
Ο έµπειρος Ρουµάνος 
µε τα γαλλικά αυτιά           
Επιστρέφει µέσω Στρασβούργου
ο πρώην Επίτροπος Γεωργίας, 
Ντάτσιαν Τσιόλος. σελ. 50 
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Ενδείξεις ανόδου 
στο σκληρό σιτάρι  
Πίσω από την γκρίνια των εµπόρων 
και τις αγωνίες των αγροτών στο 
σιτάρι κρύβεται άνοδος. σελ. 16-17

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 30/05

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

239
180

69.06
2,07

07/06

239
181

68.70
2,14

240
178

76,57
2,47

240
178

75,91
2,34

 

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

225
182
84,76
2,93

18/01
237
183
74,37
2,71

Πλήρης επιβεβαίωση της Agrenda     
Πριμ εξόδου από το επάγγελμα  
Το πριμ εξόδου για αιγοπροβατοτρόφους γίνεται πριμ εξόδου για όλους τους αγρότες          σελ. 4

Ένας πίνακας της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει το δρόµο µέσω 
του οποίου θα µπορούσε να διασωθεί η ελληνική 
γεωργία. Πρότυπο ανάπτυξης το κρασί. σελ. 10-11 

Επιτακτική η αναζήτηση νέου µοντέλου παραγωγής    
ΣABBATO: Ανακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου   Μήνας 6ος, Εβδ. 23η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:03 - ∆ύση 20:46 ΣΕΛΗΝΗ: 6 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Ο έµπειρος Ρουµάνος 
µε τα γαλλικά αυτιά         
Επιστρέφει µέσω Στρασβούργου
ο πρώην Επίτροπος Γεωργίας, 
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12661

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50440

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,11968

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88611

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,19700

• Επιπλέον κέρδος 750 ευρώ το 
στρέµµα µε ηλιακά θερµοκήπια σελ. 18
• Χαµηλές τιµές οδηγούν σε µαρασµό 
παραδοσιακούς ελαιώνες σελ. 42

• Με θεσµικό πλαίσιο πλέον οι προπωλήσεις 
βάµβακος αποκλειστικά στην Agrenda σελ. 12
• Η βιοµηχανία των εισροών εισάγει το 
διαδίκτυο στο βαµβακοχώραφο σελ. 25-32

• Προσεκτικά και χωρίς µεγάλη όρεξη στα 
αλώνια µύλοι και έµποροι σελ. 22
• Μέσα µπαίνουν µε 15 λεπτά παραγωγοί 
θερµοκηπιακού αγγουριού σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μια µεσοπρόθεσµη αύξηση της τιµή στο σκληρό σιτάρι βλέπουν  οι 
περισσότεροι αναλυτές, οι οποίοι παράλληλα εκτιµούν πως έµποροι 
και µύλοι θα προχωρήσουν σε προσεκτικές και µετρηµένες αγορές 
στ’ αλώνια. Παράλληλα, οι αντίξοες για την κτηνοτροφία καιρικές 
συνθήκες και το µικρό περιθώριο κέρδους που είχαν οι παραγωγοί 
κρατάνε πίσω την αύξηση στην παγκόσµια παραγωγή γάλακτος. Οι 
τιµές στο αγγούρι, βάζουν µέσα τους παραγωγούς. 

Ωίδιο µηλιάς
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων 
ηµερών ευνοούν την ανάπτυξη του 
ωιδίου. Πρόκειται για µια από τις 
σηµαντικότερες µυκητολογικές ασθένειες 
και στους οπωρώνες δηµιουργεί 
προβλήµατα κυρίως στη µηλιά. Το 
παθογόνο προσβάλει αποκλειστικά τους 
νεαρούς τρυφερούς ιστούς, (φύλλα, 
βλαστούς, άνθη, καρπούς) καθ’όλη την 
περίοδο της ετήσιας βλάστησης, 
προκαλώντας εξασθένηση των δένδρων 
και µείωση της παραγωγής και της 
εµπορευσιµότητας των καρπών.

Ψεκασµοί και αερισµός
Για προστασία των δέντρων, συνιστάται 
από τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών & 
Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, η 
συνέχιση της εφαρµογής ψεκασµών µε 
προστατευτικά - θεραπευτικά 
µυκητοκτόνα. Τα καλλιεργητικά µέτρα 
περιορισµού της ασθένειας αποσκοπούν 
στη µείωση της υψηλής υγρασίας γύρω 
από την κόµη των δέντρων και την 
εξασφάλιση καλού αερισµού ώστε να 
περιορίζεται στο ελάχιστο η διάρκεια 
διαβροχής του φυλλώµατος. Τούτο 
επιτυγχάνεται µε την αποφυγή 
φύτευσης δένδρων σε χαµηλά εδάφη, 
την αραιή φύτευση και µε το κατάλληλο 
κλάδεµα των δένδρων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 08-06-2019 
Γενικά αίθριος καιρός. Τις 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν 
πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι 
πιθανό να θα εκδηλωθούν 
τοπικοί όµβροι. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. 
Η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή άνοδο.

Κυριακή 09-06-2019 
Αρχικά αίθριος καιρός. Στα 
ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν 
πρόσκαιρες νεφώσεις και θα 
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι και 
σποραδικές καταιγίδες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή πτώση στα 
ανατολικά. 

∆ευτέρα 10-06-2019 
Και Τρίτη 11-06-2019
Λίγες νεφώσεις που τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν 
και θα εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι 
ή µεµονωµένες καταιγίδες στα 
βόρεια και στα κεντρικά κυρίως 
στα ορεινά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή 
πτώση στα δυτικά. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 12-06-2019 ως
Παρασκευή 14-06-2019 
Γενικά αίθριος καιρός. Τις 
µεσηµβρινές ώρες στα 
ηπειρωτικά και την Κρήτη θα 
αναπτυχθούν νεφώσεις και θα 
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι ή 
µεµονωµένες καταιγίδες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία 
δεν θα σηµειώσει αξιόλογη 
µεταβολή.

Άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοανατολικοί 3-5 
µποφόρ, και τοπικά 
6-7 στο Ιόνιο
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Οι εθνικές εκλογές είναι πλέον πολύ κοντά,  το 
αποτέλεσµά τους µοιάζει σχεδόν προδια-
γεγραµµένο, αυτό όµως για το οποίο δεν 
ξέρουµε τίποτα, είναι ο τρόπος που προ-
σεγγίζει τα µεγάλα αγροτικά ζητήµατα η 
πιθανολογούµενη επόµενη κυβέρνηση. 

Είναι τόσο λίγα και τόσο θολά αυτά τα οποία 
αναφέρονται στο πεδίο της αγροτικής 
πολιτικής που αφήνουν την εντύπωση 
ότι κανείς δεν θέλει να πιάσει στα χέρια 
του την «καυτή πατάτα». ∆εν είναι τυ-
χαίο το γεγονός ότι, ακόµα και στις ευ-
ρωεκλογές, όπου, οι προσεγγίσεις γύ-
ρω από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, έ-
χουν πολλά να πουν, δόθηκε ελάχιστος 
χρόνος για ουσιαστική συζήτηση. 

Οφείλουµε λοιπόν, ως εφηµερίδα µε άµε-
ση αναφορά στα θέµατα της αγροτικής 
οικονοµίας, να θέσουµε τα ορισµένα ε-
ρωτήµατα: 

- Τι ξέρουν οι επίδοξοι διεκδικητές της διακυ-
βέρνησης της χώρας για το περιορισµέ-
νο εύρος των τιµών των αγροτικών προ-
ϊόντων διεθνώς, για τον οξύτατο αντα-
γωνισµό και τα ελάχιστα περιθώρια κέρ-
δους των συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής, ειδικά εκτατικές καλλιέργειες;

- Πως προσεγγίζουν το γεγονός ότι η ενσωµά-
τωση της τεχνολογίας, πέραν του ότι είναι 
δαπανηρή, ακόµη κι αν  οδηγεί σε βελτί-
ωση της παραγωγικότητας, συχνά συνο-
δεύεται από πίεση στις τιµές αγοράς των 
προϊόντων, εποµένως και από µείωση της 
κερδοφορίας των εκµεταλλεύσεων;

- Πόσο εφικτός είναι ένας διαφορετικός σχε-
διασµός του προϊόντικού προσανατολι-
σµού της ελληνικής γεωργίας, έτσι ώστε 
να µην είναι οι όλο και ισχνότερες κοι-
νοτικές ενισχύσεις αλλά οι πραγµατικές 
δυνατότητες της αγοράς που υπαγορεύ-
ουν τις επιλογές των παραγωγών; 

- Πως βλέπουν τη µετάβαση από τις άµεσες ε-
νισχύσεις στα διαρθρωτικά προγράµµα-
τα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και 
πόσο έτοιµη είναι -διαχρονικά- η ελληνι-
κή δηµόσια διοίκηση να στηρίξει αποτ-
λεσµατικά µια τέτοια κεντρική επιλογή; 

Είναι σαφές ότι η συζήτηση αυτή δεν είχε γί-
νει και δεν φαίνεται να γίνεται µέχρι τις 
εκλογές. Καλό είναι όµως, οι έχοντες τη 
φιλοδοξία να κυβερνήσουν τοπό, να τα 
έχουν ζωηρά, έστω, στην πίσω πλευρά 
του µυαλού τους. Αρκετά λάθη έχουν γί-
νει τα τελευταία χρόνια, αρκετά πίσω έ-
χει µείνει ο αγροτικός τοµέας, ας είναι 
αυτό... το τελευταίο σκάφος που περνά-
ει ακυβέρνητο τα καµποχώρια. Agrenda

Σκάφος ακυβέρνητο
στα καμποχώρια  





TΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Πλήρη επιβεβαίωση της Agrenda 
που από τις 4 Ιανουαρίου 2019 έ-
κανε λόγο για «πριµ εξόδου» από 
το αγροτικό επάγγελµα, συνιστά το 
µέτρο για την «κινητικότητα» που  
εισάγει η νέα ΚΑΠ και το οποίο α-
νοίγει το δρόµο σε µαζική εγκατά-
ληψη αγροτικών εκµεταλλεύσεων.   
 Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, θα έχει 
κωδική ονοµασία «Κινητικότητα 
Γης» µέρος ενός νέου Μέτρου µε 
το όνοµα «Συνεργασία», που θα 
ενθαρρύνει παράλληλα την ανά-
πτυξη µίας σχέσης µέντορα-µαθη-
τή ανάµεσα στον αγρότη που µε-
ταβιβάζει τα κτήµατά του και τον 
νεαρό που τα αναλαµβάνει. 

Το υποµέτρο αυτό που θα ε-
πιδοτεί τον αγρότη που αποφα-
σίζει να µεταβιβάσει τα κτήµατά 
του, θα αφορά συγκεκριµένα πε-
ριπτώσεις συνεργασίας στο πλαί-
σιο της διαδοχής των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και τα κράτη µέ-
λη θα µπορούν να χορηγούν στή-
ριξη µόνο στους γεωργούς που έ-
χουν συµπληρώσει την ηλικία της 
συνταξιοδότησης, όπως την ορί-
ζει η σχετική εθνική νοµοθεσία. 

Το είδος της ενίσχυσης έχει τα 

χαρακτηριστικά του «πριµ πρώ-
της εγκατάστασης». Αυτό σηµαί-
νει ότι θα δίνεται σε λίγες δόσεις 
(µπορεί µία κι έξω) και θα είναι έ-
να σταθερό εφάπαξ ποσό (lump 
sum). Αυτό που δεν είναι γνωστό 
ακόµα είναι η σχέση του µε την έ-
κταση που θα µεταβιβάζεται. ∆η-
λαδή αν θα υπάρχει ένα φιξ ποσό 
ανά στρέµµα, αναλόγως τη δρα-
στηριότητα που φιλοξενεί (βοσκό-
τοπος, δενδρώδεις εκτάσεις, αρο-
τραίες, ποτιστικό ή ξηρικό κ.λπ).   

Η επίσηµη αναφορά στην ΚΑΠ
Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 

71 του υπό διαπραγµάτευση κα-
νονισµού της ΚΑΠ αναφέρει συ-
γκεκριµένα:

Άρθρο 71 Συνεργασία 
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να 

χορηγούν στήριξη για τη συνεργα-
σία υπό τους όρους που καθορίζο-
νται στο παρόν άρθρο και περαιτέ-
ρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΑΠ για την προετοιµασία και 
την υλοποίηση έργων επιχειρησι-
ακών οµάδων της ευρωπαϊκής σύ-
µπραξης καινοτοµίας για τη γεωρ-
γική παραγωγικότητα και βιωσι-
µότητα, όπως αναφέρεται στο άρ-
θρο 114 καθώς και για την τοπι-
κή ανάπτυξη που πραγµατοποιεί-
ται από τοπικούς φορείς στο πλαί-
σιο του προγράµµατος LEADER, ό-
πως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισµού (ΕΕ) [ΚΚ∆], και για την 
προώθηση συστηµάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή οµά-
δων παραγωγών ή άλλων µορφών 
συνεργασίας. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν στήριξη µόνο στο πλαί-
σιο αυτού του είδους παρέµβασης 
για την προώθηση µορφών συνερ-
γασίας µεταξύ τουλάχιστον δύο ο-
ντοτήτων που συµβάλλουν στην ε-
πίτευξη των συγκεκριµένων στό-
χων που ορίζονται στο άρθρο 6. 

[...] 7. Σε περίπτωση συνεργασί-
ας στο πλαίσιο της κληρονοµικής 
διαδοχής των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων, τα κράτη µέλη µπορούν 
να χορηγούν στήριξη µόνο στους 
γεωργούς που έχουν συµπληρώ-
σει την ηλικία συνταξιοδότησης, 
όπως ορίζει η εθνική νοµοθεσία.

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου 2019Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ενίσχυση αποχώρησης  
από το αγροτικό επάγγελμα    
Επιβεβαίωση της Agrenda η ειδική εφάπαξ ενίσχυση για 50άρηδες

Συνδυαστικές δράσεις για τους νέους

Φιξ ποσό
Παραµένει άγνωστο αν θα υπάρχει 

ένα φιξ ποσό ανά στρέµµα που 
θα δικαιούται όποιος µεταβιβάζει 

την εκµετάλλευσή του

Τουλάχιστον
365 εκατ. ευρώ
Η χώρα µας θα πρέπει να 
δεσµεύσει τουλάχιστον 365 εκατ. 
ευρώ από τις άµεσες ενισχύσεις 
και τα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, για δράσεις που 
αφορούν αποκλειστικά τους 
νέους αγρότες για την ερχόµενη 
προγραµµατική περίοδο. ∆ηλαδή, 
τουλάχιστον το 2% του εθνικού 
φακέλου. Σηµειώνεται εδώ πως 
το ποσό αυτό είναι ξεχωριστό, σε 
σχέση µε την προσαύξηση των 
δικαιωµάτων. Επιπλέον, να 
αναφερθεί πως αυτή την περίοδο, 
δόθηκαν 267 εκατ. ευρώ από 
κοινοτικά χρήµατα για το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης, το οποίο 
είχε δύο προσκλήσεις. 

Στο σετ παρεµβάσεων που θα α-
φορούν τους νέους αγρότες, η 
Κοµισιόν έχει κάνει γνωστό πως 
θα είναι διαθέσιµα µέσω των Προ-
γραµµάτων εργαλεία όπως υπη-
ρεσίες διαδοχής ή σχεδιασµού της 
µεταβατικής φάσης της γεωργι-
κής εκµετάλλευσης και υπηρε-
σίες µεσιτείας για την απόκτηση 
γης. Σηµειώνεται εδώ, πως η συ-
µπληρωµατική ενίσχυση για νέ-
ους γεωργούς στις άµεσες πλη-
ρωµές διατηρείται και ενισχύεται 
περαιτέρω, αλλά τα κράτη-µέλη 

θα έχουν µεγαλύτερη ικανότητα 
προσαρµογής του προγράµµατος 
στις ανάγκες των νέων γεωργών. 
Επιπλέον υπενθυµίζεται ότι θα υ-
πάρξει αύξηση του µέγιστου πο-
σού της διαθέσιµης ενίσχυσης για 
την εγκατάσταση νέων γεωργών 
έως και 100.000 ευρώ.

Στις εθνικές πολιτικές τώρα που 
θα πρέπει υποχρεωτικά να συν-
δυάσουν µε τυχόν ενέργειες µέ-
σω ΚΑΠ τα κράτη µέλη, έχει προ-
ταθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), η  

σύσταση τράπεζας αγροτικής γης, 
η 10ετής εκµετάλλευση µικρών 
δηµόσιων γεωργικών µονάδων 
και η έκπτωση φόρου σε µεταβι-
βάσεις χωραφιών. Τέλος, σηµει-
ώνεται ότι τα συγκεκριµένα µέ-
τρα, πρέπει οι εθνικές αρχές να 
τα συνδυάσουν µε άλλες ευρω-
παϊκές πολιτικές, ώστε να πιά-
σουν τις επιδόσεις που απαιτού-
νται για τη λεγόµενη «ηλικιακή 
ανανέωση της γεωργίας», έναν 
από τους εννέα γενικούς άρα και 
υποχρεωτικούς στόχους της ΚΑΠ.

Το θέµα ανέδειξε την περασµένη εβδοµάδα η εφηµερίδα Agrenda, µε 
πρωτοσέλιδο τίτλο «Ενίσχυση 50άρηδων διευκολύνει µεταβιβάσεις». 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ (∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΠ 2021-2027)

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΛΛΑ∆Α)

100.000
ΕΥΡΩ

Μέσω άµεσων 
ενισχύσεων

Μέγιστο πριµ 
πρώτης 
εγκατάστασης 

το µέσο µέγεθος 
εκµετάλλευσης

των αγροτών κάτω 
των 35 ετών

Απορρόφηση 
των κονδυλίων 

τουλάχιστον

Κινητικότητα 
γης

2%

6,9%

ΑΥΞΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ

50
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ξεκαθαρίσµατα εφόλης της ύλης καλείται να τρέξει 
αυτό το µήνα ο Οργανισµός Πληρωµών, όπως απαι-
τείται από τον κοινοτικό κανονισµό, µε µόνες σο-
βαρές εκκρεµότητες τις συνδεδεµένες ενισχύσεις 
για κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα και τα de 
minimis για αχλάδια, µανταρίνια, καπνό, αλιείς και 
επιτραπέζια σταφύλια, που τοποθετούνται το τελευ-
ταίο δεκαήµερο του µήνα. Την ίδια ώρα, και ενόψει 
των εθνικών εκλογών, αν και αρκετά δύσκολα, ανα-
κινείται άλλη µία φορά το ζήτηµα των παλιών εξισω-
τικών, µε τους κτηνοτρόφους βέβαια να έχουν ήδη 
χάσει τις όποιες ελπίδες τους είχαν καλλιεργηθεί.  

Αυτό που θα δώσει αέρα, σε χιλιάδες αγρότες εί-
ναι η τροπολογία που ψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου σχε-
τικά µε τους δασικούς χάρτες, καθώς θα φέρει συ-
µπληρωµατικές πληρωµές µετά τις διορθωτικές λί-
στες που θα στέλνουν τα κατά τόπους ∆ασαρχεία. ∆εν 
θα γίνει µια µαζική πίστωση, ενηµερώνουν οι αρµό-
διοι, ωστόσο για παρτίδες που θα διορθώνονται, θα 
ακολουθεί η ανάλογη πληρωµή στους δικαιούχους.  

Όσον αφορά τώρα τα de minimis, ο δρόµος ανοί-
γει µε την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, µε πρώ-
τη αυτή για την αλιεία, σύµφωνα µε την οποία δικαι-
ούχοι είναι οι Αλιευτικοί Συνεταιρισµοί της Επικράτει-
ας και ιδιώτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που µισθώ-
νουν δηµόσια ιχθυοτροφεία, και οι οποίοι υπέστησαν 
σοβαρή µείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους 
λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 
κατά το αλιευτικό έτος 2017-2018.

Όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης, σύµφωνα µε 
το Άρθρο 4, ισχύουν τα εξής: 

1. ∆ικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος ση-
µασίας (de minimis) µε την παρούσα απόφαση ορίζο-
νται οι Αλιευτικοί Συνεταιρισµοί και ιδιώτες (φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα) που µισθώνουν δηµόσια ιχθυο-
τροφεία και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις Περι-
φερειακές Ενότητες της Επικράτειας και είναι ενερ-
γοί κατά το 2019.

2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσ-
σονος σηµασίας (de minimis) καθορίζεται:

α) σε 30.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισµό 
ή ιδιώτη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που υπέστη ζη-
µία µεγαλύτερη από το 30% και πλέον της αξίας παρα-
γωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018,

β) σε 20.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισµό 
ή ιδιώτη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που υπέστη ζηµία 
µεγαλύτερη από 20% και µέχρι 29,99% της αξίας παρα-
γωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018,

γ) σε 10.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισµό 
ή ιδιώτη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που υπέστη ζηµία 
µεγαλύτερη από 10% και µέχρι 19,99% της αξίας παρα-
γωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018.

3. Το ποσοστό της ζηµίας για το αλιευτικό έτος 2017-
2018 υπολογίζεται µε βάση τον µέσο όρο των αποτε-

λεσµάτων της αξίας παραγωγής των τριών προηγου-
µένων αλιευτικών ετών και βεβαιώνεται από την αρ-
µόδια ∆ιεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας στην ο-
ποία βρίσκεται η έδρα του αλιευτικού συνεταιρισµού. 
Η σχετική βεβαίωση της Περιφερειακής Ενότητας ε-
γκρίνεται από την Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Χρήση έως 30 στρεµµάτων δασών 
για αγροτική καλλιέργεια, µε τροπολογία 

∆υνητικά 3.500.000 στρέµµατα δασωµένων αγρών 
στο 51% της χώρας, ή 2.820.000 στρέµµατα στο 40,4% 
της µερικής κύρωσης των δασικών χαρτών, θα µπο-
ρούν αν αποδοθούν για αγροτική χρήση, σύµφωνα µε 
τροπολογία που υπερψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου, από 
την ολοµέλεια της Βουλής. Σύµφωνα µε το εισηγητι-
κό της τροπολογίας, πρόκειται για εκτάσεις που ονο-
µάζονται δασωµένοι αγροί, περίπου το 2% της έκτασης 
της χώρας, οι οποίες το 1945 καλλιεργούνταν αγροτι-
κά και σήµερα έχουν δασική βλάστηση.

Όπως σηµειώνεται η εν λόγω ρύθµιση γίνεται έπειτα 
από αιτήµατα πολιτών, φορέων και οργανώσεων ώστε 
να υπάρξει δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων αυ-
τών για αγροτική καλλιέργεια στο πλαίσιο και της πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Επίσης, προ-
στίθεται ότι η προτεινόµενη διάταξη εκτιµάται θα έχει 
µικρή επίπτωση στο δασικό ισοζύγιο της χώρας, ενώ 
θα επιτραπεί µόνο την αγροτική καλλιέργεια, δηλαδή 
µια χρήση που και το Σύνταγµα επιτρέπει υπό προϋ-
ποθέσεις να ασκείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Επίσης, ψηφίστηκε και η διάταξη που θέτει όριο στις 
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών 
να ολοκληρώσουν το έργο τους µέχρι τις 31/12/2019.

Ενιαία 
ενίσχυση και 
µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων 

Μέχρι τα µεσάνυ-
χτα της Τρίτης 18 
Ιουνίου η υποβολή 

της ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης 

για το 2019 και 
έως τη ∆ευτέρα 

1η Ιουλίου οι 
µεταβιβάσεις

Ενστάσεις στα 
Βιολογικά 

Μέχρι 14 Ιουνίου 
ενδικοφανείς 
προσφυγές 

στα Βιολογικά 
µετά την αρχική 
αξιολόγηση των 
αιτήσεων στήρι-

ξης  

Ζιζανιοκτονία 
Μέχρι την Πέµπτη 
13 Ιουνίου ενστά-

σεις κατά των 
αποτελεσµάτων 
της πληρωµής 

εκκαθάρισης για 
την «Εναλλακτική 

καταπολέµηση 
ζιζανίων στους 

ορυζώνες»
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Συνδεδεμένη για ειδικά δικαιώματα
και πέντε de minimis μέχρι τέλος Ιουνίου

 Έως 30.000 ευρώ η ενίσχυση ήσσονος σημασίας για αλιείς που είχαν ζημιά την περίοδο 2017-2018 

 Με τροπολογία 3,5 εκατ. δασωμένα στρέμματα αποδίδονται για γεωργική χρήση, φέροντας ενισχύσεις 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

3,34   
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

  30
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ ΓΗ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΝΙΑΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2018

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

Έως τέλος έτους
τροποποιητικές
χωρίς πρόστιµα
λόγω υπαιτιότητας
του ΟΠΕΚΕΠΕ
∆εν επιβάλλονται πρόστιµα και τόκοι για τις 
τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος που υποβάλλονται από όσους 
λαµβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι 
σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερηµένα 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν 
ήταν δυνατή η υποβολή εµπρόθεσµης δήλωσης 
για το εισόδηµα αυτό. Αυτό επισηµαίνεται 
µεταξύ άλλων σε απόφαση της ΑΑ∆Ε 
(Α.1041/29-1-2019 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
Β’ 353/11-02-2019), στην οποία επιπλέον 
αναφέρεται ότι οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται 
χειρόγραφα µέχρι το τέλος του φορολογικού 
έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή 
του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών 
δηλώσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής την 31η ∆εκεµβρίου εκάστου 
φορολογικού έτους. Σηµειωτέον ότι µε 
απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών δόθηκε 
παράταση έως τις 29 Ιουλίου στην υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων.
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Φορολογία συνεταιρισμών 

Αγροτικό θεωρείται 
το εισόδημα μελών 
από πλεονάσματα   

 Πιο κοντά στο αφορολόγητο αγρότες-μέλη
  Δεν φορολογούνται πλέον από το πρώτο ευρώ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια θετική αλλαγή προς όφελος των 
αγροτών µελών Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών φέρνει η τροποποίηση που επήλ-
θε µε το νόµο 4612/2019. Σύµφωνα µε 
αυτή, τα πλεονάσµατα των συνεταιρι-
σµών που διανέµονται στα µέλη τους 
θα φορολογούνται πλέον ως εισόδη-
µα από αγροτική δραστηριότητα και ό-
χι από επιχειρηµατική, όπως ίσχυε µέ-
χρι σήµερα. Αυτό σηµαίνει ότι αίρεται 
ο κίνδυνος της απώλειας της ιδιότητας 
του κατ’ επάγγελµα για τους αγρότες 
µέλη των συνεταιρισµών. Κι αυτό για-
τί από δω και στο εξής το διανεµόµενο 
πλεόνασµα από τους συνεταιρισµούς 
στους αγρότες θα συµπεριλαµβάνεται 
στη φορολογική τους δήλωση ως «ει-
σόδηµα από αγροτική δραστηριότητα», 
αφού λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις 
από τον ΑΣ και θα µπορούν πιο… εύ-
κολα να φτάσουν το εισοδηµατικό ό-
ριο του 50% που αποτελεί προϋπόθε-
ση για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελ-
µα αγρότη και, εποµένως, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις, να δικαι-
ούνται το αφορολόγητο.

Επιπλέον, το µέρισµα που εισπράτ-
τει ο αγρότης από τον συνεταιρισµό 
παύει να φορολογείται από το πρώ-
το ευρώ, όπως συνέβαινε µέχρι σήµε-
ρα, καθώς θεωρούνταν επιχειρηµατι-
κό εισόδηµα και εποµένως εντάσσε-

ται στα λοιπά αγροτικά έσοδα.
Να σηµειωθεί ότι η ρύθµιση αυτή ι-

σχύει αναδροµικά από 1.1.2018.

∆ιανοµή και Φορολογία 
πλεονάσµατος

Σύµφωνα µε το άριθµό 23 του νόµου 
4384/2016 ισχύουν τα εξής:

α) Από τα πλεονάσµατα κρατείται πο-
σοστό 10% για το σχηµατισµό τακτικού 
αποθεµατικού.

β) Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, 
που αποµένει µετά την κράτηση του τα-
κτικού αποθεµατικού, διατίθεται για την:

αα) Απόδοση στα µέλη (ή διατήρηση 
σε εξατοµικευµένες έντοκες καταθέσεις 
προθεσµίας των µελών), ανάλογα µε τις 
συναλλαγές τους µε τον ΑΣ. 

Για τη φορολογική αντιµετώπιση των 
ποσών αυτών σηµειώνονται τα εξής: 

(i) «3. Τα πλεονάσµατα της διαχειρι-
στικής χρήσης των ΑΣ, που διανέµονται 
στα µέλη τους σύµφωνα µε το άρθρο 23, 
υπόκεινται µόνο σε φορολογία εισοδή-
µατος των µελών ανεξάρτητα από την 
καταβολή τους ή την εξατοµικευµένη 
διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. 

Τα ανωτέρω πλεονάσµατα, που δια-
νέµονται στα µέλη ΑΣ εγγεγραµµένου 
και ενήµερου στο µητρώο του άρθρου 
19, φορολογούνται ως εισόδηµα από α-
γροτική δραστηριότητα εφόσον ο δικαι-
ούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί 
αγροτική δραστηριότητα και τηρεί την 
υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου 
της παρούσας άρχεται από 1.1.2018. Με  
την τροποποίηση, η παράγραφος 3 αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο δέκατο του νό-
µου 4612/2019 (ΦΕΚ Α’ 77/23-05-2019). 

Σηµειώνεται ότι πριν την ανωτέρω 
τροποποίηση το «Πλεόνασµα», θεω-
ρείτο, για τους Αγρότες « Εισόδηµα α-
πό επιχειρηµατική δραστηριότητα». 

∆ηλαδή οι Αγρότες-Μέλη του ΑΣ, που 
είναι δικαιούχοι τέτοιων ποσών, πρέ-
πει να τα συµπεριλάβουν στην φορο-
λογική τους δήλωση ως «εισόδηµα α-
πό αγροτική δραστηριότητα», αφού λά-
βουν τις σχετικές βεβαιώσεις από τον 
ΑΣ. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το ει-
σόδηµα αυτό θα συµπεριληφθεί στα 
άλλα έσοδα της αγροτικής εκµετάλ-

Χωρίς αναδροµική ισχύ 
η ένταξη στο ειδικό
καθεστώς των αγροτών
∆εν µπορεί να ενταχθεί κάποιος ανένταχτος παραγωγός στο 
ειδικό καθεστώς µε προγενέστερη ηµεροµηνία, πλην της 
31/12/18, προκειµένου να έχει δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση 
επιστροφής ΦΠΑ µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%. Αυτό 
έρχεται να ξεκαθαρίσει εγγύκλιος της ΑΑ∆Ε, αναφορικά µε την 
αναδροµικότητα ένταξης στο ειδικό καθεστώς, διευκρινίζοντας 
παράλληλα ότι όποιος θέλει να ενταχθεί µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 
2018, θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς. Σύµφωνα µε τον 
φοροτεχνικό Γιώργο Παπαδηµητρίου, αν διαπιστωθεί το 2019 
ότι κάποιος έχει πωλήσεις για τις οποίες µπορεί να εισπράξει 
επιστροφή ΦΠΑ, µπορεί να απευθυνθεί στο Μητρώο της ∆ΟΥ, 
µέχρι τις 31 Οκτωβρίου και να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, µε 
ηµεροµηνία ένταξης την 31/12/18, για να αποκτήσει το δικαίωµα 
να υποβάλλει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ µε τον κατ’ αποκοπή 
συντελεστή 6%. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ένταξη στο 
ειδικό καθεστώς γίνεται τις πρώτες 30 µέρες εκάστου έτους.

Έως 30 Σεπτεµβρίου
αιτήσεις υπαγωγής
στις 120 δόσεις
Παρατείνεται η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης για υπαγωγή στη 
ρύθµιση των 120 δόσεων για 
ληξιπρόθεσµες οφειλές στις 
∆ΟΥ, έως 30 Σεπτεµβρίου 
2019. Υπενθυµίζεται ότι οι 
φορολογούµενοι έχουν τη 
δυνατότητα να ρυθµίζουν από 
18 έως και 120 µηνιαίες δόσεις 
τις οφειλές που κατέστησαν 
ληξιπρόθεσµες έως και τις 31 
∆εκεµβρίου 2018. Σε κάθε 
περίπτωση, το ποσό κάθε 
µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να 
είναι χαµηλότερο των 30 ευρώ, 
ενώ ο αριθµός των µηνιαίων 
δόσεων δεν µπορεί να είναι 
χαµηλότερος των 18 και 
µεγαλύτερος των 120.
 
Πάνε ως 29 Ιουλίου οι
φορολογικές δηλώσεις
Παράταση στην προθεσµία 
υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων για τα φυσικά 
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις 
έδωσε το υπουργείο 
Οικονοµικών. ύµφωνα µε 
την υπουργική απόφαση η 
προθεσµία για την υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων 
µεταφέρεται από τις 30 Ιουνίου 
στις 29 Ιουλίου 2019. 
Ειδικότερα η απόφαση 
προβλέπει:
Η προθεσµία υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος φορολογικού έτους 
2018 των νοµικών προσώπων 
και νοµικών οντοτήτων του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013, 
που δεν έχουν υποβληθεί µέχρι 
τη δηµοσίευση της παρούσας 
και των οποίων η προθεσµία 
υποβολής δεν έχει λήξει, 
παρατείνεται µέχρι την 29η 
Ιουλίου 2019.

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ 
Απόδοση στα µέλη 

ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΩΣ 
εισόδηµα από Αγροτική 
∆ραστηριότητα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ 
την Ανάπτυξη του ΑΣ 
και για κοινωνικούς 
σκοπούς 

∆ΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
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Όπως το κρασί 
Προς αναζήτηση 
του νέου μοντέλου 
αγροτικής δράσης 
Η επόμενη κυβέρνηση καλείται να κατανοήσει 
τις συνθήκες διεθνώς και να δείξει δρόμο στη γεωργία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η δυνατότητα προσδιορισµού, επιλογής 
και υποστήριξης µε όλα τα διαθέσιµα µέ-
σα, ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης της 
ελληνικής γεωργίας, εκτιµάται ότι θα 
κρίνει τις κινήσεις στο πεδίο της αγρο-
τικής οικονοµίας το επόµενο διάστηµα. 

Σε αντίθεση µε την αριστερή κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ που έδειξε να φοβά-
ται τις µεταρρυθµίσεις και απέφυγε συ-
στηµατικά την επιλογή ενός άλλου µο-
ντέλου ανάπτυξης στον αγροτικό χώ-
ρο, η επόµενη κυβέρνηση καλείται να 

αφουγκρασθεί το διαµορφούµενο διε-
θνές περιβάλλον και να προχωρήσει σε 
επιλογές οι οποίες θα δώσουν καινούρ-
για ενέργεια στους Έλληνες αγρότες. 

 Μια µατιά στα στοιχεία του πίνακα 
στο µέσον της σελίδας, είναι αρκετή για 
να γίνουν κατανοητές οι τάσεις που κυ-
ριαρχούν στις αγορές την τελευταία δε-
καετία. Θα µπορούσε να πει κανείς ό-
τι το κρασί, ως το πιο πετυχηµένο πα-
ράδειγµα της αγροδιατροφής, είναι το 
µόνο που κινείται θριαµβευτικά σε ό-
γκο, αξία και τιµή ανά µονάδα µέτρη-
σης. Πού οφείλεται αυτό; Στο γεγονός 
ότι έγινε πολλή δουλειά για την αναβί-
ωση παραδοσιακών ποικιλιών, την δια-
φοροποίηση της παραγωγής, την ενδυ-
νάµωση των µεθόδων branding και την 
αξιοποίησης µιας τάσης που το θέλει να 
συνιστά ακόµα και τεκµήριο υγιεινής δι-
ατροφής. Τα ζυµαρικά και τα όσπρια δί-

νουν επίσης µια εικόνα ενίσχυσης ειδι-
κά σε όγκο. Αντίθετα, ζάχαρη, αναψυκτι-
κά και φυτικό βούτυρο, βρίσκονται στις 
τελευταίες θέσεις του εν λόγω πίνακα. 
Οι ιθύνοντες καλούνται το επόµενο δι-
άστηµα να εξετάσουν ενδελεχώς τη δι-
αµορφούµενη κατάσταση στις αγορές 
των αγροτικών προϊόντων και να αναλά-
βουν πρωτοβουλίες προσανατολισµού 
των αγροτών και προσανατολισµού της 
αγροτικής παραγωγής εκεί όπου η Ελ-
λάδα δύναται να διατηρήσει κάποιο συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα. Και αυτό το πλε-
ονέκτηµα θα πρέπει να αναζητηθεί σε 
προϊόντα µε σαφή σφραγίδα γνησιότη-

τας, έντονη τοπική ταυ-
τότητα και υψηλή προ-
στειθέµενη αξία. Ήδη η 
εγχώρια παραγωγή µε-
τράει εκατοντάδες τέτοια 
παραδείγµατα που µε µια 
συστηµατοποίηση των 
προσπαθειών και από 
την πλευρά της πολιτεί-
ας θα µπορούσαν αυτά 
να πολλαπλασιαστούν 
και να διαµορφώσουν 
όρους ταχείας οικονο-
µικής ανάπτυξης που 
δίνει τροφή και σε άλ-

λα πεδία της οικονοµικής δραστηριότη-
τας, όπως π.χ. ο τουρισµός. Προς αυτή 
την κατεύθυνση απαιτούνται γρήγορες 
και τεκµηριωµένες µελέτες από πανε-
πιστηµιακά ιδρύµατα και οργανισµούς, 
σχεδιασµός από τις δηµόσιες αρχές και 
καθιέρωση κινήτρων µέσα από την κα-
λύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτι-
κών πόρων. Ίσως είναι ευκαιρία, η Ελ-
λάδα να αφήσει για πρώτη φορά πίσω 
της την Ευρώπη, επιλέγοντας η ίδια και 
µε δική της ευθύνη τη µέγιστη µετα-
φορά πόρων από τον πρώτο στο δεύ-
τερο πυλώνα της ΚΑΠ. Κάποιος οφεί-
λει να πάρει την ευθύνη, ώστε να πά-
ψει η αντίφαση που είναι διάχυτη µε-
ταξύ των συντελεστών της αγροτικής 
παραγωγής από τη µια να παραπονού-
νται για την παρακµή της γεωργίας και 
από την άλλη να επιµένουν στην ισχύ 
των ιστορικών δικαιωµάτων. 

21-22, 36

Δεν συμφέρει
το θερμοκηπιακό 
αγγούρι 

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Οι πολύ χαµηλές τιµές έχουν απογο-
ητεύσει τους παραγωγούς αγγουριού 
στη ∆υτική Ελλάδα, που αντιµετωπίζουν 
µια χρονιά σίγουρα χειρότερη από την 
περσινή. Στη Μεσσηνία, οι τιµές αυτή 
τη στιγµή βρίσκονται στα 10 µε 15 λε-
πτά το «ζευγάρι». Αυτή η τιµή τους κά-
νει να «µπαίνουν µέσα», όπως αναφέ-
ρουν ο Χρήστος Βλάχος και ο ∆ηµή-
τρης Παπαδηµητρίου, σύµβουλοι θρέ-
ψης στην περιοχή. Μέχρι πριν από ένα 
µήνα, η ζήτηση στην περιοχή ήταν αρ-
κετά ανεβασµένη, µε την τιµή να δια-

µορφώνεται στα 50 λεπτά το ζευγάρι. Η 
εγχώρια όµως αγορά κυρίως, σταµάτη-
σε να διψά τόσο για το προϊόν, µε απο-
τέλεσµα την πτώση της τιµής. Η Βουλ-
γαρία ήταν ο κύριος παίχτης στην αγο-
ρά της περιοχής όσον αφορά τις ποσό-
τητες, πλέον όµως έχει πέσει η ζήτηση 
κι από εκεί. Οι καιρικές συνθήκες είχαν 
και στο αγγούρι µεγάλες επιπτώσεις, α-
κόµη και στο θερµοκηπιακό. Αυτό είχε 
αντίκτυπο στο ρυθµό συγκοµιδής που 
ήταν ακανόνιστος, λόγω µη σωστής α-
νάπτυξης της παραγωγής.

