ τούτου οι ερευνητές θεωρούν πως η αποσύνδεση µετριάζει το πρόβληµα του
«διαδρόµου» της αγοράς, καθώς
δεν ενθαρρύνει την παραγωγή
και την ένταση κεφαλαίου, αλλά υποστηρίζει το εισόδηµα.

Προσφορά
Συγκριτικά, στις
λιγότερο ανεπτυγµένες
χώρες µε πιο ευέλικτη
ζήτηση για τρόφιµα, τα
πλεονεκτήµατα από τις
τεχνολογικές επενδύσεις
είναι µεγαλύτερα για
τους αγρότες

Ο ορισµός στην
οικονοµία γι’ αυτό το
διάδροµο έχει ως εξής:
Ο διάδροµος τεχνολογίας
ξεκινά όταν ένας µικρός
αριθµός αγροτών
υιοθετεί νωρίς την νέα
τεχνολογία. Αυτοί οι
αγρότες πραγµατοποιούν
κέρδη για λίγο, επειδή το
κόστος παραγωγής τους
είναι χαµηλότερο από
τους άλλους αγρότες.
Καθώς περισσότεροι
αγρότες µπαίνουν στον
διάδροµο και υιοθετούν
την τεχνολογία, η
συνολική παραγωγή
ανεβαίνει, οι τιµές
µειώνονται και τα κέρδη
δεν είναι πλέον δυνατά ακόµη και µε το
χαµηλότερο κόστος
παραγωγής. Ως εκ
τούτου, πρέπει να
δηµιουργηθεί νέα
τεχνολογία για να
καταστήσει εκ νέου
δυνατά τα κέρδη.
Επιπλέον, οι υπόλοιποι
αγρότες αναγκάζονται να
πωλούν τα προϊόντα τους
σε χαµηλότερες τιµές αν
θέλουν να παραµείνουν
ανταγωνιστικοί. Εκείνοι
οι αγρότες που
«πέφτουν» από το
διάδροµο σβήνουν από
τη συµπίεση των τιµών
και οι πιο επιτυχηµένοι
γεωργοί επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους.
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Οι επιδοτήσεις πιο σημαντικές
από την αύξηση παραγωγής
Για το φαινόµενο της αρνητικής
συσχέτισης παραγωγικότητας και
εισοδήµατος, οι αναλυτές διενέργησαν έρευνα σε µία οµάδα 25 χωρών για τα έτη 1980-2015 σε διάφορες υποπεριόδους. Σύµφωνα
µε τους µελετητές και το άρθρο
τους µε τίτλο «Ο διάδροµος της αγοράς κατά του βιώσιµου εισοδήµατος του Ευρωπαίου αγρότη: Με
ποιον τρόπο αντιµετώπισε η ΚΑΠ
την κατάρα του Κοκρέν», λαµβάνοντας υπόψη µια οµάδα 15 ευρωπαϊκών χωρών κατά την περίοδο 1980-1994, το πραγµατικό
εισόδηµα συσχετίστηκε αρνητικά
µε τη γεωργική παραγωγικότητα.
Αυτό σηµαίνει ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, «ο
κυλιόµενος διάδροµος» λειτουργούσε στην Ευρώπη µε παρόµοιο
τρόπο όπως και στις ΗΠΑ. Μεταφέροντας την περίοδο έρευνας
στα έτη 1995-2015 (2004-2015
στην περίπτωση της ΕΕ12), η σχέση µεταξύ παραγωγικότητας και
εισοδήµατος στις ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται λένε οι µελετητές
πως άλλαξε και ήταν θετική. Ως
εκ τούτου, ο διάδροµος της αγοράς µε την παραδοσιακή του έννοια σταµάτησε να λειτουργεί
στην ευρωπαϊκή γεωργία, γεγονός όµως που συνδέεται µάλλον
µε τις αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις και την εξέλιξη της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.

δυασµό µε τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης µέσω των Προγραµµάτων και της παροχής δηµοσίων αγαθών έχουν υπονοµεύσει την επίδραση του διάδροµου
της αγοράς, δεδοµένου ότι η γεωργική προστιθέµενη αξία µπορεί να ενισχυθεί όχι µόνο από τη
µεγαλύτερη παραγωγή αλλά και
από την υψηλότερη προστιθέµενη αξία µε τα µέσα που δεν προκαλούν τέτοιες δυσµενείς αλλαγές σε ευέλικτες τιµές.

Οι τιµές έπαιξαν το ρόλο του
µετά τα µέσα του ‘90
Ήταν λοιπόν οι επιδοτήσεις,
η µέση αύξηση των µισθών στην
οικονοµία και η νοµισµατική πολιτική που είχαν τη µεγαλύτερη
σηµασία για τη διαµόρφωση του
γεωργικού εισοδήµατος, πιο σηµαντική από την παραγωγικότητα. Παραδόξως, οι γεωργικές τιµές δεν έπαιξαν σηµαντικό ρόλο παρά µόνο µετά τα µέσα της
δεκαετίας του ‘90.

