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ΕΝΘΕΤΟ 

Ένα φυσικό λίπασµα 
στην αιχµή της θρέψης        
Τέσσερα θρεπτικά στοιχεία σε µία 
εφαρµογή προτείνει η ∆ρ. Imas 
της FertilizerPlus. σελ. 53-55 

  
Απελπισία η σύσκεψη 
για τα επιτραπέζια   
Προκαταβολές αποζηµιώσεων από τον 
ΕΛΓΑ και αναδιαρθρώσεις µε ειδική   
ενίσχυση, παίζουν στα ροδάκινα. σελ. 12

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

239
181

65,65
2,15

12/06 20/06

239
182
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2,33

 

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

Πάνω από 60 ποικιλίες σαλάτας και 25 υβρίδια κολοκυθιού 
µε χρώµα, µέγεθος και γεύση στα καταναλωτικά πρότυπα, 
παρουσίασε η Syngenta στο field day της Εύβοιας. σελ. 40

Σπόρος για κάθε µαναβική 

Ανάµεσα σε πλήρη, 50% ή και καθόλου 
εξωτερική σύγκλιση άµεσων ενισχύσεων 
κλήθηκαν να συζητήσουν οι ηγέτες των 
κρατών-µελών, για να διαµορφωθεί το 
Πολυετές της περιόδου 2021-2027. σελ. 4

Ένα νέο τοπίο στην ελληνική αγορά 
αυτοκινήτου φιλοδοξούν να διαµορφώσουν 
τα επαγγελµατικά αγροτικά οχήµατα, 
βολεύοντας σε ένα σασί τεχνολογίες 
πολλαπλών χρήσεων. σελ. 23-34

Τρία σενάρια πολλές 
τρύπες για την ΚΑΠ   

Τα σαλονάτα pick-up 
σε άγριες διαδροµές   

∆ιάφορες εκδοχές, 
ίδια τιµή στο σκληρό     
Μόνο για τους µεγαλοπαραγωγούς σπάει 
το φράγµα των 20 λεπτών στο σκληρό το 
ελεύθερο εµπόριο. Η άλλη λύση έρχεται από 
περιφερειακούς µικρούς συνεταιρισµούς 
όπως αυτός του Πλατυκάµπου. σελ. 20

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
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Ένα φυσικό λίπασµα 
στην αιχµή της θρέψης      
Τέσσερα θρεπτικά στοιχεία σε µία 
εφαρµογή προτείνει η ∆ρ. Imas 

σελ. 53-55 

Αντιµέτωποι µε το ερώτηµα αν θα ξαναβάλουν στο παιχνίδι των 
συζητήσεων για το µέλλον της αγροδιατροφής τους αγρότες ή αν 
θα αρκεστούν στις προτάσεις που επεξεργάζονται εδώ και καιρό 
οι υπόλοιποι κρίκοι της παραγωγικής αλυσίδας, βρίσκονται οι δι-

εκδικητές της νέας διακυβέρνησης. Το ερώτηµα δείχνει να τίθεται 
πιο επιτακτικά προς τη Νέα ∆ηµοκρατία, µε τον πρόεδρό της να το 
έχει αντιληφθεί και να σταθµίζει τους συσχετισµούς. Η αλήθεια 
είναι πως και η πλευρά των αγροτών δεν τον βοηθάει. σελ. 10, 46

Με αγρότες ή χωρίς;  
Το δίλημμα έχει τεθεί  
Κρίσιμη η απάντηση που θα κληθεί να δώσει η επόμενη κυβέρνηση  
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13068

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48810

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,11410

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89158

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
121,71110

• Παγώνει ξανά η πλατφόρµα για νωπά 
και ευαλλοίωτα µέχρι 30/9  σελ. 9
• Με τιµοκατάλογο εύλογου κόστους οι 
αγροσυµβουλές του Μέτρου 2.1 σελ. 42

• Σύγκλιση 50% µε χρηµατοδότηση από 
το κράτος ή καθόλου σύγκλιση σελ. 4
• Υπό πραγµατική απειλή τίθεται ο ρόλος 
των παραδοσιακών αγροτών σελ. 10

• Πτώση στην τιµή του πεπονιού έφερε η 
είσοδος των όψιµων στην αγορά σελ. 19
• Με ντοµάτα από την Πολωνία θα 
τροφοδοτηθεί ο τουρισµός σελ. 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πλάτη στο σκληρό σιτάρι έναντι των διαθέσεις της αγοράς 
επιχειρούν να βάλουν όλο και περισσότεροι συνεταιρισµοί, 
την στιγµή που έµποροι εδραιώνουν την λογική των ανοιχτών 
τιµών. Η καθυστέρηση της συγκοµιδής υπαίθριας ντοµάτας 
λόγω καιρού, άνοιξε την πόρτα για εισαγωγές από την 
Πολωνία. Παράλληλα, φρένο στην ελεύθερη πτώση της 
τιµής καρπουζιού βάζει η καλοκαιρία στην Ευρώπη.

Καρπόκαψα ροδακινιάς
Η πτήση της δεύτερης γενιάς του 
εντόµου της καρπόκαψας συνεχίζεται 
σε όλες τις περιοχές, ενώ ο αριθµός 
των συλλήψεων είναι µειωµένος σε 
σχέση µε πέρυσι, σύµφωνα µε τη 
µελέτη των συλλήψεων στις 
φεροµονικές παγίδες, όπως 
διαπιστώνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας. ∆εδοµένου της 
εξέλιξης της 2ης γενιάς για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να προχωρήσουν σε ψεκασµούς 
ιδίως κατά το στάδιο αλλαγής 
χρώµατος (έναρξης ωρίµανσης) κατά 
το οποίο ο καρπός είναι ιδιαίτερα 
ευπαθής. Λόγω των διαφορετικών 
ποικιλιών και των διαφορετικών 
τοπικών κλιµατικών συνθηκών, το 
συγκεκριµένο στάδιο διαφέρει από 
αγρό σε αγρό. 