Μπαίνουν µέσα µε τα 15 λεπτά
 Ακανόνιστη ανάπτυξη και συγκοµιδή λόγω καιρού στο αγγούρι θερµοκηπίουυ 

 Ως και 80% µειωµένες οι τιµές παραγωγού σε σχέση µε τις αρχές Μαΐου
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Σ 
την αγορά µας, παρά τη µεταβλητότη-
τα στο χρηµατιστήριο σηµειώνονται 
προπωλήσεις της νέας σοδειάς βάµ-
βακος κατά µέσο όρο λίγο πάνω από 

τα 3 σεντς ανά λίµπρα πριµ επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών. Συνολικά πρέπει να είµαστε 
πλέον πάνω από 40.000 τόνους πουληµένοι. 
Αυτές τις µέρες οι εµπορικοί οίκοι πληρώνουν 
τη νέα σοδειά βάµβακος σχεδόν 70 σεντς ανά 
λίµπρα, που αντιστοιχεί σε 1,36 ευρώ το κιλό.

 Όσον αφορά το σκληρό σιτάρι τα βλέµ-
µατα είναι στραµµένα στις καιρικές συνθήκες. 
∆εν φαίνεται να υπάρχει κάποια βιασύνη από 
τους αγοραστές να κυνηγήσουν τα σιτάρια, ε-
ντούτοις υποβόσκει ένα παγκόσµιο σενάριο 
για καλύτερες τιµές από τις περσινές. Αν δεν 
υπάρξουν καταστροφές στον Καναδά δεν θα εί-
ναι εύκολο ένα απότοµο ανοδικό ράλι. Η περί-
πτωση της πτώσης θεωρείται αδύνατη, δεδοµέ-
νου ότι τα αποθέµατα έχουν µειωθεί σηµαντι-
κά. Αναφορικά µε τις τιµές στα αλώνια, αν πέ-
ρυσι άνοιξαν στα 18 λεπτά στον παραγωγό και 
κάποιες ΕΑΣ κυκλοφορούν αυτές τις µέρες τα 
20 λεπτά, πιο πιθανα θεωρούνται τα 19 λεπτά.

 Οι ζέστες που δεν ήρθαν ποτέ ή άργησαν 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα κρατάνε ακόµα χα-
µηλά την τιµή στα πορτοκάλια Βαλέντσια. Από 
17 µέχρι 20 λεπτά αφήνει το κιλό στο χέρι του 
παραγωγού αυτήν την εποχή στη Σκάλα Λακω-
νίας, την κύρια παραγωγό περιοχή της χώρας 
γι’ αυτή την ποικιλία. Παρά το γεγονός ότι η µι-
κρότερη φετινή σοδειά έκανε τους αγρότες να 
περιµένουν καλές τιµές, η χαµηλότερη ποιότη-
τα σε πολλές περιπτώσεις λόγω καιρικών συν-
θηκών, σε συνδυασµό µε τη µειωµένη ζήτηση 
έχουν απογοητεύσει πολλούς. Σηµειωτέον υ-
πάρχει µειωµένη κινητικότητα των εµπόρων.

Δυσκολεύεται προς 
ώρας το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/05 08/05 15/05 21/05 06/06/19

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

346,55

311,72318,27
324,14

Απόδοση
Πάνω από 15 τόνους 

προϊόντος ανά στρέµµα 
αποφέρει η καλλιέργεια 

Εισαγωγές
Κύριος εισαγωγέας των 

θερµοκηπιακών αγγουριών 
ήταν η Βουλγαρία

Ζήτηση
Μετά το Πάσχα σταµάτησε 
η εγχώρια αγορά να διψά 

τόσο για το προϊόν

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

02/05 09/05 16/05 22/05 30/05 07/06

ΜΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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219

75,91

2,34

329,50

830,60

16,17

86,25

113,77

100,34

223

219

71,45

2,34

325,50

799,00

16,38

83,70

111,72

100,46

223

217,5

66,35

2,32

325,40

837,6

16,30

91,17

109,52

101,54

223

217,5

67,32

2,16

323,20

828,0

16,33

89,87

110,65

101,87

223

217,5

69.06

2,07

323,70

887,6

16,38

83,92

109,95

100,95

225

209,5

68.70

2,14

338,50

866,40

16,19

79,42

107,50

99,52

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

178

240 240240 239 239 239

177 177 177

180 181

Τιμή παραγωγού 
αγγουριών 
θερμοκηπίου
(λεπτά/κιλό)

Αρχές Μαΐου 50

Αρχές Ιουνίου 15
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού
(λεπτά/κιλό)

Μάιος  50

Ιούνιος  15

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Μεσοπρόθεσμα 
πολλά υποσχόμενο 
το σκληρό 

 Το βαμβάκι 
δυσκολεύεται 
στα χρηματιστήρια 

Στασιµότητα 
στην παγκόσµια 
παραγωγή γάλακτος
Οι αντίξοες για την κτηνοτροφία 
καιρικές συνθήκες και το µικρό 
περιθώριο κέρδους που είχαν οι 
παραγωγοί κρατάνε πίσω την αύξηση 
στην παγκόσµια παραγωγή γάλακτος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μπούσουλας 
της ΕΛΣΤΑΤ
για τη ζήτηση
Όσπρια, ζυµαρικά, κρασί, κρέας 
πουλερικών και ρύζι, δείχνουν να 
κινούνται στην πάνω πλευρά του 
πίνακα µε τα προϊόντα αγροδιατροφής 
που παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, 
πρώτα από πλευράς όγκου παραγωγής 
και σε δεύτερο χρόνο από πλευράς 
τιµών διάθεσης στην αγορά. 
Στον αντίποδα κινούνται προϊόντα 
όπως το φυτικό βούτυρο, η ζάχαρη, τα 
αναψυκτικά, και τα κρέατα προβάτων 
και βοοειδών. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
που παρουσιάζει σήµερα η Agrenda 
έρχονται να επιβεβαιώσουν µε τον 
πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι οι 
αγορές τρέφουν ιδιαίτερη εκτίµηση σε 
προϊόντα µε ζωηρό το αποτύπωµα της 
υγιεινής διατροφής, µε ισχυρά στοιχεία  
ταυτότητας, εντοπιότητας και 
διαφοροποίησης. Το πώς αυτό θα 
εξελιχθεί σε µοντέλο παραγωγής που 
θα δώσει νέα δυναµική στην ελληνική 
γεωργία, είναι υπόθεση τόσο των 
αρχών όσο και των ίδιων των 
συντελεστών της παραγωγής. Τα 
πρώτα βήµατα είναι ενθαρρυντικά.  

Μέσος όρος ετήσιων 
αγορών ανά νοικοκυριό 
σε ποσότητες και αξία για 
βασικές τροφές τα έτη 
2010 και 2017. 
(Πηγή ΙΕΛΚΑ - ΕΛΣΤΑΤ). 

Ο τοµέας 
του κρα-
σιού απο-
τελεί το 
καλύτερο 
παράδειγ-
µα των 
τελευταί-
ων ετών.

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2010 2017 2010 2017 2010 2017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΡΩ 3,969,72 € 3,285,84 € -21%

  Ζυµαρικά Κιλά 30,2 34,5 14% 56,16 € 55,68 € -1% 1,86 € 1,62 € -13%
  ‘Οσπρια Κιλά 15,0 16,6 10% 45,96 € 49,20 € 7% 3,06 € 2,97 € -3%
  Κρασί Λίτρα 16,8 18,5 10% 57,12 € 79,44 € 39% 3,39 € 4,29 € 26%
  Κρέας από πουλερικά Κιλά 36,4 39,5 9% 167,64 € 151,68 € -10% 4,61 € 3,84 € -17%
  Ρύζι Κιλά 14,9 16 8% 37,92 € 33,24 € -12% 2,54 € 2,07 € -19%
  Σοκολάτες Κιλά 3,4 3,6 5% 34,20 € 35,40 € 4% 10,10 € 9,91 € -2%
  Αυγά Τεµάχια 192 192 0% 42,72 € 46,20 € 8% 0,22 € 0,24 € 8%
  Κρέας- από χοιροειδή Κιλά 24,9 24,6 -1% 143,04€ 138,60 € -3% 5,74 € 5,62 € -2%
  Βούτυρο Κιλά 0,7 0,7 -2% 7,08 € 7,20 € 2% 9,86 € 10,24 € 4%
  Τιαούρτι Κιλά 22,7 22,2 -2% 92,64 € 84,84 € -8% 4,08 € 3,81 € -6%
  Ψωµί Κιλά 115,6 111,2 -4% 270,96 € 260,28 € -4% 2,34 € 2,34 € 0%
  Μπύρα Λίτρα 23,5 22,5 -4% 47,16 € 48,00 € 2% 2,01 € 2,13 € 6%
  Γάλα νωττό πλήρες Λίτρα 112,1 96,3 -14% 129,00 € 115,92 € -10% 1,15€ 1,20€ 5%
  Πατάτες Κιλά 103,0 86,2 -16% 75,36 € 60,84 € -19% 0,73 € 0,71 € -3%
  Τοµάτες Κιλά 54,8 45,7 -17% 74,40 € 55,44 € -25% 1,36 € 1,21 € -10%
  Ελαιόλαδο Λίτρα 42,5 35,0 -18% 169,92 € 162,84 € -4% 4,00€ 4,65 € 16%
  Καφές Κιλά 5,3 4,3 -19% 74,28 € 73,44 € -1% 14,08 € 17,16 € 22%
  Λαχανικά νωπό Κιλά 185,8 149,3 -20% 380,16 € 281,88 € -26% 2,05 € 1,89 € -8%
  Ψάρια Κιλά 30,8 23,8 -22% 333,60 € 248,88 € -25% 10,84€ 10,44 € -4%
  Φρούτα νωπά Κιλά 251,3 193,8 -23% 292,80 € 214,68 € -27% 1,17 € 1,11 € -5%
  Τυρί Κιλά 42,6 32,2 -24% 342,72 € 264,48 € -23% 8,05 € 8,21 € 2%
  Κρέας από βοοειδή Κιλά 47,6 35,9 -24% 410,40 € 314,40 € -23% 8,63 € 8,75 € 1%
  Κρέας από προβατοειδή Κιλά 13,5 10,2 -25% 116,28 € 75,12 € -35% 8,59 € 7,39 € -14%
  Αναψυκτικά Λίτρα 63,1 35,9 -43% 78,60 € 37,08 € -53% 1,25 € 1,03 € -17%
  Ζάχαρη Κιλά 23,3 13,0 -44% 21,36 € 12,12 € -43% 0,92 € 0,93 € 2%
  Φυτικό βούτυρο Κιλά 6,1 3,1 -48% 31,68 € 17,04 € -46% 5,21 € 5,43 € 4%
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Στη διαδικασία διερεύνησης προκει-
µένου να προσδιορίσει ποσοτικά την 
επιρροή του φαινοµένου της κλιµατι-
κής αλλαγής στις δραστηριότητές της, 
κάτι που αναµένεται να ολοκληρωθεί 
µέσα στα επόµενα έτη, έχει εισέλθει η 
Interamerican, αναγνωρίζοντας πως 
οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 
µπορούν να επηρεάσουν το ύψος των 
αποζηµιώσεων που καταβάλλει. Μάλι-
στα η ασφαλιστική εταιρεία µε αφορ-
µή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλο-
ντος οργάνωσε, µε την συµµετοχή των 
υπαλλήλων της, περιβαλλοντική δρά-
ση την περασµένη Τετάρτη στο Μητρο-
πολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η εται-
ρεία είναι η µοναδική από την ελληνική 
ασφαλιστική αγορά που προσυπέγρα-
ψε πέρυσι, µαζί µε µεγάλους διεθνείς 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
οργανισµούς, τη ∆ιακήρυξη της Πρω-
τοβουλίας των Αρχών της Αειφόρου Α-
σφάλισης από τον Περιβαλλοντικό Το-
µέα του ΟΗΕ για την προστασία των Μνη-
µείων της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς.

Ανησυχίες για µεγάλη καθυστέ-
ρηση στα Σχέδια Βελτίωσης, τό-
σο λόγω των παλινδροµήσεων α-
πό την πλευρά της κυβέρνησης, 
όσο και λόγω των αλλαγών στις 
διοικήσεις των Περιφερειών µε-
τά τις πρόσφατες εκλογές, εκ-
φράζουν αγρότες και επαγγελ-
µατίες του κλάδου των αγροτι-
κών µηχανηµάτων.

Φαίνεται πως οι «φωτιές» που 
έχει βάλει ο γνωστός τιµοκατάλο-
γος Τσιατούρα δεν λένε να σβή-
σουν, παρά τις προσωπικές πα-
ρεµβάσεις του υπουργού Σταύ-
ρου Αραχωβίτη και τις δεσµεύσεις 
πριν το Πάσχα ότι η λύση του τι-
µοκαταλόγου θα αποσυρθεί. Οι 
τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
τον προϊστάµενο της διαχειριστι-
κής αρχής, Θύµιο Τσιατούρα, να 
µην έχει  εγκαταλείψει την προ-
σπάθεια και να επιχειρεί έναν «ε-
ξωραϊσµό» του τιµοκαταλόγου µε 
στοιχεία από το πεδίο του extra 
εξοπλισµού που συνοδεύει πολ-
λές φορές τις πωλήσεις των τρα-
κτέρ. Η απάντηση από την πλευ-
ρά των αντιπροσώπων αγροτικών 
µηχανηµάτων και του ΣΕΑΜ εί-
ναι ότι δεν πρόκειται να γίνει α-
ποδεκτή µε κανένα τρόπο µια ε-
πάνοδος του τιµοκαταλόγου α-

πό το «παράθυρο». Όπως τονί-
ζουν µάλιστα, αν η διαχειριστι-
κή αρχή επιµείνει στις επιλογές 
της, τότε ο δρόµος της ευρωπα-
ϊκής δικαιοσύνης θα είναι ανα-
πόφευκτος. Αυτό βέβαια σηµαί-
νει ότι η υπόθεση των Σχεδίων 
Βελτίωσης οδηγείται σε απρό-
βλεπτα µονοπάτια, µε το χρόνο 
έκδοσης των εγκριτικών αποφά-
σεων και της υλοποίησης των ε-
πενδυτικών προτάσεων να παρα-
µένει άγνωστος. 

Πέραν αυτού που αποτελεί «α-
γκάθι» εδώ και µήνες, σε όλο το 
φάσµα των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής δείχνει να 
ωριµάζει η άποψη ότι γενικότε-
ρα η υπόθεση εκµηχάνιση του 
αγροτικού χώρου δεν µπορεί να 
είναι δέσµια ενός µέτρου, όπως 
τα Σχέδια Βελτίωσης. 

Αγρότες, εισαγωγείς µηχανη-
µάτων, δηµόσιες αρχές και τρέ-
πεζες θα πρέπει να κατανοήσουν 
την ανάγκη απελευθέρωσης των 
διαδικασιών και λειτουργίας της 
αγοράς µε ένα πνεύµα που να 
ανταποκρίνεται στις πραγµατι-
κές ανάγκες εκσυγχρονισµού 
των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων. Το σηµερινό µοντέλο, το-
νίζουν, έχει αποτύχει. 

Τα ζητήματα 
περιβάλλοντος 
επί τάπητος από 
Interamerican

Στο βάλτο του τιμοκαταλόγου 
κόλλησαν τα Σχέδια Βελτίωσης

Στην εκδήλωση της Interamerican 
για την Παγκόσµια Ηµέρα 

Περιβάλλοντος, παρευρέθηκε και 
ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής 

Εταιρικών Σχέσεων και 
Υπευθυνότητας της εταιρείας.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος 
της Μέλισσα 
Αλέξανδρος 
Γ. Κίκιζας 
(αριστερά), µαζί 
µε τον πρόεδρο 
της Agrotech 
SA, Χριστόδουλο 
Μποζατζίδη.

Η Agrotech S.A. αναλύει τις εφαρµογές της γεωργίας 
ακριβείας στην Ακαδηµία Σίτου «Μέλισσα Κίκιζας»

Η Agrotech SA και η Μέλισσα Κίκιζας, ανακοίνωσαν την έναρξη της 
συνεργασίας τους για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας 
του σκληρού σιταριού µέσα από τις εφαρµογές γεωργίας ακριβείας για το 
2019 – 2020. Η συνεργασία αυτή επισφραγίστηκε στα µέσα Μαΐου, κατά την 
τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της Ακαδηµία Σίτου Μέλισσα Κικίζας µε 
την Agrotech να βρίσκεται εκεί. Συγκεκριµένα την εκδήλωση παρακολούθησαν 
µεταξύ άλλων, ο πρόεδρός της, Χριστόδουλος Μποζατζίδης, ο διευθύνων 
σύµβουλος Ηρακλής Μποζατζίδης και ο ειδικός για τη Γεωργία Ακριβείας 
∆ιονύσης Παπαχριστοδουλόπουλος. Ο κ. Παπαχριστοδουλόπουλος, τόνισε τα 
οφέλη της εφαρµογής της Γεωργίας Ακριβείας στην παραγωγή, την ποιότητα 
των προϊόντων, την µείωση της υποβάθµισης των εδαφών και τη µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των παραγωγών. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε 
χαιρετισµό του διευθύνοντος συµβούλου της Μέλισσα Αλέξανδρου Γ. Κίκιζα. 
Επίσης µίλησαν και άλλα στελέχη της επιχείρησης που ανέλυσαν όλη την 
λειτουργία για την δηµιουργία ενός ποιοτικού προϊόντος σύµφωνα µε όλες τις 
τελευταίες εξελίξεις όπως η γεωργία ακριβείας.

Απόσυρση 
Οι φωτιές που έβαλε 

ο τιµοκατάλογος 
Τσιατούρα στα Σχέδια 
Βελτίωσης δεν λένε 

να σβήσουν παρά 
τις διαβεβαιώσεις 

Αραχωβίτη 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2010 2017 2010 2017 2010 2017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΡΩ 3,969,72 € 3,285,84 € -21%

  Ζυµαρικά Κιλά 30,2 34,5 14% 56,16 € 55,68 € -1% 1,86 € 1,62 € -13%
  ‘Οσπρια Κιλά 15,0 16,6 10% 45,96 € 49,20 € 7% 3,06 € 2,97 € -3%
  Κρασί Λίτρα 16,8 18,5 10% 57,12 € 79,44 € 39% 3,39 € 4,29 € 26%
  Κρέας από πουλερικά Κιλά 36,4 39,5 9% 167,64 € 151,68 € -10% 4,61 € 3,84 € -17%
  Ρύζι Κιλά 14,9 16 8% 37,92 € 33,24 € -12% 2,54 € 2,07 € -19%
  Σοκολάτες Κιλά 3,4 3,6 5% 34,20 € 35,40 € 4% 10,10 € 9,91 € -2%
  Αυγά Τεµάχια 192 192 0% 42,72 € 46,20 € 8% 0,22 € 0,24 € 8%
  Κρέας- από χοιροειδή Κιλά 24,9 24,6 -1% 143,04€ 138,60 € -3% 5,74 € 5,62 € -2%
  Βούτυρο Κιλά 0,7 0,7 -2% 7,08 € 7,20 € 2% 9,86 € 10,24 € 4%
  Τιαούρτι Κιλά 22,7 22,2 -2% 92,64 € 84,84 € -8% 4,08 € 3,81 € -6%
  Ψωµί Κιλά 115,6 111,2 -4% 270,96 € 260,28 € -4% 2,34 € 2,34 € 0%
  Μπύρα Λίτρα 23,5 22,5 -4% 47,16 € 48,00 € 2% 2,01 € 2,13 € 6%
  Γάλα νωττό πλήρες Λίτρα 112,1 96,3 -14% 129,00 € 115,92 € -10% 1,15€ 1,20€ 5%
  Πατάτες Κιλά 103,0 86,2 -16% 75,36 € 60,84 € -19% 0,73 € 0,71 € -3%
  Τοµάτες Κιλά 54,8 45,7 -17% 74,40 € 55,44 € -25% 1,36 € 1,21 € -10%
  Ελαιόλαδο Λίτρα 42,5 35,0 -18% 169,92 € 162,84 € -4% 4,00€ 4,65 € 16%
  Καφές Κιλά 5,3 4,3 -19% 74,28 € 73,44 € -1% 14,08 € 17,16 € 22%
  Λαχανικά νωπό Κιλά 185,8 149,3 -20% 380,16 € 281,88 € -26% 2,05 € 1,89 € -8%
  Ψάρια Κιλά 30,8 23,8 -22% 333,60 € 248,88 € -25% 10,84€ 10,44 € -4%
  Φρούτα νωπά Κιλά 251,3 193,8 -23% 292,80 € 214,68 € -27% 1,17 € 1,11 € -5%
  Τυρί Κιλά 42,6 32,2 -24% 342,72 € 264,48 € -23% 8,05 € 8,21 € 2%
  Κρέας από βοοειδή Κιλά 47,6 35,9 -24% 410,40 € 314,40 € -23% 8,63 € 8,75 € 1%
  Κρέας από προβατοειδή Κιλά 13,5 10,2 -25% 116,28 € 75,12 € -35% 8,59 € 7,39 € -14%
  Αναψυκτικά Λίτρα 63,1 35,9 -43% 78,60 € 37,08 € -53% 1,25 € 1,03 € -17%
  Ζάχαρη Κιλά 23,3 13,0 -44% 21,36 € 12,12 € -43% 0,92 € 0,93 € 2%
  Φυτικό βούτυρο Κιλά 6,1 3,1 -48% 31,68 € 17,04 € -46% 5,21 € 5,43 € 4%

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Agrenda Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου 201912

Με τιμή βάσης για την υγρασία στο 13,5% η 
σύμβαση αγοραπωλησίας σύσπορου εσοδείας 
2019 μεταξύ παραγωγού και εκκοκκιστή έχει 
στόχο να αμοίβει το στεγνό βαμβάκι

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Το θεσµικό πλαίσιο για την προαιρετική διενέρ-
γεια προπωλήσεων σύσπορου βαµβακιού εσο-
δείας 2019 από τους παραγωγούς στα εκκοκκι-
στήρια θέτει σε εφαρµογή η νέα εγκύκλιος, που 
παρουσιάζει η εφηµερίδα Agrenda. Μάλιστα, ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκ-
καλης σε ειδική σύσκεψη µε οργανώσεις παρα-
γωγών βάµβακος πρότεινε και ένα υπόδειγµα 
σύµβασης αγοραπωλησίας σύσπορουσύµφω-
να µε το οποίο η παραλαβή συσπόρου βάµβα-
κος θα γίνεται πλέον και µε την παράµετρο της 
υγρασίας, επιπρόσθετα δηλαδή από τα κριτή-
ρια της Απόδοσης σε Ίνα, στα Ποιοτικά Χαρα-
κτηριστικά και την Ποσότητα των Ξένων Υλών.

Στόχος µε την αναγραφή της υγρασίας στα 
έγγραφα παραλαβής κάθε φορτίου βάµβακος, 
είναι να µπορεί να αµείβεται ο παραγωγός που 
θα µαζέψει στεγνό βαµβάκι και να αφαιρείται 
η υγρασία από τους παραγωγούς που µάζεψαν 
υγρό βαµβάκι. Γι’ αυτό και στη σχετική σύµβα-
ση αγοραπωλησίας σύσπορου υπάρχει ειδικός 
πίνακας αυξήσεων και µειώσεων της συµφωνη-
θείσας τιµής µε βάση κάθε ποιοτικό χαρακτηρι-
στικό. Μάλιστα, όσον αφορά την υγρασία η τι-
µή βάσης έχει οριστεί το 13,5%, για την απόδο-
ση σε ίνα το ποσοστό 34% και για το µήκος της 
ίνας τα 28,5 mm.  Στο συµφωνητικό τονίζεται 
ότι «σε περίπτωση παράδοσης παρτίδας σύσπο-
ρου βάµβακος µε ποιοτικά χαρακτηριστικά δι-
αφορετικά των ανωτέρω συµφωνηθέντων, τα 
δύο µέρη συµφωνούν στη διαφοροποίηση της 
τιµής αγοράς, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Νο1 
διαφοροποιήσεων τιµής ανά ποιοτικό χαρακτη-
ριστικό, το οποίο συµφωνείται και γίνεται κοι-
νά αποδεκτό από τα δύο µέρη και αποτελεί α-
ναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης».

Ολόκληρη η εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Προπωλήσεις σύσπορου βαµβακιού
Στα πλαίσια της Οµάδας Εργασίας για τον το-

µέα του βαµβακιού που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 831/41538/28-3-2018 Απόφαση και 
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ 1247/59044/24-
4-2018 και 2245/109319/22-8-2018 Αποφά-
σεις, συζητήθηκε και συµφωνήθηκε από την 
πλειοψηφία των µελών της οµάδας, η δηµιουρ-
γία θεσµικού πλαισίου για προαιρετική διενέρ-
γεια προπωλήσεων σύσπορου βαµβακιού µε-
τά από αίτηµα της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνω-
σης Βαµβακιού. 

Το εν λόγω αίτηµα εξετάστηκε από τη νοµι-
κή σύµβουλο του υφυπουργού σε συνεργασία 
µε τη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας και 
ΠΦΠ και προτείνεται το συνηµµένο υπόδειγµα 
σύµβασης αγοραπωλησίας σύσπορου βαµβα-
κιού. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω υπόδειγµα εί-
ναι προαιρετικό και αφορά µόνο τις περιπτώσεις 
προπωλήσεων σύσπορου βαµβακιού.

Το υπόδειγµα της σύµβασης
Σύµβαση αγοραπωλησίας σύσπορου βαµβα-

κιού εσοδείας 2019 µελλοντικής παράδοσης 
Σήµερα  την ............... οι υπογράφοντες:
α) ...............(Όνοµα + Επώνυµο) του.....(πατρώ-

νυµο), κάτοικος...................., εκπροσωπώντας  
την εκκοκκιστική επιχείρηση:...................., που 
έχει έδρα στο ................ µε ΑΦΜ ............. αποκα-
λούµενος στο εξής Αγοραστής και

β) Ο/Η ................, κάτοικος............, µε ΑΦΜ 
............ παραγωγός  σύσπορου βάµβακος, απο-
καλούµενος στο εξής Παραγωγός, 

έχοντας λάβει γνώση όλες τις ισχύουσες εθνι-
κές και κοινοτικές διατάξεις, συµφωνήσαµε, συ-
ναποφασίσαµε και συνοµολογήσαµε ανεπιφύ-
λακτα τα παρακάτω:

1. Ο Παραγωγός  αναλαµβάνει να παραδώσει 
στον αγοραστή σύσπορο βαµβάκι, υγιές, ανό-
θευτο και εµπορεύσιµο, έχοντας εφαρµόσει τις 
καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για 
την παραγωγή πρώτης ύλης σύµφωνα µε τους 
κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης προερ-
χόµενο από έκταση ........ στρεµµάτων που καλ-
λιεργεί/θα καλλιεργήσει και την οποία δήλω-
σε/θα δηλώσει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
του τρέχοντος έτους, µε τα ακόλουθα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά: 

Υγρασία, Ξένες Ύλες, Απόδοση σε Ίνα, Χρώ-
µα, Μήκος Ίνας

σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους (µελλοντι-
κής παράδοσης):

Τόπος Παράδοσης, Περίοδος - Χρόνος Παρά-
δοσης, Κιλά, Τιµή (σε ευρω/κιλό) 

Στην περίπτωση διαφορετικού τόπου παράδο-

σης του σύσπορου βάµβακος από τον παραγω-
γό, ήτοι ...............συµφωνείται επιπλέον η πλη-
ρωµή ...........ευρώ κατά κιλό.

Η παράδοση του σύσποόρου βάµβακος αποδει-
κνύεται µόνο και ολοκληρώνεται µε την έκδοση 
∆ελτίου Παράδοσης-Παραλαβής από τον Αγορα-
στή. Υπεύθυνος για την παράδοση της ανωτέρω 
Ποσότητας και Ποιότητας είναι ο Παραγωγός.

Με την έναρξη παραδόσεων σύσπορου βάµ-
βακος, θα εκδοθεί επιπρόσθετα προς ικανοποί-
ηση των σχετικών κανονισµών και η στην σχε-
τική ΚΥΑ Σύµβαση Αγοροπωλησίας, προφανώς 
χωρίς αλλαγές στο πεδίο της τιµής του σύσπο-
ρου βάµβακος, η οποία συµφωνείται στο παρόν. 

 Η ανωτέρω συµφωνηθείσα τιµή σύσπορου 
βάµβακος αφορά την αξία του προϊόντος µό-
νο και επιβαρύνεται µε ΦΠΑ, εξαιρουµένης 
της περίπτωσης προσκόµισης απαλλακτικού 
ΦΠΑ από τον Αγοραστή. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο 
ανωτέρω καθορισµός της τιµής του σύσπο-
ρου βάµβακος είναι δίκαιος και επωφελής 
και για τα δύο µέρη, αµφότερα παραιτούµε-
να από δικαίωµα για αναπροσαρµογή της τι-
µής, για οποιαδήποτε λόγο και αιτία, της α-
νωτέρας βίας ΜΗ εξαιρουµένης κατά την δι-
άρκεια της παρούσας σύµβασης. 

2. Ο Αγοραστής αναλαµβάνει την υποχρέωση 
να παραλάβει την παραπάνω Ποσότητα και να 
την αγοράσει στην τιµή και σύµφωνα µε τους ό-
ρους παράδοσης που αναφέρονται ανωτέρω και 
εξοφλήσει την αξία του προϊόντος εντός .........
ηµερών από την ολοκλήρωση της παράδοσης 
του συνόλου της ποσότητας. Μετά την παρέλευ-

ση των ........... ηµερών και εφόσον δεν πληρω-
θεί η άνω τελική συµφωνηµένη τιµή, ο Αγορα-
στής καθίσταται υπερήµερος και οφείλει να κα-
ταβάλλει στον Παραγωγό, χωρίς έγγραφη όχλη-
ση, τους αναλογούντες τόκους για το διάστηµα 
πέραν των ....... ηµερών και µέχρι την εξόφλη-
ση, υπολογιζόµενους αναλογικά µε ετήσιο µε ε-
πιτόκιο ίσο µε ...... %. 

3. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ: Σε περίπτωση 
παράδοσης παρτίδος σύσπορου µε ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά διαφορετικά των ανωτέρω τα δύο 
µέρη συµφωνούν στην διαφοροποίηση της τι-
µής αγοράς, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΤΑ Νο1 
διαφοροποιήσεων τιµής ανά ποιοτικό χαρακτη-
ριστικό, το οποίο συµφωνείται και γίνεται κοινά 
αποδεκτό από τα δύο µέρη και αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης. 

Παρτίδες σύσπορου βάµβακος µε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά εκτός των συµφωνηµένων χα-
ρακτηριστικών του Παραρτήµατος Νο1, ο Αγο-
ραστής δικαιούται να τις απορρίψει. 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ: 
Συµφωνείται ότι θα απορριφθούν όλες οι παρτί-
δες βαµβακιού που έχουν ενσωµατωµένα τµήµα-
τα ή δέστρες ινών άλλων από εκείνων του βαµ-
βακιού, υπολείµµατα πλαστικού, πολυπροπυλέ-
νιο, λιπαρές ουσίες, ράφια ή καουτσούκ, καθώς 
και όλες όσες έχουν συγκοµιστεί µε ακατάλλη-
λο τρόπο και που παρουσιάζουν εµφανείς βλά-
βες στις ίνες και υψηλό κίνδυνο µόλυνσης. Το 
βαµβάκι που αποτελεί αντικείµενο της παρού-
σας σύµβασης θα πρέπει να συγκοµιστεί µε µη-
χάνηµα µε ατράκτους µόνο.

5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Η παρούσα σύµβαση λήγει αυ-

Με θεσμικό πλαίσιο  
οι προπωλήσεις 
γίνονται πράξη

Σε ειδική κλίμακα 
μετράει η υγρασία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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τόµατα µε την παράδοση του συνόλου της ποσό-
τητας σύσπορου ή µε την πάροδο της Περιόδου 
Παράδοσης, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. 

6. Ο Αγοραστής δηλώνει στο παρόν ότι είναι 
µέλος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµ-
βακος και πληρώνει εισφορά υπέρ αυτής.

7. Ο Παραγωγός δηλώνει στο παρόν ότι εί-
ναι µέλος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Βάµβακος και πληρώνει εισφορά υπέρ αυτής.

8. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Έκαστο µέρος που θα 
υπαναχωρήσει από τους όρους της παρούσης, 
δια οποιοδήποτε λόγο και αιτία, είτε ο παρα-
γωγός να παραδώσει σύσπορο βαµβάκι, εί-
τε ο εκκοκκιστής να το παραλάβει (ποσότη-
τα σε συνδυασµό µε την συµφωνηµένη ποι-
ότητα), οφείλει να αποζηµιώσει τον αντισυµ-
βαλλόµενο µε ποινική ρήτρα .......ευρώ/κιλό 
σύσπορου βάµβακος που δεν θα παραδοθεί/
παραληφθεί άµεσα καταβλητέο, τις µετρητοίς, 
στην λήξη της Περιόδου - Χρόνου Παράδοσης 
που αναφέρεται ανωτέρω. 

9. Σε περίπτωση ανώτερης βίας, ιδίως κα-
ταστροφής λόγω καιρικών συνθηκών, πληµ-
µύρων, χαλαζιού κλπ, εφόσον αποδεικνύε-
ται η συγκεκριµένη ανώτερη βία λόγω καιρι-
κών καταστροφών από πιστοποιητικό- βεβαί-
ωση του αρµόδιου εκτιµητή του ΕΛΓΑ, απαλ-
λάσσεται το εκάστοτε συµβαλλόµενο µέρος α-
πό την καταβολή ποινικής ρήτρας.

10. Η παρούσα ποινική ρήτρα συµφωνείται 
ώς εύλογη, λογική και σύµφωνα µε την ζηµιά 
που θα υποστεί ο αντισυµβαλλόµενος από την 

ολική ή µερική µή τήρηση του παρόντος συµ-
βολαίου και δεν χρήζει επαναδιαπραγµάτευσης 
στην παρούσα. 

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Ο παραγω-
γός δηλώνει υπεύθυνα ότι στο πλαίσιο και για το 
σκοπό εκτέλεσης της παρούσης σύµβασης είναι 
σύµφωνος µε τον οποιοδήποτε ασφαλή τρόπο 
διαχείρισης, φύλαξης και γενικότερης χρήσης, 
τόσο του παρόντος εγγράφου, όσο και των ηλε-
κτρονικών αρχείων που θα δηµιουργηθούν και 
εµπεριέχουν τα προαναφερόµενα ατοµικά και 
λοιπά δεδοµένα που τον αφορούν. 

Ανάκληση της ως άνω συγκατάθεσης µπορεί 
να γίνει οποτεδήποτε µε απλό έγγραφο που υπο-
βάλλεται στον αρµόδιο για τη συλλογή των δεδο-
µένων υπάλληλο του Αγοραστή και χωρίς καµία 
περαιτέρω διατύπωση και ισχύει για το µέλλον.

Η ανωτέρω συγκατάθεση ισχύει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και µέχρι 
την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του Α-
γοραστή από αυτήν ή µέχρι την ανάκλησή της.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ-∆ΙΚΑΙΟ-
∆ΟΣΙΑ: Όσον αφορά τα σηµεία που δεν ρυθ-
µίστηκαν στην παρούσα σύµβαση, θα ισχύουν 
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και Κώδικα Ε-
µπορίου για σύµβαση αγοράς και πώλησης Α-
γροτικών Προϊόντων, καθώς και τα καθορισθέ-
ντα επίπεδο Ευρωπαϊκής Ευρώπης. 

Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει σχε-
τικά µε την ερµηνεία, την υλοποίηση ή µη της 
παρούσης σύµβασης συµφωνείται ότι θα επιλυ-
θεί µε ∆ιαιτησία. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο θα είναι το 
Ελληνικό, και ∆ιαιτητής θα είναι ο αρχαιότερος 
Πρόεδρος των Πρωτοδικών του Πολιτικού Πρω-
τοδικείου της έδρας του Παραγωγού, σύµφωνα 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

µε το άρθρο 871 Α, παρ. 2 ΚΠολ∆.

13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ: Τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούνται να υ-
ποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο εν όλω ή εν µέρει στα δικαιώµατα 
ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήπο-
τε των συµβαλλοµένων η εκχώρηση µέρους 
ή όλης της παρούσης χωρίς τη γραπτή έγκρι-
ση του αντισυµβαλλόµενου.

14. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: Το πα-
ρόν συµφωνητικό, όπως και το Παράρτηµα Ι, υ-
ποκαθιστούν λέξη προς λέξη και συνολικά όλες 
τις προηγούµενες µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών προφορικές ή άλλες συµφωνίες. 

Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώ-
δεις και είναι υποχρεωτικοί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

 (Υπογραφή)

Διαφορές
Σε περίπτωση παράδοσης 
παρτίδος σύσπορου µε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά διαφορετικά των 
ανωτέρω τα δύο µέρη 
συµφωνούν στην διαφοροποίηση 
της τιµής αγοράς, σύµφωνα µε 
το Παράρτηµα Νο1 
διαφοροποιήσεων τιµής ανά 
ποιοτικό χαρακτηριστικό, το 
οποίο συµφωνείται και γίνεται 
κοινά αποδεκτό από τα δύο µέρη 
και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης σύµβασης. 

Υγρασία (%) 
σύσπορου 
βάµβακος

∆ιαφορά τιµής 
σε % προσαύξηση 

ή µείωση της 
συµφωνηµένης 
τιµής σύσπορου

Ξένες Ύλες 
(Φύλλα 

και λοιπά 
υπολλείµατα  

φυτού)

∆ιαφορά τιµής 
σε % προσαύξηση 

ή µείωση της 
συµφωνηµένης 
τιµής σύσπορου

Απόδοση 
σε ίνες 

(%)

∆ιαφορά 
τιµής σε 

ευρώ/κιλό 
σύσπορου

10,00%  0,00%  32,00%  
10,50%  0,50%  32,50%  
11,00%  1,00%  33,00%  
11,50%  1,50%  33,50%  
12,00%       2,00%  34,00% ΒΑΣΗ
12,50%  2,50%  34,50%  
13,00%  3,00% ΒΑΣΗ 35,00%  
13,50% ΒΑΣΗ 3,50%  35,50%  
14,00%  4,00%  36,00%  
14,50%  4,50%  36,50%  
15,00%  5,00%  37,00%  
15,50%  5,50%  37,50%  
16,00%  6,00%  38,00%  
16,50%  6,50%  38,50%  
17,00%  7,00%  39,00%  
17,50%  7,50%  39,50%  
18,00%  8,00%  40,00%  

Χρώµα
∆ιαφορά τιµής 
σε ευρώ/κιλό 

σύσπορου

Μήκος 
ίνας 

(σε mm)

∆ιαφορά 
τιµής σε 

ευρώ/κιλό 
σύσπορου

Λευκό ΒΑΣΗ        27,00    -
Ελαφρώς 
Κόκκινο 

(Αναµµένο)
 -

       27,50   
 -

Κόκκινο 
(Αναµµένο)  -

       28,00   
 -

Ελαφρώς γκρί  -       28,50   ΒΑΣΗ
Γκρί  -        29,00    -

Υποβαθµισµένο  -        29,50    -
       30,00    -
       30,50    -
       31,00    -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑΣ ΤΙΜΗΣ 
ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΚΑΣΤΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ



Μύγα της
Μεσογείου
Ψεκασμοί στους ροδακινεώνες
από την έναρξη της ωρίμανσης

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η µύγα της Μεσογείου είναι 
ένα εξαιρετικά πολυφάγο έ-
ντοµο και µπορεί να αποβεί ι-
διαίτερα καταστρεπτική για τα 
ροδάκινα, αλλά και για πολλά 
άλλα είδη καρπών, από την 
έναρξη του σταδίου ωρίµαν-
σης, δηλαδή κατά την αλλα-
γή χρώµατος και µέχρι τη συ-
γκοµιδή. Η προσβολή των καρ-
πών από τις προνύµφες του ε-
ντόµου είναι συνήθως σηµαντι-
κή σε οπωρώνες που δεν προ-
στατεύονται συστηµατικά από 
τους υπόλοιπους εντοµολογι-
κούς εχθρούς. Η προστασία των 

καρπών αρχίζει από την έναρ-
ξη της ωρίµανσης, στο στάδιο 
δηλαδή της αλλαγής του χρώ-
µατος και µπορεί να γίνει είτε 
µε εφαρµογή ψεκασµού κάλυ-
ψης µε ένα κατάλληλο και ε-
γκεκριµένο εντοµοκτόνο, είτε 
µε δολωµατικό ψεκασµό, σύµ-
φωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών και Ποιοτικού Ε-

λέγχου Βόλου. Οι ψεκασµοί κά-
λυψης πρέπει να επαναλαµβά-
νονται ανάλογα µε τη διάρκεια 
δράσης του εντοµοκτόνου, ενώ 
οι δολωµατικοί ψεκασµοί πε-
ρίπου κάθε εβδοµάδα. 