Ευελιξία

Οι πλουσιότερες χώρες λοιπόν
αντιµετωπίζουν χαµηλή
ευελιξία των τιµών για τα
τρόφιµα, έτσι οι αγρότες
εκµεταλλεύονται λιγότερο την
τεχνολογική πρόοδο, εφόσον
αν αυξήσουν την
παραγωγικότητα και την
προσφορά, τότε οι τιµές θα
συµπιεστούν..

Χάσμα

Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη
πολιτικής στον τοµέα της
γεωργίας θα πρέπει πρώτα απ’
όλα να έχουν στο µυαλό τους
ότι οι τιµές των εµπορευµάτων
διαµορφώνονται σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά το χάσµα των
γεωργικών τιµών
διαµορφώνεται τοπικά (σε
εθνικό επίπεδο).

Πριν τον MacSharry
Στις προηγούµενες εκδόσεις
της ΚΑΠ (πριν από τη µεταρρύθµιση του MacSharry), η πολιτική
στήριξη αφορούσε το επίπεδο
παραγωγής που προωθούσε τη
συσσώρευση κεφαλαίων (κυρίως γη) και την επέκταση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
Η αυξανόµενη παραγωγή, λόγω των ευέλικτων τιµών, είχε αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήµατα. Η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή σε συν-

Στοχευµένα
Η αντιµετώπιση αυτής
της «Κατάρας του
Κόκρεν» µπορεί να γίνει
µόνο µε στόχευση των
άµεσων ενισχύσεων µε
µεγαλύτερη ακρίβεια
στις µικρότερες
εκµεταλλεύσεις

Ο διάδροµος τεχνολογίας ξεκινά όταν ένας µικρός αριθµός αγροτών
υιοθετεί νωρίς την νέα τεχνολογία. Ωστόσο το όφελος είναι προσωρινό.
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Ένα σενάριο χωρίς καθόλου αγρότες
Η γεωργία του 2050 σύμφωνα με την Ομάδας Επιστημονικών Προβλέψεων της Κομισιόν

Ατραξιόν
Τα κτήµατα
των ελάχιστων
«παραδοσιακών»
αγροτών που
θα µείνουν,
θα αποτελούν
τουριστική ατραξιόν

Αλλάζει
το υπόβαθρο
Η αγροτική
δραστηριότητα θα
χρειάζεται µόνο
ισχυρές γνώσεις
µάνατζµεντ
επιχειρήσεων
και τεχνολογικό
υπόβαθρο

Όταν είχε προσπαθήσει να αποτυπώσει διάφορα πιθανά σενάρια για την
εικόνα της ευρωπαϊκής γεωργίας µετά το 2050 βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων και της διεθνούς πολιτικής
σκηνής η Οµάδα Επιστηµονικών Προβλέψεων (STOA) της Κοµισιόν, ένα από αυτά ήταν η «Οικονοµική βελτιστοποίηση».
Σε αυτό, ο πληθυσµός αυξάνεται
µε αργούς ρυθµούς, ενώ η τεχνολογία και η οικονοµική ανάπτυξη καλπάζουν. Η παραδοσιακή γεωργία όπως αυτή εκτελείται σήµερα δεν υπάρχει, µε τον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα να έχουν πλέον ταυτιστεί
και τους αγρότες να είναι ιδιοκτήτες
υπέρ-εκµεταλλεύσεων οι οποίες θα
ενσωµατώνουν ροµποτική τεχνολογία και τεχνητή νοηµοσύνη για µέγιστες αποδόσεις. Οι επιδοτήσεις εδώ
θα είναι ανύπαρκτες.
H µεταφορά του κύριου όγκου της
αγροτικής δραστηριότητας εκτός Ευρώπης και η πλήρης ενσωµάτωση της
τεχνητής νοηµοσύνης στις ελάχιστες
εναποµείναντες ευρωπαϊκές αγροτικές επιχειρήσεις, αποτελούν το πρώτο σενάριο των συγγραφέων της ανάλυσης. Η «Οικονοµική Αισιοδοξία» όπως ονοµάζεται, θέλει τον Ευρωπαίο
αγρότη το 2050 να µην έχει καµία σχέση µε την παραδοσιακή άσκηση της
αγροτικής οικονοµίας, καθώς πλέον
θα χρειάζεται µόνο ισχυρές γνώσεις
µάνατζµεντ επιχειρήσεων και τεχνολογικό υπόβαθρο. Τα τρακτέρ χωρίς
οδηγό, ο αυτόνοµος στόλος, οι αισθητήρες και η γενετική στα φυτά
κυριαρχούν σε όλες τις εκµεταλλεύσεις, οι οποίες αποτελούν παράλληλα και τη βιοµηχανία τροφίµων, καθώς είναι πλήρως καθετοποιηµένες
ανεξαιρέτως.
Η Ευρώπη σε αυτό το σενάριο µπορεί να περιγραφεί ως κοσµοπολίτικη.