Για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος, αλλά και για 
τις περιπτώσεις καλλιεργειών 
που βρίσκονται κοντά σε οικί-
ες, προτιµάται η εφαρµογή των 
δολωµατικών ψεκασµών. Επι-
σηµαίνεται ότι οι δολωµατικοί 
ψεκασµοί είναι αποτελεσµα-
τικοί, όταν η εφαρµογή τους 
σε µία περιοχή είναι καθολι-
κή, δηλαδή όταν εφαρµόζο-
νται από το σύνολο των καλ-
λιεργητών. Για την εφαρµογή 
των δολωµατικών ψεκασµών, 

όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, 
προστίθεται στο ψεκαστικό διά-
λυµα ελκυστική ουσία, συνή-
θως µια υδρολυµένη πρωτεΐ-
νη, σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται 
µε ποσότητα περίπου 200ml 
(ποτήρι κρασιού) το εσωτερι-
κό και κορυφαίο τµήµα της 
κόµης (το φύλλωµα και όχι 
οι καρποί) κάθε δεύτερου ή 
τρίτου δέντρου του οπωρώνα. 

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται 
στους καλλιεργητές πυρηνόκα-
πρων να ψεκάζουν τα δέντρα 
της περιµέτρου του οπωρώνα 
όλα σε µία ή δύο σειρές. Μεγά-
λη σηµασία έχει επιπλέον να 
µην παραληφθεί ο ψεκασµός 
σε φράχτες και θάµνους στην 
περίµετρο του οπωρώνα.

Μπήκε στους ελαιώνες η καρπόβια γενιά του πυρηνοτρήτη
Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη µόλις ξεκίνησε στις 
πρώιµες περιοχές και παρουσιάζει έντονα αυξητική πορεία. Η 
καρπόβια γενιά του εντόµου είναι η πιο επικίνδυνη για την 
ελαιοπαραγωγή, καθώς µπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρπόπτωση. 
Στις πρώιµες περιοχές της Ηπείρου, η καρπόδεση στα ελαιόδεντρα 
έχει ολοκληρωθεί, ενώ οι οψιµότερες περιοχές βρίσκονται κοντά 

στην άνθηση. Έτσι, συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων ψεκασµός µε 
κατάλληλα εντοµοκτόνα εναντίον των νεαρών προνυµφών του εντόµου, για την 
αποφυγή εισόδου τους στον καρπό. Σε περιοχές που κάθε χρόνο οι ζηµιές είναι 
σοβαρές ή που τη φετινή χρονιά η καρποφορία είναι περιορισµένη, θα ήταν 
σκόπιµο να γίνει και δεύτερος ψεκασµός µετά από 10 ηµέρες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Καθολική εφαρµογή  
Οι δολωµατικοί ψεκασµοί 

είναι αποτελεσµατικοί 
όταν εφαρµόζονται από 
το σύνολο των καλλιερ-

γητών της περιοχής

Περονόσπορος τοµάτας 
Αναµένεται η είσοδος του περονόσπορου στις 
υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας και 
βιοµηχανικής ντοµάτας µετά από τις πρόσφατες 
βροχοπτώσεις. Η ασθένεια ευνοείται από υγρό και 
δροσερό καιρό, µε ευνοϊκότερες συνθήκες για την 
ανάπτυξη και την εξάπλωση του περονόσπορου τις 
νύχτες µε υψηλή σχετική υγρασία, τις νεφοσκεπείς ή 
βροχερές ηµέρες, µε οµίχλες το απόγευµα. Για τον 
σχηµατισµό των σποριαγγείων απαιτείται πολύ 
υψηλή σχετική υγρασία της τάξεως του 80-100% 
και θερµοκρασίες από 3-26οC (άριστη θερµοκρασία 
18-22οC). Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν 
συµπτώµατα προσβολών από περονόσπορο, 
συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου να προστατεύσουν την παραγωγή τους µε 
εφαρµογή ψεκασµών κάλυψης µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ALFA: Vintage C Disperss, Traverso WG 
BAYER: Aliette 80WG, Lietto 33/33 WG (Y)
ELANCO: Equation Pro WG, Electis CX 660WG
FMC: Galben M
HELLAFARM: Mancozeb, Χελλαφαρµ 72 WP, 
Mantox 68 WG
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto, Cymonil
SYNGENTA: Revus 25 SC, Ridomil Gold MZ 
68 WG

Ωίδιο πεπονιάς
Το ωίδιο ταλαιπωρεί σε πολλές περιπτώσεις την 
θερµοκηπιακή καλλιέργεια πεπονιού. Οι µύκητες που 
το προκαλούν είναι υποχρεωτικά παράσιτα και 
διαχειµάζουν πάνω σε ζωντανά φυτά 
(καλλιεργούµενα ή ζιζάνια), από τα οποία 
προέρχονται οι αρχικές µολύνσεις. Τα κονίδια 
µεταφέρονται µε τον άνεµο και οι µολύνσεις 
πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 10-30οC 
(άριστη θερµοκρασία 25-26οC) και υγρασία 55-
75%. Για την καταπολέµησή του συστήνεται ο 
ψεκασµός των φυτών µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί των 
φυτών πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις 
εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα και να 
επαναλαµβάνονται µετά από 8 έως 10 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ALFA: Reflect 125 EC, Karathane Star
BAYER: Flint Max 75WG, Luna Devotion 
500SC (Θ)
ELANCO: Karamat 2,5EW, Topel 100EC
FMC: Fungiben
HELLAFARM: Χελλαθειον 80 WG, Krill 10 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Ortiva 
Top  20/12,5 SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου 2019Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Agrenda16 Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Είναι ακόµη νωρίς για να διαµορφωθεί η 
αγορά του σκληρού σιταριού, ωστόσο ήδη 
έχουν µπει κάποιες βάσεις οι οποίες δεί-
χνουν πως οι τιµές θα κινηθούν µεσοπρό-
θεσµα την χρονιά που ανοίγει σε µερικές 
ηµέρες, σε επίπεδα υψηλότερα των περσι-
νών. Αυτό διαφαίνεται από τις πρώτες τιµές 
που έχουν ακουστεί τις τελευταίες εβδοµά-
δες από συνεταιρισµούς, που ναι µεν προ-
σπαθούν να διαµορφώσουν από νωρίς ένα 
κλίµα, αλλά δεν µπορεί παρά να δεσµεύ-
ονται από υπαρκτά ρίσκα που υπαγορεύει 
το ελεύθερο εµπόριο. Εφόσον λοιπόν συ-
νεταιρισµοί όπως της ΕΑΣ Βόλου χτίζουν 
µια άµυνα στο σκληρό στα 20 λεπτά ανά 
κιλό, κρίνουν πως οι οιωνοί είναι θετικοί 
και το ρίσκο  µικρότερο απ’ ό,τι άλλες χρο-
νιές. Κάπως έτσι υπαναχώρησε και η ΕΑΣ 
Τρικάλων, προσφέροντας και αυτή τιµή εκ-
καθάρισης στα 20 λεπτά.  

Ειδικότερα, οι αναλυτές θεωρούν πιθα-
νή µια άνοδο της τιµής συγκριτικά µε τα 
περσινά δεδοµένα, ωστόσο τοποθετούν 
την διαµόρφωση των επιπέδων αυτών µε-
τά το φθινόπωρο. Αυτό γιατί τότε θα αρχί-
σουν να φαίνονται σηµάδια έλλειψης, ε-
νώ κάτι τέτοιο µπορεί να προεξοφληθεί 
και λίγο νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό, αρ-
κετοί είναι οι παραγωγοί που σκέφτονται 
την αποθήκευση και όχι τις βιαστικές πω-
λήσεις, ωστόσο πρέπει να υπολογιστεί ε-
δώ και το ρίσκο που θα λάβουν από την 
κίνηση αυτή, αφού έτσι παύουν να είναι 

παραγωγοί και γίνονται έµποροι. Τα έως 
τώρα δεδοµένα δείχνουν µια σαφή µείω-
ση των εκτάσεων, που για την Ελλάδα µπο-
ρεί να αγγίξει ακόµη και το 20%, µε µια πα-
ράλληλη όµως αύξηση των αποδόσεων έ-
ως και 30%. Τα µαθηµατικά δείχνουν µια 
µείωση της παραγωγής κοντά στο 3%. Το 
βέβαιο είναι πως όλοι αποκλείουν µια κα-
θοδική πορεία των τιµών, αφού πολλοί και 
σε όλες τις χώρες που ασχολούνται µε την 
καλλιέργεια µοιράζονται την πεποίθηση 
πως το σκληρό  φέτος πρέπει να δώσει κά-

τι καλύτερο ώστε να ενθαρρυνθεί η καλλι-
έργειά του και για την επόµενη χρονιά. Άλ-
λωστε παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπί-
ζουν και άλλες χώρες, που βλέπουν τις ε-
κτάσεις τους να µειώνονται. 

 Οι φήµες θέλουν τους Μύλους Λούλη να 
διαµορφώνουν την τιµή µε τις αγορές που 
κάνουν εκτός συµβολαίων και προς το πα-
ρόν δεν έχει ακουστεί κάτι από εκεί. Άλλω-
στε είναι ακόµη νωρίς δεδοµένης της οψί-
µησης της παραγωγής. Σηµειώνεται πως η 
τιµή που δίνουν οι Μύλοι Λούλη στα συµ-

βόλαια τους είναι στα 20 λεπτά ανά κιλό. 
Από την πλευρά της η Barilla θα ακολου-

θήσει την πολιτική που είχε και πέρυσι, η 
οποία δίνει µια ελάχιστη εγγυηµένη τιµή 
στα 20 λεπτά για επίπεδο ποιότητας 13,5% 
πρωτεΐνη και 21 λεπτά για πρωτεΐνη στο 
14%. Τα συµβόλαια αυτά αφορούν 25.000 
τόνους της ποικιλίας Svevo, σύµφωνα µε 
τα όσα ανέφερε στην Agrenda ο Κώστας 
Θεοχαρίδης, υπεύθυνος προµηθειών για 
τα εργοστάσια της εταιρείας στην Ελλάδα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι έµποροι, 
αν και έχουν λιγότερα στοκ, θα µπουν προ-
σεκτικά στ΄αλώνια µια που ακόµα δεν υ-
πάρχει ο µπούσουλας των εξαγωγών, ενώ 
συνοψίζοντας όλα δείχνουν πως τα υψη-
λά αποθέµατα των µύλων, θα αποτρέψουν 
από την πλευρά τους το κυνήγι των σιτα-
ριών στο χωράφι. 

Οι προϋποθέσεις για µια ανοδική πορεία των 
τιµών είναι ήδη διαµορφωµένες,. Άλλωστε 

υπάρχουν κίνητρα σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας του σκληρού για καλύτερες τιµές, ώστε να 
συνεχιστεί η καλλιέργεια σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ωστόσο γνώστες της αγοράς τοποθετούν την 
αύξηση των τιµών από το φθινόπωρο. 

Μεσοπρόθεσμα η αγορά  
δίνει ανοδικά σημάδια στο σκληρό
Προσεκτικά και χωρίς μεγάλη όρεξη θα μπούνε στ’αλώνια μύλοι και έμποροι

Χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς είναι 
οι υψηλές αποδόσεις, που στην Ελλάδα θα 
φτάσουν και το 30%, αλλά και οι µειωµένες 
εκτάσεις σε παγκόσµιο επίπεδο.

ΑΓΟΡΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟ 2019/20     

�25%

�19% �10%

�20%

+30% +3%

�25%�25%

�19% �10%�10%

�20%

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΗΠΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ∆ΟΣΗ  ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α +30% 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ +3%  
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Τα 15 λεπτά προκαταβολή 
το πρωί που έγιναν 20 λεπτά 
κλειστά στο χέρι το απόγευμα 
Υιοθετώντας την πολιτική των προκαταβολών 
και των ανοιχτών τιµών µε τις οποίες βολεύεται 
τα τελευταία χρόνια το ιδιωτικό εµπόριο, η διοί-
κηση της ΕΑΣ Τρικάλων ανακοίνωσε την Τρίτη 
4 Ιουνίου, παραλαβές µε προκαταβολή στα 15 
λεπτά για το σκληρό σιτάρι, στα 12 λεπτά για το 
µαλακό σιτάρι και στα 10 λεπτά για το κριθάρι. 
Λίγες ώρες αργότερα υποχρεώθηκε σε αναπρο-
σαρµογή της «προσφοράς» που ανακοίνωσε, 
µετά την οργή που εισέπραξε από τους αγρότες 
και την καταλυτική ανάρτηση του agronews.gr. 

Με επιστολή στο agronews.gr, η Ένωση δε-
σµεύεται ότι εκτός της προκαταβολής των 15 
λεπτών το κιλό για το σκληρό σιτάρι, δύναται 
να εφαρµόσει και άµµεση εκκαθάριση µε 20 
λεπτά το κιλό, κάτι το οποίο δεν αναφέρονταν 
στην πρώτη ανακοίνωση, µε βάση την οποία, η 
πρώτη κλειστή τιµή θα ανακοινώνονταν στο τέ-
λος Ιουνίου. Κατά τα λοιπά, δικαιολογείται και 
µε το παραπάνω η κριτική που ασκήθηκε στην 
οργάνωση, η τιµολογιακή πολιτική της οποίας 
δυσκολεύει τη θέση των παραγωγών.

 Στην πρώτη ανακοίνωση, ο αµφιλεγόµενος 
εδώ και χρόνια πρόεδρος της Ένωσης και πρω-
ταγωνιστής στο µόρφωµα που λέγεται ΣΑΣΟΕΕ, 
Αχιλλέας Λιούτας, διευκρινίζει ότι η Ένωση θα 
«κόψει» τιµή µέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ οι παρα-

γωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν τα 
σιτάρια τους µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου.

Οι αποφάσεις αυτές που τη δεδοµένη χρονι-
κή στιγµή, έρχονται να χαλάσουν το καλό κλίµα 
στην αγορά, υπονοµεύοντας τις τιµές παραγω-
γού, συναντούν την οργή των αγροτών και των 
λίγων συνεταιριστών που επιχειρούν αυτές τις 
µέρες να διαµορφώσουν τη δική τους «ζώνη ά-
µυνας» απέναντι στις σειρήνες της ηττοπάθειας.

Ζώνη άµυνας στα 20 λεπτά
Μια τέτοια περίπτωση δείχνει να είναι ο πρό-

εδρος της ΕΑΣ Βόλου Νικήτας Πρίντζος, ο οποί-
ος πριν από δέκα µέρες ανακοίνωσε παραλα-
βές στο σκληρό µε 20 λεπτά το κιλό. Ο ίδιος, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, δείχνει αποφασι-
σµένος να πείσει τα µέλη της οργάνωσης, ώστε 
να προχωρήσουν σε παραλαβές µε την ίδια τι-
µή –αφαιρουµένων των µεταφορικών- και από 
το νοµό Τρικάλων.

Σε ανάλογο κλίµα αναµένεται να κινηθούν 
αυτές τις µέρες και οι µικρότερες οργανώσεις 
του θεσσαλικού κάµπου, όπως είναι ο Συνεται-
ρισµός Νίκαιας, όπως και τρεις ακόµα µικρότε-
ροι συνεταιρισµοί (Χάλκης, Πλατυκάµπου και 
Κιλελέρ) που αποφάσισαν πριν από λίγες µέ-
ρες να συνεργασθούν για την παραλαβή των 
σιτηρών, ενισχύοντας κατά κάποιο τρόπο την 
διαπραγµατευτική θέση των παραγωγών. 

Από την πλευρά του η ΕΑΣ Τρικάλων έκρινε 
άδικη την κριτική υποστηρίζοντας στην επι-
στολή της «∆ε θεωρούµε καλή τιµή τα 20 λε-
πτά για το σκληρό σιτάρι. ∆εν φτάνει για να 
καλύψει τα έξοδα των παραγωγών και γι’ αυ-
τό βάζουµε τον πήχη για ψηλότερα. 

Βόρεια 
Αµερική

Έντονες βρο-
χοπτώσεις στη 
Βόρεια Αµερική 

προκάλεσαν 
ανησυχίες στις 

αγορές αναφορικά 
µε την ποιότητα 
της παραγωγής

Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Η παραγωγή 
σκληρού σίτου στην 
Ευρώπη αναµένεται 

να µειωθεί στο 
χαµηλότερο επίπεδο 
από το 2014-2015

Το κλίµα 
Οι αποφάσεις αυτές τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή, έρχονται να χαλάσουν 
το κλίµα που επιχειρείται 

να διαµορφωθεί στην αγορά 

Ανέβηκε 4% 
ο δείκτης τιμών 
σιτηρών του IGC 
Μπορεί η παγκόσµια παραγωγή 
σκληρού σιταριού να αυξήθηκε απότοµα 
κατά την περίοδο 2018-2019, όµως την 
επερχόµενη περίοδο η µείωση της 
παραγωγής σε παγκόσµιο επίπεδο 
θεωρείται δεδοµένη, µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση µάλιστα να βρίσκεται σε επίπεδα 
χαµηλότερα από αυτά του 2014-2015.
Την ίδια στιγµή, ο ∆είκτης Τιµών του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών (IGC) 
κατέγραψε άνοδο τις τελευταίες 
εβδοµάδες του Μαΐου της τάξης του 
4%, αντανακλώντας ανησυχίες που 
εκφράστηκαν στις χρηµατιστηριακές 
αγορές για την ποιότητα της 
παραγωγής στη Βόρεια Αµερική, λόγω 
έντονων βροχοπτώσεων, µε τις 
χρηµατιστηριακές τιµές να ακολουθούν 
ανοδική πορεία.
Σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, η 
Strategie Grains προβλέπει ότι η 
παγκόσµια παραγωγή σκληρού σιταριού 
το 2019/20, θα µειωθεί ως αποτέλεσµα 
των µικρότερων εκτάσεων που 
καλλιεργούνται στην Ευρώπη, τον 
Καναδά, τη Βόρεια Αµερική και την 
Τουρκία.
Στη Γαλλία, η παραγωγή 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.
Η Strategie Grains προβλέπει πως η 
περιοχή καλλιέργειας στις ΗΠΑ θα 
µειωθεί κατά περίπου 10% και αυτό 
υποστηρίζεται από το USDA, το οποίο 
προβλέπει επίσης πτώση. 

Χρηµατιστήρια
Στην τελευταία 

έκθεση του 
∆ιεθνούς Συµ-

βουλίου Σιτηρών, 
υπογραµµίζεται 

η ανοδική πορεία 
στα χρηµατιστήρια 

εµπορευµάτων

EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ



ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Εξοικονοµώ 
κατ’ οίκον ΙΙ
Στις 12 Ιουλίου θα ανοίξει 
η πλατφόρµα αιτήσεις για το 
νέο κύκλο υποβολών στο 
πρόγραµµα «Εξοικονόµηση 
Κατ’ Οίκον», µε το µέγιστο 
εισόδηµα στα κριτήρια 
ένταξης να ανεβαίνει από τα 
40.000 στα 80.000 ευρώ.
Η νέα φάση του 
προγράµµατος θα έχει 
προϋπολογισµό 270 εκατ. 
ευρώ για την κάλυψη 25.000 
κατοικιών.

 
Μέτρο 6.3 Μικρές 
εκµεταλλεύσεις
Ανοιχτή µέχρι τις 25 Ιουνίου 
είναι η πρόσκληση του 
Μέτρου 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, που 
παρέχει επιδότηση 14.000 
ευρώ. Συνολικός 
προϋπολογισµός του Μέτρου 
είναι 70 εκατ. ευρώ.

 
Βιολογική 
Κτηνοτροφία
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί 
πίνακες κατάταξης της 
Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
(Θεσσαλία και ∆υτική 
Ελλάδα), σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του υπουργείου. 
Όσοι δεν συµφωνούν µε τα 
ευρήµατα της αξιολόγησης 
µπορούν να καταθέσουν 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
ενδικοφανή προσφυγή, µέχρι 
τις 14 Ιουνίου στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα.

Συγκριτική μελέτη κόστους

Επιπλέον όφελος 750 ευρώ ανά 
στρέμμα στα ηλιακά θερμοκήπια

  Πολλά τα λειτουργικά για θερμάστρες ντίζελ   Απόσβεση σε λιγότερο από ένα έτος

Ξαφνικές αυξομειώσεις
στα μόρια των Βιολογικών 
Για αυθαίρετες αλλαγές της λίστας 
µοριοδότησης στο πρόγραµµα της 
Βιολογικής Γεωργίας, κάνει λόγω 
µερίδα βιοκαλλιεργητών οι οποί-
οι είδαν τη βαθµολογία τους να 
χαµηλώνει, µετά τη µοιρασιά των 
έξτρα κονδυλίων, και έτσι βρέθη-
καν εκτός της λίστας δικαιούχων. 

Το ζήτηµα είναι υπαρκτό και µά-
λιστα το αναγνωρίζουν ως «λά-
θος» υπάλληλοι από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα 
µε πληροφορίες, ωστόσο το ζήτη-
µα της αποκατάστασης της τάξης 
θα φέρει εκ νέους ανακατατάξεις 
στον τελικό πίνακα δικαιούχων. Ως 
εκ τούτου, οι πληροφορίες λένε ό-
τι µπορεί να πέσουν επιπλέον κον-
δύλια στο Μέτρο. «Είχα 74,81 µό-
ρια στην πρώτη κατάταξη και βλέ-
πω το όνοµά µου στη δεύτερη την 
µετά ενστάσεων, µε 69,81», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά βιοκαλλιερ-
γητής στην Agrenda, προσθέτοντας 
πως πλέον δεν υπάρχει δικαίωµα 
ένστασης, ενώ και από τα µελετη-
τικά γραφεία αδυνατούν να δώ-
σουν απάντηση για αυτή την πτώ-
ση στη βαθµολογία και ενηµερώ-
νουν µάλιστα πως «δεν είναι µε-

µονωµένο γεγονός».  
Όσον αφορά τα τεχνικά ζητήµα-

τα του Μέτρου, από το υπουργείο 
επισηµαίνονται τα εξής:

α) Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι 
της εν λόγω Απόφασης Ένταξης 
θα πρέπει να συνάψουν σύµβαση 
µε γεωπόνο σύµβουλο των κλά-
δων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολό-
γων Γεωπονίας και να κατατεθούν 
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ µέχρι και την 
31η Αυγούστου 2019. 

β) Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι 
της ∆ράσης 11.1.1 υποχρεούνται 
να συνάψουν σύµβαση µε Οργα-
νισµό Πιστοποίησης µέχρι και τις 
24 Ιουνίου 2019.

γ) ∆ιευκρινίζεται ότι τα αγροτε-
µάχια τα οποία σύµφωνα µε την 
ΕΑΕ του 2018 έχουν καλλιεργη-
θεί µε µη επιλέξιµες καλλιέργει-
ες και έχουν ενταχθεί στις δρά-
σεις, προκειµένου οι δικαιούχοι 
να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει 
κατά τα έτη εφαρµογής των δρά-
σεων να δηλωθούν στις ΕΑΕ, επι-
λέξιµες για ενίσχυση αροτραίες 
καλλιέργειες ή επιλέξιµες καλλι-
έργειες κηπευτικών.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρόσθετο όφελος 750 ευρώ ετησίως 
ανά στρέµµα υποστηρίζει πως µπο-
ρεί να αφήσει η εγκατάσταση παθη-
τικών ηλιακών συστηµάτων στα θερ-
µοκήπια ντοµάτας στην Κρήτη, µε-
λέτη κόστους από Σαουδάραβες, οι 
οποίοι ερευνούν για γεωπολιτικούς 
λόγους τα τελευταία χρόνια λύσεις 
ανανεώσιµης ενέργειας στον πρω-
τογενή τοµέα παραγωγής. 

Για τη σύγκριση χρησιµοποιήθη-
καν δύο άλλα συµβατικά συστήµα-
τα θέρµανσης: το παραδοσιακό α-
ντιπαγετικό σύστηµα και οι θερµά-
στρες ντίζελ, µε µοντέλα εκτίµησης 
της κάθε µεθόδου θέρµανσης να µε-
τράνε διαφορές στην τιµή παραγω-
γού, πρωίµιση παραγωγής, κόστος 
επένδυσης, λειτουργικά κόστη και 
εξοικονόµιση ενέργειας.  

Κατά τους µελετητές, στα απο-
τελέσµατα φαίνεται πως ο αγρό-
της που καλλιεργεί πρώιµες ανοι-

ξιάτικες ποικιλίες ντοµάτας µε το 
παθητικό ηλιακό σύστηµα, θα έ-
χει ετήσιο όφελος 750 ευρώ για 
κάθε ένα στρέµµα καλλιέργειας. 

Μάλιστα η περίοδος απόσβεσης 
της επένδυσης, σύµφωνα πάντα 
µε τη µελέτη, είναι λιγότερο από 
ένα έτος. Επιπλέον αποτελεί µία 
αποτελεσµατική µέθοδο ενεργει-
ακής εξοικονόµισης, καθώς η κα-
τανάλωση καυσίµων πέφτει κατά 
20 φορές κάτω, σε σχέση µε τις 
θερµάστρες ντίζελ. Από την άλ-
λη, η επένδυση σε ένα θερµοκή-
πιο µε θερµάστρες ντίζελ σε σχέ-
ση µε ένα αντιπαγετικό σύστηµα 
δεν είναι επικερδής, µε την από-
σβεση της επένδυσης να θεωρεί-
ται πως είναι πάνω από µία 5ετία, 
και το ρίσκο να ανεβαίνει σηµαντι-
κά. Εξαίρεση εδώ αφορά την ποι-
κιλία Arietta, λόγω κυρίως της δι-
αφοράς στην παραγωγή, που επι-
τρέπει υψηλότερα ετήσια έσοδα. 

Σηµειώνεται εδώ από τον οικο-
νοµολόγο, ότι το ηλιακό σύστη-
µα διαφέρει σε σχέση µε το κό-
στος της αρχικής επένδυσης από 
τη θερµάστρα ντίζελ (17% λιγότε-
ρο) ενώ κοστίζει κάτι παραπάνω 
σε σχέση µε το αντιπαγετικό σύ-
στηµα. Τα λειτουργικά κόστη λό-
γω εξοικονόµισης καυσίµου πά-
ντως είναι λιγότερα κατά 13% σε 
σχέση µε το σύστηµα ντίζελ και 
63% σε σχέση µε το αντιπαγετικό. 

Όσον αφορά την παραγωγή, το 
θερµοκήπιο µε παραδοσιακό αντι-
παγετικό σύστηµα είχε την χαµη-
λότερη ετήσια µέση παραγωγή για 
την τοµάτα, που οφειλόταν σε ανε-
παρκή θέρµανση που δεν διατη-
ρούσε οµοιόµορφη θερµοκρασία. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

�17%
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΝΤΙΖΕΛ

�13%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΝΤΙΖΕΛ

750
ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

 ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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Nέος σύμμαχος από 
τη Medilco Hellas 
για τον Έλληνα 
παραγωγό 
Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις και τα αποδεικτικά του Polysulphate 
0-0-14+17CaO+6MgO+48SO3 από τους ειδικούς στη θρέψη 
σε όλη την Ελλάδα. H τελευταία τεχνική ενηµέρωση πραγ-
µατοποιήθηκε στην Κοζάνη για το νέο φυσικό, κοκκώδες 
λίπασµα µε τέσσερα θρεπτικά στοιχεία που είναι κατάλλη-
λο για όλες τις καλλιέργειες, ακόµα και τις βιολογικές και 
έχουν στη διάθεση τους πλέον και οι Έλληνες παραγωγοί.

Στην παρουσίαση µε µεγάλη συµµετοχή παραγωγών ανα-
λύθηκαν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα του µοναδικού αυτού 
φυσικού λιπάσµατος που εφαρµόζεται στη βασική λίπανση, 
καθώς και τα οφέλη σε ποσοτικά (αύξηση απόδοσης έως και 
40%) και ποιοτικά χαρακτηριστικά (αντιµετώπιση σχισίµατος 
καρπών σε κεράσια, µεγαλύτερο µήκος ινών στο βαµβάκι, 
κλπ), σε πλήθος καλλιεργειών όπως πατάτα, κρεµµύδι, µη-
δική, αραβόσιτο, τοµάτα και οπωροφόρα.

H Αγγελική Μελετίου, Chief Agronomist της Medilco Hellas 
εξηγεί τα οφέλη του Polysulphate 0-0-14+17CaO+6MgO+48SO3

Σύµµαχος της πατάτας το Polysulphate 
Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος του Polysulphate στη 

θρέψη και την απόδοση της πατάτας, καθώς ενισχύει την κον-
δυλοποίηση αλλά βελτιώνει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των κονδύλων. ∆ιανύοντας ήδη τον πρώτο µήνα από την ε-
φαρµογή του σε αποδεικτικό αγρό στην περιοχή της Κοζά-
νης, όπου εφαρµόζεται το εξειδικευµένο πρόγραµµα θρέψης 
της Medilco Hellas για την πατάτα, η ανάπτυξη των φυτών 
είναι πολύ καλή και αναµένονται τα αποτελέσµατα της συ-
γκοµιδής. Σηµειώνεται πως ο ειδικός επιβλέπων Γεωπόνος 

της ICL Fertilizers από το 
Ισραήλ επιβλέπει τον α-
ποδεικτικό αγρό.

Η Medilco Hellas στη-
ρίζει συνεχώς τους αγρό-

τες µε συνεχείς εκπαιδεύσεις, τεχνικές παρουσιάσεις και ε-
νηµέρωση για τις σύγχρονες τάσεις στον τοµέα της θρέψης 
των φυτών. 

Το τεχνικό επιτελείο της εταιρείας, σε συνεργασία µε ε-
ξειδικευµένους γεωπόνους της ICL Specialty Fertilizers α-
πό το Ισραήλ και την Ολλανδία είναι συνεχώς δίπλα στον 
Έλληνα καλλιεργητή παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις 
θρέψης σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μία ενιαία πλατφόρµα καλλιεργητικών πλη-
ροφοριών διαµορφωµένη από τους κατα-
σκευστές µηχανηµάτων θα κάνει διαθέσι-
µη σε όλους τους επισκέπτες της αγρότες η 
διοργανώτρια αρχή της Agritechnica, DLG. 
Πρόκειται για την πρώτη ενιαία προσπάθεια 
κατασκευαστών αγροτικών µηχανηµάτων να 
υπάρξει ουσιαστικά µία βάση δεδοµένων ό-
που οι συντελεστές του πρωτογενή τοµέα 
να µπορούν να έχουν άµεσα πρόσβαση σε 
συµβουλές από ειδικούς για κάθε ζήτηµα 

που αφορά τις εκµεταλλεύσεις τους. Ονο-
µάζεται Acre of Knowledge, δηλαδή σε ε-
λεύθερη µετάφραση «Στρέµµα της Γνώσης» 
και θα περιλαµβάνει τοµείς ειδίκευσης α-
νά κατασκευαστή, που θα περιλαµβάνουν:

 Απλές µεθόδους ανάλυσης εδάφους 
και ανίχνευσης ασθενειών.

 Βελτίωση των συστηµάτων άροσης και 
σποράς για καλύτερη εγκατάσταση των 
καλλιεργειών.

 Αρχές φυτοπροστασίας για την καλύ-
τερη υγεία των φυτών και την ασφάλεια 
των χειριστών.

Όλη η τεχνογνωσία 
των κατασκευαστών 
σε μία πλατφόρμα   
Την συμβουλευτική εφαρμογή για αγρότες «Στρέμμα 
της Γνώσης» λανσάρουν οι εκθέτες της Agritechnica
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Στις Σέρρες το έκτο 
Syngenta Family
Η Syngenta για 3 συνεχόµενη χρονιά, πραγµατοποίησε στις 
Σέρρες στις 17 Μαΐου, το 6 σεµινάριο του Syngenta Family. 
Το Syngenta Family είναι ένα καινοτόµο πρόγραµµα της 
Syngenta µε στόχο την κατάρτιση της νέας γενιάς των συ-
νεργατών µας, προσφέροντας τους εµπειρίες και γνώσεις 
για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων τους.

Η εκπαίδευση περιλάµβανε δυο θεµατικές ενότητες, ξε-
νάγηση στο καθετοποιηµένο εργοστάσιο παραγωγής βιο-
ντίζελ της Φυτοενέργειας και επίσκεψη σε πειραµατικά χω-
ράφια της Syngenta.

Το σεµινάριο ξεκίνησε στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
της Φυτοενέργειας µε τη συµµετοχή των νέων γεωπόνων να 

ξεπερνά τα 50 άτοµα. Ο 
κ. Κώστας Οικονοµίδης, 
∆ιευθυντής Marketing 
τους καλωσόρισε στο 
χώρο και οι κύριοι Γα-

βρανίδης Οδυσσέας και Σουντουρλης Μιχάλης τους ενη-
µέρωσαν σχετικά µε την διαδικασία που ακολουθούν για 
την παραγωγή βιοντίζελ από ελαιούχους σπόρους καθώς 
και για την εµπορία και αποθήκευση δηµητριακών και ε-
λαιούχων σπόρων.

Στη συνέχεια, οι συνεργάτες µας επισκέφτηκαν τους πει-
ραµατικούς αγρούς της Syngenta όπου οι γεωπόνοι της 
Syngenta, ∆. Βλαχάκης, Π. Μπουδουρίδης, Π. Κωστίκας, Ρ. 
Λάµπρου, Ι. Τέζας και Χ. Πλατής, τους ενηµέρωσαν για τις 
νέες τεχνολογίες υβριδίων και λύσεων φυτοπροστασίας η-
λίανθου καθώς και για τις νεότερες εξελίξεις στα σιτηρά και 
τις ενεργειακές καλλιέργειες. To Syngenta Family, απέδει-
ξε για ακόµη µια φορά ότι συνεχίζει δυναµικά το εκπαιδευ-
τικό του ταξίδι, προσφέροντας ακόµη περισσότερες εµπει-
ρίες και γνώσεις, φέρνοντας πιο κοντά τη νέα γενιά των συ-
νεργατών µας µε τους γεωπόνους της Syngenta.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
MARKETING SPECIALIST

 Μείωση των απωλειών νερού µέσω βελ-
τιωµένης διαχείρισης των πόρων.

 Συµβουλές σχετικά µε τη διαχείριση 
των θρεπτικών συστατικών και την τεχνο-
λογία εφαρµογής τους.

 Τεχνολογία συγκοµιδής και προ-
συγκοµιδής για τη µείωση των απωλειών 
στις αποδόσεις.

 Ποιοτικά πρότυπα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά και της αύξησης 
των εσόδων.

Απώλεια γόνιµου εδάφους, χαµηλής ποι-
ότητας σπόροι, κακιές φυτοπροστατευτικές 
τεχνικές, έλειψη νερού και υψηλή απώλεια 
παραγωγής, είναι ζητήµατα που επηρεά-
ζουν µία µεγάλη µερίδα περιοχών του κό-
σµου, σηµειώνουν οι διοργανωτές. Το Acre 
of Knowledge λοιπόν έχει ως σκοπό να α-

νεβάσει στη «σκηνή» εταιρείες µηχανηµά-
των και ιδρύµατα που θα προσφέρουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται, να δώσουν 
τις δικές τους ιδέες και γενικότερα να µπο-
ρέσουν να βελτιώσουν το µάνατζµεντ των 
εκµεταλλεύσεων. 

Η διοργανώτρια αρχή, DLG, αναφέρει 
πως η συµµετοχή στην πλατφόρµα θα δώ-
σει επίσης την ευκαιρία στους εκθέτες να 
µπουν ουσιαστικά σε έναν γόνιµο διάλογο 
µε τον επισκέπτη, παρουσιάζοντάς του ιδέ-
ες και νέα κόνσεπτ µέσω µίας υψηλού κύ-
ρους και επίσηµης πλατφόρµας που θα α-
πευθύνεται σε κάθε αγρότη παγκοσµίως.

Η συγκεκριµένη πλατφόρµα θα είναι µέ-
ρος της έκθεσης για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του της Agritechnica  που θα διεξαχθεί 
στο Αννόβερο 10-16 Νοεµβρίου. ∆ύο χρό-
νια πριν, η συγκεκριµένη έκθεση έφερε κο-
ντά 458.000 επισκέπτες.

Η νέα πρωτοβουλία ευθυγραµµίζεται µε 
το κατευθυντήριο θέµα της Agritechnica 
για το 2019, «Η παγκόσµια γεωργία - τοπι-
κή ευθύνη», που έχει επιλεγεί για να κα-
τευθύνει τους επισκέπτες προς το µοντέλο 
της βιωσιµότητας µε τη χρήση τεχνολογι-
ών που προσαρµόζονται στις τοπικές συν-
θήκες που συναντώνται σε όλο τον κόσµο.

Νέοι ρόλοι
Το Acre of Knowledge έχει ως σκοπό 
να ανεβάσει στη «σκηνή» εταιρείες 

µηχανηµάτων και ιδρύµατα 
σε συµβουλευτικό ρόλο
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Η γνώμη δεν 
σημαίνει γνώση

  ∆ιαχρονικό: Γνώµην δύνανται να 
έχουν άπαντες, γνώσιν για να έχουν 
γνώµην έχουν; Πλάτων

  Παραγωγή: Εκείνα τα κράτη που 
δεν παράγουν, που δεν καλύπτουν τις 
βασικές ανάγκες τους, που εισάγουν 
περισσότερα από όσα εξάγουν, που 
ξεπουλούν τους φυσικούς πόρους και 
τις επιχειρήσεις τους, καθώς επίσης που 
δεν προστατεύουν τα εδάφη και τον 
υπόγειο πλούτο τους έχοντας οδηγηθεί 
ύπουλα στη χρεοκοπία, είναι 
καταδικασµένα να εξαφανιστούν – ενώ 
πρόκειται για µία διαδικασία που έχει 
ήδη ξεκινήσει στην πατρίδα µας και που 
θα διαρκέσει φυσικά αρκετά, ενώ από 
ένα χρονικό σηµείο και µετά είναι µη 
αναστρέψιµη. Το χρονικό αυτό σηµείο 
απέχει ακόµη, αλλά όχι πολύ. Β. 
Βιλιάρδος. analyst.gr, 31/5/2019.

  ∆έντρα: Η 
υιοθέτηση ενός 
δέντρου είναι 
ένας κοµψός 
τρόπος για να 
αναγνωρίσετε ότι 
ένα δέντρο θα 
ενισχύσει κατά 

κάποιο τρόπο την ποιότητα ζωής σας, 
είτε σε καθηµερινή βάση είτε σε µία 
µόνο φορά. Η συµµετοχή σε αυτό το 
πρόγραµµα δίνει σε εσάς ή την οµάδα 
σας την ευκαιρία να συµµετάσχετε σε 
µια κοινότητα δέντρων , οι οποίοι 
αναγνωρίζουν τα οφέλη και την 
οµορφιά που µας παρέχουν τα δέντρα. 
Adopt-a-Tree and the Million Gallon 
Challenge. peegep.gr, 24/5/2019.

  Χοιρινά; : Η αύξηση της τιµής του 
χοιρινού (λόγω θανάτωσης χοιρινών 
από εξάπλωση της Αφρικανικής 
Πανώλης των Χοίρων στην Κίνα) και τη 
συνακόλουθη τεράστια αύξηση της 
κινεζικής ζήτησης για εισαγωγές, πιέζει 
αφόρητα τους παραγωγούς αλλαντικών. 
Οι Γάλλοι αλλαντοποιοί (FICT) 
προειδοποιούν και για πτωχεύσεις στον 
κλάδο. Οι τιµές αυξήθηκαν στη Γαλλία 
24% από αρχές Μαρτίου. Στη Γαλλία οι 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ προµηθευτών 
και λιανεµπορίου γίνονται µια φορά το 
χρόνο, στα τέλη Φεβρουαρίου. 
«Αναµένουµε ότι η κρίση θα διαρκέσει 
επειδή η κατάσταση δεν είναι υπό 
έλεγχο στην Κίνα και θα χρειαστεί 
χρόνος (χρόνια! …) για να ισορροπήσει».  
Reuters, 28/5/2019.

         *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η µετάβαση στη χορτοφαγική διατροφή 
«δεν είναι τόσο απλή όσο προηγουµέ-
νως θεωρούσαµε», δηλώνει ο ∆ρ Ilkka 
Leinonen, από το αγροτικό κολλέγιο της 
Σκωτίας, κύριος συγγραφέας νέας µε-
λέτης σχετικά µε τη βιωσιµότητα της ε-
πέκτασης της χορτοφαγίας. 

Αυτή η δυσκολία προκύπτει καθώς ο 
κόσµος θα πρέπει να διευρύνει την πα-
ραγωγή κυρίως της φυτικής λυσίνης, 
που σηµαίνει τεράστια αύξηση της πα-
ραγωγής σόγιας. Η λυσίνη είναι στην 
ουσία η πηγή της πρωτεϊνης από τα φυ-
τά, καθώς αποτελεί ένα από τα απαραί-
τητα αµινοξέα (δοµικά στοιχεία πρωτε-
ϊνών) για τη διατροφή του ανθρώπου 
και η νέα µελέτη αποδεικνύει τη σηµα-
σία της βιώσιµης προµήθειάς της, αν 
είναι επιθυµητή η αύξηση της ποσό-
τητας των χορτοφαγικών προϊόντων. 

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει πως 
η τρέχουσα παραγωγή φυτικής λυσί-
νης που µπορεί να θεωρηθεί αντικα-
ταστάτης της λυσίνης ζωικής προέ-
λευσης, προκύπτει κατά το µεγαλύτε-
ρο µέρος από τη σόγια, που καλλιερ-
γείται και εισάγεται από µικρό αριθµό 
χωρών και η διεύρυνση της προσφο-
ράς της θα σήµαινε αύξηση της παρα-
γωγής σόγιας έξω από τις σηµερινές 
κύριες περιοχές παραγωγής της στη 
Βραζιλία, τις ΗΠΑ και την Αργεντινή.

Οι δυνατότητες πλήρους αντικατά-
στασης των ζωικών πρωτεϊνών στη δι-
ατροφή του ανθρώπου είναι «περιορι-
σµένες» και θα απαιτούν «σηµαντικές 
αλλαγές» στη δοµή των παγκόσµιων 
γεωργικών συστηµάτων διατροφής, α-
ναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευ-
να, που δηµοσιεύθηκε στο Frontiers in 
Sustainable Food Systems. Αυτό προ-
κύπτει είτε λόγω ανάγκης επέκτασης 
της σόγιας, ή βελτίωσης άλλων οσπριο-
ειδών πρωτεϊνούχων καλλιεργειών -ό-
πως τα φασόλια και τα µπιζέλια- που έ-
χουν περιεκτικότητα σε λυσίνη πέντε 
φορές µικρότερη από τη σόγια.

Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι 
η λήψη φυτικής λυσίνης από πηγές 
που δεν χρησιµοποιούνται επί του 

παρόντος για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο (όπως ελαιούχοι σπόροι) ή 
την παρασκευή λυσίνης από µη τυπο-
ποιηµένες πηγές φυτικής προέλευ-
σης, όπως η παρασιτοκαλλιέργεια.

Όλες αυτές οι επιλογές απαιτούν 
σηµαντικές αλλαγές στη δοµή της 
παγκόσµιας γεωργικής παραγωγής 
και αντιµετωπίζουν τα εµπόδια που 
συνδέονται µε τα τρέχοντα συστήµα-
τα γεωργικών τροφίµων.

«Ορισµένες από αυτές τις επιλογές 
µπορεί επίσης να έχουν συνέπειες στη 
χρήση της γεωργικής γης, επειδή οι ε-
ναλλακτικές καλλιέργειες θα χρειάζο-
νταν πολύ µεγαλύτερη έκταση για να 
παράγουν την ίδια ποσότητα λυσίνης 
µε τη σόγια», δήλωσε ο ∆ρ Leinonen.

Σόγια ή όσπρια οι επιλογές 
για την κάλυψη των αναγκών 
της χορτοφαγίας που έχει 
καθιερωθεί Αλλαγές στα παγκόσμια γεωργικά 

συστήματα θα επιφέρει η τάση εξάπλωσης 
των ιδιαίτερων συνηθειών διατροφής

Περαιτέρω έρευνα αγοράς για προϊόντα 
vegan κάνει η αλυσίδα φαστ-φουντ.

Τα McDonald’s εξετάζουν την υιοθέτηση 
προϊόντων για την προσέλκυση χορτοφάγων

«Ο γίγαντας του fast food ενδιαφέρεται για τη vegan αγορά και εξετάζει την 
προσφορά ποικίλων επιλογών της διατροφικής τάσης» ανέφερε σε δηλώσεις 
του ο διευθύνων σύµβουλος της McDonald’s, Steve Easterbrook, σε 
συνέντευξή του στο CNBC. Ο S. Easterbrook αναγνωρίζει ότι η προσθήκη 
επιλογών βασισµένων σε φυτικά προϊόντα θα ενισχύσει τις πωλήσεις, αλλά 
τονίζει ότι πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα αγοράς, καθώς χρειάζονται 
πληροφορίες σχετικά µε το ποιά θα είναι η βάση πελατών για τέτοια προϊόντα, 
αν πρόκειται για υπάρχοντες πελάτες ή για µια νέα πελατειακή βάση. 
∆ηλώνει µάλιστα ότι η τάση δεν είναι παροδική, αλλά χρειάζεται περαιτέρω 
επιβεβαίωση ως προς το αν θα διατηρηθεί η τρέχουσα µόδα. Κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης των µετόχων της περασµένης εβδοµάδας, 
η εταιρεία δήλωσε ότι παρακολουθεί την αγορά των φυτικών προϊόντων.

Για να µείνει
 Η τάση της 

χορτοφαγίας 
δεν είναι 
παροδική, 

λένε από τα 
McDonald’s

∆υσκολίες
Οι δυνατότητες 
πλήρους αντι-
κατάστασης 
των ζωικών 
πρωτεϊνών 

είναι περιορι-
σµένες

Σόγια
Η τρέχουσα 
παραγωγή 

φυτικής λυσί-
νης προέρχεται 
κυρίως από τη 

σόγια
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Η παρουσία των κρασιών της Μολ-
δαβίας έκλεψε την παράσταση, στην  
έκθεση World bulk Wine Exhibition 
Asia, µία διοργάνωση µέσω της ο-
ποίας η Κίνα «κλείνει» συµφωνίες 
για το 80% των χύδην οίνων προς 
εισαγωγή. Με ένα από τα µεγαλύτε-
ρα περίπτερα (µε την ίδια επιφάνεια 
µε εκείνο της Αργεντινής), αντιπρο-
σωπεία της Μολδαβίας είχε ισχυρή 
παρουσία αλλά και πολύ χαµηλές τι-
µές, γεγονός που δελέασε ιδιαίτερα 
τους Κινέζους αγοραστές.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει η ΚΕ-
ΟΣΟΕ, µε 25 ευρώ ανά χιλιόλιτρο το 
Cabernet Sauvignon, κάνει την µολ-
δαβική προέλευση αναµφισβήτητα 
την πιο δελεαστική προσφορά της 
έκθεσης. Αυτή η χαµηλή τιµή συνδέ-
εται βεβαίως µε τη συγκοµιδή πολύ 
µεγάλου όγκου το 2019, η µεγαλύ-
τερη στα τελευταία δέκα χρόνια (1,9 
εκατοµµύρια εκατόλιτρα). Αλλά ακό-
µη και αν είναι κυκλική η παραγω-
γή, οι Χιλιανοί και οι Ισπανοί γνωρί-
ζουν ότι πρέπει τώρα να αντιµετωπί-
σουν αυτόν τον νέο αµφισβητία, ο ο-
ποίος θα µπορούσε να ανακατατάξει 
το χάρτη της χύδην αγοράς τα επόµε-
να χρόνια. Η ποιότητα των προϊόντων 
είναι, σύµφωνα µε πολλούς παράγο-
ντες, τέλεια ευθυγραµµισµένη µε τις 
προσδοκίες της αγοράς. Σηµειώνεται 
εδώ πως η Κίνα εισήγαγε χύµα 176 
εκατοµµύρια λίτρα κρασιού το 2018.

Μεγάλες συµβάσεις από την πρώτη 
µέρα έκλεισε η Κίνα

Παρόλα αυτά, στην έκθεση Χιλή και 
Ισπανία υπέγραψαν µε την Κίνα µε-
γάλες συµβάσεις από την πρώτη µέ-
ρα, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ. 

Το προφίλ των κρασιών έχει χαρα-
κτηριστικά τον υψηλό βαθµό αλκοόλ 
και την καλή ένταση χρώµατος. ∆ύο 
χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν 

στους επαγγελµατίες της Κίνας να 
βελτιώσουν τα εγχώρια κρασιά µε συ-
νοινοποίηση. Το φρουτώδες άρωµα, 
η χαµηλή πικρότητα και χαµηλή πα-
ρουσία τανινών, αποτελούν το νικη-
τήριο τρίο που ευχαριστούν τους ου-
ρανίσκους των αγοραστών.

Όσον αφορά τα γενικότερα στοι-
χεία της διοργάνωσης, στους διαδρό-
µους της έκθεσης World Wine Bulk 
Exhibition, οι επισκέπτες ήταν πολυ-
άριθµοι και τα περίπτερα ήταν γεµά-
τα από πιθανούς αγοραστές. Η έκθε-
ση παρουσίασε περίπου 140 εκθέτες 
από τη Χιλή, την Αργεντινή, την Ιτα-
λία, την Ισπανία, τη Μολδαβία, την Αυ-
στραλία, τη Νότια Αφρική και τη Γαλ-
λία. Συνολικά, αντιπροσωπεύτηκαν 
20 χώρες παραγωγής 208 συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις και οινοποιεία. 

Σφήνα σε Ισπανία και Χιλή
μπαίνει η Μολδαβία στην
παγκόσμια αγορά χύδην οίνου  

Μέλος της ευρωπαΐκης ομάδας 
πίεσης για το κρασί CEVI ο ΣΜΟΕ
Την αποδοχή και ένταξή του ως 
πλήρες µέλος στην Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία των Ανεξάρτητων 
Οινοποιών (European Federation 
of Independent Winegrowers, 
CEVI), ανακοίνωσε την περασµέ-
νη εβδοµάδα ο Σύνδεσµος Μι-
κρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ)

Η CEVI αποτελεί έναν διεθνή 
οργανισµό που αντιπροσωπεύ-
ει τους ανεξάρτητους Ευρωπαί-
ους οινοποιούς, έχει µέλη α-
πό όλη τη «Γηραιά Ήπειρο» και 
προωθεί τα συµφέροντα των µι-
κρών αµπελοκαλλιεργητών και 
οινοποιών αλλά και των κατα-
ναλωτών.

Στην πρόσφατη σύνοδο τον 
περασµένο Μάιο στη Βουλγα-
ρία συζητήθηκαν και αποφασί-
στηκαν σηµαντικά θέµατα που 
απασχολούν τον αµπελοοινι-
κό κλάδο, σύµφωνα µε την α-
νακοίνωση. Τέτοια είναι η νέα 
ΚΑΠ και οι επιπτώσεις της στον 
αµπελοοινικό τοµέα και  η υ-
ποχρεωτική αναγραφή των δι-
ατροφικών στοιχείων στην ετι-
κέτα του κρασιού.

Μάλιστα η CEVI πέτυχε τη δυ-
νατότητα σάρωσης µε QR-Code, 

ώστε να µπορεί ο καταναλωτής 
να ανοίξει ένα αρχείο online 
και να έχει πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες.

Επιπλέον τη συνάντηση των 
µελών της CEVI απασχόλησε το 
αίτηµα για µειωµένους τελωνει-
ακούς δασµούς για µικρά οινο-
ποιεία (κάτω των 100 τόνων), 
ώστε να διευκολυνθούν στην 
πώληση των προϊόντων τους. 
Παράλληλα τα µέλη συζήτησαν 
σχετικά µε τα νέα όρια χρήσης 
χαλκού, τα οποία πλέον τίθενται 
στα 4 κιλά ανά εκτάριο ανά έ-
τος (δηλαδή 400 γραµµάρια α-
νά στρέµµα). Η ρύθµιση ισχύει 
για 7 χρόνια.

Εξασφαλίστηκε επιπλέον η συµ-
µετοχή των µελών της CEVI σε δι-
εθνείς εκθέσεις, όπως Prowein, 
London Wine Fair κλπ. Αλλά και 
θέµατα σχετικά µε πωλήσεις α-
πό απόσταση (distant sales), έ-
να θέµα που απασχολεί πολλά 
µικρά οινοποιεία που θέλουν να 
αυξήσουν το ποσοστό των εξα-
γωγών τους. Ας σηµειωθεί τέ-
λος πως το ΣΜΟΕ και την Ελλά-
δα εκπροσώπησε ο πρόεδρος του 
Συνδέσµου, Θάνος Ντούγκος.

Το Attica 
Wine and Food 
Experience στο 
διαδίκτυο
Το «Attica Wine and 
Food Experience» 
αποτελεί µια συνέργεια 
επαγγελµατιών από 
τους κλάδους του 
οίνου, της 
γαστρονοµίας και του 
τουρισµού. Στη νέα 
ιστοσελίδα του 
δικτύου, awafe.gr, οι 
ενδιαφερόµενοι 
επισκέπτες αλλά και 
επαγγελµατίες του 
τουρισµού µπορούν να 
βρουν προτάσεις για 
επισκέψεις στα 
οινοποιεία του δικτύου 
και ολοκληρωµένα 
τουριστικά πακέτα, τα 
οποία συνδυάζουν την 
οινική γευσιγνωσία µε 
τη τοπική γαστρονοµία 
και τις δραστηριότητες 
πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Η Κίνα το 2018 εισήγαγε χύµα 

176 εκατοµµύρια λίτρα κρασιού.

∆ασµοί
Τη συνάντηση των 
µελών της CEVI 

απασχόλησε το αίτηµα 
για µειωµένους τελω-
νειακούς δασµούς για 
µικρά οινοποιεία κάτω 

των 100 τόνων
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Μητάτο Φάρμα Μανιταριών

Το μανιτάρι έγινε 
στην Ξάνθη γύρος 
και καφές εσπρέσο
Με 14 διαφορετικούς κωδικούς, ένα θερμοκήπιο 800 τ.μ. 
βγάζει από το μανιτάρι ένα ολόκληρο μπουκέτο γεύσεων  

 Επένδυση
Νέα θερµοκήπια τύπου 

τούνελ, συνολικής 
επιφάνειας 800 τ.µ., 
για την αύξηση της 
δυναµικότητάς της 
από 8-9 τόνους το 

µήνα σε 14 τόνους θα 
εγκαταστήσει εντός 

Ιουλίου 
η εταιρεία Η εµπορική διάθεση των 

προϊόντων γίνεται κυρίως σε  
δίκτυο καταστηµάτων στην 
Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη.

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Γύρος µανιταριού, µανιταρο-
κιµάς, µανιτάρια φρέσκα και 
αποξηραµένα, µαριναρισµέ-
να µε ελαιόλαδο Μαρώνει-
ας, ξίδι, διάφορα µυρωδικά 
και µαύρη τρούφα, µανιτάρι 
γλυκό κουταλιού, µε γεύση 
εσπρέσο για τους λάτρεις του καφέ και πλέον και 
µανιτάρι «κροκέτα» και «φλογέρα».

Το… µενού της «Μητάτο Φάρµα Μανιταριών 
Ξάνθης» είναι για όλα τα γευστικά γούστα, περι-
λαµβάνει, αισίως 14 διαφορετικούς, και κυρίως 
ευφάνταστους, κωδικούς προϊόντων µε βάση το 
µανιτάρι πλευρώτους και η λίστα των καινοτόµων 
ιδεών, ποιος ξέρει που θα σταµατήσει.

Όπως στα «Μητάτα» της ρωµαϊκής αυτοκρα-
τορίας, τα κτήρια, δηλαδή, που είχαν χτιστεί ε-
πί της αρχαίας Εγνατίας οδού και αποτελούσαν 
τους σταθµούς ανάπαυσης των ταξιδιωτών, έτσι 
και στο σύγχρονο «Μητάτο Φάρµα Μανιταριών 

Ξάνθης», που βρίσκεται στο 
χωριό Σούνιο, ιθύνων νους 
του όλου… οικοδοµήµατος, 
είναι ένας µηχανικός.

«Επιλέξαµε να στήσουµε τη 
Φάρµα στο Σούνιο γιατί διαπι-
στώσαµε ότι υπάρχει κατάλλη-
λο µικροπεριβάλλον για την 
ανάπτυξη του µανιταριού, µε 
συνεχή αέρα, αρκετή υγρα-

σία και λίγη ζέστη», εξηγεί στην Agrenda ο Πα-
ράσχος Ευστρατίου ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 
προσθέτοντας ότι η επιχείρηση διαθέτει θερµο-
κήπιο 800 τ.µ., διπλής επικάλυψης µε µόνωση 
και όλο το σύγχρονο εξοπλισµό και µε δυναµι-
κότητα 2,5-3 τόνων µανιταριού την εβδοµάδα.

Η ανάπτυξη που γνωρίζει σταδιακά η επιχεί-
ρηση, όµως, οδηγεί σε νέες επενδύσεις. «Αντικα-
θιστούµε µε νέα θερµοκήπια τύπου τούνελ, συ-
νολικής επιφάνειας 800 τ.µ., πολύ πιο σύγχρο-
να τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις µε σκοπό να 
αυξήσουµε τη δυναµικότητά µας από 8-9 τόνους 
το µήνα σε 14 τόνους» τονίζει ο κ. Ευστρατίου.

Ο πολιτικός µηχανικός Παράσχος Ευστρατίου από το 2010 και εντεύθεν 
έκανε δεύτερο επάγγελµα το πάθος του για τα µανιτάρια, το οποίο, 
χρόνο µε το χρόνο, εκτοπίζει το βασικό του, αυτό του µηχανικού.

Παράσχος Ευστρατίου
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Τα προϊόντα της επιχείρηση κυκλο-
φορούν όλα κάτω από το brand 
name «Μητάτο Φάρµα Μανιτα-
ριών Ξάνθης» κι αυτή τη στιγµή 
το «µπουκέτο» που προσφέρεται 
στην αγορά περιλαµβάνει 14 κω-
δικούς προϊόντων, µε τελευταία… 
άφιξη, πριν από περίπου 15 ηµέ-
ρες, το γύρο από µανιτάρι µε τσι-
µένι, που θέλει να αποτελέσει τη 
«vegetarian» αντιπρόταση στον 
κλασσικό γύρο από χοιρινό κρέας

Στις αρχές Μαρτίου επίσης, η 
Φάρµα έριξε στην αγορά και την 
κροκέτα και τη φλογέρα από µα-
νιτάρι, µε επικάλυψη νυφάδες κα-
λαµποκιού, καβουρδισµένο κρεµ-
µύδι, κόκκινο γλυκό πιπέρι και 
σουσάµι. Η ευρεία γκάµα προϊό-
ντων της Φάρµας, περιλαµβάνει, 
επίσης, φρέσκο µανιτάρι, αποξη-
ραµένο, µαριναρισµένο σε µυλό-
ξιδο, µε καρότο, σέλερι και λίγο 
µαύρη τρούφα σε ελαιόλαδο, πέ-
στο µε µανιτάρι πλευρώτους, κα-
ρύδι και σκόρδο, κρικάκι, ένα ζυ-
µαρικό σε σχήµα µικρού δαχτυλι-
διού µε παντζάρι, σπανάκι, µελάνι 
σουπιάς, µανιτορακιµά και κους 

κους µε µανιταροκιµά. «Καλλιερ-
γούµε, επίσης και µαύρη τρούφα 
σε έκταση 8 στρεµµάτων στο Χο-
λοµώντα Χαλκιδικής σε καστα-
νιές και παράγουµε φθινοπωρι-
νή και ανοιξιάτικη µαύρη τρούφα, 
την οποία τυποποιούµε σε ελαιό-
λαδο Μαρώνειας, για να έχει µε-
γάλη διατηρησιµότητα», τονίζει.

Από τις πιο ευφάνταστες προ-
τάσεις της «Μητάτο Φάρµα Μανι-
ταριών Ξάνθης», ωστόσο, είναι το 
µανιτάρι καφέ εσπρέσο, που πα-
ράγεται σε υπόβαθρο από χρησι-
µοποιηµένο καφέ εσπρέσο. «Ε-
µπλουτίζουµε το Ph του χρησιµο-
ποιηµένου καφέ και βάζουµε το 
µύκητα του µανιταριού, ο οποίος 
επωάζεται εκεί επί 25 ηµέρες σε 
συγκεκριµένες περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Κατόπιν το συσκευά-
ζουµε και το διαθέτουµε σε γεω-
πονικά καταστήµατα. Η κάθε συ-
σκευασία παράγει µέχρι 3 κιλά 
µανιτάρια που έχουν γεύση ε-
σπρέσο», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά και σηµειώνει πως «στην 
Ελλάδα είµαστε οι µόνοι που πα-
ράγουµε αυτό το προϊόν». 

Μεγαλώνει η γκάμα των προϊόντων όσο 
αυξάνεται η ζήτηση ιδιαίτερων τροφίμων

ΜΗΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

Έδρα Σούνιο Ξάνθης
Ιδιοκτήτης Πρόδροµος Ευστρατίου

https://www.mitatomushrooms.gr/
e-mail: mitatomashrooms@gmail.com

τηλ. Επικοινωνίας 6974954444

Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς  
Νέος πρόεδρος 
Δ.Σ
Την εκλογή του κ. Yu ZengGang, ως 
νέου µέλους του ∆Σ ανακοίνωσε η 
ΟΛΠ Α.Ε. σε συνέχεια της 
παραιτήσεως του πρώην Προέδρου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ Wan 
Min. Η εταιρεία ανακοίνωσε 
παράλληλα, την εκλογή του κ. YU 
Zeng Gang ως Προέδρου του ∆.Σ. 
ΟΛΠ ΑΕ.

ΟΟΣΑ
Νέος πρόεδρος  
Σε αλλαγές στη διεύθυνση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΣΑ 
προχώρησε το Υπερταµείο 
(Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και 
Περιουσίας Α.Ε.) σε έκτακτη γενική 
συνέλευση. Νέος πρόεδρος ορίστηκε 
ο πρώην διευθύνων σύµβουλος του 
Οργανισµού, Ιωάννης Σκουµπούρης, 
ενώ νέος διευθύνων σύµβουλος 
ανέλαβε ο Νίκος Αθανασόπουλος. 

Michael Batz 
Καθήκοντα στη 
ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
Καθήκοντα ∆ιευθύνοντος της ΜΑΝ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανέλαβε από την 1η 
Μαΐου 2019 ο κ. Michael Batz, 
διαδεχόµενος τον Λουκά ∆ρούκαλη, 
ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία 
του µε την εταιρεία. Ο κ. Batz είχε 
τη θέση του ∆ιευθυντή After Sales 
στην εταιρεία αλλά και ad interim, 
τη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φαντασία
Από τις πιο ευφάνταστες 
προτάσεις της «Μητάτο 

Φάρµα Μανιταριών 
Ξάνθης» είναι το µανιτάρι 

καφέ εσπρέσο

ΣΟΥΝΙΟ
ΞΑΝΘΗ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πάνω από µισό εκατοµµύριο εκτά-
ρια µε ελαιόδεντρα οδεύουν προς 
εγκατάλειψη στην Ισπανία, εξαιτί-
ας του συνδυασµού της χαµηλής 
κερδοφορίας που συνεπάγεται στη 
χώρα της Ιβηρικής η παραδοσια-
κή καλλιέργεια, η επένδυση σε πιο 
παραγωγικές µεθόδους καλλιέρ-
γειας σε παγκόσµιο επίπεδο και 
η υποχώρηση της κατανάλωσης.

Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Deoleo, 
υπογραµµίζει την εγκατάλειψη των 
ελαιώνων αυτών, που αντιστοιχούν 
στο 20% επί του συνόλου του ισπα-
νικού ελαιώνα, υποστηρίζοντας 
πως κάτι τέτοιο θα έθετε υπό αµ-
φισβήτηση την παγκόσµια ηγεµο-
νία της χώρας στον κλάδο, µε συ-
νεπακόλουθο αρνητικό αντίκτυπο 
για το περιβάλλον.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει 
ότι 68% του συνόλου του ελαιώνα 
της Ισπανίας, καλλιεργείται µε πα-
ραδοσιακές πρακτικές,  ενώ το 30% 
αυτού του ποσοστού είναι παρα-
δοσιακοί ελαιώνες που δεν µπο-
ρούν να εκµηχανιστούν. Αυτό το 
ποσοστό είναι που αντιστοιχεί στα 
530.000 εκτάρια που εγκαταλείπο-
νται σιγά σιγά, και τα οποία είναι 
µοιρασµένα σε 240.000 παραγω-
γούς, µε µέσο όρο 1 έως 3 εκτά-
ρια. Όπως υποστηρίζει η Deoleo, 
πρόκειται για παραγωγές υψηλής 

ποιότητας ενώ η παρουσία του συ-
γκεκριµένου ελαιώνα έχει θετικό 
αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον, ό-
σο και στη διατήρηση της ζωής της 
υπαίθρου, πέρα από την πολιτισµι-
κή αξία που αναµφισβήτητα συµ-
βολίζουν οι εκµεταλλεύσεις αυτές.

Μεγάλη η τάση εγκατάλειψης
Ωστόσο το κόστος παραγωγής, 

άνω των 3 ευρώ ανά κιλό, ξεπερνά 
κατά πολύ τον µέσο όρο που έχει 
διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια 
στην Ισπανία, κοντά στα 2,40 ευ-
ρώ ανά κιλό. Μάλιστα, η τάση αυ-
τή είναι υπεύθυνη για την εγκα-
τάλειψη ήδη 130.000 εκταρίων.

∆ύσκολα βλέπει τα πράγµατα η 

Deoleo και για το µέλλον του κλά-
δου εν γένει, αφού κάνει λόγο για 
µια αύξηση της παγκόσµια παρα-
γωγής που µπορεί να αγγίξει τους 
4.9 εκατ τόνους ετησίως. Αντιθέ-
τως, η κατανάλωση δεν µπορεί να 
ξεπεράσει τους 3,9 εκατ. τόνους. 

Υπέρπυκνη φύτευση
«Συνεπώς, τα επόµενα χρόνια το 

κενό ανάµεσα στην προσφορά και 
την ζήτηση θα ενισχυθεί, σχηµατί-
ζοντας αποθέµατα ανάµεσα στους 
1 και 2 εκατ. τόνους», αναγράφε-
ται χαρακτηριστικά. «∆έκα ελαιό-
δεντρα ανά δευτερόλεπτο φυτεύ-
ονται ετησίως», υποστηρίζει η έκ-
θεση, αναφερόµενη σε επενδύσεις 
που γίνονται ανά τον κόσµο σε συ-
στήµατα υπέρπυκνης φύτευσης µε 
αποδόσεις έως και 51% µεγαλύτε-
ρες από έναν παραδοσιακό ελαιώ-
να, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν 
αποδώσει µόλις στο 40% της ανα-
µενόµενης παραγωγικότητάς τους.  

Σηµειώνεται εδώ πως µεταξύ των 
στρατηγικών που προτείνει ο ισπα-
νικός γίγαντας του ελαιολάδου, 
προκειµένου να αποφευχθεί η ε-
γκατάλειψη της παραδοσιακής ε-
λαιοκοµίας, είναι η µείωση  του 
κόστους παραγωγής και η προώ-
θηση µιας νέας κατηγοριοποίησης 
των ελαιολάδων, που θα δίνει ξε-
κάθαρο ποιοτικό προβάδισµα στα 
ελαιόλαδα αυτά, σε ό,τι αφορά τον 
τρόπου που εµπορεύονται.

Οι χαμηλές τιμές
οδηγούν σε μαρασμό 
τους παραδοσιακούς 
ελαιώνες

Ένα βήμα πιο κοντά 
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Υποχωρεί 
το πετρέλαιο 

 Όσο ενισχύονται οι 
προειδοποιήσεις περί 
πιθανής ύφεσης της 
παγκόσµιας οικονοµίας 
εξαιτίας του εµπορικού 
πολέµου, τόσο 
υποχωρούν οι τιµές του 
πετρελαίου, παρά τις 
διαβεβαιώσεις της 
Σαουδικής Αραβίας πως 
ο ΟΠΕΚ θα αναλάβει 
δράση ώστε να µην 
υπάρξει υπερπροσφορά 
πετρελαίου το δεύτερο 
εξάµηνο του 2019. Στα 
τέλη Απριλίου, η τιµή του 
Brent είχε φτάσει τα 75 
δολάρια ανά βαρέλι, 
καθώς ο Τραµπ έσφιγγε 
τον κλοιό των κυρώσεων 
γύρω από το Ιράν. Την 
περασµένη εβδοµάδα, η 
τιµή του Brent βρέθηκε 
στα 60,2 δολάρια/
βαρέλι.

Οι εµπορικές εντάσεις αποκτούν 
έναν παγκόσµιο χαρακτήρα, κα-
θώς σιγοβράζει η ένταση ανάµε-
σα στις Ηνωµένες Πολιτείες και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο πρό-
εδρος Τραµπ απειλεί εκ νέου και 
το Μεξικό µε επιβολή δασµών ως 
αντίµετρο στην παράνοµη  µετα-
νάστευση. Αυτό συνέβη δέκα µό-
λις ηµέρες έπειτα από την παύση 
των προηγούµενων δασµών που 
είχαν επιβληθεί το προηγούµενο 
καλοκαίρι, µε το αγροτικό λόµπι 
του Μεξικού να προειδοποιεί πως 
θα χτυπήσει δασµολογικά τις α-
γροτικές περιοχές των ΗΠΑ. Όσο 
οι ΗΠΑ αναζητούν αγορές για τα α-
γροτικά τους προϊόντα, οι διαπραγ-
µατεύσεις για το εµπόριο αυτοκι-
νήτων και τεχνολογίας γίνονται 
ακόµη πιο σύνθετες, ειδικά στην 
περίπτωση της ΕΕ, ενώ η Κίνα δεί-
χνει αυτοπεποίθηση απευθυνόµε-
νη σε αγροτικές εξαγωγικές αγο-
ρές όπως η Βραζιλία και η Ρωσία. 

Παράλληλα οι µεγαλύτερες τράπε-
ζες της Wall Street σχηµάτισαν ου-
ρά προκειµένου να εκφράσουν τις 
ανησυχίες τους σε επενδυτές για την 
κλιµακούµενη ύφεση και τα ρίσκα 
που συνεπάγονται την ένταση της ε-

Ήδη 1,3 εκατ. στρέμματα στην 
Ισπανία εκτός μάχης, που ίσως 
χάσει το 20% της παραγωγής της

Ο Pierluigi Tosato πρόεδρος
της AD di Deoleo.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
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∆ασµοί και απειλές κυρώσεων φέρνουν 
πιο κοντά Ρωσία και Κίνα, µε την  επί-
σκεψη του Σι Τζινπίνγκ στο Κρεµλίνο 
την Τετάρτη 5 Ιουνίου να επικυρώνει 
τις φοβίες της Ουάσιγκτον για ένα ε-
νιαίο µέτωπο απέναντι στις πολιτικές 
της µε έδρα την Ασία. Η επίσκεψη του 
Κινέζου γενικού γραµµατέα θα περι-
λαµβάνει την υπογραφή µιας σειράς 
νέων εµπορικών συµφωνιών και ε-
πενδυτικών σχεδιασµών µαζί µε κοι-
νές δηλώσεις που καταδικάζουν  την 
πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Η τριήµερη επίσκεψη αναµένεται 
να ολοκληρωθεί µε την ανανέωση ή-
δη υφιστάµενων συνεργασιών στον 
τοµέα της ενέργειας, της επικοινωνί-
ας αλλά και σε νέες περιοχές όπως 
είναι η γεωργία, η τεχνολογία και το 
διαδικτυακό εµπόριο.  

Τόσο η Μόσχα όσο και το Πεκίνο 
δέχονται πυρά από την ∆ύση, πυρά 
που οδήγησαν τους δυο ισχυρούς ά-
ντρες της Ρωσίας και της Κίνας στο να 
αναπτύξουν µια στενή φιλία η οποία 
αφήνει πίσω της δεκαετίες ανταγω-
νισµού και έλλειψης εµπιστοσύνης 
ανάµεσα στις δυο χώρες. 

Αντιστάθµιση απωλειών
Σύµφωνα µε τους Financial Times, η 

Ρωσία έκανε µια στροφή προς την Κί-
να έπειτα από τις κυρώσεις που της ε-
πέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας 
της υπόθεσης στην Κριµαία. Τότε ήταν 
που ο Βλάντιµιρ Πούτιν στράφηκε στο 
Πεκίνο, αναζητώντας µια νέα και στα-
θερή αγορά για την πώληση πετρελαί-
ου, φυσικού αερίου αλλά και έναν τρό-
πο αντιστάθµισης των χαµένων δυτι-
κών επενδύσεων στη χώρα του. 

Υπενθυµίζεται ότι η ρωσική αγορά, 
παρά το εµπάργκο, παραµένει µια ση-
µαντική αγορά για τα ελληνικά φρούτα 
και λαχανικά, αφού όλα αυτά τα χρόνια 

έχουν αναπτυχθεί παράδροµοι που ο-
δηγούν φράουλες, βερίκοκα, ροδάκι-
να και κεράσια στα µεγάλα αστικά κέ-
ντρα της Ρωσίας. Η εφαρµογή εµπο-
ρικών συµφωνιών αγροτικών προϊό-
ντων και η ενίσχυση των δεσµών ανά-
µεσα σε Κίνα και Ρωσία, αποµακρύνει 
όλο και περισσότερο τη Ρωσία από την 
Ε.Ε, ειδικά όσο συνεχίζονται τα ευρω-
παϊκά µέτρα κατά της Μόσχας. 

Ακόµα δεν έχουν διαρρεύσει πλη-
ροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο 
των εµπορικών συµφωνιών στον τοµέα 
της γεωργίας, όµως καθίσταται σαφές 
πως οι δυο χώρες συγχρονίζουν τον 
βηµατισµό τους προς µια κατεύθυνση 
που τις αποµακρύνει από την ∆ύση. 

Νέα αγροτικά deals
φέρνουν κοντά Πούτιν
και Πεκίνο

Ο Πούτιν στράφηκε στο Πεκίνο, µετά 
τις κυρώσεις της Ευρώπης, λένε οι FT. 

στο κραχ η παγκόσμια οικονομία
µπορικής σύγκρουσης ανάµεσα 
στις δυο µεγαλύτερες οικονοµί-
ες του κόσµου, τις Ηνωµένες Πο-
λιτείες και την Κίνα. Μια παγκό-
σµια ύφεση µπορεί να ξεσπάσει 
ανά πάσα στιγµή µέσα στους ε-
πόµενους εννέα µήνες, εφόσον 
ο πρόεδρος Τραµπ επιβάλει δα-
σµούς 25% σε µια λίστα αξίας 300 
δις δολαρίων µε κινεζικά προϊό-
ντα και το Πεκίνο απαντήσει, υ-
ποστηρίζει η Morgan Stanley. Α-
πό την πλευρά της η JPMorgan 
Chase σηµειώνει πως οι πιθα-
νότητες η αµερικανική οικονο-
µία να εισέλθει σε ύφεση έφτα-
σαν στο 40% από το 25% που ή-
ταν τον περασµένο µήνα.

«Πρόσφατες συζητήσεις που 
είχαµε µε επενδυτές, έχουν ενι-
σχύσει την πεποίθηση  µας ότι οι 
αγορές υποτιµούν τον αντίκτυπο 
των εµπορικών εντάσεων» υπο-
στηρίζει σε έκθεση αναφοράς η 
Τσεταν Άιχα, επικεφαλής οικο-
νοµολόγος της Morgan Stanley. 
Όπως ενηµερώνει συναδέλφους 
του ο επικεφαλής οικονοµολό-
γος της JPMorgan, Μπρους Κα-
σµαν σε σχετική έκθεση, η πα-
γκόσµια οικονοµία δείχνει πως 

είναι έτοιµη να γλιστρήσει και 
να βρεθεί σε µια καθοδική τά-
ση για το υπόλοιπο του έτους.

Τον συναγερµό σηµάνει και 
η Goldman Sachs, η οποία α-
ναθεώρησε υποβιβάζοντας τις 
εκτιµήσεις της για την πορεία 
της αµερικανικής οικονοµίας 
κατά το δεύτερο εξάµηνο του έ-
τους, µε τους ρυθµούς ανάπτυ-
ξης να πέφτουν στο 2% από το 
2,5% που ήταν νωρίτερα.
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Πολλαπλό 
χτύπηµα 

Η Μorgan Stanley 
λέει ότι εφόσον 
συνεχιστούν οι 

εντάσεις, η ανάπτυξη 
θα µειωθεί λόγω 

αυξηµένου κόστους, 
µειωµένης ζήτησης 

και περιορισµού 
επενδύσεων 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εργαλείο για να αντιµετωπιστεί η κα-
τάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων 
θα µπορούσε να αποτελέσει το καθε-
στώς της αναδιανεµητικής ενίσχυσης 
στη νέα ΚΑΠ, καθώς έχει διαπιστωθεί 
ότι συσσωρεύονται υψηλές µοναδι-
αίες αξίες δικαιωµάτων σε ιδιαίτερα 
µικρές εκµεταλλεύσεις οι οποίες και 
θα πληγούν σηµαντικά. Αυτή η πρό-
ταση είναι κάτι που εξετάζεται στη χώ-

ρα µας, σύµφωνα µε τον γενικό γραµ-
µατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο 
Κασίµη βασικό οµιλητή της ηµερίδας 
για τη νέα ΚΑΠ την περασµένη Παρα-
σκευή στην Αθήνα, που σήµανε και 
τη θεσµική έναρξη της διαβούλευσης 
για το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο για 
την περίοδο 2021-2027.

Σύµφωνα µε τον κ. Κασίµη, το ζή-
τηµα των δικαιωµάτων είναι ένα κρί-
σιµο σηµείο και όσον αφορά το πότε 
θα ισχύσει µία πλήρης εσωτερική σύ-
γκλιση, υπάρχει και το σενάριο να έχει 

εφαρµογή αµέσως, από το ξεκίνηµα 
της νέας προγραµµατικής περιόδου. 
Παράλληλα, όσον αφορά το άλλο µε-
γάλο ζήτηµα της εξωτερικής σύγκλι-
σης, ο γενικός γραµµατέας τόνισε ό-
τι όλα είναι ανοιχτά όσο δεν έχει κά-
τσει κάπου η «µπίλια» για τον προϋ-
πολογισµό της ΚΑΠ. Μάλιστα, έθεσε 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για µία µετριοπαθή εξωτερική σύ-
γκλιση, ως την «τελευταία γραµµή ά-
µυνας» της χώρας µας.

Ωστόσο, όλα ακόµα φαίνεται πως 

είναι «ρευστά» καθώς το σχέδιο της 
ρουµανικής προεδρίας να υπάρξει 
µία γενική-µερική συµφωνία για τη 
νέα ΚΑΠ στο Λουξεµβούργο στις 18 

Ιουνίου δεν προχωράει, ανέφερε ο 
κ. Κασίµης, ενώ και τα κείµενα που 
έχουν ψηφιστεί από οµάδα εργασί-
ας της Ευρωβουλής τον περασµένο 
Απρίλιο, επίσης θα πρέπει να ξαναε-
ξεταστούν από τη νέα σύνθεση στα έ-
δρανα των Βρυξελλών.