Οι «Υπερφάρµες»
κυριαρχούν όπως και
οι υψηλές αποδόσεις

Ο διεθνής ανταγωνισµός είναι στα πάνω του, το παγκόσµιο εµπόριο πλήρως απελευθερωµένο και η αποδοτικότητα των εκµεταλλεύσεων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ οι τιµές µένουν χαµηλά. Η ιδιωτικοποίηση και
η απελευθέρωση από κανονισµούς
είναι γεγονός, ενώ λίπανση και τεχνολογία σπόρων βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα για τις βιοµηχανίες εισροών.
Λόγω της αναβάθµισής της αγροτικής δραστηριότητας (ως αποτέλεσµα
της διεθνοποίησης και της υψηλής τεχνολογίας) οι αγρότες θα πρέπει είτε να έχουν µεγάλες εκµεταλλεύσεις

είτε να καλλιεργούν για λογαριασµό
εταιρειών. Τεχνολογικές καινοτοµίες γίνονται κυρίως στη βιοτεχνολογία κάτι που παρεµποδίζει την έλλειψη τροφίµων, ενώ είναι άκρως διαδεδοµένα τα λεγόµενα φαρµακευτικά τρόφιµα.
Γενικότερα, η αγροτική δραστηριότητα όπως είναι γνωστή σήµερα δεν
θα «χρειάζεται πια», και θα υπάρχουν
µόνο λίγες δουλειές, κυρίως για άτοµα µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα
κτήµατα των ελάχιστων «παραδοσιακών» αγροτών που θα µείνουν, θα αποτελούν τουριστική ατραξιόν.

Στο ίδιο σενάριο, µε στόχο να
καλυφθεί η ζήτηση σε τρόφιµα,
γίνονται επενδύσεις σε νέες
τεχνολογίες, όπως είναι η
εκτύπωση τροφίµων, η υδροπονία,
η κάθετη αστική γεωργία και η
καλλιέργεια εντόµων ως νέα πηγή
πρωτεΐνης. Το κρέας και το γάλα
είναι πολύ ακριβά πλέον και
χρειάζονται εναλλακτικές το 2030.
Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία
έχουν δώσει τη δυνατότητα
άσκησης του αγροτικού
επαγγέλµατος και σε νέες
τοποθεσίες, είτε κοντά στους
καταναλωτές, είτε σε µέρη που
είναι δυνατή η υποβρύχια γεωργία
είτε σε δάση. Μαζί µε την
εντατικοποίηση, τον αυτοµατισµό
και την αλλαγή της διατροφικής
συνήθειας διαµορφώνεται ένα
εντελώς νέο τοπίο: Οι Υπερφάρµες κυριαρχούν όπως και οι
υψηλές αποδόσεις. Οι
περισσότερες «αγροτικές»
δουλειές πλέον θα είναι για
διατροφολόγους και µυηµένους
στον κόσµο της πληροφορικής και
της γενετικής.

Ο νέος ρόλος του αγρότη µέσα από µοντέλα προβλέψεων
Σε ένα άλλο σενάριο, για τη γεωργία του 2050, το περιβάλλον στο δεύτερο σενάριο παίζει πρωταρχικό ρόλο για την άσκηση της αγροτικής
δραστηριότητας. Όλες οι επιδοτήσεις έχουν να κάνουν µε τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και οι τιµές παραγωγού
εκτοξεύονται ώστε οι αγρότες να συνεχίζουν να παίζουν διττό ρόλο: Πρώτον του παραγωγού τροφίµων και δεύτερον του θεµατοφύλακα του
περιβάλλοντος. Τα εργαλεία ακριβείας σε αυτό το σενάριο χρησιµοποιούνται κυρίως για τη µείωση των εισροών.
Η παράδοση και η συνεργασία µεταξύ των παραγωγών αποτελούν το κύριο στοιχείο ενός ακόµα σεναρίου, µε την αποκέντρωση της
διοίκησης να έχει δώσει µεγάλη δύναµη στις τοπικές κοινωνίες. Η γεωργία θεωρείται κληρονοµία για τις επόµενες γενιές και µόνο σε
µικρές εκµεταλλεύσεις, τα ροµπότ εργάζονται για να κάνουν βαριές και επικίνδυνες εργασίες. Τέλος, σε µία τελευταία εκδοχή από την
Οµάδας Επιστηµονικών Προβλέψεων της Κοµισιόν, το 2050, η Ευρώπη έχει χωριστεί σε στρατηγικές οµάδες χωρών µε µεγάλο
ανταγωνισµό µεταξύ τους, και λόγω της προτεραιότητας για ενεργειακή και διατροφική αυτάρκεια δίνεται στη γεωργία περισσότερος
χώρος-φυσικός και νοµοθετικός- ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Οι οµάδες των χωρών, επικεντρώνονται αποκλειστικά στα δικά τους
άµεσα συµφέροντα και στην τοπική τους ταυτότητα καιοι εισαγωγικοί δασµοί είναι στα ύψη.