«Ούτε οι ίδιοι ξέρουνε ποια είναι τα 
άρθρα που θα εφαρµοστούν. Πόσα θα 
επιβιώσουν, στη διαπραγµάτευση και 
στο κοινοβούλιο», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο υψηλόβαθµος τεχνοκράτης 
της DG AGRI, Τάσος Χανιώτης. Αλλά, 

Ως αντιστάθμιση σε 
ιστορικά δικαιώματα 
η αναδιανεμητική 
Ενίσχυση που θα αντιμετωπίσει την κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων

Εξωτερική σύγκλιση 
Όλα είναι ανοιχτά όσο δεν 

έχει κάτσει κάπου η «µπίλια» 
για τον προϋπολογισµό της 

ΚΑΠ, σε ό,τι αφορά στην 
εξωτερική σύγκλιση

Ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης ήταν 
βασικός οµιλητής της ηµερίδας για τη νέα ΚΑΠ που έγινε την περασµένη 
Παρασκευή σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Η ηµερίδα 
σήµανε τη 
θεσµική 
έναρξη της 
διαβούλευσης 
για το 
ελληνικό 
στρατηγικό 
σχέδιο της 
ΚΑΠ για την 
περίοδο 2021-
2027.
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είπε, αυτό που πρέπει να κρατήσου-
µε και πως ό,τι και να γίνει δεν πρό-
κειται να φύγει από τις συζητήσεις εί-
ναι το περιβάλλον και το κλίµα. Βασι-
κό ζήτηµα εδώ, είναι να πείσει ουσια-
στικά η ΚΑΠ ότι συµβάλει τα µέγιστα 
στους θεµελιώδεις οικονοµικούς το-
µείς της ΕΕ, δηλαδή στα τρόφιµα και 
το εµπόριο. «Όταν βλέπεις ότι η γε-
ωργία είναι το 100% των τροφίµων, 
τότε πρέπει να δει κανείς διαφορετι-
κά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις», 
τόνισε. Φυσικά, αυτό που δεν πρό-

κειται να φύγει και από τη συζήτηση 
είναι το θέµα της δικαιότερης κατα-
νοµής των ενισχύσεων ανάµεσα στα 
κράτη µέλη και τους αγρότες.

Ψαλίδι σε 265.000 εκμεταλλεύσεις 
με εσωτερική σύγκλιση περί το 75%
Στα 55. εκατ ευρώ υπολογίζεται η συνολική μείωση πόρων

Κείµενα ΚΑΠ
Τα κείµενα που έχουν ψηφιστεί 

από την Ευρωβουλή τον 
περασµένο Απρίλιο, θα ξαναε-
ξεταστούν από τη νέα σύνθεση 

στα έδρανα των Βρυξελλών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρέχοντας σενάρια για τα δικαι-
ώµατα βασικής ενίσχυσης της νέ-
ας περιόδου, ο κ. Κασίµης αποκά-
λυψε πως αν ακολουθήσουµε την 
πρόταση της Επιτροπής για 75% ε-
σωτερική σύγκλιση, αυτό θα ση-
µαίνει ότι θα µειωθεί η αξία των 
δικαιωµάτων σε 265.000 εκµεταλ-
λεύσεις, µε τις 230.000 να είναι µι-
κρού µεγέθους και Τυπική Απόδο-
ση 16.5000 ευρώ. Εδώ υπολογίζε-
ται η συνολική µείωση στα 55 εκατ. 
ευρώ και θα ευνοηθούν οι µεγάλες 
εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση 
25.000 ευρώ. Θα σηµειωθεί µείω-
ση σε βοοειδή, βαµβάκι και ελαιο-
κοµικά και αύξηση σε λοιπές αρο-
τραίες και πρόβατα.

Ένα άλλο σενάριο είναι να τρέ-
ξουµε την επόµενη περίοδο µε µία 
ενιαία στρεµµατική ενίσχυση χωρίς 
περιφερειακό µοντέλο (flat rate): Ε-
δώ θα µειωθούν οι ενισχύσεις για 
380.000 εκµεταλλεύσεις µε Τυπι-
κή Απόδοη κάτω από 16.000 ευ-
ρώ. Το ποσό που θα µεταφερθεί 
σε 40.000 εκµεταλλεύσεις µεγα-
λύτερες (περίπου 253 εκατ. ευρω). 
Η κατανοµή αυτή των ενισχύσεων 
θα ευνοήσει την κτηνοτροφία σε 
βάρος της φυτικής.

Όσον αφορά άλλα ερωτήµατα 
που έθεσε σε διαβούλευση ο κ. γε-
νικός γραµµατέας, µέσα ήταν και 
οι συνδεδεµένες ενισχύσεις. Ό-
πως είπε υπάρχει ακόµα και πρό-
ταση για 25% στις συνδεδεµένες ε-
νισχύσεις, λέγοντας πως σήµερα 

δίνουµε 18 συνδεδεµένες στη χώ-
ρα µας αλλά κάποιες είναι υποε-
κτελεσµένες (π.χ πορτοκάλι χυµο-
ποίησης, ροδάκινα χυµοποίησης 
κ.α.), λέγοντας πως έχουµε κάνει 
µία προβληµατική επιλογή µέχρι 
στιγµής. Επίσης εδώ τόνισε, ότι υ-
πάρχει η άποψη πως οι συνδεδε-
µένες θέτουν τις βάσεις για αθέ-
µιτο ανταγωνισµό και δεν ανεβά-
ζουν την παραγωγικότητα. Ακόµα 
ένα «καυτό ζήτηµα» έχει να κάνει 

µε το αν θα πρέπει να δίνονται οι 
ενισχύσεις µόνο σε κατ’ επάγγελ-
µα αγρότες. Εδώ σηµείωσε ο κ. γε-
νικός ότι σε σύνολο 644.000 περί-
που ενεργών γεωργών που σήµερα 
λαµβάνουν ενισχύσεις, οι επαγγελ-
µατίες ανέρχονται σε 220.000 πε-
ρίπου. «Οι περισσότεροι λένε για 
να είναι προαιρετικός ο ορισµός. 
Σήµερα εφαρµόζουµε εµείς τον ο-
ρισµό του ενεργού γεωργού στις ά-
µεσες ενισχύσεις, αλλά για τα Σχέ-
δια Βελτίωσης του επαγγελµατία α-
γρότη», ανέφερε ο κ. Κασίµης, θέ-
τωντας προβληµατισµούς για κοι-
νωνικές και οικονοµικές συνέπειες 
µίας τέτοιας επιλογής για άµεσες 
µόνο σε κατ’ επάγγελµα.

Παράλληλα, ενδιαφέρον είχε και 
η συζήτηση για ένα όριο στις ενι-
σχύσεις. ∆ηλαδή αν το όριο των 
60.000 ευρώ που προτείνει η Επι-
τροπή, θα πρέπει να µειωθεί και 
άλλο, ενδεχοµένως στα 40.000 ευ-
ρώ. Σηµειώνεται εδώ πως για την 
Ελλάδα το ποσό που προκύπτει α-
πό την εφαρµογή των ορίων της 
πρότασης του Κανονισµού, ανέρ-
χεται µόνον σε 4,1 εκατ. ευρώ και 
αφορά µόνον 810 εκµεταλλεύσεις 
της χώρας.

Ο κ. Κασίµης τέλος, έθεσε και το 
ζήτηµα της εκπροσώπησης των α-
γροτών στα κρίσιµα ζητήµατα στους 
θεσµικούς διαλόγους (ΚΑΠ, Προ-
γράµµατα κ.α), λέγοντας χαρακτη-
ριστικά πως «το έχουµε τραβήξει α-
πό τα µαλλιά».

Μείωση
Θα σηµειωθεί µείωση 

σε βοοειδή, βαµβάκι και 
ελαιοκοµικά και αύξηση 
σε λοιπές αροτραίες και 

πρόβατα
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Ιδέες μένουν 
οι αλλαγές 
στον ΕΦΕΤ 
λόγω εκλογών
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Ασφάλειας Τροφίµων στις 07 Ιουνίου 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
βρέθηκε στα γραφεία του Ενιαίου 
Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, όπου 
παρουσία των στελεχών του 
τελευταίου επικοινώνησε τις 
δροµολογηµένες προθέσεις του για 
δηµιουργία Γενικής Γραµµατείας 
Ελέγχων εντός του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης µε σκοπό τον 
καλύτερο συντονισµό των 
αρµοδιοτήτων για τους ελέγχους από 
το χωράφι µέχρι το τραπέζι του 
καταναλωτή που πριν ήταν 
διάσπαρτες. Σχεδιασµός που, όπως 
σηµείωσε, µένει µετέωρος λόγω 
εκλογών, οπότε η τοποθέτησή του είχε 
και χαρακτήρα απολογιστικό. Σε 
συνέχεια της επίλυσης λειτουργικών 
ζητηµάτων στον ΕΦΕΤ, που 
εκφράστηκε όπως είπε µε αλλαγή 
διοίκησης και ανάδειξη γενικού 
διευθυντή που δεν υπήρχε, και 
παράλληλα µε το ΣΥΚΕΑΑΠ απολήγει 
στην αναγκαιότητα δηµιουργίας µιας 
Γενικής Γραµµατείας µέσα στο 
υπουργείο. «Η δοµή του υπουργείου 
στο κοµµάτι των ελέγχων είναι πολύ 
καθετοποιηµένη σε γενικές 
διευθύνσεις και σε οργανισµούς, δεν 
διαπνέεται από µία οριζόντια 
φιλοσοφία που θα περνάει µεταξύ 
όλων των διευθύνσεων και των 
οργανισµών. Αυτό είναι που θέλουµε 
να επιλύσουµε. Η νοµοθεσία υπάρχει 
όχι για να είναι εκδικητική, όχι για να 
έχει αυτοσκοπό τα πρόστιµα αλλά για 
να προστατεύσει τον παραγωγό, όλη 
την αλυσίδα. Κατά τη διαδικασία 
σχηµατισµού διεπαγγελµατικής φέτας, 
που σε λίγες µέρες θα είναι γεγονός, 
οι υγιείς επιχειρήσεις πρωτοστάτησαν 
στην προσπάθεια γιατί θέλουν να 
προστατεύσουν το προϊόν που 
παράγουν από τον κακό ανταγωνισµό». 
Από την πλευρά του, ως 
καλοκουρδισµένη χορδή σε τάση 
περιέγραψε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ 
Χρόνης Πολυχρονίου τον φορέα 
υποστηρίζοντας ότι έχει αποκτήσει 
σηµαντικά αντανακλαστικά για τα 
δεδοµένα δηµόσιας υπηρεσίας. 

Φορολογικές επανορθώσεις 
και ψάρεμα αγροτών στα θολά  
Δασωμένους αγρούς και αφορολόγητο ο ένας, ΦΠΑ 22% και 11% στην τετραετία ο άλλος

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε θολά νερά εξελίσσονται οι προεκλογικές πα-
ροχές των διεκδικητών της εξουσίας για την ε-
πόµενη τετραετία, µε την κυβέρνηση να εκµε-
ταλλεύεται τα τελευταία 24ωρα λειτουργίας της 
Βουλής για να περάσει κάποιες τροπολογίες και 
µε... αγροτικό περιεχόµενο.  Οι δασωµένοι αγροί 
και η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα αξιο-
ποίησης δασικών εκτάσεων µέχρι 30 στρέµµατα 
για γεωργική χρήση, µάλλον ήταν το τελευταίο 
επίσηµο ρουσφέτι της σηµερινής κυβέρνησης.
Κατά τα λοιπά, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγει-
λε ότι µε µια απλή τροπολογία -της τελευταίας 
στιγµής- θα καταργήσει το άρθρο 10 του νόµου 
4472/2017, το οποίο ορίζει τη µείωση του αφο-
ρολογήτου κατά 3.000 ευρώ για τους µισθωτούς 
και συνταξιούχους από 1.1.2020. 

Άλλωστε ο ίδιος ανέφερε ότι το θέµα θα ερ-
χόταν στη Βουλή τον Σεπτέµβριο πριν τις εκλο-
γές του Οκτωβρίου σε περίπτωση που η κυβέρ-
νηση εξαντλούσε την τετραετία, µόνο που τώ-
ρα επισπεύδεται κάπως η διαδικασία.

Από την άλλη πλευρά τον τελικό στόχο της 
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας για δύο συ-
ντελεστές ΦΠΑ, στο 22% και στο 11%, σε βάθος 
τετραετίας έφερε στο προσκήνιο ο πρόεδρος του 
κόµµατος, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε παρέµβα-
σή του στο πλαίσιο της 27ης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης του Συνδέσµου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων. «Η µείωση του ΦΠΑ στην 

εστίαση ήταν λειψή, άρα πρέπει να γίνει ολό-
κληρη. Η µείωση των φορολογικών συντελε-
στών αυξάνει τη φορολογική συµµόρφωση. Ο 
τελικός µας στόχος είναι δύο συντελεστές ΦΠΑ 
στο 22% και στο 11%. Είναι κάτι που θα γίνει σε 
βάθος τετραετίας. Και συνολικά το τουριστικό 
πακέτο να βρεθεί στο 11%. Μείωση του φόρου 
στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% εντός δι-
ετίας. Μείωση του φόρου στα µερίσµατα από 
το 10% στο 5%», ήταν το µήνυµα που εξέπεµ-
ψε ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

∆ιχάζουν τα αντιµέτρα 
Τεράστιες εν τω µεταξύ ήταν οι αντιδράσεις 

που προκλήθηκαν από την τροπολογία της κα-
τάργησης της µείωσης του αφορολόγητου και 
των αντιµέτρων, µε κυβερνητικές πηγές να το-
νίζουν ότι «ουδεµία σχέση έχουν µε την πραγ-
µατικότητα τα περί κατάργησης των αντιµέτρων 
µαζί µε την κατάργηση της µείωσης του αφο-
ρολόγητου». Υποστηρίζουν µάλιστα ότι τα αντί-

µετρα, που, σηµειωτέον, αναφέρει και το Γενι-
κό Λογιστήριο του Κράτους ότι καταργούνται, 
έχουν ήδη εφαρµοστεί ή δροµολογηθεί από 
την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Ν∆ διεµήνυσε πως, σε πε-
ρίπτωση που ο πρωθυπουργός και η κυβέρνη-
σή του νοµοθετήσουν κατάργηση αντίµετρων 
που αφορούν τη µεσαία τάξη αυτό θα αποτυπώ-
σει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη ταξική πολιτική.

Σε απάντηση, από την κυβέρνηση χαρακτηρί-
ζουν την όλη συζήτηση «περί όνου σκιάς» και α-
ναφέρουν τα εξής: «Η µεγάλη πλειοψηφία των 
αντιµέτρων για το 2019 και το 2020 ήδη έχουν 
ψηφιστεί και εφαρµόζονται (σταδιακή µείωση 
φόρου επιχειρήσεων από το 29% στο 25% σε βά-
θος τετραετίας - για φέτος έχει πέσει στο 28%, 
µείωση του ΕΝΦΙΑ, επιδότηση ενοικίου, µείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους ε-
παγγελµατίες, κατάργηση του τέλους επιτηδεύ-
µατος για συνεταιρισµένους αγρότες, µείωση φο-
ρολογίας διανεµόµενων κερδών, ενίσχυση ει-
δικής αγωγής και Βοήθεια στο Σπίτι µέσω µόνι-
µων προσλήψεων), ενώ όσα εκ των αντιµέτρων 
δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµα, έχουν εξαγγελ-
θεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν τις ευ-
ρωεκλογές και προγραµµατίζεται να υλοποιη-
θούν κανονικά από 1.1.2020 εφόσον είναι κυ-
βέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ (µηδενισµός της εισφοράς 
αλληλεγγύης για εισοδήµατα µέχρι τις 20.000 
ευρώ και µείωση του συντελεστή για τα εισοδή-
µατα από 20.000 ευρώ και πάνω, περαιτέρω µε-
σοσταθµική µείωση ακόµα 20% στον ΕΝΦΙΑ)».

Έντονες διαφωνίες
«Η πλειοψηφία των αντιµέτρων 

εφαρµόζονται ήδη, όπως η σταδι-
ακή µείωση φόρου επιχειρήσεων 
από 29% στο 25% και η κατάρ-
γηση του τέλους επιτηδεύµατος 
για συνεταιρισµένους αγρότες», 

λένε από την κυβέρνηση
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Αργότερα αυτόν τον µήνα τα 197 µέλη του ΟΗΕ 
θα ψηφίσουν για τον επόµενο γενικό  γραµµατέα 
του Οργανισµού Γεωργίας και Τροφίµων (FAO), 
µε πολλούς να υποστηρίζουν πως η Κίνα 
κατάφερε να αξιοποιήσει την οικονοµική της 
ισχύ, προκειµένου να κερδίσει υποστηρικτές για 
την δική της υποψηφιότητα. Η εκλογή του Κου 
Ντονκγιου, υφυπουργού γεωργίας της Κίνας, 
στην θέση αυτή, ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες 

του Πεκίνου να µετουσιώσει την οικονοµική του 
δύναµη σε διπλωµατική, σε ένα τέτοιο όργανο. Η 
Γαλλίδα Καθερίν Γκεσλέν-Λανέλ, είναι η επιλογή 
της ΕΕ, και µέχρι πρότινος η πιο δυνατή 
υποψηφιότητα για τη θέση. Ωστόσο, αν και η 
υποστήριξη των κρατών-µελών θεωρούταν 
δεδοµένη, το Ηνωµένο Βασίλειο κρατά τα χαρτιά 
του ακόµα κλειστά, όσο η Κίνα ψαρεύει ψήφους 
σε χώρες της Αφρικής

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα δυο τρίτα των Ευρωβουλευτών 
που µέσω της Επιτροπής Γεωργί-
ας της Ευρωβουλής είναι συνοµι-
λητές της Κοµισιόν σε ζητήµατα α-
γροτικής πολιτικής και ειδικά της 
διαµόρφωσης της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής, επανεξελέγησαν 
στις πρόσφατες εκλογές.

Από αυτήν την άποψη, λίγα εί-
ναι αυτά που θα αλλάξουν στις 
Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά την στά-
ση της επιτροπής αυτής απέναντι 
στις προτάσεις της Κοµισιόν. Ωστό-
σο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
οι νέες αφίξεις, µεταξύ των οποί-
ων ο πρώην επίτροπος Γεωργίας, 
Ντάτσιαν Τσιόλος, ο οποίος ανα-
µένεται πως θα διεκδικήσει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στις οµιλίες της 
νέας επιτροπής. 

Ψηφίζοντας περίπου 7.000 τρο-
πολογίες η προηγούµενη Επιτροπή 
Γεωργίας της Ευρωβουλής,  πρό-
τεινε στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ 
την πλήρη εξωτερική σύγκλιση 
των ενισχύσεων, την αύξηση των 
ετών στα επτά που θα λαµβάνουν 
πριµ στα δικαιώµατά τους οι νεα-
ροί αγρότες, δέσµευση περισσό-
τερων κονδυλίων για επενδύσεις 
και έναν µόνιµο µηχανισµό ποσο-
στώσεων ανά αγροτικό κλάδο. Το 
παραπάνω πλαίσιο αποτελεί µια 
παρακαταθήκη, οι κατευθύνσεις 
της οποίας δύσκολα θα αλλάξουν 
παρά τα νέα πρόσωπα και τις νέ-
ες ισορροπίες.

Ειδικότερα, αν και το αποτέλεσµα 
των Ευρωεκλογών άλλαξε τις ισορ-
ροπίες δυνάµεων στη νέα σύνθε-
ση της Ευρωβουλής, φαίνεται µε-
ρικές εβδοµάδες αργότερα, αφού 
καταστάλαξε ο ενθουσιασµός, πως 
σε ό,τι αφορά στην ΚΑΠ, οι πολι-
τικές ισορροπίες δεν έχουν διατα-

ραχθεί σε βαθµό αξιοσηµείωτο. Βέ-
βαια σε κάθε περίπτωση αξίζει να 
λάβει κανείς υπ’ όψιν του πως οι 
Πράσινοι  θα προσπαθήσουν να υ-
περασπιστούν τις θέσεις τους στην 
ευρωκοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος. 

Αποχωρήσεις και προσθήκες
Στην Επιτροπή Γεωργίας όµως, οι 

46 ευρωβουλευτές που την απαρτί-
ζουν, δεν αναµένεται ότι θα αλλά-
ξουν και πολλά, αφού οι εκπρόσω-
ποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµα-
τος, οι Φιλελεύθεροι και οι Σοσιαλ-
δηµοκράτες, δεν θα δυσκολευτούν 
να επιβληθούν των καταστάσεων.  

Με εξαίρεση την περίπτωση της 
Εσθέρ Χεράνζ, η  οποία ανέλαβε 
την επεξεργασία του πιο σηµαντι-
κού ίσως κειµένου της ΚΑΠ, που 
σχετίζεται µε τα στρατηγικά σχέδια, 

της  οποίας η επανεκλογή δεν κα-
τέστη δυνατή, µε τα έως τώρα δε-
δοµένα, οι απώλειες της επιτροπής 
αυτής είναι µετρηµένες στα δάχτυ-
λα. Άλλωστε και η Ισπανίδα Εσθέρ 
Χεράνζ, εφόσον ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες του Brexit, θα εισέλθει 
και αυτή στην Ευρωβουλή.  Ανάµε-
σα σε αυτούς που δεν κατάφεραν 
να επανεκλέγουν, ο απερχόµενος 
πρόεδρος της επιτροπής, Τζεσλό 
Σικίρσκι από την Πολωνία και έ-
νας εκ των αντιπροέδρων, η Ρου-
µανή Γκαµπριέλα Ζοάνα. Ωστόσο 
η Comagri «εµπλουτίστηκε» µε την 
αναµενόµενη προσθήκη του πρώ-
ην επιτρόπου γεωργίας, Ντάτσιαν 
Τσιόλος αλλά και του πρώην προ-
έδρου των Ευρωπαίων Νέων Αγρο-
τών, Τζέρεµι Ντεσερλέ, και οι δύο 
υπό των οµπρέλα των Φιλελευθέ-
ρων. Μάλιστα ο πρώτος, λόγω της 

βαρύτητας του βιογραφικού του, α-
κούγεται πως θα διεκδικήσει έναν 
ρόλο µε περισσότερες αρµοδιότη-
τες µέσα στην Επιτροπή. Μια πρά-
σινη προσθήκη, η Αυστριακή τη-
λεοπτική µαγείρισσα, Σάρα Βίνερ,   

Μένει τώρα να φανεί η δράση 
που θα αναπτύξει ο παλιός γρα-
φειοκράτης των Βρυξελλών, κα-
θώς και τις όποιες επιδιώξεις θα 
µπορέσει να υλοποιήσει η Ρουµα-
νική προεδρία εκµεταλλευόµενη τη 
συγκυρία αυτή µέσα σε αυτό το ε-
λάχιστο διάστηµα, ως τις 30 Ιου-
νίου. Υπενθυµίζεται ότι ήδη εδώ 
και µερικές εβδοµάδες προσπα-
θεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά, 
ενεργοποιώντας αρκετούς πρώην 
και νυν γραφειοκράτες, προκειµέ-
νου να επιτύχει µια ελάχιστη συµ-
φωνία, ενόψει του επόµενου Συµ-
βουλίου στις 18 Ιουνίου. 

Νέα Ευρωβουλή, 
ίδια Επιτροπή 

Γεωργίας 
Οι περισσότεροι 

συνομιλητές της 
Κομισιόν για 

αγροτικά ζητήματα 
στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 
ανανέωσαν τη 

θητεία τους, ενώ οι 
νέες προσθήκες της 

ComAgri, κάθε άλλο 
παρά αντανακλούν 
τις νέες ισορροπίες 

που σχηματίστηκαν 
στις Βρυξέλλες

Η Κίνα αρπάζει τελευταία 
στιγµή το τιµόνι του FAO 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμμαχίες
Οι ισσοροπίες της νέας 
Ευρωβουλής φαίνεται πως δεν 
επηρεάζουν αυτές στο 
εσωτερικό της Επιτροπής 
Γεωργίας, µε το Λαϊκό Κόµµα, 
τους Σοσιαλδηµοκράτες και 
τους ανεβασµένους 
Φιλελεύθερους να διατηρούν το 
ύφος που είχε η παλιά σύσταση

Τροπολογίες
Περίπου 7.000 τροπολογίες 
έκανε η προηγούµενη Επιτροπή 
Γεωργίας, µε βαριά 
παρακαταθήκη την πλήρη 
εξωτερική σύγκλιση

2/3
Τα 2/3 των µελών της 
Επιτροπής κατάφεραν να 
ανανεώσουν τη θητεία τους, 
ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δείχνει 
να έχει η προσθήκη του 
Ντάτσιαν Τσιόλος, που θα 
διεκδικήσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στις διαδικασίες

H Αυστριακή 
τηλεοπτική 
µαγείρισσα, 
Σάρα Βίνερ, 
µια από 
τις νέες 
προσθήκες



Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου 2019Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Θα έχουµε µία πολύ πολύ 
ουσιαστική εµπορική 
συµφωνία, θα είναι µία 
πολύ δίκαιη συµφωνία και 
νοµίζω ότι είναι κάτι που και 
οι δύο θέλουµε να κάνουµε.
∆εν ξέρω ακριβώς πώς 
είναι το χρονοδιάγραµµά 
σου, αλλά µείνε (προς 
Τερέζα Μέι). Ας κάνουµε 
αυτή τη συµφωνία».

ΕΛΤΟΝ ΤΖΟΝ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Εχω µπουχτίσει µέχρι 
θανάτου µε τους πολιτικούς, 
ιδιαίτερα τους Βρετανούς 
και µε το Brexit. Είµαι 
Ευρωπαίος. ∆εν είµαι 
αποικιοκράτης, Αγγλος 
ανόητος, ιµπεριαλιστής.
[…] Στους ανθρώπους στη 
Βρετανία τους υποσχέθηκαν 
κάτι που ήταν γελοίο και µη 
οικονοµικά βιώσιµο».

ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
«Αντιµετωπίζουµε νέες 
προκλήσεις τον 21ο αιώνα. 
Η επέτειος της D Day 
υπενθυµίζει ότι µετά τις 
κοινές θυσίες του Β‘ 
Παγκοσµίου Πολέµου, το 
Ηνωµένο Βασίλειο και οι 
ΗΠΑ συνεργάστηκαν µε 
άλλους συµµάχους για να 
µην επαναληφθεί η φρίκη 
του παρελθόντος».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Γυροντονέρ
Μέσα στον προεκλογικό πυρετό 
κατέθεσε κι ο Γίτσας (Ε∆ΟΚ), 
ένσταση κατά της αίτησης των 
βιοµηχάνων (ΣΕΒΕΚ), για την 
καταχώριση της ονοµασίας 
«Γύρος-Gyros» ως ΕΠΙΠ, καθώς 
όπως λέει, θίγει τα συµφέροντα 
της ελληνικής χοιροτροφίας και 
ανοίγει διάπλατα το δρόµο για 
καταπάτηση της παραδοσιακής 
συνταγής, αφού το συνδέει µε 
µαρινάδες και το ντονέρ!

 

Ιερακοθηρία
Το νοµοσχέδιο για τις οικιστικές 
πυκνώσεις τακτοποιεί αυθαίρετα 
σε δάση, κατακυρώνει 
κυριότητες χορτολιβαδικών 
εκτάσεων, εκχερσώνει 
δασωµένους αγρούς, παρατείνει 
την ανάρτηση δασικών χαρτών, 
διορίζει προϊσταµένους εκτός 
ΑΣΕΠ. Κι όλα αυτά, χάριν 
ιερακοθηρίας, ή ψηφοθηρίας; 
Τι κι αν το ΣτΕ το βρίσκει 
αντισυνταγµατικό!

 

Επιταγές
Με την ταχύτητα που κινείται ο 
ΕΛΓΑ (λέµε τώρα), στο τέλος οι 
αποζηµιώσεις θα έρχονται πριν 
πέσει το χαλάζι. Κάπως έτσι και 
οι υποσχέσεις αρµοδίων και 
πολιτευτών που επισκέπτονται 
τους νοµούς τους, εκλογές γαρ, 
και βάζουν σε ΠΣΕΑ και de 
minimis παλιά και νέα 
γραµµάτια. Αλήθεια λογαριασµό 
έχει κάνει κανείς ή θα πάει 
στον επόµενο;

Προσοχή στους Σούζο Καούκο
Οδηγός προς ναυτιλοµένους τα λόγια του Κύπριου «γκουρού» των δηµο-
σκοπήσεων Ανδρέα ∆ρυµιώτη: «Όταν σε πάρει η κάτω βόλτα δεν σε σώ-
ζει τίποτα. Παράδειγµα το ’89 µε το «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα». Τελικά τίπο-
τα. Παράδειγµα µε τον Έβερτ ως υπουργό Οικονοµικών του 1981, που α-
πλόχερα έδωσε σε όλους σχεδόν επιστροφή φόρου. Πάλι τίποτα. Παρά-
δειγµα µε τον µακαρίτη Θανάση Κανελλόπουλο, που την ίδια χρονιά µε 
ελικόπτερο µοίραζε επιταγές στους αγρότες. Πάλι τίποτα. Παράδειγµα µε 
τον Προκόπη Παυλόπουλο επί Κώστα Καραµανλή που διόρισε 300.000 
συµβασιούχους Πάλι τίποτα. Όταν ο κόσµος έχει σχηµατίσει µια άποψη 
δεν αλλάζει µε τίποτα». Κατα τον ίδιο, οι περισσότεροι πολιτικοί, ίπτανται 
στο δικό τους παράλληλο σύµπαν µε «πιλότους» παρατρεχάµενους και 
αυλοκόλακες που στην Κύπρο τους αποκαλούν «Σούζο Καούκο».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στο λόµπι της 
ευρωοµάδας πίεσης 
σε θέµατα κρασιού 
(CEVI) προσχώρησαν 
ως πλήρες µέλος 
οι µικροί οινοποιοί, 
ανακοινώνοντας τα 
ευχάριστα στις σελίδες 
του ΣΜΟΕ στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
Και εις άλλα...

Ό,τι δεν έγινε σε µία 
4ετία, από πλευράς 
διευθετήσεων κλπ, 
κλπ, επιχειρείται µε 
τροπολογίες που 
φέρνουν άρον άρον 
στη Βουλή, λίγο 
πριν το κλείσιµο, 
προκαλώντας 
κύµατα αντιδράσεων. 
Πρόκληση και ο 
Ποινικός Κώδικας.

Υβρίδια
 «Είναι ώρα για τη χάραξη 

εθνικής στρατηγικής που θα 
απελευθερώσει τις υγιείς 
δυνάµεις της παραγωγής και 
της καινοτοµίας», επιµένει ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Εξαγωγέων που στέλνει 
µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση 
προκρίνοντας την άρση 
γραφειοκρατικών εµποδίων, τη 
µείωση της φορολογίας και 
παραγωγικά κίνητρα.

 Μπορεί οι εξαγωγές να 
συνεχίζουν ανοδικά τη νέα 
χρονιά, βάση της καταγραφής 
του ΠΣΕ, εντούτοις χρειάζεται 
σταθερό επενδυτικό πλαίσιο για 
να µην υπάρχουν αυξοµειώσεις.

 Στα αγροτικά, τα στοιχεία 
πρώτου τριµήνου δείχνουν 
µείωση 10,3% των εξαγωγών, 
λόγω µεγάλης υποχώρησης στα 
«λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης», κατά βάση 
ελαιολάδου (-58,8%). 

;

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Ο σοσιαλισµός δεν είναι 
πραγµατική πολιτική, είναι 
τρόπος ζωής. Πιστεύω ότι ο 
µόνος τρόπος για να ζήσεις 
και να γίνεις επιτυχής είναι 
µε συλλογική προσπάθεια, ο 
ένας να εργάζεται για τον 
άλλο, όλοι να έχουν µερίδιο 
στις ανταµοιβές στο τέλος 
της ηµέρας. Έτσι βλέπω το 
ποδόσφαιρο και τη ζωή».

Με άλλα λόγια, 
εµείς είµαστε 
η απαραίτητη 
διοίκηση ενός 
αχρείαστου 
οργανισµού!

Στο µέγαρο της πλατείας αλήθεια τι γίνεται; Μετά 
τις ευρωεκλογές, αναζητούνται οι ένοικοι του. Στο 
τέλος θα βγει silver alert! Είπαµε, ανέξοδοι οι 
απολογισµοί έργου, αλλά τίποτα; Βέβαια, τώρα, 
υπάρχει η «µάχη της ψήφου» και οσονούπω θα 
υπάρξουν αποκαλύψεις (λέµε τώρα...), αφού 
υπάρχουν ανοικτοί λογαριασµοί προγραµµάτων, το 
βάρος των οποίων βέβαια πέφτει στους γενικούς.

Τα λέµε συνεχώς εδώ και χρόνια, πως παραγωγική 
ανασυγκρότηση δεν στήνεται όταν οι κυβερνώντες 
περιορίζονται σε επιδερµική διαχείριση και σε 
«κουπόνια» προγραµµατικών προσφορών που επί τω 
πλείστω εξαργυρώνονται µέσα από κοινοτικά 
προγράµµατα! Σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται και η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική να βαφτίζεται «Εθνική», και 
στο τέλος να µην µένει τίποτα, ούτε µαρµαρόσκονη... 
Εξάλλου, και την περασµένη 10ετία για δεκανίκια 
επιδοτήσεων µιλούσαν, που ήθελαν να τα πετάξουν. 

Ένα µήνα πριν τις εθνικές εκλογές και µε αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα Ασφάλειας Τροφίµων, ο 
υπουργός Σταύρος προχώρησε σε απολογισµό της 
δράσης του ΕΦΕΤ. «Σκοπός µας η αγορά να ξέρει 
ότι οι έλεγχοι είναι ουσιαστικοί, δεν είναι έλεγχοι 
βιτρίνας. Σκοπός µας να ψάχνουµε, αλλά να µη 
βρίσκουµε παραβάσεις» είπε χαρακτηριστικά. Με 
τον πρόεδρο Χρόνη να συµπληρώνει ότι πλέον 
δουλεύουµε σαν καλοκουρδισµένη χορδή. 

Βέβαια, όλα αυτά να και αναµένονται αλλαγές κι 
αυτό είναι κάτι που φοβίζει πολύ τον υπουργό της 
πλατείας. Μόνος του άλλωστε καρφώθηκε. «Για τον 
προγραµµατισµό του µέλλοντος και εφόσον ο λαός 
ξαναεµπιστευτεί τη διακυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ, θα 
δηµιουργήσαµε Γενική Γραµµατεία Ελέγχων» είπε!

Το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας θα «αποσύρει» 
30.000 τόνους πυρηνόκαρπων, προκειµένου να 
ρυθµίσει την αγορά λόγω της αναµενόµενης 
αυξηµένης παραγωγής και να υπάρξει ισορροπία 
µεταξύ προσφοράς και ζήτησης…  Την ίδια ώρα ο 
δικός µας πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών 
σπεύδει να δηλώσει επιφυλακτικός για τι έχουν 
αλλάξει -όπως λέει- οι καιρικές συνθήκες και έχουµε 
βροχοπτώσεις και ζηµιές, παρά το ότι δεδοµένα 
φέτος τα συµπύρηνα ροδάκινα θα είναι λιγότερα! 

Αµύγδαλα στηρίζει φουλ ο υφυπουργός Κόκκαλης. 
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τον ενηµέρωσε ότι η 
απώλεια παραγωγής του 2017 της καλλιέργειας 
αµυγδάλου στο νοµό Λάρισας εντάχθηκε στα ΠΣΕΑ 
του 2017, ενώ οι απώλειες αµυγδαλοπαραγωγών 
όλης της χώρας για το 2019 από µη καλυπτόµενα 
ασφαλιστικά αίτια θα… πέσουν στα de minimis. 
Μάλιστα, οι διαδικασίες όχι µόνο έχουν ξεκινήσει, 
αλλά θα ολοκληρωθούν –σου λέει- το επόµενο 
διάστηµα. Άλλωστε, όπως είπε ο πρόεδρος του 
ΕΡΓΑ «Οι χρόνοι µε τους οποίους «τρέχουν» πλέον 
οι εκτιµήσεις είναι σαφώς καλύτεροι από εκείνους 
που είχαµε παραλάβει στην έναρξη της θητείας 
µας»! Ξεκάθαρο! Γι’ αυτό µέχρι τις 15 Ιουνίου θα 
έχει κοινοποιηθεί η  πλειονότητα των πορισµάτων για 
το έτος 2018! Άψογα!                   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ον σηµερινό πρωθυπουρ-
γό τον ξέρουµε - όπως 
θα ‘λεγε κι ο φίλος µου ο 
Κουκότσικας, πέντε χρό-

νια τον τρώµε στη µάπα-, τον επό-
µενο τον έχουµε µάθει από τις 26 
Μαΐου, τον µεθεπόµενο θέλω να 
µου πείτε! Κάτι µου λέει ότι θα εί-
ναι αυτός για τον οποίο, η Φώφη 
έσπευσε να αποµακρύνει από το 
κόµµα της τον Βενιζέλο!

  Αγαύγιστοι 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ τρέχουµε όµως τό-
σο πολύ, καλό είναι να δούµε τι 
γίνεται µε τα θέµατα της αγροτι-
κής πολιτικής την επόµενη µέρα. 
Από καλές προθέσεις για µια α-
κόµη φορά πάµε πολύ καλά. Εν-
δεχοµένως τώρα να υπάρχει και 
µια οµάδα νεαρών συνεργατών 
του Κυριάκου Μητσοτάκη που να 
µπορεί να αντιλαµβάνεται, µε πιο 
επιστηµονικό τρόπο, ορισµένα α-
πό τα θέµατα της αγροτικής πα-
ραγωγής. Φτάνει; 

  Διακονιαραίοι
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι στους... δια-
κονιαραίους που αρχίζουν να συ-
γκεντρώνονται, διεκδικώντας και 
τα υπόλοιπα κοµµάτια της πίτας 
που δεν πρόλαβαν να καταβρο-
χθήσουν. ∆εν τους έφτασε δηλα-
δή το ΟΣ∆Ε, ψάχνονται και για την 
ευφυή γεωργία! ∆εν τους χόρτασε 
το πρόγραµµα των ΟΕΦ, θα ήθελαν 
να κατσικωθούν και στους αγρο-
τικούς συµβούλους! Κι ας έβριζαν 
µέχρι χθες ασύστολα, όποιον δεν 
είχε έως τώρα τον πρώτο λόγο 
στο... γκουβέρνο!

  Αποξένωση
ΤΟ ΚΑΚΟ είναι ότι πάντα    
υπάρχουν κάποιοι καλοθε-
λητές, έτοιµοι να τους εξυ-
πηρετήσουν. Ενίοτε µε το 
αζηµίωτο και κάποιες φο-
ρές από αφέλεια ή ακόµα 
και από φόβο απέναντι στην 
αλλαγή µιας κατάστασης την 
οποία αισθάνονται ότι δεν ελέγ-

χουν. Μην αποξενωθούν κιόλας 
από τους φίλους τους!

  Με προϋποθέσεις
ΕΧΩ ΚΑΕΙ πολλές φορές από προ-
βλέψεις για την πορεία της αγο-
ράς και αποφεύγω, όσο µπορώ, 
να µπαίνω σ’ αυτόν τον πειρασµό. 
Επειδή όµως όταν δεν µιλάς, κε-
λαηδάνε οι Κασσάνδρες, οφείλω 
να καταθέσω την εντύπωσή µου, 
που λέει ότι στα σκληρά σιτάρια, 
µεσοπρόθεµα, η αγορά θα κινηθεί 
ανοδικά, σε σχέση µε τα επίπεδα 
τιµών που προσφέρονται στ’ αλώ-
νια! Προϋπόθεση, τα σιτάρια που 
θα µείνουν πίσω να είναι καλά!

  Μασκαριλίκι 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΕΜΟΥΣΑΝ οι κλέφτες 
τ’ άρµατα, κρεµούν οι γύφτοι τα 
κολοκύθια! Ο λόγος για την κατά-
πτωση των συνεταιρισµών και το 
ρόλο του... µεσίτη που σπεύδουν 
να αναλάβουν κάποιες οργανώ-
σεις, όπως π.χ. η ΕΑΣ Τρικάλων 
του περιβόητου Αχιλλέα Λιούτα. 
Τα 15 λεπτά προκαταβολή για το 
σκληρό σιτάρι το πρωί, που έγι-
ναν 20 λεπτά κλειστά στο χέρι το 
απόγευµα δεν σώζουν τους διοι-
κούντες από το... µασκαριλίκι!   

  Της Αναλήψεως
ΤΗΝ 6Η ΙΟΥΝΙΟΥ, ηµέρα γιορτής 
της Αναλήψεως, επέλεξε η διοίκη-
ση του ΕΦΕΤ να παρουσιάσει τον α-
πολογισµό της δράσης του φορέα, 
προεξάρχοντος βέβαια του υπουρ-

γού Σταύρου Αραχωβίτη.  Αφορ-
µή η Παγκόσµια Ηµέρα Ασφά-

λειας των Τροφίµων που γιορ-
τάζονταν την εποµένη (7 Ι-
ουνίου). Μετά την Ανάστα-
ση που κατά πως φαίνεται 
δεν ήρθε, ποντάρουν τώρα 
και στην Ανάληψη!  

  Φρίντα Κάλο
ΙΣΩΣ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ να ήταν 
τελικά πιο αξιοπρεπής από 
µια ξεδιάντροπη αντίσταση.        

Το πρόβληµα 
είναι στους... 
διακονιαραίους 
που αρχίζουν να 
συγκεντρώνονται, 
διεκδικώντας και τα 
υπόλοιπα κοµµάτια 
της πίτας που 
δεν πρόλαβαν να 
καταβροχθίσουν. 
∆εν τους έφτασε 
δηλαδή το ΟΣ∆Ε, 
ψάχνονται και για 
την ευφυή γεωργία! 
∆εν τους χόρτασε 
το πρόγραµµα των 
ΟΕΦ, θα ήθελαν να 
κατσικωθούν και 
στους αγροτικούς 
συµβούλους! Κι ας 
έβριζαν µέχρι χθες 
ασύστολα όποιον 
δεν είχε ως τώρα 
τον πρώτο λόγο 
στο... γκουβέρνο!

T 
α επίσηµα αποτελέσµατα των εκλο-
γών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχουν δηµοσιευτεί και σίγουρα θα έ-
χετε διαβάσει 1-2 αναλύσεις που θα 

διερευνούν τα τρία βασικά αποτελέσµατα αυ-
τών των εκλογών. Πρώτον, στο 51% σε σχέση 
µε το 42% το 2014, η προσέλευση ήταν υψηλό-
τερη από ό,τι αναµενόταν: οι ψηφοφόροι θε-
ώρησαν ότι επρόκειτο για µια αποφασιστική 
στιγµή στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

∆εύτερον, διαφορετικά κόµµατα αποκόµι-
σαν τα οφέλη αυτής της συµµετοχής σε διαφο-
ρετικά περιβάλλοντα. Αν και η κεντροαριστερά 
και η κεντροδεξιά έχασε συνολικά έδρες, και 
οι δύο είχαν ακόµη θετικές εθνικές ιστορίες να 
πουν από αυτές τις εκλογές. Τα σοσιαλιστικά 
κόµµατα είχαν µεγάλη επιτυχία στην Ισπανία 
και στην Ολλανδία, οι Χριστιανοδηµοκράτες 
κράτησαν την πρώτη θέση στη Γερµανία και η 
Νέα ∆ηµοκρατία τα πήγε καλά στην Ελλάδα. 
Αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα µεγαλύ-
τερα κέρδη επιτεύχθηκαν από φιλελεύθερους 
και Πράσινους, οι οποίοι αναµένεται να καθο-
ρίσουν το παιχνίδι στο νέο Ευρωκοινοβούλιο.

Και τρίτον, δεν υπήρξε µαζικό κύµα υποστήρι-
ξης των ακροδεξιών και αντί-ευρωπαϊκών κοµ-
µάτων. Έχοντας πετύχει µια µέτρια αύξηση στο 

ποσοστό των ψήφων, 
θα κατέχουν τώρα 
περίπου το ένα τρί-
το των εδρών στο 
Ευρωκοινοβούλιο. 

Σε 23 από τα 28 
κράτη-µέλη, το µε-
γαλύτερο ποσοστό 
ψήφων πήγε σε έ-
να φιλοευρωπαϊ-

κό κόµµα. Τι άλλο δείχνει το εκλογικό αποτέ-
λεσµα του 2019 για την πολιτική θερµοκρα-
σία στην Ευρώπη; Πρώτον ο πρώτος µεγάλος 
παράγοντας που βρίσκεται πίσω από αυτές τις 
εξελίξεις, είναι η λαχτάρα για αλλαγή. […].Σε 
κάθε εθνική εκλογική µάχη, τα κόµµατα που 
είχαν καλύτερες επιδόσεις ήταν εκείνα που α-
ποδείχθηκαν πιο αποτελεσµατικά στο να δηλώ-
νουν ότι η Ευρώπη µπορεί να είναι διαφορετι-
κή. […].Για πρώτη φορά στα70 χρόνια του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, ο µεγάλος συνασπισµός των 
Χριστιανοδηµοκρατών και των Σοσιαλδηµοκρα-
τών έχει χάσει την πλειοψηφία του. Ως εκ τού-
του, όλοι οι πιθανοί συνασπισµοί για τη δηµι-
ουργία συµµαχιών σε αυτό το ισορροπηµένο, 
κατακερµατισµένο κοινοβούλιο, απαιτούν ένα 
άλµα στη φαντασία. […].Για να πετύχει πρόοδο 
η ΕΕ σε θέµατα από την κλιµατική αλλαγή µέ-
χρι τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, τα πολιτι-
κά κόµµατα ίσως χρειαστεί να σκεφτούν πρω-
τότυπους τρόπους, να δηµιουργήσουν βραχυ-
πρόθεσµες συµµαχίες σε βασικές πολιτικές και 
να αλλάξουν εταίρους όπου αυτό απαιτείται.  

* ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ECFR)

Με άλμα 
στη φαντασία

ΤΗΣ ΣΟΥΖΙ ΝΤΕΝΝΙΣΟΝ *
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Ο Τσιόλος κατάγεται από ένα χω-
ριό της Τρανσυλβανίας, που έχει 
σηκώσει µέχρι και άγαλµα για το 
κρεµµύδι που συντηρεί τους εκεί 
παραγωγούς. Πάντα φιγούραρε ως 
υψηλόβαθµος, χωρίς κοµµατικές 
αγκυλώσεις, ένας τεχνοκράτης εν 
ολίγοις µακριά από πελατειακές 
σχέσεις, υπέρµαχος της γραφειο-
κρατίας µέχρι παρεξηγήσεως που 
κατάφερε να ανέλθει µέχρι τη θέ-
ση του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ. 
Ή τουλάχιστον αυτό έβγαζε προς 
τα έξω, γιατί όπως λέγεται χωρίς 
τη στήριξη των Γάλλων (είναι µάλι-
στα παντρεµένος µε Γαλλίδα) δεν 
θα ακουµπούσε στα υψηλότερα έ-
δρανα, ενώ έχει κατηγορηθεί ως 
ο «δεύτερος Επίτροπος της Γαλλί-
ας». Μεθοδικός και οικονόµος, ο 

Ντάτσιαν Τσιόλος ίσως να µην υ-
πάρχουν πολλά για τα οποία µπο-
ρεί να τον κατηγορήσει κάποιος, ε-
κτός ίσως από βραδύτητα και πως 
δεν είχε το «στοµάχι» για γρήγο-
ρες αποφάσεις. Ως Επίτροπος πά-
ντως, φρόντισε να περνάνε καλά 
οι Μολβαδοί µε κάποια δωράκια σε 
ποσοστώσεις, επόπτευσε τη µεταρ-
ρύθµιση της ΚΑΠ περιόδου 2014-
2020 υποστηρίζοντας το «πρασίνι-
σµα» την πρώτη ανοιχτά αναδια-
νεµητική προσπάθεια των άµεσων 
πληρωµών, σύµφωνα µε αναλυτές. 

Η είδηση τώρα, είναι πως ο Ρου-
µάνος τεχνοκράτης επιστρέφει στις 
Βρυξέλλες και µε τα άπταιστα γαλ-
λικά που γνωρίζει (έχει χρόνια να 
πατήσει στη Ρουµανία) έπιασε θέ-
ση στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, 
ο Ντάτσιαν Τσιόλος θα διεκδικήσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις οµιλίες 
της νέας επιτροπής, φιλοδοξώντας 
να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Γε-
ωργίας. Κάτι του χρωστά άλλωστε 
το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς σύµ-
φωνα µε τον αγροοικονοµολόγο, 
Άλαν Μάθιους εκείνη η µεταρρύθ-
µιση της ΚΑΠ υπό τον Τσιόλος ανέ-
δειξε τον ρόλο του Ευρωκοινοβου-
λίου ως ισότιµο µε το Συµβούλιο.

Μία ακόµη παρακαταθήκη εκεί-
νης της παρέµβασης ήταν ότι έδι-
νε µεγαλύτερη ευελιξία στα κρά-
τη-µέλη αναφορικά µε τον τρόπο 
εφαρµογής, µε τον Ιρλανδό ανα-
λυτή να σχολιάζει ότι οι συζητή-
σεις που προκάλεσε αναδείκνυ-
αν το θέµα της επανεθνικοποίη-
σης της αγροτικής πολιτικής. «Το 
καινούριο στοιχείο έχει να κάνει 
µε τους τρόπους που τα κράτη-µέ-
λη επιλέγουν να κατανείµουν τις 
άµεσες ενισχύσεις» παρατηρούσε 
ο Άλαν Μάθιους.

Με τον έµφυτο συντηρητισµό 
του και την ηρεµία του πάντως ο 
Ρουµάνος λέγεται πως µπορεί να 
κρατά εύκολα τις ισορροπίες, ε-
νώ όπως έχει πει ο ίδιος η γρα-
φειοκρατία είναι ένας τρόπος να 
µένουν οι πολιτικοί προσγειωµέ-
νοι και ρεαλιστές. Μένει τώρα να 
φανεί η δράση που θα αναπτύξει 
ο παλιός γνώριµος των Βρυξελ-
λών, καθώς και τις όποιες επιδιώ-
ξεις θα µπορέσει να υλοποιήσει η 
Ρουµανική προεδρία εκµεταλλευ-
όµενη τη συγκυρία αυτή µέσα σε 
αυτό το ελάχιστο διάστηµα, ως τις 
30 Ιουνίου.

Το «Γαλλάκι» επιστρέφει
Με φιλοδοξίες μπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρώην Επίτροπος Γεωργίας 

Ο Ντάτσιαν Τσιόλος έχει διατελέσει 
συντονιστής προγραµµάτων µε 
επίκεντρο την αγροτική ανάπτυξη 
και δουλέψει σε οργανικές 
φάρµες. Πρωτοήρθε σε επαφή µε 
το έργο της Επιτροπής ως 
εκπαιδευόµενος (stagiaire) το 
1997 και το 2002-2003 εργάστηκε 
για την αντιπροσωπεία της 
Κοµισιόν στο Βουκουρέστι σε 
συµβουλευτικό ρόλο πριν την 
ένταξη της Ρουµανίας στην ΕΕ το 
2007. Ήταν σύµβουλος του τότε 
υπουργού Γεωργίας το διάστηµα 
2005-2007 και υφυπουργός 
ευρωπαϊκών θεµάτων το 2007 
πριν γίνει υπουργός Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ο διορισµός του Ντάτσιαν Τσιόλος ως Επιτρόπου είχε χαρακτηριστεί 
ως «δεύτερη νίκη για τη Γαλλία». Αφού έλαβε εντολή σχηµατισµού 
υπηρεσιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης, έγινε πρωθυπουργός της 
Ρουµανίας από το Νοέµβριο 2015 έως τον Ιανουάριο του 2017. Η 
πλατφόρµα του «Ρουµανία 100» µετεξελίχθηκε στο κόµµα Plus που 
σε συνεργασία µε το USR πήραν ποσοστό 22,7% στις ευρωεκλογές. 

Ντάτσιαν Τσιόλος

Ενδιαφέροντα
Στη Γαλλία γνωρίστηκε 

µε τη γυναίκα του 
Βάλερι, επίσης γεωπόνο. 

Του αρέσουν οι περιη-
γήσεις στα Καρπάθια και 
τις Αρδέννες, όπως λέει 

ο ίδιος 

Σκληρή η δουλειά 
του αγρότη 

«Οι παπούδες µου ήταν 
αγρότες και αυτή η 
δουλειά ήταν πολύ 

σκληρή. Έχω κρατήσει 
µια µεγάλη ευαισθησία 

για οτιδήποτε αφορά τη 
ζωή της υπαίθρου»

«Λίστα Τσιόλος»
Ο Ντάτσιαν Τσιόλος 

θα βρεθεί στο 
Ευρωκοινοβούλιο µε το 
κόµµα Plus, ή αλλιώς 
«Λίστα Τσιόλος» που 

λένε οι επικριτές του, που 
ίδρυσε πριν την προεδρία 

της Ρουµανίας

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Σεπτέµβρη δίνουν 
ραντεβού τουρισµός 
και γαστρονοµία 

Η πρώτη ∆ιεθνής Έκθεση 
Θεµατικού Τουρισµού, 
Γαστρονοµίας και Οίνου 
προγραµµατίζεται για τις 27-29 
Σεπτεµβρίου 2019 στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας. Στον θεµατικό 
τουρισµό εντάσσονται ο 
συνεδριακός-εκθεσιακός, ο 
αστικός, της περιφέρειας και της 
υπαίθρου, ο αρχαιολογικός, ο 
θρησκευτικός, ο αθλητικός, ο 
χιονοδροµικός, ο θαλάσσιος, ο 
εκπαιδευτικός, ο ιαµατικός. Με 
περίπτερα θα εκπροσωπηθούν 
περιφέρειες, επιµελητήρια, 
συνεταιρισµοί, τουριστικοί φορείς, 
γραφεία, επιχειρήσεις θα 
παρουσιάσουν προϊόντα και 
υπηρεσίες. Σκοπός είναι να δοθεί 
χώρος, µεταξύ άλλων, σε 
πιστοποιηµένα ελληνικά προϊόντα, 
τοπικά εδέσµατα, οίνο και ποτά. 
Πληροφορίες: www.ttgw.gr, 
email: ttgw@ttgw.gr, τηλ: 2110 
129 575.

 Μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις 
για την εξισωτική του 2019. 
 Έως 18 Ιουνίου η υποβολή 

της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 
(ΟΣ∆Ε) για το 2019 και µέχρι 
την 1η Ιουλίου οι µεταβιβάσεις. 
 Τροποποιήσεις εµπρόθεσµα 

οριστικοποιηµένων αιτήσεων 
µεταβίβασης παρατείνονται έως 
τη ∆ευτέρα 15 Ιουλίου. 
 Έως 25 Ιουνίου ηλεκτρονικά 

οι αιτήσεις για το µέτρο 6.3 
«Ανάπτυξη Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων». 
 Μέχρι 29 Ιουλίου η υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων. 
 Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 

µπορούν να κατατεθούν 
χειρόγραφα στην αρµόδια ∆ΟΥ 
οι δηλώσεις αγροτών που 
λαµβάνουν επιδοτήσεις, εφόσον 
οι σχετικές βεβαιώσεις 
εκδόθηκαν καθυστερηµένα από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 Μέχρι 31 Ιουλίου η εισφορά 

υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2018.
 Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 

ρύθµιση χρεών στα ασφαλιστικά 
ταµεία και την εφορία µέσω των 
120 δόσεων.
 Μέχρι 31 Οκτωβρίου η 

παραχώρηση αγροτικών 
ακινήτων σε ανέργους ή κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες.

ΣΕΦ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Η ροµποτική αρµεγή 
στην αγελαδοτροφία 
Η GEA, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ελληνικού 
Γάλακτος και του Ελληνογερµανικού Εµπορικού 
και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, σε συνεργασία µε 
τη Westfalia Technologies, διοργανώνει ηµερίδα 
στη Φάρµα Φιλιππίδη (Γάζορο Σερρών) στις 10 
Ιουνίου, «Ο ρόλος της ροµποτικής αρµεγής στη 
σύγχρονη αγελαδοτροφία». Οµιλητές θα είναι οι 
κ.κ. πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Γάλακτος 
Γ. Κοτσαµπάσης, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ Γ. 
Βαλεργάκης, Σ. Φιλιππίδης ιδιοκτήτης της Φάρµα 
Φιλιππίδη, υπεύθυνος της Westfalia Technologies 
∆. Χρήστου. Συµµετοχές: info@westfalia.gr. 

Εκδήλωση ενηµέρωσης
για τις µικροπιστώσεις 
«Μικροπιστώσεις: Ένα εργαλείο για νέους 
επιχειρηµατίες στον κλάδο της αγροδιατροφής» 
είναι το θέµα της ενηµερωτικής εκδήλωσης που 
πραγµατοποιείται το Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα 

12:00-14:00µµ, στα πλαίσια του προγράµµατος 
Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, στο ∆ηµοτικό 
Κινηµατοθέατρο Καρδίτσας (Ανδρέα 
Παπανδρέου 15). Θα µιλήσουν εκπρόσωποι από 
τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας, την Πρωτοβουλία 
Χρηµατοδότησης (Αction Finance Initiative) και 
τη microSTARS. Η εκδήλωση γίνεται σε 
συνεργασία µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό 
Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων ∆υτικής 
Θεσσαλίας.

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Το Χίλτον 
στα ροζ 

Εκδήλωση γευστικής 
δοκιµής «Drink Pink, Rosé 
Wine Extravaganza», µε 
περίπου 140 ροζέ κρασιά 
θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 
9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο 
Χίλτον. Σε αρωµατική, 
χρωµατική και γευστική 
ποικιλία θα µοιράζονται στις 
ενότητες: ελαφριά και 
φρέσκα, φρουτώδη και 
απαλά, πλούσια και γεµάτα, 
µυελώδη και φρουτώδη, 
ελαφριά και γλυκά, αφρώδη 
και ηµιαφρώδη. 
Είσοδος: 10 ευρώ. 

ΑΘΗΝΑ

ΣΕΡΡΕΣ 

ΑΘΗΝΑ

∆ιάλογος για 
το ελαιόλαδο 

Σε ανοιχτή συζήτηση για το ελληνικό 
ελαιόλαδο προσκαλεί η Εθνική 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Ελαιολάδου την Τετάρτη 19 Ιουνίου, 
9:00πµ µε 19:00 µµ στο αµφιθέατρο 
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 
(λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48). 
Οι θεµατικές που θα εξετασθούν 
αφορούν την πρωτογενή παραγωγή, 
το ελαιοτριβείο, τη διακίνηση και 
εµπορία χύµα ελαιολάδου, την 
τυποποίηση, την ιχνηλασιµότητα µε 
ελέγχους ποιότητας, ζητήµατα 
προβολής-προώθησης, εξαγωγών, 
έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, 

καθώς και τα 
στοιχεία µιας 
εθνικής 
στρατηγικής 
ελαϊκής 
πολιτικής. Η 
προσέλευση 

είναι ελεύθερη, δηλώσεις 
συµµετοχής µέχρι 15 Ιουνίου. 
Πληροφορίες: info@edoee.gr, τηλ: 
210 32 38 315, 210 32 38 856.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 40 πρόβατα βελτιωµένα, 
διασταυρωµένα απευθείας για άρµεγ-
µα. Περιοχή Βέροια. Τηλ.6974/063179.

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγω-
γό µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας. Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέ-
ψιµο από 20 έως 100 κιλά. 
Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, γί-
δια Μούρθια, Αλπίνο και Ζάννα. 
Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται ζωικά δικαιώµατα. 
Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται 20 προβατίνες σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6937/030859.

Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιοχή 
∆ράµα. Τηλ.6974/056174.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαρα-
γωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λι-
µουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέ-
βεζα.  Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται αρσενικά Ασάφ για µε-
γάλες αποδόσεις. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6974/819533.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιωµένα µε 
τα δικαιώµατά τους. Περιοχή Χαλκιδική. 
Τηλ.6946/521901.

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

Πωλούνται καθαρόαιµα αρνιά φυλής 
Χίου 6 µηνών και άνω από µάνες πο-
λύ υψηλής γαλακτοπαραγωγής (µηνι-
αία γαλακτοµέτρηση) µε όλα τα στοι-
χεία γενεαλογικού δέντρου, πλήρως 
εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. 
Τηλ.6975/068501.

Πωλούνται γίδια Μούρθια θηλυ-
κά και αρσενικά από κτηνοτρόφο. 
Τηλ.6942/572629.

Πωλείται µοσχίδα Ηolstein σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλακτο-
παραγωγής γαλάρια. Τιµή 60€ έκαστο. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 220 πρόβατα. Περιοχή Κε-
φαλονιά .Τηλ.6988/277034.

Πωλούνται 30 πρόβατα γερµανικά, τα 
20 πρόβατα είναι από 1,5 έως 2 χρο-
νών και τα 10 από 7 έως 11 µηνών. 
Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein γα-
λακτοπαραγωγής. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6972/852025.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση biohellas. Περιοχή Ναυπάκτου. 
Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία Κο-
ρωνέικη, κεντρωµένο σε άγριο υποκεί-
µενο και φυτά ροδιές Ερµιόνης µεγα-
λόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6946/395102.

Πωλούνται δικαιώµατα 39 στρεµ-
µάτων. 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 στρογγυ-
λή 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.  

Πωλείται Ιταλικό τριφύλλι σκουαρόζο 
από παράγωγο, για λιπαρότητα στο αδύ-
νατο γάλα των αιγοπροβάτων (κάνει το 
κατσικίσιο γάλα σχεδόν πρόβιο). Περιοχή 
Καλαµάτα Τηλ.6944/067610.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. 
Περιοχή Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-
κών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτι-
στικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-
µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστά-
σεις 900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνο-
τροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. 
Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλ-
κηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

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

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

Πωλούνται σταβλικές εγκαταστάσεις 
50 στρεµµάτων. Τηλ.6972/852025.

Πωλείται οικόπεδό 650 τ.µ., 6 χλµ πε-
ρίπου από τη θάλασσα. Περιοχή Κοριν-
θίας. Τηλ.6937/030859.

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

Πωλείται οικόπεδο µισού στρέµµατος 
µε νερό. Περιοχή Κρυονέρι, Σοχό Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6974/677830.

Πωλείται αγρόκτηµα 4 στρεµµάτων 
µε στάβλο, οικία, σιδεροκατασκευή, 
αποθήκη. Περιοχή Ραχώνα, Πέλλας. 
Τηλ.6994/236045.

Πωλείται κτήµα 4.100 στρεµµάτων, 
ίσιο, 300 µέτρα από τον οικισµό. Τιµή 
16.000€. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται οικόπεδο 3 στρεµµάτων 
εντός του οικισµού Αγ.∆ηµητρίου Ορχο-
µενού Βοιωτίας στη θέση Καµίνια. Τιµή 
15.000€. Τηλ.6974/129572.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ και-
νούργιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευ-
ής θερµοκηπίων µε διαστάσεις 9 άνοιγ-
µα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει δυο πλα-
ϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατασκευα-
σµένο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) 
γαλβάνιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύ-
σεις/χιαστί και µπάρες φυτών. Τιµή 
9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

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

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

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

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρ-
κας Κωνσταντινίδη. Τηλ.6945/818073.

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµε-
ταχείριστος, ολοκαίνουριος µάρκας Ωµέ-
γα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τιµή 2.000€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται σπαρτοµηχανή Vekam 16άρα, 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 1.400€. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται τρακτέρ Landini µοντέλο ’99, 
4 Χ 4 µε καµπίνα, 130 ίππους, µε 2.000 
ώρες, πλήρης εξοπλισµός. ∆εκτός κά-
θε έλεγχος. Τιµή 30.000 ευρώ. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Tηλ.6942/505876, 
6908555297.

Πωλείται ρίπερ µε 13 νύχια σταθερό, 
ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τιµή 1.800€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά, αµετα-
χείριστο. Τιµή 700€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 kwa και-
νούργια. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6974/677830.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 τόνων 
και 1 των 20 τόνων, ανοξείδωτες 316, 
µε πόδια και µε εσωτερικά στοιχεία εβα-
πτιζόµενα (ψύξης) για χαµηλές θερµο-
κρασίες ζύµωσης, κατάλληλες για κρα-
σί, ξύδι, τσίπουρο και λάδι. Email: info@
moraitiswines.gr Τηλ.2284/051706.

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

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

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για βερί-
κοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για σταφύ-
λια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6996/670305.

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

Πωλείται τρακτέρ Same µοντέλο 1988, 
120 ίππους, 4 Χ 4 µε καµπίνα, σε άριστη 
κατάσταση, αγορασµένο από ελληνική 
αντιπροσωπεία, πρώτο χέρι, εργοστασια-
κό χρώµα, καινούρια λάστιχα Radial. ∆ε-
κτός κάθε έλεγχος, µαζί µε τα παρελκόµε-
να. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 
3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δί-
σκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορ-
µπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε δι-
πλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, 
ραντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίπ-
πων σε πολύ καλή κατάσταση, τετράγω-
νο άροτρο µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα 
του Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρίπερ, λι-
πασµατοδιανοµέας και ραντιστικό 600άρι. 
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται φορητή πριονοκόρδελα για 
καυσόξυλα, τοποθετείται σε τρακτέρ. πε-
ριοχή Αµφίκλεια. Τηλ.2234/023184.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος 
διατάσεων 4cm Χ 4cm Χ 2cm ύψος, χω-
ρισµένος σε δυο θαλάµους µε εσωτερι-
κή πόρτα, 2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά 
µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα. 
Ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προδι-
αγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται   τρακτέρ ερπυστριοφόρο 
αµπελουργικό, γαλλικής κατασκευής, µε 
χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κι-
νητήρας perkins 55 ίππων, υδρόψυκτος, 
τρικύλινδρος, διαστάσεις 0,90cm πλάτος 
Χ 3cm µήκος, 3000kg. Περιοχή Κορινθί-
ας. Τηλ.6939/075721.

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

Πωλείται µειωτής κοµπλέ από θεριζοα-
λωνιστική John Deer τύπος 2066. Τιµή 
800€. Τηλ.6972/872921.

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

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξο-
πλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, πα-
στερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για για-

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μέχρι τη ∆ευτέρα 24 Ιουνίου έχουν 
τη δυνατότητα οι ενδιαφερόµενοι α-
σφαλισµένοι και συνταξιούχοι αγρό-
τες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
για τα προγράµµατα του Λογαρια-
σµού Αγροτικής Εστίας έτους 2019 
του ΟΠΕΚΑ. 

Οι δικαιούχοι των προγραµµάτων, 
µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµ-
µετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας για 
τον κοινωνικό τουρισµό, τα δωρεάν 
βιβλία και τα δωρεάν εισιτήρια σε θέ-
ατρα από τον ΟΠΕΚΑ. Ειδικά για το 
παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραµ-
µα, η υποβολή αιτήσεων γίνεται α-
πευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕ-
ΚΑ (www.opeka.gr) από τις 5 Ιουνί-
ου µέχρι και τις 16 του µήνα.

Να σηµειωθεί ότι για το 2019 υλο-
ποιούνται οκτώ προγράµµατα:

1. Κοινωνικός τουρισµός 6ήµερων 
διακοπών για 53.000 δικαιούχους. 
∆ιάρκεια ισχύος από 10/7/2019 έ-
ως 10/5/2020.

2. Ιαµατικός τουρισµός για 4.000 
συνταξιούχους, µε 6ήµερες διακο-
πές και 5 απλές λούσεις. ∆ιάρκεια 
ισχύος για διαµονή σε κατάλυµα α-
πό 10/7/2019 έως 8/5/2020

3. Τετραήµερες εκδροµές για 12.500 
δικαιούχους µε συµβεβληµένα του-

ριστικά γραφεία. ∆ιάρκεια ισχύος α-
πό 10/7/2019 έως 8/5/2020

4. Παιδικό κατασκηνωτικό πρό-
γραµµα µέχρι και 16 ηµερών για 
1.500 παιδιά δικαιούχων ΛΑΕ, ηλι-
κίας 6 έως 16 ετών. ∆ιάρκεια ισχύ-
ος από 20/6/2019 έως 9/9/2019

5. ∆ωρεάν βιβλία για 150.000 δι-
καιούχους. Ειδικά για τα παιδιά το ε-
πιδοτούµενο ποσό ανέρχεται στα 30 
ευρώ ανά βιβλίο. ∆ιάρκεια ισχύος α-
πό 10/7/2019 έως 8/5/2020

6. ∆ωρεάν εισιτήρια θεάτρου σε 

35.000 δικαιούχους για πληθώρα θε-
ατρικών παραστάσεων σε όλες τις µε-
γάλες πόλεις της Ελλάδας. ∆ιάρκεια 
ισχύος από 10/7/2019 έως 8/5/2020

7. Πρόγραµµα παροχής χρηµα-
τικών βοηθηµάτων 1.000 ευρώ σε 
1.000 πολύτεκνες µητέρες συντα-
ξιούχους ή ασφαλισµένες του ΕΦ-
ΚΑ-ΟΓΑ.

8. Πρόγραµµα παροχής χρηµατι-
κών βοηθηµάτων 700 ευρώ σε 4.000 
τρίτεκνες µητέρες συνταξιούχους ή 
ασφαλισµένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ.

Προσωπικό 
Το δελτίο κοινωνικού 

τουρισµού είναι αυστηρά 
προσωπικό και απαγορεύεται 
ή χρήση του από άλλα άτοµα

Τα πάντα γύρω
από τη µαυροδάφνη 
Masterclass για την ερυθρή 
ελληνική ποικιλία της 
µαυροδάφνης, όπου θα 
εξετασθούν τα χαρακτηριστικά της 
ανά περιοχή, η εξέλιξη της στον 
χρόνο, η επίδραση της οινοποίησης 
στο στυλ θα πραγµατοποιηθεί στις 
24 Ιουνίου, ώρα 17:30µµ στο 
επαγγελµατικό κέντρο για το κρασί 
και τα ποτά (W.S.P.C. - Γλαύκου 
11, Π. Φάληρο). Προβλέπεται 
τυφλή γευστική δοκιµή είκοσι 
ξηρών εκφράσεων της.

Στην αρχαία Αθήνα 
µε οδηγό τη Μύρτιδα 
Στο εικονογραφηµένο από τον 
Γιώργο Χατζηβασιλάκη παραµύθι 
του Ηλία Μαµαλάκη «Η Μύρτις και 
η µελόπιτα», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Αρµός, ένα κοριτσάκι 
ζει στον χρυσό αιώνα του Περικλή. 
Πώς ήταν η Αθήνα τότε; Με τι 
έπαιζαν τα παιδιά τον 5ο αιώνα 
π.Χ; Τι τρόφιµα ήταν διαθέσιµα; 
Πώς µαγείρευαν; Το βιβλίο 
συνοδεύεται από γλωσσάρι που 
συνδέει σηµερινές γνώσεις µε τις 
ρίζες τους στην αρχαιότητα.

Συνέδριο εναλλακτικού
τουρισµού στην Ξάνθη 
∆ιεθνές επαγγελµατικό συνέδριο 
µε θέµα «Ξάνθη: Εναλλακτικές 
προοπτικές – από τις γαστρονοµικές 
αναζητήσεις στη βιώσιµη και ηθική 
ανάπτυξη» στις 8 Ιουνίου µε 
γνωριµία µε την αυτόχθονη φυλή 
της βραχυκερατικής αγελάδας και 
∆ιαδροµές Υγείας και ψηλάφηση 
του µωσαϊκού της πολυπολιτισµικής 
Ξάνθης στις 9 Ιουνίου 
διοργανώνονται στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά. 

Γιορτή κερασιού
στην Αναστασιά  
Έκθεση κερασιού µε πλούσιο 
πρόγραµµα παράλληλων 
εκδηλώσεων διοργανώνουν στην 
Αναστασιά η τοπική κοινότητα 
και ο Σύλλογος Γυναικών της 
περιοχής σε συνεργασία µε την 
Κοινωφελή Επιχείρηση Νέας 
Ζίχνης. Το Σάββατο 8 Ιουνίου θα 
πραγµατοποιηθεί βράβευση του 
καλύτερου παραγωγού, το χορευτικό 
τµήµα του Συλλόγου Γυναικών 
θα δώσει παράσταση, ενώ θα 
ακολουθήσει λαϊκό - παραδοσιακό 
γλέντι µε τον Γιώργο Γκούτση.

Το πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού αφορά 53.000 δικαιούχους, στους οποίους θα δοθεί ατοµικό δελτίο 
και αφορά διακοπές έως 6 ηµερών το χρονικό διάστηµα από 10 Ιουλίου 2019 µέχρι και 8 Μαΐου 2020. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ανοιχτές οι αιτήσεις 
Αγροτικής Εστίας 
Από τις 10 Ιουλίου ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι αγρότες 
μπορούν να επιλέξουν δωρεάν διακοπές μέσω 8 προγραμμάτων

ούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 
500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τό-
νων. Τηλ.6972/173482.

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και 
όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6982/675136, 
2310/711114.

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρ-
τώµενο 1.000 λίτρων αχρησιµοποίη-
το. 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 ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους  και ηλεκτρονικό ζυ-
γιστικό. Τιµή 8.000€ συζητήσιµη. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται τρακτέρ Νew Ηolland M 
115 και ένα φρεζοσκαλιστήρι τρίφυλλο. 
Τηλ.6983/360255.

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

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές New 
Holland και Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται   κλάρκ Mitsubishi µοντέλο 
2000, full extra, diesel, µετατόπιση, δυ-
νατότητα ανυψώσεως 2,5 τόνων, αυτό-
µατο, µε ρεβέρσα. ∆εκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946/062106.

Πωλείται κλάρκ ΤCM γιαπωνέζικό µοντέ-
λο 1986, diesel, υδραυλική µετατόπιση, και-
νούρια λάστιχα, σε άριστη κατάσταση και 
δυνατότητα ανυψώσεως 2 τόνων. ∆εκτός 
κάθε έλεγχος. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται αγροτικό Mitsubishi µοντέλο 
2001, τετρακίνητο 4Χ4, τετράθυρο, full 
extra µε Air-condition, σε άριστη κατάστα-
ση. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Περιοχή Άργος. 
Τηλ.6946/062106.

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

Πωλούνται 2 δεξαµενές κατάλληλες για 
αποθήκευση νερού. Η µια 18.000 λίτρα και 
η δεύτερη 23.000 λίτρα, µαζί µε τις βάσεις 
τους. Τιµή πολύ καλή. Τηλ.6946/062106.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται άδεια αποστακτιρίου. 
Τηλ.6932/445772.
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Ο βασιλιάς 
της σκόνης
Τελικοί Ρολάν Γκαρός το σαββατοκύριακο 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έφτασε η ώρα για τα τελικά του 
γκραν σλαµ της Γαλλίας, µε το νέο 
βασιλιά και τη νέα βασίλισσα των 
χωµάτινων κορτ στο φετινό Ρο-
λάν Γκαρός να προκύπτουν αυτό 
το σαββατοκύριακο. Το σίγουρο 
είναι ότι τουλάχιστον στις γυναί-
κες (Σάββατο, 18:15), το τρόπαιο 
θα το κερδίσει αθλήτρια η οποία 
δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Ρο-
λάν Γκαρός ή οποιοδήποτε άλλο 
γκραν σλαµ, καθώς στην τετρά-
δα των ηµιτελικών αγωνίστηκαν 
οι  Άσλεϊ Μπάρτι, Αµάντα Ανισί-
µοβα, Τζοάνα Κόντα και Μαρκέ-
τα Βοντρούσοβα. Ο τελικός των α-

ντρών από την άλλη θα διεξαχθεί 
την Κυριακή.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, επανεκ-
κινούν το Σάββατο οι υποχρεώ-
σεις της Ελλάδας για τα προκρι-
µατικά του Euro 2020, µε τη χώρα 
µας να αντιµετωπίζει εκτός έδρας 
την Ιταλία για την 3η αγωνιστική. 
Στόχος δεν είναι άλλος από ένα 
θετικό αποτέλεσµα που θα διατη-
ρήσει την γαλανόλευκη σε τροχιά 
πρόκρισης στα τελικά του θεσµού, 
ενώ την Τρίτη 11 Ιουνίου, δίνει τη 
µάχη της απέναντι στην Αρµενία. 
Στα άλλα µατς του θεσµού που ξε-
χωρίζουν, το Σάββατο η Τουρκία 
υποδέχεται την πρωταθλήτρια κό-
σµου Γαλλία και η Σκωτία φιλοξε-
νεί την Κύπρο.

Η δράση της Formula 1 συνεχίζεται στον Καναδά 
αυτό το σαββατοκύριακο. Μέχρι στιγµής στο 
πρωτάθληµα Χάµιλτον και Μπότας δείχνουν 
ασταµάτητοι, αλλά µπορεί στην κορυφή η κατάσταση 
να µην αλλάζει εύκολα, αλλά για πιο κάτω, όσοι 
ξέρουν το άθληµα µιλάνε για ένα από τα πιο 
ανταγωνιστικά των τελευταίων σεζόν. 

Η F1 στον Καναδά 
με ξεκάθαρα φαβορί  

Τένις (Ρολάντ Γκαρός)

Αγώνες 12.00 ΕΡΤ Play 2,3

Τελικός διπλού αντρών, γυναικών 16.00 ΕΡΤ Sport HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Κροατία – Ουαλία 16.00 COSMOTE SPORT 2

Τένις (Ρολάντ Γκαρός)

Τελικός γυναικών 18.15 Eurosport 1

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Τουρκία – Γαλλία 21.45 COSMOTE SPORT 3

Ελλάδα – Ιταλία 21.45 OPEN TV

Τένις (Ρολάντ Γκαρός)

Τελικός ανδρών 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Καναδάς)

Αγώνας 20.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (UEFA Nations League)

Τελικός 21.45 COSMOTE SPORT 1

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 8 Ιουνίου

Κυριακή 9 Ιουνίου

Μόνο Ευρωλίγκα
Οι αγώνες της Ευρωλίγκας θα 
είναι οι µοναδικές υποχρεώσεις 
του Ολυµπιακού στην επόµενη 
αγωνιστική περίοδο, καθώς η 
ένταξη του στην Αδριατική Λίγκα 
δεν θα προχωρήσει. Η επίσηµη 
αιτιολογία άρνησης από τη 
διοίκηση της διοργάνωσης είναι τα 
στενά χρονικά περιθώρια για την 
ολοκλήρωση όλων των 
αγωνιστικών και των πλέι οφ, τον 
Μάιο του 2020.

Άτυχος ο Νεϊµάρ
Η τύχη γύρισε την πλάτη της στον 
Νεϊµάρ, ο οποίος τραυµατίστηκε 
στο φιλικό της Βραζιλίας µε το 
Κατάρ και θα χάσει το Κόπα 
Αµέρικα. Η διοργάνωση ξεκινά 
στις 14 Ιουνίου, µε την 
οικοδέσποινα της διοργάνωσης 
«Σελεσάο» να κάνει πρεµιέρα στη 
διοργάνωση µία µέρα αργότερα, 
αντιµετωπίζοντας στον πρώτο της 
αγώνα τη Βολιβία. .

Στο AEL Arena το 2020
Συµφωνία επιτεύχθηκε ανάµεσα 
στον Αλέξη Κούγια και τον Κώστα 
Πηλαδάκη για τη χρήση του AEL 
FC Arena και την επόµενη σεζόν, 
έτσι η οµάδα της Λάρισας θα 
αγωνίζεται και την επόµενη σεζόν 
σε αυτό το γήπεδο στη Σούπερ 
Λιγκ. Σηµειώνεται εδώ πως 
σύµφωνα µε ενηµέρωση της ΠΑΕ, 
η επίσηµη παρουσίαση των 
εισιτηρίων διαρκείας θα γίνει την 
Τρίτη 11 Ιουνίου για την επόµενη 
σεζόν του πρωταθλήµατος.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Οι πολύ χαµηλές τιµές έχουν απογο-
ητεύσει τους παραγωγούς αγγουριού 
στη ∆υτική Ελλάδα, που αντιµετωπίζουν 
µια χρονιά σίγουρα χειρότερη από την 
περσινή. Στη Μεσσηνία, οι τιµές αυτή 
τη στιγµή βρίσκονται στα 10 µε 15 λε-
πτά το «ζευγάρι». Αυτή η τιµή τους κά-
νει να «µπαίνουν µέσα», όπως αναφέ-
ρουν ο Χρήστος Βλάχος και ο ∆ηµή-
τρης Παπαδηµητρίου, σύµβουλοι θρέ-
ψης στην περιοχή. Μέχρι πριν από ένα 
µήνα, η ζήτηση στην περιοχή ήταν αρ-
κετά ανεβασµένη, µε την τιµή να δια-

µορφώνεται στα 50 λεπτά το ζευγάρι. Η 
εγχώρια όµως αγορά κυρίως, σταµάτη-
σε να διψά τόσο για το προϊόν, µε απο-
τέλεσµα την πτώση της τιµής. Η Βουλ-
γαρία ήταν ο κύριος παίχτης στην αγο-
ρά της περιοχής όσον αφορά τις ποσό-
τητες, πλέον όµως έχει πέσει η ζήτηση 
κι από εκεί. Οι καιρικές συνθήκες είχαν 
και στο αγγούρι µεγάλες επιπτώσεις, α-
κόµη και στο θερµοκηπιακό. Αυτό είχε 
αντίκτυπο στο ρυθµό συγκοµιδής που 
ήταν ακανόνιστος, λόγω µη σωστής α-
νάπτυξης της παραγωγής.

Μπαίνουν µέσα µε τα 15 λεπτά
 Ακανόνιστη ανάπτυξη και συγκοµιδή λόγω καιρού στο αγγούρι θερµοκηπίουυ 

 Ως και 80% µειωµένες οι τιµές παραγωγού σε σχέση µε τις αρχές Μαΐου

Α1 |  21

Σ 
την αγορά µας, παρά τη µεταβλητότη-
τα στο χρηµατιστήριο σηµειώνονται 
προπωλήσεις της νέας σοδειάς βάµ-
βακος κατά µέσο όρο λίγο πάνω από 

τα 3 σεντς ανά λίµπρα πριµ επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών. Συνολικά πρέπει να είµαστε 
πλέον πάνω από 40.000 τόνους πουληµένοι. 
Αυτές τις µέρες οι εµπορικοί οίκοι πληρώνουν 
τη νέα σοδειά βάµβακος σχεδόν 70 σεντς ανά 
λίµπρα, που αντιστοιχεί σε 1,36 ευρώ το κιλό.

 Όσον αφορά το σκληρό σιτάρι τα βλέµ-
µατα είναι στραµµένα στις καιρικές συνθήκες. 
∆εν φαίνεται να υπάρχει κάποια βιασύνη από 
τους αγοραστές να κυνηγήσουν τα σιτάρια, ε-
ντούτοις υποβόσκει ένα παγκόσµιο σενάριο 
για καλύτερες τιµές από τις περσινές. Αν δεν 
υπάρξουν καταστροφές στον Καναδά δεν θα εί-
ναι εύκολο ένα απότοµο ανοδικό ράλι. Η περί-
πτωση της πτώσης θεωρείται αδύνατη, δεδοµέ-
νου ότι τα αποθέµατα έχουν µειωθεί σηµαντι-
κά. Αναφορικά µε τις τιµές στα αλώνια, αν πέ-
ρυσι άνοιξαν στα 18 λεπτά στον παραγωγό και 
κάποιες ΕΑΣ κυκλοφορούν αυτές τις µέρες τα 
20 λεπτά, πιο πιθανα θεωρούνται τα 19 λεπτά.

 Οι ζέστες που δεν ήρθαν ποτέ ή άργησαν 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα κρατάνε ακόµα χα-
µηλά την τιµή στα πορτοκάλια Βαλέντσια. Από 
17 µέχρι 20 λεπτά αφήνει το κιλό στο χέρι του 
παραγωγού αυτήν την εποχή στη Σκάλα Λακω-
νίας, την κύρια παραγωγό περιοχή της χώρας 
γι’ αυτή την ποικιλία. Παρά το γεγονός ότι η µι-
κρότερη φετινή σοδειά έκανε τους αγρότες να 
περιµένουν καλές τιµές, η χαµηλότερη ποιότη-
τα σε πολλές περιπτώσεις λόγω καιρικών συν-
θηκών, σε συνδυασµό µε τη µειωµένη ζήτηση 
έχουν απογοητεύσει πολλούς. Σηµειωτέον υ-
πάρχει µειωµένη κινητικότητα των εµπόρων.

Δυσκολεύεται προς 
ώρας το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/05 08/05 15/05 21/05 06/06/19

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

346,55

311,72318,27
324,14

Απόδοση
Πάνω από 15 τόνους 

προϊόντος ανά στρέµµα 
αποφέρει η καλλιέργεια 

Εισαγωγές
Κύριος εισαγωγέας των 

θερµοκηπιακών αγγουριών 
ήταν η Βουλγαρία

Ζήτηση
Μετά το Πάσχα σταµάτησε 
η εγχώρια αγορά να διψά 

τόσο για το προϊόν

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

02/05 09/05 16/05 22/05 30/05 07/06

ΜΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

223

219

75,91

2,34

329,50

830,60

16,17

86,25

113,77

100,34

223

219

71,45

2,34

325,50

799,00

16,38

83,70

111,72

100,46

223

217,5

66,35

2,32

325,40

837,6

16,30

91,17

109,52

101,54

223

217,5

67,32

2,16

323,20

828,0

16,33

89,87

110,65

101,87

223

217,5

69.06

2,07

323,70

887,6

16,38

83,92

109,95

100,95

225

209,5

68.70

2,14

338,50

866,40

16,19

79,42

107,50

99,52

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

178

240 240240 239 239 239

177 177 177

180 181

Τιμή παραγωγού 
αγγουριών 
θερμοκηπίου
(λεπτά/κιλό)

Αρχές Μαΐου 50

Αρχές Ιουνίου 15
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Αυξάνονται οι προπωλήσεις της νέας σοδειάς βάµβακος

230

220

210

200

190

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
68,70

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

180

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,14

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Η νευρικότητα στο χρηµατιστήριο 
συνεχίζεται και η αγορά 
ακόµα δεν δείχνει κάποια
σαφή κατεύθυνση.

Η λίστα της Φότζια για τη 
νέα σοδειά αναµένεται περίπου 
σε δύο εβδοµάδες, αφού δηλαδή 
ξεκινήσει ο αλωνισµός.

Ανοδικά κινήθηκε η τιµή του 
καλαµποκιού την εβδοµάδα που πέρασε 
στη λίστα της Φότζια, ακολουθώντας 
την τάση αυτή εδώ και µισό µήνα.

Στη Γερµανία πτωτικά κινήθηκε 
η τιµή για το κριθάρι βυνοποίησης, 
το οποίο δείχνει σηµάδια 
σταθεροποίησης στα επίπεδα αυτά.

∆είχνει να µην µπορεί να διαµορφωθεί 
σε υψηλότερα των 2,20 ευρώ 
ανά κιλό το ελαιόλαδο στην Ισπανία 
λόγω της µεγάλης παραγωγής.

7
ΙΑΝ

7
ΦΕΒ

7
ΜΑΡ

7
ΑΠΡ

7
ΜΑΙ

7
ΙΟΥΝ

7
ΙΟΥΝ

7
ΙΑΝ

7
ΦΕΒ

7
ΜΑΡ

7
ΑΠΡ

7
ΜΑΙ

7
ΦΕΒ

7
ΜΑΡ

7
ΑΠΡ

7
ΜΑΙ

7
ΙΟΥΝ

29
ΑΠΡ

6
ΜΑΙ

20 
ΜΑΙ

27
ΜΑΙ

3
ΙΟΥΝ

239

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

74.00

72.00

71.00

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εφόσον δεν σηµειωθούν καιρικά 
απρόοπτα που θα φέρουν ποιοτι-
κά και  ποσοτικά προβλήµατα στην 
φετινή σοδειά, οι µύλοι δύσκολα θα 
σπεύσουν για αγορές κατά τις αµέ-
σως επόµενες εβδοµάδες µετά την 
έναρξη των αλωνιών. Αυτό δεν ση-
µαίνει ωστόσο ότι δεν θα προβούν 
στις συνηθισµένες τους αγορές, ω-
στόσο δεδοµένων των υψηλών απο-
θεµάτων τους, θα προβούν σε αυ-
τές χωρίς κάποιον πανικό, σύµφω-
να µε πληροφορίες. 

Εξίσου προσεκτικά αναµένεται 
να κινηθούν και οι έµποροι, οι ο-
ποίοι αν και έχουν λιγότερα στοκ 
συγκριτικά µε το άνοιγµα της προ-
ηγούµενης εµπορικής περιόδου. Αυ-
τό γιατί οι εξαγωγές δεν έχουν ξεκι-
νήσει ακόµα οπότε δεν υπάρχει έ-
νας µπούσουλας για τις αγορές που 
τους παίρνει να κάνουν. Ωστόσο και 
αυτοί θα αγοράσουν τις ποσότητες 

που συνήθως αγοράζουν στα αλώ-
νια και µετά θα κινηθούν ανάλογα 
µε τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

Προς το παρόν, εν αναµονή του 
αλωνισµού, όλοι παρατηρούν τις 
καιρικές συνθήκες. Οι πληροφορί-
ες για προπωλήσεις δείχνουν πως 
δεν υπάρχει ακόµα ιδιαίτερη δρα-
στηριότητα, καθώς οι τοπικοί αγο-
ραστές όπως σηµειώθηκε νωρίτε-
ρα έχουν υψηλά στοκ τις αποθήκες 
τους. Ταυτόχρονα οι Ιταλοί αναµέ-
νουν πρώτα να δουν την παραγω-
γή τους και µετά θα προβούν σε κι-
νήσεις. Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί 
πως στη νέα σεζόν οι εξαγωγές θα 
είναι λιγότερες και λογικά τα ποιο-
τικά σιτάρια θα καταναλωθούν στην 
τοπική αγορά. Οι εξαγωγές στην Ι-
ταλική θα αφορούν κυρίως τις χα-
µηλές ποιότητες.

Η πλειονότητα των αναλυτών θε-
ωρούν ότι σε βάθος χρόνου η νέα 
σεζόν φαίνεται πιο πολλά υποσχό-
µενη στις τιµές σε σχέση µε την προ-
ηγούµενη. Εφόσον προκύψουν ά-

σχηµες καιρικές συνθήκες στην σο-
δειά του Καναδά, το σενάριο ανόδου 
γίνεται πιο ρεαλιστικό. 

Με τα έως τώρα δεδοµένα οι τιµές 
που έχουν ακουστεί για το ξεκίνηµα 
είναι τα 20 λεπτά ανά κιλό. Η πρώ-
τη προσφορά της χρονιάς ήρθε α-
πό την ΕΑΣ Βόλου. Για το σκληρό η 
τιµή παραλαβής θα είναι στα 20 λε-
πτά και για το κριθάρι στα 17 λεπτά. 
Οι πληροφορίες θέλουν την Ένω-
ση να έχει προγραµµατίσει την πα-
ραλαβή 10.000 τόνων σκληρού και 
4.000 τόνων κριθαριού. Στη συνέχεια 
η ΕΑΣ Τρικάλων προχώρησε σε µια 
προσφορά µε προκαταβολή στα 15 
λεπτά το κιλό για το σκληρό σιτάρι 
ή εκκαθάριση µε 20 λεπτά το κιλό.

Προσεκτικές οι πράξεις στα αλώνια του σκληρού
Αποθέµατα έχουν συγκεντρώσει οι µύλοι, που θα προβούν στις συνηθισµένες αγορές τους αργότερα
Τόσο όσο χρειάζονται θα αγοράσουν στις αρχές οι έµποροι, αναµένοντας σηµάδια από το εξωτερικό Η ελληνική αγορά βρίσκεται 

εν αναµονή του αλωνισµού κι 
όλοι παρατηρούν τις καιρικές 
συνθήκες. Σε προπωλήσεις 
δεν υπάρχει ακόµα ιδιαίτερη 
δραστηριότητα καθώς οι 
τοπικοί αγοραστές έχουν 
υψηλά στοκ στις αποθήκες 
τους, ενώ οι Ιταλοί αναµένουν 
πρώτα να δουν την παραγωγή 
τους και µετά να προβούν σε 
κινήσεις. Η Τυνησία που 
παραδοσιακά αγοράζει καλές 
ποιότητες, εκτιµάται πως θα 
αυξήσει την τοπική της 
παραγωγή κατά 200.000 
τόνους. Στην Ιταλία 
αναµένεται µείωση κατά 
περίπου 200.000 τόνους και 
στην ΕΕ κατά 1 εκατ. τόνους. 
Τα παγκόσµια αποθέµατα 
είναι ακόµα επαρκή, αλλά 
σίγουρα δεν αποτελούν πλέον 
βαρίδι για τις τιµές. Η 
πλειονότητα των αναλυτών 
θεωρούν ότι σε βάθος χρόνου 
η νέα σεζόν φαίνεται πιο 
αισιόδοξη στις τιµές σε σχέση 
µε την προηγούµενη. 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆Α 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Η νευρικότητα στο χρηµατιστήριο συνεχίζεται και η 
αγορά δεν δείχνει ακόµα σαφή κατεύθυνση. Κυρίως 
µεταβάλλεται βάσει των καιρικών συνθηκών στις ΗΠΑ 
και τις επιπλοκές που µπορεί να φέρουν στο βαµβάκι 
αλλά και σε άλλα ανταγωνιστικά εµπορεύµατα. 
Παράλληλα ο ντόρος που εξακολουθεί γύρω από το 
θέµα του εµπορικού πολέµου µόνο καλό δεν κάνει στην 
αγορά, καθώς υπενθυµίζει τη δυσκολία που µπορεί να 
έχουν τα αµερικανικά βαµβάκια στην πώληση. Το θετικό 
είναι πως αρκετά κλωστήρια έχουν προβεί σε αγορές 
για µελλοντικές φορτώσεις, κατά κάποιον τρόπο 
γυρνώντας την πλάτη στην αβεβαιότητα των καιρών. 

ΝEA ΥOΡKH
Παρά τη χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα, οι 
προπωλήσεις της νέας σοδειάς αυξάνονται µε καλούς 
ρυθµούς και δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν πως πλέον 
έχουµε ξεπεράσει τους 40.000 τόνους. Οι πωλήσεις για 
ανοιχτά συµβόλαια και λευκές ποιότητες σηµειώνονται 
κυρίως µεταξύ 3-3,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές ∆εκεµβρίου ‘19. ∆ηλαδή η αποκαλούµενη βάση 
(πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών έχει µειωθεί 
σε σχέση µε την ίδια εποχή πέρυσι κατά περίπου 2,5-3 
σεντς ανά λίµπρα. Σχετικά µε τις εκτάσεις φαίνεται 
πως είναι αυξηµένες, εντούτοις η σοδειά δείχνει για 
την ώρα όψιµη και αυτό έχει ένα ρίσκο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι αναλυτές θεωρούν ότι 
µεσοπρόθεσµα οι τιµές θα αυξηθούν.

ΙΤΑΛΙΑ
Αναµένεται µείωση της 

παραγωγής κατά περίπου 

200.000 τόνους και στην 

ΕΕ κατά 1 εκατ. τόνους

Συνεδρίαση 05/06/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '19 68,74 -0,23

Δεκέμβριος '19 66,81 -0,39

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Τρίτη
04/06

∆ευτέρα
03/06

Πέµπτη
30/05

Τετάρτη
05/06

Παρασκευή
31/05

70

69.5

69

68.5

68

67.5

67

05/30/2019 69.48
05/31/2019 68.08
06/03/2019 69.42
06/04/2019 68.97
06/05/2019 68.74
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Οι αντίξοες για την κτηνοτροφία καιρικές συνθήκες και το µικρό περιθώριο κέρδους που είχαν οι παραγωγοί, κρατάνε πίσω την αύξηση στην 
παγκόσµια παραγωγή γάλακτος, η οποία φαίνεται να αυξάνεται κατά µόλις 0,3%, την ώρα που η τελευταία πρόβλεψη έκανε λόγο για 0,9%.

Επίσηµα στοιχεία εµπορικών δεδοµένων καταγράφουν 
τις κινεζικές εισαγωγές νωπών/κατεψυγµένων πουλε-
ρικών ήδη να αυξάνονται κατά 40% (+42.000 τόνοι) το 
πρώτο τρίµηνο του 2019, λόγω αναζήτησης πρωτεϊνης 
την ώρα της κατακόρυφης µείωσης στη διαθέσιµη πο-
σότητα του χοιρινού λόγω της Αφρικανικής Πανώλης 
των χοίρων. Αυτό έρχεται µε την αύξηση κατά 3% του 
νωπού/κατεψυγµένου χοιρινού κρέατος (+ 10.000 τό-
νους). Όταν περιλαµβάνονται τα εντόσθια, οι εισαγω-
γές χοιρινού κρέατος στην Κίνα έχουν µειωθεί κατά 
8%, λόγω της πτώσης των αποστολών παραπροϊόντων 

σφαγίων από τις ΗΠΑ. Το AHDB Pork λέει ότι κατά πά-
σα πιθανότητα η ζήτηση στις εισαγωγές χοιρινού κρέ-
ατος να αυξηθεί σηµαντικά αργότερα, κατά τη διάρκεια 
του έτους. Οι εισαγωγές πουλερικών µπορεί επίσης να 
αυξηθούν ακόµη περισσότερο. Το USDA συγκεκριµέ-
να, προβλέπει ότι οι κινεζικές εισαγωγές κρέατος κοτό-
πουλου θα µπορούσαν να αυξηθούν κατά σχεδόν 70% 
φέτος. Σε παγκόσµιο επίπεδο, η αυξηµένη ζήτηση α-
πό την Κίνα µπορεί να βοηθήσει στη στήριξη των τιµών 
στην παγκόσµια αγορά πουλερικών φέτος.

Η αυξανόµενη ζήτηση για εισαγωγές αναµένεται ε-
πίσης από άλλους σηµαντικούς εισαγωγείς, όπως η Ι-
απωνία, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποµένως, 
οι παγκόσµιες εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κα-
τά 3% συνολικά, σε 11,6 εκατοµµύρια τόνους. 

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Η ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ στην 
παγκόσµια παραγωγή για το 2019 
έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω. 
Από την αρχική πρόβλεψη αύξη-
σης κατά 0,9%, τώρα προβλέπε-
ται αύξηση της τάξεως του 0,3%, 
δηλαδή 900 εκατοµµύρια λίτρα 
γάλα περισσότερα από πέρυσι, 
σύµφωνα µε το AHDB Dairy. Η 

παγκόσµια παραγωγή γάλακτος 
φαίνεται να έχει πάρει τροχιά πε-
ριορισµού τη χρονιά που διανύ-
ουµε, καθώς η πίεση στα περιθώ-
ρια κέρδους των αγροτών στις Η-
ΠΑ έχει οδηγήσει σε µικρότερη 
ανάπτυξη και µικρότερη αύξηση 
της παραγωγής, ενώ η ΕΕ περιο-
ρίζεται από το µικρότερο κοπάδι.

ΣΤΙΣ ΗΠΑ, η αύξηση στην παρα-
γωγή αγελαδινού αναµένεται ε-
πίσης να επιβραδυνθεί. Ιστορι-
κά, η παραγωγή γάλακτος των 
ΗΠΑ αυξάνεται κάθε χρόνο από 
1 έως 2%. Η παρατεταµένη περί-
οδος χαµηλών τιµών έχει ασκή-
σει πίεση στους παραγωγούς, κά-

τι που οδήγησε σε περισσότερες 
σφαγές και εξόδους παραγωγών 
από τις αγροτικές επιχειρήσεις. Έ-
τσι, το USDA εµφανίζεται πιο αι-
σιόδοξο από το AHDB Dairy και 
περιµένει πως η παραγωγή γά-
λακτος φέτος θα αυξηθεί µεν ο-
ριακά, αλλά κατά περίπου 0,5%.

ΓΕΝΙΚΑ στο νότιο ηµισφαίριο, τα 
προβλήµατα µε τον καιρό είχαν 
άµεση επίδραση στη γαλακτοπα-
ραγωγή. Συγκεκριµένα στη Νέα 
Ζηλανδία, η ξηρασία και οι αυξη-
µένες θερµοκρασίες έβαλαν µε-
γάλα εµπόδια στους κτηνοτρό-

φους. Τον Μάρτιο, η παραγωγή 
έπεσε κατά 8%, γεγονός που έχει 
καταστήσει απίθανο µέσα στους 
υπόλοιπους µήνες να επιτευχθεί 
το ύψος παραγωγής της περασµέ-
νης χρονιάς, έτσι αναµένεται πως 
η παραγωγή θα µείνει σταθερή.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ της ξηρασίας της 
περασµένης χρονιάς, συνέχισε 
να επισκιάζει την παραγωγή γά-
λακτος της ΕΕ τους πρώτους δύο 
µήνες του 2019. Παρ’ όλα αυτά, 
ισχυρή αύξηση των προµηθει-
ών κατά το µήνα Μάρτιο αντι-
στάθµισε το απογοητευτικό ξε-
κίνηµα του έτους. Έτσι, µέτρια 

αναµένεται να είναι η αύξηση 
στην Ευρωπαϊκή παραγωγή γά-
λακτος για το σύνολο του 2019, 
στο +0,7%, δηλαδή γύρω στο έ-
να δις. λίτρα. Παρ’ όλα αυτά, η 
αύξηση στην παραγωγή θα µπο-
ρούσε να περιοριστεί εφόσον 
το µέγεθος του ευρωπαϊκού κο-
παδιού έχει µειωθεί κατά 1,6%.

ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, η παραγωγή έ-
χει πληγεί σηµαντικά, µε µια πα-
ρατεταµένη ξηρασία να επηρεά-
ζει τις αποδόσεις και να στενεύει 
τα περιθώρια κέρδους για τους 
αγρότες. Η παραγωγή του πρώ-
του τριµήνου του 2019 ήταν κα-
τά 11% χαµηλότερη σε σχέση µε 

την ίδια περίοδο το 2018. Οι ρυθ-
µοί στις σφαγές παραµένουν υ-
ψηλοί, και πολλοί κτηνοτρόφοι 
«στεγνώνουν» τις αγελάδες τους 
νωρίς λόγω των ελλείψεων σε 
τροφή. Η παραγωγή για το 2019 
αναµένεται να είναι κατά 1% χα-
µηλότερη από αυτή του 2018.

ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ η παραγωγή έ-
πεσε επίσης, κατά 8% στο πρώ-
το τρίµηνο του έτους, καθώς το 
στρες από τις υψηλές θερµοκρα-
σίες έριξε τις αποδόσεις, παρά 
το ότι έχει σηµειωθεί µια ανά-
καµψη στα αυξανόµενα κόστη 

εισροών. Αναµένεται µερική α-
νάκαµψη κατά το δεύτερο µι-
σό του έτους, ενώ για την πρό-
οδο της Αργεντίνικης παραγω-
γής, µέσα στο έτος, αναµένεται 
µείωση στην ετήσια παραγωγή 
της περιοχής, της τάξης του 5%.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2019  

ΕΕ

+0,7%

ΗΠΑ

+0,3%

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

0%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

�1%

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

�5%

Η ζήτηση πουλερικών μεγαλώνει 
όσο η αφρικανική πανώλη θερίζει
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Κόβει ταχύτητα η παγκόσµια παραγωγή αγελαδινού 



Κοµισιόν και ∆ΕΗ  
έριξαν το Χρηµατιστήριο
Οριακή πτώση σηµείωσε το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
την περασµένη Πέµπτη, καθώς η αποτίµηση των 
συστάσεων της Κοµισιόν συνεχίζεται, ενώ η της ∆ΕΗ, 
σηµείωσε τις υψηλότερες απώλειες της τάξης του 
8,16%, λόγω των καθυστερήσεων αλλά και τα 
εµπόδια που διαπίστωσε η Ε.Ε στις µεταρρυθµίσεις 
του τοµέα της ενέργειας Ειδικότερα, ο Γενικός 
∆είκτης έκλεισε µε απώλειες 0,54% στις 816,95 
µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ των 813,52 µονάδων 
(-0,96%) και 829,22 µονάδων (+0,95%). Ο τζίρος 
διαµορφώθηκε στα 61,2 εκατ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στα 19 
εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά 
κέρδη του οµίλου της τράπεζας 

Πειραιώς το πρώτο τρίµηνο του 
2019 έναντι ζηµίας 83 εκατ. ευρώ το 
πρώτο τρίµηνο του 2018. Τα κέρδη 
προ προβλέψεων κατέγραψαν 
άνοδο 9% σε ετήσια βάση και 
διαµορφώθηκαν στα 214 εκατ. ευρώ.

EBZ: Ματαιώθηκε λόγω έλλειψης 
απαρτίας η επαναληπτική γενική 
συνέλευση των µετόχων της 
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ, 
µε θέµα την υπαγωγή της εταιρείας 
στο άρθρο 106δ του Πτωχευτικού 
Κώδικα. Στο µεταξύ, λόγω της 
διενέργειας των αυτοδιοικητικών 
εκλογών δεν θα συζητηθεί στις 10 
Ιουνίου στο Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης το αίτηµα της ΕΒΖ για 
ένταξη στην προπτωχευτική 
διαδικασία του άρθρου 106. 

REMI COINTREAU: Αυξήθηκαν 
ελαφρώς τα καθαρά κέρδη της Remy 
Cointreau για τη χρήση 2019, ήτοι 
διαµορφώθηκαν στα 157,1 εκατ. ευρώ, 
σε σχέση µε τα 148,2 εκατ. ευρώ πριν 
από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν στα 1,22 δισ. ευρώ, 
σε σχέση µε τα 1,13 δισ. ευρώ πριν 
από ένα χρόνο.

COCA COLA: Αισιόδοξη για την 
µελλοντική της ανάπτυξη εµφανίζεται 
Coca Cola HBC ανακοινώντας τους 
νέους οικονοµικούς και 
επιχειρηµατικούς στόχους ως 2025 
ήτοι: Μέση ετήσια αύξηση εσόδων 
5-6% σε νοµισµατικά ουδέτερη βάση, 
συγκρίσιµο περιθώριο EBIT 11% ως 
το 2020 και βελτίωση κατά 20 έως 
40 µονάδες βάσης το χρόνο κατά 
µέσο όρο, επίτευξη των δεσµεύσεων 
βιωσιµότητας.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Για τον κίνδυνο να κατακερµατιστεί ο κό-
σµος σε τοπικά περιφερειακά µπλοκ, µε 
πιο προφανή ΗΠΑ, ΕΕ και Κίνα, γράφουν 
οι Financial Times, που µιλούν για απο-
κάλυψη της µερκαντιλιστικής λογικής.

Μάλιστα, εκτιµούν ότι, οι αναδυόµενες 
αγορές, οι πιο ωφεληµένοι της παγκοσµι-
οποίησης για 40 χρόνια, θα είναι τα µεγα-
λύτερα θύµατα της υποχώρησης από τον 
πολυµερισµό και τις εµπορικές διαµάχες.

Κι όλα αυτά ενόσω οι αποδόσεις σε ολό-
κληρη την ήπειρο ξεπερνούν τα ιστορικά 
χαµηλά για το παγκόσµιο εµπόριο κι ανα-
ζωπυρώνουν φόβους ύφεσης, µε τον Ευ-
ρωπαίο κεντρικό τραπεζίτη να βλέπει την 
απειλή του προστατευτισµού να καραδο-
κεί. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ, στη συνεδρί-

ασή της στη Λιθουανία, µετέθεσε ένα εξά-
µηνο µία πιθανή αλλαγή στην πορεία των 
επιτοκίων της, ανακοινώνοντας ότι θα δια-
τηρηθούν στα σηµερινά τους επίπεδα του-
λάχιστον ως το πρώτο εξάµηνο του 2020. 

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι 
αρνητικές εξελίξεις στην παγκόσµια οι-
κονοµία συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις 
προοπτικές της ευρωζώνης, τόνισε ο Μά-
ριο Ντράγκι υπογραµµίζοντας πως η ΕΚΤ 
θα συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως 
τις πληρωµές κεφαλαίου από τα οµόλογα 
που αγόρασε υπό το πρόγραµµα ποσοτι-
κής χαλάρωσης, ενώ τα επιτόκια σε κάθε 
νέα πράξη του νέου TLTRO θα είναι 10 µο-
νάδες βάσης υψηλότερα από το µέσο των 
βασικών πράξεων αναχρηµατοδότησης.

Βλάχας τέλος
Την απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο 
στο Πλατύ Ηµαθίας όπου παράγεται το 
«Γάλα Βλάχας εβαπορέ» ανακοίνωσε, 
η ∆ΕΛΤΑ κρίνοντας ασύµφορη τη 
λειτουργία του. Το γάλα θα παράγεται 
εκτός Ελλάδας, ενώ ανακοινώθηκε 
και πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου για 
τους εργαζόµενους στο εργοστάσιο. 
Το εργοστάσιο βάζει λουκέτο µετά 
από 45 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. 

Corteva start
Η Corteva, Inc. ολοκληρώνει µε επιτυχία την 
απόσχισή της από τη DowDuPont και γίνεται 
µια αµιγής εταιρεία αγροτικής τεχνολογίας, 
µε κορυφαία θέση στην παγκόσµια αγορά, 
προσφέροντας στους καλλιεργητές 
ολοκληρωµένες λύσεις για µέγιστη 
στρεµµατική απόδοση και κερδοφορία. Με 
παρουσία σε πάνω από 140 χώρες, η 
Corteva Agriscience είχε καθαρές πωλήσεις 
14 δις. δολαρίων το 2018.

Οικονομικά μπλοκ
και μερκαντιλισμός 

 Ο προστατευτισμός καραδοκεί, η ΕΚΤ βλέπει 

 Αμετάβλητα επιτόκια ως το α’ εξάμηνο 2020

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
816,95

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 06/06

Παρασκευή
31/05

Τετάρτη
05/06

∆ευτέρα
03/06

Τρίτη
04/06

Πέµπτη
06/06

840

835

830

825

820

815

810

805

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2260 +22,83%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2190 +20,99%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1540 +19,38%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1,5850 +13,21%

BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ 0,9400 +9,30%

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ,∆ΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛ 1,1800 -13,87%

UNIBIOS ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,3130 -13,06%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,0930 -12,76%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,7720 -10,23%

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 1,2400 -8,82%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25,620.52 +0.32%
 NASDAQ Comp 7,576.80 +0.017%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,336.04 -0.12%
Λονδίνο FTSE 100 7,259.85 +0.55%
\Φρανκφούρτη DAX-30 11,953.14 -0.23%
Παρίσι CAC-40 5,278.43  -0.26%
Ζυρίχη SMI 9,682.29 +0.83%
Τόκιο NIKKEI-225 20,774.04 -0.0099%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Διαδικασίες εγγραφής, προθεσμίες υποβολής  
για επιχειρήσεις πώλησης αλιευμάτων

∆
ηµοσιεύθηκαν από το τµήµα Αλιείας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι υπ. αρίθµ. 
64/18464/30.01.19  & 65/18469/30.01.19 
αποφάσεις, σχετικά µε τις προθεσµίες υπο-

βολής δελτίων πώλησης και τη πρώτη πώληση αλιευτι-
κών προϊόντων αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 
της ΥΑ αριθ.1750/3219/19.3.2015 
(ΦΕΚ 475Β) «Συµπληρωµατικά µέ-
τρα εφαρµογής των ενωσιακών δι-
ατάξεων της κοινής Οργάνωσης 
Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων α-
λιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
του Κοινοτικού Συστήµατος Ελέγ-
χου της αλιείας σχετικά µε τη δια-
κίνηση και την εµπορία των προϊ-
όντων του τοµέα», κατ’ εφαρµογήν 
των άρθρων 59, 62 και 65 του Καν 
(EK) 1224/2009 του Συµβουλίου πε-
ρί θεσπίσεως συστήµατος ελέγχου 
της τήρησης των κανόνων της κοι-
νής αλιευτικής πολιτικής, «η εµπο-
ρική επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο) που αγοράζει τα προϊό-
ντα αλιείας από το αλιευτικό σκά-
φος εγγράφεται στο κατάλογο των 
πρώτων αγοραστών και υποβάλλει 
αρµοδίως τις δηλώσεις πώλησης».

Ειδικότερα, σε συνέχεια της αριθ. 2287/40083/7.4.2015 
(ΦΕΚ 695Β) Υπουργικής Απόφασης, σας γνωρίζου-
µε ότι από την 20η Αυγούστου 2015 έχει τεθεί σε υ-
ποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρµογή η-
λεκτρονικής υποβολής δελτίου πώλησης (δήλωσης 
πώλησης ∆Π) προϊόντων αλιείας του υποσυστήµα-
τος «ΕΜΠΟΡΙΑ» και ισχύουν τα εξής: 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Α. Υπόχρεοι πρώτοι αγοραστές εί-
ναι, µεταξύ άλλων, τα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα που αγοράζουν 
απευθείας από τον παραγωγό, εί-

τε µε τιµολόγιο πώλησης που εκδίδει ο παραγωγός, 
είτε µε τιµολόγιο αγοράς που εκδίδουν οι ίδιοι, είτε 
µε εκκαθάριση (επί προµηθεία). Στους ανωτέρω πε-
ριλαµβάνονται οι επιχειρήσεις λιανικής όπως κατα-
στήµατα µαζικής εστίασης και ιχθυοπωλεία. 

Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγο-
ραστών,  βρίσκεται σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρ-
µογή στον ιστότοπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας 
www.alieia.minagric.gr (επιλογή «Εµπορικές επιχει-
ρήσεις/αλιείς» στο τµήµα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»). Η 
απαιτούµενη διαδικασία εγγραφής περιγράφεται α-
ναλυτικά στο εγχειρίδιο «Εγγραφή πρώτων αγορα-
στών -  χορήγηση κωδικού», το οποίο είναι διαθέσι-
µο στον ανωτέρω ιστότοπο (επιλογή «ΒΟΗΘΕΙΑ» στο 
τµήµα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»).  Για την εγγραφή στο 
Κατάλογο, γίνεται επαλήθευση µε τα στοιχεία που 
συνδέονται µε το ΑΦΜ της εµπορικής επιχείρησης. 
Επίσης, τα στοιχεία των εγγεγραµµένων πρώτων α-
γοραστών, αναρτώνται στον Κατάλογο Πρώτων Α-
γοραστών που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Β. Η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων (από 
τον πλοιοκτήτη στον πρώτο αγοραστή) που εκφορ-
τώθηκαν σε λιµένα της χώρας από κοινοτικά αλιευ-
τικά σκάφη, ανεξάρτητα από τις ποσότητες εκφόρτω-
σης, γίνεται σε εγκεκριµένο αγοραστή, ο οποίος στην 
συνέχεια θα τα διαθέσει στην αγορά (χονδρική ή λια-
νική πώληση). Η ως άνω υποχρέωση αφορά όλες τις 
πρώτες πωλήσεις των εκφορτώσεων που πραγµατο-
ποιούνται στην χώρα σε σχέση µε είδη και ποσότητες.

Ο εγκεκριµένος πρώτος αγοραστής των προϊόντων 
αλιείας συµπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά δελ-
τίο πώλησης (δήλωση πώλησης ∆Π) στο οποίο κατα-
χωρεί τα στοιχεία της πώλησης και καταγράφει τις πο-
σότητες των ειδών που έχει αγοράσει από κάθε αλιευ-
τικό σκάφος, αποτυπώνονται δηλαδή από τον πρώτο 
αγοραστή τα στοιχεία (βάρος, τιµή, παραστατικά κλπ) 
που αφορούν την πρώτη αγοραπωλησία (µεταξύ παρα-
γωγού/αλιευτικού σκάφους και πρώτου αγοραστή). Ο 
εγκεκριµένος αγοραστής υποβάλλει το δελτίο πώλη-
σης (δήλωση πώλησης ∆Π ) για όλες τις ποσότητες των 
προϊόντων αλιείας που εκφορτώθηκαν από αλιευτικό 
σκάφος, ανεξάρτητα από την σηµαία του, και αγόρα-
σε σε πρώτη πώληση, εντός 48 ωρών από την λήξη της 
πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 
στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι κά-
τω των 200.000 ευρώ, ή εντός 24 ωρών από την λήξη 
της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
του στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι 
άνω των 200.000 ευρώ.

 Οι προαναφερόµενες παράγραφοι δεν εφαρµόζο-
νται κατά την πρώτη πώληση προϊόντων αλιείας: 

α) που πωλούνται από το σκάφος σε αγοραστή ο ο-
ποίος θα τα χρησιµοποιήσει για ίδια κατανάλωση και 
δεν θα τα διαθέσει στη αγορά. Το βάρος αυτών των προ-
ϊόντων δε µπορεί να υπερβαίνει τα 30 κιλά/αγοραστή. 

β) εφόσον οι ποσότητες που πωλούνται δεν υπερ-
βαίνουν τα 50 κιλά για κάθε είδος ή προέρχονται α-
πό εκφορτώσεις αλιευτικών σκαφών µε ολικό µήκος 
µικρότερο των 10 µέτρων. 

Ιστοσελίδα
Η εγγραφή στον 

Κατάλογο των πρώτων 
αγοραστών γίνεται στο 
www.alieia.minagric.gr

Λιανέµποροι
Υπόχρεοι για την υπο-
βολή δελτίων πώλησης 
είναι και οι αγοραστές 

ιχθύων πρώτης πώλησης

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Ανάρτηση τιµολογίων νωπών 
και ευαλλοίωτων προϊόντων 

Η δυνατότητα ανάρτησης των τιµολογίων 
χωρίς επιβολή προστίµων, υπάρχει µέχρι τις 

15/6/19. Από την εποµένη, η ανάρτηση 
θα πρέπει να γίνεται εντός 25 ηµερών από την 

έκδοση του τιµολογίου, διαφορετικά 
τα πρόστιµα είναι µεγάλα. 

Εγγραφή στο Μητρώο 
πώλησης προϊόντων αλιείας

Η εγγραφή στο Μητρώο αυτό, όπως 
επισηµαίνεται και στην αρχή του άρθρου, έχει 
δηµιουργηθεί από το 2015. Το γεγονός ότι µε 
την έναρξη του νέου έτους, επανέρχεται στο 
προσκήνιο µε δύο ταυτόχρονες διατάξεις 
σηµαίνει ότι αγριεύουν τα πράγµατα και θα 
πρέπει να έχουν το νου τους όσοι είναι 
υποχρεωµένοι να εγγραφούν. 
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με ένα νέα µέτρο θα ανοίξουν οι αιτή-
σεις για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
αµπελών το 2020, καθώς οι δικαιούχοι 
θα µπορούν επιπλέον να επιδοτηθούν 
για την αλλαγή αποστάσεων φύτευσης, 
σύµφωνα µε υπουργική απόφαση για 
την εφαρµογή της δράσης την περίοδο 
2020-2023.

Σύµφωνα µε την απόφαση (ΦΕΚ/Β’/2096), 
οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Μαρτίου κά-
θε έτους και οι αµπελουργοί θα µπορούν 
να κάνουν αίτηση για δράσεις που περι-
λαµβάνουν τα εξής µέτρα:

α. Εκρίζωση -αναφύτευση: Έως 1.455 
ευρώ ανά στρέµµα. Τα µέτρα που καλύ-
πτονται είναι η εκρίζωση, η προετοιµα-
σία εδάφους, η αναφύτευση και η απώ-
λεια εισοδήµατος. 

β. Φύτευση αµπελώνων: Έως 745 ευ-
ρώ ανά στρέµµα. Τα µέτρα που καλύ-
πτονται είναι η προετοιµασία εδάφους 
και η φύτευση. 

γ. Επανεµβολιασµός: Έως 680 ευρώ α-
νά στρέµµα. Καλύπτεται η απώλεια εισο-
δήµατος και ο εµβολιασµός. 

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης: Έως 
390 ευρώ ανά στρέµµα. Τα µέτρα που κα-
λύπτονται είναι υποστύλωση, κατασκευή 
αναβαθµίδων, αλλαγή αποστάσεων φύ-
τευσης (ελάχιστη ποσοστιαία µεταβολή 
στον αριθµό των πρέµνων πριν και µε-
τά την αναδιάρθρωση 20%) χωρίς αλλα-
γή συστήµατος διαχείρισης.

Τα παραπάνω ποσά είναι τα µέγιστα 
για ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές σε 
µειονεκτικές περιφέρειες (βλ. πίνακα).

∆υνατότητα ένταξης
∆ικαιούχοι της στήριξης του προγράµ-

µατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής 
αµπελώνων για τα µέτρα, έχουν φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα, Οµάδες και Ορ-
γανώσεις Παραγωγών, που καλλιερ-
γούν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέ-
λου, ή διαθέτουν άδειες φύτευσης α-
πό µετατροπή ή άδειες αναφύτευσης 
όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: 

i) Βάσει αδειών φύτευσης οι οποίες 
έχουν προέλθει από µετατροπή.

ii) Βάσει άδειας αναφύτευσης της ί-
διας εκµετάλλευσης.

Κατάταξη των αιτήσεων
Η κατάταξη των επιλέξιµων µεµονωµέ-

νων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας 
σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια:

Α) Νέοι γεωργοί οι οποίοι είναι κάτω 

των 40 ετών και οι οποίοι εγκαθίστανται 
για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκµετάλ-
λευσης: 1 µονάδα

Β) Εκτάσεις που προορίζονται για ανα-
διάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιµότητας 
των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων: 
Από 1-20 στρέµµατα 3 µονάδες, από 20-50 
στρέµµατα 2,1 µονάδες και από 51 στρέµ-
µατα και άνω 1,5 µονάδες.

Γ) Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσι-
κούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς (Νη-
σιά Αιγαίου και Ιονίου): 2 µονάδες

∆) Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες δύνα-
νται να παράξουν προϊόν ανώτερης ποιό-
τητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ): 2 µονάδες

Ε) Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλ-
λουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (Βι-
ολογική παραγωγή/Ολοκληρωµένη δια-
χείριση): 2 µονάδες.  Μέγιστη βαθµολογία 
ορίζονται οι 10 µονάδες.

Αλλαγές αποστάσεων φύτευσης
στη νέα αναδιάρθρωση αμπελώνων
Μέχρι τα 1.455 ευρώ ανά στρέμμα παραμένει η μέγιστη ενίσχυση για αναφυτεύσεις στο 
πρόγραμμα 2020-2023, το οποίο εισάγει και μία νέα δυνατότητα στα μέτρα ενίσχυσης

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόµενοι 
παραγωγοί υποβάλ-

λουν, από την
1η Μαρτίου έως την 
25η Μαΐου εκάστου 
έτους, αίτηση έντα-
ξης στο πρόγραµµα

∆ιορία 
Όλα τα µέτρα που 

προβλέπονται 
στο πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης 
και µετατροπής, 

ολοκληρώνονται το 
αργότερο σε 5 αµπε-
λοοινικές περιόδους

Η νέα φυτεία θα πρέπει να 
διατηρηθεί για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον δέκα 10 ετών.

Τον Ιούλιο 
οι δικαιούχοι
αδειών
φύτευσης
Μέσω προσωπικών e-mail θα 
ενηµερωθούν για το αν είναι 
δικαιούχοι αδειών φύτευσης 
οινάµπελων 2019, όσοι 
έκαναν αίτηση την περασµένη 
άνοιξη, ενώ σύµφωνα µε 
τροποποιητική απόφαση, τα 
οριστικά αποτελέσµατα θα 
πρέπει να έχουν βγει µέχρι 31 
Ιουλίου.  Το υπουργείο 
προχώρησε στην τροποποίηση 
της ισχύουσας ΥΑ 
(ΦΕΚ/Β’/2103) για τις άδειες 
φύτευσης προκειµένου να 
προσαρµοσθούν οι διατάξεις 
της, στις διατάξεις περί 
προσωπικών δεδοµένων:
Οι τροποποιήσεις σύµφωνα 
µε την απόφαση αφορούν 
συγκεκριµένα:

 Την παράταση της 
ηµεροµηνίας των διοικητικών 
ελέγχων και την 
οριστικοποίηση των αιτήσεων 
από 15/5 σε 10/6

 Την ενηµέρωση των 
δικαιούχων για την 
βαθµολογία τους (µετά το 
πέρας των ενστάσεων των 
απορριπτόµενων αιτήσεων ) 
µέσω ηλεκτρονικού και µόνο 
µηνύµατος και όχι µέσω 
ανάρτησης προσωρινών 
πινάκων, όπως προβλέπει η 
ισχύουσα υπουργική απόφαση

 Την ενηµέρωση των 
δικαιούχων (µετά το πέρας 
της εξέτασης των ενστάσεων 
επί της βαθµολογίας των 
αγροτεµαχίων) µέσω του 
ηλεκτρονικού του 
ταχυδροµείου (e mail), το 
αργότερο έως 31 Ιουλίου.

ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ: 
ΟΡΕΙΝΕΣ 

Η ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ: 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

 ΟΡΕΙΝΕΣ 
Η ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

    ΕΚΡΙΖΩΣΗ 
ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ

1.455 1.260 1.175 1.020

    ΦΥΤΕΥΣΗ 
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

745 620 515 390

    ΕΠΑΝΕΜ�
ΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

680 680 620 620

    ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

390 360 260 240

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2020-2023 
(ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)



Η βιομηχανία των εισροών 
εισάγει το διαδίκτυο στον αγρό    
Ηλεκτρονικά συστήµατα παρακολούθησης των εντοµολογικών εχθρών, ειδικά 
προϊόντα θρέψης που θωρακίζουν τα φυτά απέναντι σε αβιωτικές και βιωτικές 
καταπονήσεις και σκευάσµατα µε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα, φέρνουν το παιχνίδι 
στο γήπεδο του βαµβακοπαραγωγού.  Η καλλιέργεια γίνεται πεδίο εφαρµογής ενός 
προσεγµένου σχεδίου µε το αυστηρό κοουτσάρισµα από τη βιοµηχανία εισροών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 & ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

ΒΑΜΒΑΚΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙ∆ΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

2000   2003   2008   2010   2012

15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

   

·
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ΕΧ
ΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΑΜ
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ�ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Το πράσινο σκουλήκι αποτελεί 
τον νούµερο ένα εχθρό της 
βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. 
Έχει τρείς γενιές στο βαµβάκι, 
επικίνδυνη όµως είναι η δεύτερη γενιά 
του Αυγούστου. Η πρώτη γενιά του 
πράσινου σκουληκιού εµφανίζεται 
στα τέλη Ιουνίου µέχρι µέσα Ιουλίου 
και η δεύτερη που είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνη, ακόµη και καταστρεπτική 
τις χρονιές που οι πληθυσµοί του 
σκουληκιού είναι µεγάλοι (χρονιές 
επιδηµίας), εµφανίζεται από τα τέλη 
Ιουλίου µέχρι τις 20 Αυγούστου. Στη 
γενιά αυτή δεν υπάρχει χρόνος να 
αναπληρωθούν οι ζηµιές, οπότε αν 
ξεφύγει η κατάσταση γίνεται λόγος για 
καταστροφή της παραγωγής. 
Απαραίτητος, κατά τη δεύτερη αυτή 
γενιά, κρίνεται ο άµεσος ψεκασµός 
µε τα κατάλληλα εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα µόλις η προσβολή 
ξεπεράσει το οικονοµικό επίπεδο, 
δηλαδή όταν εντοπίζονται κατά µέσο 
όρο περισσότερα από πέντε σκουλήκια 
στα 100 φυτά ή πιο απλά περισσότερα 
από ένα σκουλήκι σε κάθε µέτρο 
βαµβακοφυτείας. Είκοσι δύσκολες 
µέρες διαρκεί η γενιά αυτή. Η τρίτε 
γενιά, του Σεπτεµβρίου, δεν απασχολεί 

στη φυτοπροστασία, αφού σπάνια 
προκαλεί αξιόλογη ζηµιά. 
Άµεσα όµως πρέπει να ψεκαστούν 
µε ακαρεοκτόνα, οι καλλιέργειες 
στις οποίες εντοπίζεται προσβολή 
από τετράνυχο. Τα ακάρεα αυτά 
µπορούν να προκαλέσουν έντονα 
προβλήµατα, ειδικά στην περίοδο 
από Ιούλιο µέχρι µέσα Αυγούστου.
Μόνο σε µεγάλες προσβολές 
κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή 
εντοµοκτόνων σκευασµάτων για 
τον θρίπα, τις αφίδες και τον λύγκο, 
καθώς αποτελούν εντοµολογικούς 
εχθρούς του βαµβακιού που 
ελέγχονται  από τους φυσικούς 
εχθρούς τους, παράσιτα και αρπακτικά 
έντοµα. Μόνο σε περιπτώσεις, 
διαπιστωµένης προσβολής από λύγκο 
και σταθµίζοντας πάντα τις επιπτώσεις 
στα ωφέλιµα έντοµα, θα πρέπει 
να διενεργούνται ψεκασµοί. Όπως 
τονίζεται και από τη ∆ΑΟΚ Σερρών, 
πολλές φορές η πτώση των χτενιών, 
που αποδίδεται εσφαλµένα στη δράση 
του λύγκου, οφείλεται σε φυσιολογικές 
αντιδράσεις των φυτών στις 
αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας ή της 
εδαφικής υγρασίας. Πολύ συνηθισµένη 
είναι, επίσης, η πτώση των χτενιών 
σε ζωηρές φυτείες µε έντονη τάση 
για βλαστική ανάπτυξη. Σε αυτήν 

την περίπτωση, αντί εντοµοκτόνων 
πρέπει να απασχολήσει τον παραγωγό 
η έγκαιρη και σωστή εφαρµογή 
ανασχετικών. 

Ανάσχεση ανάπτυξης
Σε χωράφια που τα φυτά 
αναπτύσσονται υπερβολικά σε ύψος, 
η εφαρµογή ανασχετικών αποτελεί 
καθοριστική επέµβαση. Σε αυτά τα 
χωράφια, η παράλειψη ή καθυστέρηση 
στην εφαρµογή τους, οδηγεί σε 
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, που οψιµίζει και 
µειώνει σηµαντικά την παραγωγή. Για 
επιτυχηµένη ανάσχεση της ανάπτυξης, 
κύριο ρόλο παίζει η έγκαιρη πρώτη 
επέµβαση, όταν τα φυτά είναι ακόµη 
µικρά, γύρω στα 40 µε 50 εκατοστά. 
Αν υπάρξει καθυστέρηση, µειώνονται 
κατά πολύ οι πιθανότητες επιτυχίας, 
ενώ παράλληλα αυξάνεται και το 
κόστος, αφού θα απαιτηθούν πολύ 
µεγαλύτερες δόσεις ανασχετικών.Μετά 
την πρώτη επέµβαση, και ανάλογα 
µε τον καιρό και την εικόνα της 
βαµβακοφυτείας, µπορεί να χρειαστεί 
δεύτερη ή και τρίτη εφαρµογή.Η δράση 
των ανασχετικών, εστιάζει συνήθως 
στην πρόκληση συµπτωµάτων δίψας 
στα φυτά, εποµένως θα χρειαστεί 
να γίνει άρδευση πιο νωρίς από την 
προγραµµατισµένη.

> Σκουλήκια, ακάρεα, λύγκος, αφίδες και θρίπες στοχεύουν το βαµβάκι 

ΣΤΟΧΟΣ Ο ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ 
∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΑ
Η λίπανση µέσω του φυλλώµατος 
δεν µπορεί να στηρίξει όλες τις 
ανάγκες θρέψης στο βαµβάκι, 
είναι όµως σωτήρια όταν 
εφαρµόζεται ως επέµβαση 
διάσωσης, για τη διαχείριση 
εκτάκτων συνθηκών όπως οι 
βροχές και η έλλειψη κάποιου 
ιχνοστοιχείου που επιφέρει 
συνέπειες στην παραγωγή. 
Σώθηκαν παραγωγές πέρσι στη 
Θεσσαλία, όταν µεγάλες εκτάσεις 
βαµβακιου κιτρίνισαν στα χτένια 
λόγω στρεσαρίσµατος µετά από 
βροχές και ανέκαµψαν ταχύτατα 
µε εφαρµογή διαφυλλικής 
φωσφορικής λίπανσης, σύµφωνα 
µε τον γεωπόνο και αγρότη 
Γιώργο Καρανίκα. Ο Αλέξανδρος 
Ζαχαρής, γεωπόνος σύµβουλος 
θρέψης στη Θεσσαλία, εξηγεί πως 
στην αρχή της καλλιέργειας, σε 
νέα φυτά, µπορεί να παρατηρηθεί 
«κόλληµα», επιβράδυνση δηλαδή 
της βλαστικής ανάπτυξης των 
φυτών. Αυτό το φαινόµενο µπορεί 
να αντιµετωπιστεί µε διαφυλλική 
λίπανση Ν-Ρ-Κ µε αυξηµένο 
ποσοστό αζώτου, ξεκινώντας 
και ενισχύοντας τη βλαστική 
ανάπτυξη. 
Έπειτα, όταν σχηµατιστούν τα 
χτένια (λουλουδοχτένια), είναι 
ευαίσθητα σε στρεσάρισµα λόγω 
υψηλών ή αυξοµειούµενων 
θερµοκρασιών ή βροχών 
και είναι πιθανό να χαθούν, 
µειώνοντας σηµαντικά την 
παραγωγή. Σε αυτό το στάδιο 
προτείνεται διαφυλλική λίπανση 
µε Ν-Κ-Ρ που προσφέρει anti-
stress δράση, διατηρεί και 
προστατεύει τα χτένια.
Προς το τέλος της καλλιέργειας, 
όταν τα φυτά αλλάζουν χρώµα, 
έχει σχηµατιστεί και γεµίζει το 
καρύδι, η εφαρµογή διαφυλλικής 
λίπανσης µε φωσφοροκάλι, 
σκληραίνει το καρύδι 
παρέχοντας επιπλέον προστασία 
από συνθήκες και κυρίως από το 
πράσινο και ρόδινο σκουλήκι του 
βαµβακιού.

ΘΡΕΨΗ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια πρωταγωνιστεί 
στην καλλιέργεια του βαµβακιού, παρέχοντας 
µια ολοκληρωµένη πρόταση για τη σπορά, την 
θρέψη και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας. 
∆ιαθέτει πολύχρονη εµπειρία της στην 
καλλιέργεια, αποτέλεσµα µακρόχρονης µελέτης 
και παρουσίας των έµπειρων γεωπόνων της στον 
αγρό σε συνεργασία µε παραγωγούς, τοπικούς 
γεωπόνους, ξένα κι ελληνικά ερευνητικά 
ιδρύµατα όσο και κρατικές υπηρεσίες. Σχετικά µε 
τα προϊόντα για το βαµβάκι, η ΑΛΦΑ Γεωργικά 
Εφόδια παρέχει:

■ Για την φυτοπροστασία:
Τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 50 SC και Pendigan, 
το Efica 96 EC, το Agil 10 EC, το Jaguar 5 EC, το 
Meteor TF.
Τα εντοµοκτόνα Mavrik Aquaflow, Lamdex 2,5 
WG, Methochlor 48 EC, Pyrinex 5 GR, Methomex 
20 SL, Ikarus 2,5 EC, Grafiti 2.5 EC και τις νέες 
προσθήκες Avaunt 15 EC (indoxacarb) και Coyote 
480 SC (thiacloprid).
Τα προϊόντα Sunset 48 SL όσο και  Spotlight C, 
για την αποφύλλωση του βαµβακιού, καθώς και 
το MEPIQUAT CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 SL για την 
παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και 
πρωΐµηση της παραγωγής.

■ Για τo πολλαπλασιαστικό υλικό:
Τις ελληνικές ποικιλίες ΑΥΡΑ και ΦΟΙΒΟ που 
συνδυάζουν τις υψηλές αποδόσεις µε τα άριστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

■ Για τη θρέψη:
Τη νέα σειρά κοκκωδών λιπασµάτων Α∆ΑΜΑΣ 
προστατευµένου αζώτου µε διπλό αναστολέα 
ουρεάσης τεχνολογίας Limus. Επίσης, τα 
εξαιρετικής ποιότητας κοκκώδη λιπάσµατα 
της σειράς SOLARIS και τη σειρά  πυκνών 
σύµµεικτων κοκκωδών λιπασµάτων DURAMAX 
για τη βασική κι επιφανειακή λίπανση. Για 
τη διαφυλλική λίπανση ή την υδρολίπανση 
η ΑΛΦΑ διαθέτει σύνθετα υδατοδιαλυτά 
λιπάσµατα (AZURO, ROSSO, VERDE) αλλά 
και υγρά λιπάσµατα (SOLARIS FLOW). 
Για µια ισορροπηµένη, ορθολογική και µε 
οικονοµικότητα λίπανση.

GOCOTTON ΑΠΟ ΤΗΝ PIONEER HI�BRED HELLAS
Πρόγραµµα ελέγχου εντόµων µε την  
ψηφιακή υπηρεσία παρακολούθησης 
της παρουσίας τους στο χωράφι, µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της 
Corteva™ agriscience.
Στόχος της εταιρείας είναι να 
προσφέρει τελευταίας τεχνολογίας 
υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης 
στους συνεργάτες της, παραγωγούς 
βαµβακιού, για την παρουσία του 
εντόµου Heliothis armigera (πράσινο 
σκουλήκι).
Φεροµονικές παγίδες σε επιλεγµένα 
χωράφια από την αρχή µέχρι το 
τέλος της περιόδου εµφάνισης 
του εντόµου παρακολουθούνται 
από εκπαιδευµένους γεωπόνους, 
οι οποίοι ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα επισκέπτονται τα χωράφια 
καταγράφοντας τις συλλήψεις των 
ακµαίων, και παράλληλα κάνουν 
έλεγχο για να διαπιστώσουν εάν 
υπάρχει εναπόθεση αυγών ή / και 
εµφάνιση προνυµφών του εντόµου. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρµας της 
Corteva™ agriscience ενηµερώνεται 
καθηµερινά και αποτελεί ουσιαστικό 
εργαλείο για την καταπολέµηση του 
πράσινου σκουληκιού.
Αυτόµατες παγίδες trapview µε 
προηγµένα ηλεκτρονικά συστήµατα 
που συλλέγουν δεδοµένα και 

φωτογραφίες που αποστέλλουν 
αυτόµατα στην πλατφόρµα Ελέγχου 
Εντόµων της Corteva™.

Eskif™ 120 SC: Η λύση για το 
πράσινο σκουλήκι (Heliothis 
armigera) του βαµβακιού
■ Το Eskif™ 120 SC καταπολεµά 
αποτελεσµατικά το πράσινο σκουλήκι 
στο βαµβάκι

■ Αποτελεί ένα νέο εντοµοκτόνο, το 
οποίο δεν παρουσιάζει διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα µε εντοµοκτόνα άλλων 
χηµικών οµάδων.
■ Αποτελεί ιδανική επιλογή για 
Προγράµµατα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης (IPM).
■ ∆ρα εναντίον όλων των σταδίων 
ανάπτυξης του εντόµου, στοχεύοντας 
κυρίως στις προνύµφες νεαρού 
σταδίου (L1-L2)
* Κάτοχος της έγκρισης (ΑΑ∆Α 14609/25. 

2.2017) Dow AgroSciences Export SAS 

Jerdez™ 500 WG: Με τη δύναµη 
του IsoclastTM active
■ Νέα δραστική ουσία (IsoclastTM 
active) µε µοναδικό τρόπο δράσης.
■ Εξαιρετικά δραστικό κατά των 
σηµαντικότερων µυζητικών εντόµων. 
■ Άµεσα αποτελέσµατα µε 
παρατεταµένη διάρκεια δράσης.
■ ∆ιασυστηµατική και διελασµατική 
κίνηση.
■ ∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα µε άλλα εντοµοκτόνα 
άλλων χηµικών οµάδων.
■ Ιδανική επιλογή για προγράµµατα 
διαχείρισης ανθεκτικότητας.
* Κάτοχος της έγκρισης 

 (ΑΑ∆Α 14696/17. 4.2019) Dow AgroSciences 

Export SAS

Η επιφανειακή λίπανση του βαµβακιού 
πλησιάζει. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό 
να γίνει σωστή επιλογή του αζωτούχου 
λιπάσµατος, δεδοµένου ότι το άζωτο 
επηρεάζει καθοριστικά τις τελικές 
αποδόσεις της καλλιέργειας άρα 
την βιωσιµότητα και µέλλον των 
παραγωγών. Η εταιρεία Gavriel προτείνει 
Nutrimore Winner 40-0-0+14,5 SO3 και 
N-PLUS 46-0-0, λιπάσµατα ενισχυµένα 
µε τον γνήσιο σταθεροποιητή ουρεάσης 
Agrotain που προστατεύει 100% το 
ουρεϊκό άζωτο που περιέχουν µε 
αποτέλεσµα να φτάνει στα φυτά το 
100% του αζώτου και τελικά η σοδειά 
να αυξάνεται τουλάχιστον 15%. Κάτι 
που απέδειξε και το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας µε 2ετές πειραµατικό. Τα 
λιπάσµατα ουρίας όταν εφαρµοστούν µε 
διασπορά, χάνουν 30-40% του ουρεϊκού 
αζώτου που περιέχουν στον αέρα 
λόγω εξαέρωσης. Όταν η εφαρµογή 
τους γίνει µέσω υδρολίπανσης οι 
απώλειες φτάνουν στο 20-30%.

Συνεπώς ναι µεν είναι λίγο λιγότερες σε 
σχέση µε τις απώλειες σε σχέση µε την 
σπαρτή εφαρµογή, όµως το ποσοστό 
εξακολουθεί να παραµένει πολύ υψηλό. 
Συνεπώς λιπάσµατα όπως η ουρία 
και η ουροθειϊκή (blending ή χηµική), 
χειµώνα-καλοκαίρι και σε σπαρτή 
εφαρµογή ή µέσω υδρολίπανσης 
χρειάζονται Agrotain. Γι’αυτό λοιπόν 
υπερέχουν ξεκάθαρα τα λιπάσµατα 

Nutrimore. Επίσης λιπάσµατα όπως 
νιτρική αµµωνία και νιτροθειϊκή απλή 
και σταθεροποιηµένη, περιέχουν υψηλό 
ποσοστό νιτρικού αζώτου το οποίο µε τα 
ποτίσµατα που ακολουθούν ξεπλένεται 
σε µεγάλο βαθµό. Τα Nutrimore δεν 
περιέχουν καθόλου νιτρικό άζωτο.
Η Gavriel σηµειώνει ότι τα Nutrimore 
είναι τα µόνα αποτελεσµατικά λιπάσµατα 
µε σταθεροποιητή ουρεάσης καθώς, 
είναι τα µόνα µε γνήσιο Agrotain και 
αποδεδειγµένη διάρκεια ζωής του 
σταθεροποιητή 18 µήνες από την 
εφαρµογή του στην ουρία. Σε όλα αυτά 
έρχεται να προστεθεί η αµεσότητα 
στην παροχή αζώτου, συνεπώς δεν θα 
πρέπει να συγχέουµε τα Nutrimore µε 
τα λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης, 
δίνοντας την δυνατότητα είτε για πρώιµες 
είτε για όψιµες εφαρµογές. Με οµαλό 
ρυθµό διάθεσης του αζώτου βοηθούν 
στην ισορροπία µεταξύ βλάστησης και 
καρποφορίας που είναι άλλωστε το 
ζητούµενο στο βαµβάκι.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ NUTRIMORE
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Το βαµβάκι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό φυτό 
σε θρεπτικά στοιχεία, προκειµένου να 
αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να δώσει 
υψηλές αποδόσεις.
Η βασική λίπανση είναι καθοριστικής 
σηµασίας για την απόδοση της 
καλλιέργειας, καθώς εξασφαλίζει 
τις απαραίτητες ποσότητες Αζώτου, 
Φωσφόρου και Καλίου για την εύρωστη 
ανάπτυξη των φυτών. Η καλλιέργεια του 
βαµβακιού έχει 3 κρίσιµα θρεπτικά στάδια 
ανάπτυξης:
Α) Από το φύτρωµα έως τα χτένια:
Στο στάδιο αυτό η θερµοκρασία και 
η υγρασία του εδάφους παίζουν το 
σηµαντικότερο ρόλο για το οµοιόµορφο 
φύτρωµα των σπόρων µας. Από τη στιγµή 
του φυτρώµατος και µέχρι τον 5ο κόµβο 
αναπτύσσουν κυρίως το ριζικό τους 
σύστηµα σε σχέση µε την βλάστηση που 
αναπτύσσετε αργά. 
Συνήθως σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται 
προβλήµατα τόσο στο ριζικό σύστηµα που 
λόγο των χαµηλών θερµοκρασιών δεν 
µπορεί να απορροφήσει τα απαραίτητα 

θρεπτικά συστατικά όσο και στο υπέργειο 
τµήµα που παραµένει καχεκτικό 
οψιµιζοντας την καλλιέργεια. Η emphyton 
παρουσιάζει το Growing Am  ένα 
βιοδιεγερτη υψηλής τεχνολογίας που χάρη 
στη σύνθεσή του δίνει στο φυτό µας την 
απαραίτητη ενέργεια ώστε να ξεπεράσει 
το στρες και να οδηγήσει το φυτό µας σε 
ταχεία ανάπτυξη. 
Β) Στάδιο εµφάνισης των χτενιών έως 

και την έναρξη της άνθισης:
Η αναπαραγωγική φάση αρχίζει µε την 
εµφάνιση των πρώτων ανθοφόρων 
οφθαλµών (χτένια) στα µέσα Ιουνίου και 
αποτελεί ένα από τα κρισιµότερα στάδια.
Στόχος είναι όσο το δυνατόν η καλύτερη 
ανάπτυξη της βλάστησης και η 
εξισορρόπησή της µε την καρποφορία, 
ώστε να µη δηµιουργηθεί ανταγωνισµός, 
που οδηγεί σε υπερβολική σκίαση των 
κατώτερων φύλλων, καθυστέρηση της 
ανθοφορίας, αποκοπή των χτενιών - 
λουλουδιών και µεταγενέστερα σε πτώση 
καρυδιών.
Σε αυτό το στάδιο, τα φυτά είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητα σε ανεπάρκεια θρεπτικών 
στοιχείων ειδικά Αζώτου, Καλίου, Βορίου 
Μολυβδαινίου και Ψευδαργύρου. Όλα τα 
παραπάνω προσφέρει το πλήρες προϊόν 

της emphyton απευθείας την στιγµή που το 
φυτό τα χρειάζεται, το NUTRI BS 95. 
Είναι ένα προϊόν που χάριν της σύνθεσης 
του προσφέρει στο έπακρον όλα τα 
παραπάνω στοιχειά αλλά ταυτόχρονα 
παίζει τον ρόλο του ρυθµιστή της βλαστικής 
ανάπτυξης προς όφελος της κοµπόδεσης, 
της συγκράτησης των καρποφόρων 
οργάνων καθώς και την πρωίµιση της 
συγκοµιδής. 
Γ) Στάδιο καρπόδεσης και ωρίµανσης 
των καρυδιών:
Σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα οι απαιτήσεις 
των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, 
που προσλαµβάνονται µεγιστοποιούνται, 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
αύξησης των καρυδιών, ο σχηµατισµός 
των σπόρων και η ανάπτυξη της ίνας. 
Απαραίτητα στοιχειά σε αυτό το στάδιο είναι 
ο Φώσφορος και το Κάλιο 
Το FOSKA είναι ένα προϊόν υψηλής 
περιεκτικότητας Φώσφορου και το Καλίου 
άριστης αφοµοιωσηµότητας προσδίδοντας 
στα φυτά µας πολύ γρήγορα τα απαραίτητα 
θρεπτικά στοιχειά. 

ΛΥΣΕΙΣ EMPHYTON ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ

Το Proteus® 170OD είναι ένα 
διασυστηµατικό εντοµοκτόνο από την Bayer, 
που προορίζεται για τον έλεγχο µασητικών 
και µυζητικών εντόµων στο βαµβάκι, αλλά 
και σε άλλες καλλιέργειες.
Το Proteus® 170OD συνδυάζει σε ένα 
εµπορικό σκεύασµα τις δραστικές ουσίες 
των δύο γνωστών και καταξιωµένων 
σκευασµάτων Decis® και Calypso®.
Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο 
δραστικών ουσιών στο ίδιο σκεύασµα, 
συνδυάζει αρµονικά την ταχύτατη 
αρχική δράση του deltamethrin (µη 
διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής 
και στοµάχου από την οµάδα των 
πυρεθρινοειδών) µε τη µεγάλη διάρκεια 
δράσης του thiacloprid (διασυστηµατικό 
εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου από 
την οµάδα των χλωρονικοτινυλίων),  
ενώ οι δύο διαφορετικοί τρόποι δράσης 
καθιστούν το Proteus® 170OD ένα 
κατάλληλο µέσο για την διαχείριση της 
ανθεκτικότητας των εντόµων.

Το Proteus® 170 OD προσφέρει επιπλέον 
σηµαντικά οφέλη  στον βαµβακοπαραγωγό 
όπως, η ευελιξία στην εφαρµογή (δράση 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εντόµων, 
όπως αυγά, προνύµφες και ακµαία), 
βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας 
(εξαιτίας της παρουσίας των δύο 

διαφορετικών µηχανισµών δράσης), 
πολυδύναµη δράση γιατί ελέγχει 
ταυτόχρονα πολλούς και σηµαντικούς 
εχθρούς όπως αφίδες, αλευρώδεις, πράσινο 
και ρόδινο σκουλήκι, σποντόπτερα, κ.ά.
Επιπλέον, η τεχνολογία τυποποίησής του 
Ο-TEQ βελτιώνει ακόµη περισσότερο 

την βιολογική δράση του σκευάσµατος 
παρέχοντας ταυτόχρονα αυξηµένη 
αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή, λόγω 
µεγαλύτερης διείσδυσης και καλύτερης 
συγκράτησης στους φυτικούς ιστούς 
του βαµβακιού. Το Proteus® 170OD 
εφαρµόζεται στο βαµβάκι µε την έναρξη 
της προσβολής των εντόµων στη δόση 
των 60 – 80 κ.εκ ανά στρέµµα και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µέχρι 3 φορές στην 
καλλιεργητική περίοδο. 
Αποτελεί δηλαδή ένα πολυδύναµο 
εντοµοκτόνο στα χέρια του 
βαµβακοπαραγωγού.

ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ PROTEUS 170OD 

BAYER



Για την καταπολέµηση των µυζητικών 
εντόµων στο βαµβάκι η Κ&Ν 
Ευθυµιάδης σας προτείνει εφαρµογές 
µε  Teppeki® 50WG, το καινοτόµο 
εντοµοκτόνο που έχει κατακτήσει την 
προτίµηση των παραγωγών βαµβακιού 
τόσο για την αποτελεσµατικότητα του, 
όσο και για τη διάρκεια προστασίας της 
καλλιέργειας.

Τι είναι το Teppeki® 50WG
■ Το Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) 
είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο 
µε δράση ενάντια στα µυζητικά 
έντοµα της τάξης των Ηµίπτερων. 
Ανήκει στη νέα χηµική οµάδα των 
πυριδινοκαρβοξαµιδίων.

Τρόπος δράσης
■ Το Teppeki® 50WG δρα στη λειτουργία 
των χορδοτονικών οργάνων του 
εντόµου, που είναι υπεύθυνα για 
την αίσθηση της κίνησης στα έντοµα. 
Αυτό παρεµποδίζει –µεταξύ άλλων 
λειτουργειών– την ικανότητα των 
εντόµων να τρέφονται, µε αποτέλεσµα να 
πεθαίνουν από ασιτία. 
■ Ο IRAC (Insecticide Resistance Action 
Committee) - Version 8.4, May 2018, 
κατατάσσει τo Teppeki® 50WG σε νέα 
ξεχωριστή οµάδα (Group 29) για τον 
µοναδικό τρόπο δράσης του.

 Απορρόφηση από τα φυτά και 
µετακίνηση στα φύλλα

■ Το Teppeki® 50WG είναι 
διασυστηµατικό εντοµοκτόνο, µετακινείται 
διαµέσου του αγγειακού συστήµατος, 
από τους ιστούς των φύλλων προς τα 
άκρα και τις κορυφές των φύλλων. 
■ Η διελασµατική κίνηση του Teppeki® 
50WG το καθιστά άµεσα διαθέσιµο 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων µε 
αποτέλεσµα την άµεση διακοπή της 
διατροφής των εντόµων.

Εγκεκριµένες χρήσεις στο βαµβάκι:
1. Για την καταπολέµηση των αφίδων 
2. Για την καταπολέµηση του λύγκου*:
∆ράση στα ωφέλιµα έντοµα
Το Teppeki® 50WG διαθέτει ήπιο 
τοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια 
ωφέλιµα αρθρόποδα.

Πλεονεκτήµατα του Teppeki® 50WG
■ Νέα χηµική οµάδα
■ Μοναδικός τρόπος δράσης
■ Έντονη διασυστηµατική και 
διελασµατική κίνηση για καλύτερη 
προστασία
■ Η αποτελεσµατικότητα δεν 
επηρεάζεται από τις θερµοκρασίες
του περιβάλλοντος.
■ Ήπιο τοξικολογικό προφίλ

*Χρήση Ήσσονος Σηµασίας: ∆εν έχει τεκµηριωθεί 
η αποτελεσµατικότητα. Για την χρήση του 
σκευάσµατος στις χρήσεις ήσσονος σηµασίας ο 
κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 
αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα 
από τη χρήση του.

TEPPEKI 50WG ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

K+N ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
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Στην FMC η καλλιέργεια του βαµβακιού αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό έχει 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη σκευασµάτων και 
προϊόντων θρέψης που καλύπτουν τις ανάγκες του 
σύγχρονου βαµβακοκαλλιεργητή.
Στον τοµέα της φυτοπροστασίας, η καλλιέργεια 
χρειάζεται προστασία από το ξεκίνηµα της για τα 
έντοµα εδάφους κάτι που επιτυγχάνεται µε το 
κοκκώδες εντοµοκτόνο εδάφους Di-Liger® 5 GR 
(chlorpyriphos 5 GR). 
Τρία σηµαντικά εντοµοκτόνα συµπληρώνουν τις 
εφαρµογές κατά του πιο επιζήµιου εχθρού του 
βαµβακιού, του πράσινου σκουληκιού : Coragen®, 
Avaunt® και Fury®. 
Τρεις διαφορετικές χηµικές οµάδες και τρόποι 
δράσης: ∆ιαµίδια, Οξαδιαζίνες και Πυρεθρίνες. 
Ταυτόχρονα το Fury® καταπολεµά και τις αφίδες 
αλλά και το ρόδινο σκουλήκι.
Παράλληλα κατά τους µήνες Ιούνιο – Αύγουστο 
η εταιρεία παρέχει σε συνεργάτες γεωπόνους 
και παραγωγούς το Evalio® Agrosystems.                                                                                                                                     
Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο 
διαχείρισης εντοµολογικών εχθρών το οποίο 
καταγράφει την εξέλιξη του πληθυσµού 
του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και 
παρέχει µηνύµατα προειδοποίησης στους 
εγγεγραµµένους χρήστες ώστε να επιλέξουν 
τον κατάλληλο χρόνο εφαρµογής. Η πίεση 
των εντόµων εκτιµάται 2 φορές την εβδοµάδα 
συνδυάζοντας τα δεδοµένα συλλήψεων 
από παγίδες φεροµόνης, µε τις επιτόπου 
παρατηρήσεις των εκπαιδευµένων συνεργατών 
της FMC. Για την επίτευξη ποιοτικού βαµβακιού 
είναι επιβεβληµένη η χρήση ενός καλού και 
αποτελεσµατικού αποφυλλωτικού σκευάσµατος. 
Η FMC προτείνει το σκεύασµα  Spotlight® C 
που είναι δοκιµασµένο επί χρόνια για την πλήρη 
αποφύλλωση του βαµβακιού.
Η FMC πρωτοπορεί και στην ειδική θρέψη του 
βαµβακιού µε µια εξειδικευµένη σειρά προϊόντων 
θρέψης. Παράλληλα, όλα τα υγρά διατροφικά 
προϊόντα θρέψης της εταιρείας φέρουν την 
τεχνολογία ADS (Advanced Delivery System) µέσω 

της οποίας µεγιστοποιείται η προσρόφηση από τα 
φύλα και κάθε θρεπτικό στοιχείο µεταφέρεται µε 
ευκολία µέσα στο φυτό. 
 
Λιγα λόγια για τα διατροφικά σκευάσµατα
Hi-Phos: Φώσφορος  (P2O5): 440 g/l, Κάλιο (K2O) 
74g/l  Μαγνήσιο (MgO): 80 g/l
Extra Oligomix: Βόριο(Β)  0.5% β/β, Χαλκός(Cu)  
0.5% β/β, Σίδηρος(Fe) 4.0% β/β, Μαγγάνιο( 
Μn)  4.0% β/β, Μολυβδαίνιο (Mo)  0.5% β/β, 
Ψευδάργυρος(Zn) 4.0% β/β
Vertex Hi-N 34: υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο 
µε διάφορα ιχνοστοιχεία
Boron 15: Βοριούχος αιθανολαµίνη, Υδατοδιαλυτό 
Βόριο (B) 11.1 % β/β (15% β/ο)
Vercal: Υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου(CaO): 21,1 
% β/ο µε Ασβέστιο (Ca): 15% β/ο    
Seamaxx: Εκχύλισµα Φυκιών (Ascophyllum 
nodosum) 20%  β/ο  

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ BORNEO ΚΑΙ 
HELICOVEX ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ
Το Borneo® είναι ένα µακράς υπολειµµατικής δράσης
ακαρεοκτόνο µε βάση το etoxazole, που ελέγχει τα πλέον
σηµαντικά είδη τετρανύχων. Πρόκειται για ένα ακαρεοκτόνο
ρυθµιστή ανάπτυξης που δρα σε όλα τα στάδια των τετρανύχων.
Παρεµποδίζει τη εκκόλαψη των αυγών και την εξέλιξη των άλλων 
ατελών σταδίων των τετρανύχων σε ακµαία . Προκαλεί µείωση της 
γονιµότητας των θηλυκών ώστε τα αυγά που θα γεννηθούν να µην 
εκκολαφθούν. ∆ιαθέτει σηµαντικές ιδιότητες όπως είναι:
∆ιελασµατική Κίνηση: Επιτρέπει στο Borneo® να περνά από 
την πάνω πλευρά του φύλλου στην κάτω , εκεί που τρέφονται οι 
τετράνυχοι. 
Αντοχή στην έκπλυση: Tο Borneo® παραµένει στην φυλλική 
επιφάνεια ακόµη και σε περίπτωση που ακολουθήσει άµεσα 
βροχόπτωση 20 χιλ. (στην επόµενη 1 ώρα).
Σταθερή αποτελεσµατικότητα σε εύρος θερµοκρασιών: Η 
δράση του δεν επηρεάζεται από τις θερµοκρασίες που επικρατούν 
κατά την διάρκεια της εφαρµογής.
Μεγάλη διάρκεια δράσης 40-60 ηµέρες και το σπάσιµο του 
κύκλου ανάπτυξης του τετρανύχου, λόγω της εξαιρετικής δράσης 
στα αυγά.

Εντοµοκτόνο Helicovex για το πράσινο σκουλήκι 
Το νέο µη συµβατικό εντοµοκτόνο Helicovex έχει εγκριθεί και 
στη χώρα µας και µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην 
αντιµετώπιση του πράσινου σκουληκιού και στη µείωση του 
κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα εντοµοκτόνα.
Με τον ψεκασµό του σκευάσµατος στη βαµβακοφυτεία, τα κοκκία 
του ιού επικάθονται στα βαµβακόφυτα. Εκεί παραµένουν χωρίς 
να ξεπλένονται από τυχόν ποτίσµατα ή βροχές (αντέχουν έως και 
90 mm βροχή). Έτσι οι προνύµφες του πράσινου σκουληκιού 
τρεφόµενες µε τα καρποφόρα όργανα του βαµβακιού παίρνουν και 
τα κοκκία του Helicovex.
Απαιτούνται 1-2 κοκκία του ιού για να έχουµε θανάτωση 50% 
των νεαρών προνυµφών. Κάθε φυτό βαµβακιού, υπό κανονικές 
συνθήκες θα φέρει κάποια εκατοµµύρια του ιού.
To σηµαντικότερο στοιχείο από τη χρήση του Helicovex είναι ότι 
όλα τα άτοµα του πρασίνου σκουληκιού που θα τραφούν µε κοκκία 
του ιού «αρρωσταίνουν», αποδυναµώνονται και είναι περισσότερο 
ευάλωτα στα εντοµοκτόνα. Από το ρευστοποιηµένο σώµα των 
νεκρών προνυµφών ελευθερώνονται κοκκία του ιού που είναι 
ικανά να µολύνουν άλλες υγιείς προνύµφες. Επίσης είναι πολύ 
σηµαντική η κατακόρυφη µετάδοση της µόλυνσης που επηρεάζει 
τις επόµενες γενιές του Πράσινου Σκουληκιού µεταδίδοντας τον ιό 
σε αυτές . Το Helicovex τέλος επειδή διαθέτει στοχευµένη δράση στις 
προνύµφες του πράσινου σκουληκιού και λόγω της εκλεκτικότητας 
αυτής δεν διαταράσσει την ισορροπία των ωφέλιµων εντόµων. 

▲

ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ FMC

Η πρόταση της FMC  
για την σωστή  θρέψη 
του βαµβακιού.