Συνδυασµένη καταπολέµηση
Οι γεωπόνοι συνιστούν ψεκασµό τις 
επόµενες ηµέρες µε τη χρήση 
εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, ενώ σηµειώνεται πως οι 
επεµβάσεις για την καταπολέµηση 
της καρπόκαψας αυτήν την περίοδο 
καταπολεµούν αποτελεσµατικά και 
τις προσβολές από την ανάρσια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 22-06-2019
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να 
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι στα 
ορεινά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
βορειοδυτικοί ασθενείς και στο 
Αιγαίο τοπικά ισχυροί. Η 
θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Κυριακή 23-06-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές 
νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά µε 
πρόσκαιρους όµβρους στα ορεινά 
και στα κεντρικά και βόρεια 
µεµονωµένες καταιγίδες. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή 
περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει 
στα ηπειρωτικά κατά τόπους 38 
oC.

∆ευτέρα 24-06-2019
και Τρίτη 25-06-2019
Στη Μακεδονία άστατος κατά 
περιόδους νεφελώδης µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Στις υπόλοιπες 
περιοχές λίγες νεφώσεις, 
παροδικά αυξηµένες στα 
ηπειρωτικά µε σποραδικές 
καταιγίδες στην Ήπειρο, τη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Θράκη και πιθανόν τη Θεσσαλία. 
Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς 
ενώ η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή πτώση. 

Τετάρτη 26-06-2019 έως
Παρασκευή 28-06-2019
Γενικά αίθριος. Τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν 
νεφώσεις και θα εκδηλωθούν 
τοπικοί όµβροι και στα βόρεια 
σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί 
ασθενείς και στο Αιγαίο τοπικά 
ισχυροί. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 µε 5 
και στο Αιγαίο τοπικά 
6 µποφόρ.
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Είναι κάποιες φορές που ο συνδυασµός  συ-
γκεκριµένων πράξεων ή παραλείψεων α-
πό την πλευρά των ιθυνόντων και η συ-
σχέτισή τους µε αυτά που στη συνέχεια 
εκτυλίσσονται στην πραγµατική ζωή βά-
ζει τον κόσµο σε σκέψεις. Ή τέλος πά-
ντων κάνει πολλούς να αµφισβητούν ζω-
ηρά τη δύναµη των συµπτώσεων. 

Γιατί, πόσο σύµπτωση µπορεί να ήταν οι 
κατά συρροή ατυχείς παρεµβάσεις στο 
νόµο περί συνεταιρισµών (αρχής γενο-
µένης από τον νόµο 4015/2011), η κα-
τάρρευση των συνεταιριστικών οργα-
νώσεων και η άλωση της περιουσίας 
τους από συµφέροντα ξένα προς τον 
συνεργατισµό και τους αγρότες;

Κι ακόµα, πόσο σύµπτωση µπορεί να ήταν 
το γεγονός ότι την ίδια στιγµή που οι 
συνεταιρισµοί κατέρρεαν και οι αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις -όπως τις γνωρί-
σαµε τα τελευταία 50 χρόνια- υφίστα-
ντο ασφυκτική πίεση, κάποιοι αποφά-
σιζαν αιφνιδίως τον τριπλασιασµό των 
ασφαλιστικών εισφορών και τον πολ-
λαπλασιασµό των αγροτικών φόρων;

Σήµερα τα προβλήµατα έχουν γίνει πολλά 
και δυσεπίλυτα. Γιατί, στα δύσκολα πα-
λιά προστέθηκαν και πολλά καινούρ-
για. Είναι η ένταση του διεθνούς αντα-
γωνισµού, ο έλεγχος των αγορών α-
πό όλο και λιγότερους παίκτες, οι ανα-
τροπές που φέρνει η νέα τεχνολογία, 
η σταθερή έλλειψη προετοιµασίας για 
την επόµενη µέρα.         

Σίγουρα το πιο µεγάλο πρόβληµα για την 
κυβέρνηση που θα προκύψει από τις 
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου θα 
είναι το έλλειµµα στοιχειώδους κατα-
γραφής αυτών των προβληµάτων. Μέ-
σα στην οξεία αντιπαλότητα που προ-
γηγήθηκε και στον κενό περιεχοµένου 
πολιτικό λόγο, τα µεγάλα αγροτικά ζη-
τήµατα πέρασαν, όπως ήταν φυσικό, 
σε δεύτερη µοίρα.   

Το πέπλο καπνού µέσα στο οποίο κύλισε η 
πολιτική ζωή του τόπου, η επιµονή των 
κρατούντων στην άρνηση της πραγµατι-
κότητας και η πίστη στις ιδεοληψίες που 
κατέστησαν κυρίαρχες, δεν άφησαν πε-
ριθώρια για την καταγραφή των δυσκο-
λιών και την αναζήτηση των αιτίων.     

 Με δεδοµένο λοιπόν ότι για τα µεγάλα ζη-
τήµατα της αγροτικής παραγωγής, αυ-
τή τη φορά, φάκελοι δεν υπάρχουν, 
καθίσταται κρίσιµο, η επόµενη κυβέρ-
νηση την κρίση ποιων θα εµπιστευθεί.    

    Agrenda

Την κρίση ποιων
θα εμπιστευθεί; 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με την έκκληση Γιούνκερ-Έτινγκερ 
για συµφωνία στο Πολυετές ως το 
φθινόπωρο ώστε να µην υπάρξει 
κενό χρηµατοδότησης σε τοµείς ό-
πως η γεωργία, προσήλθαν οι αρ-
χηγοί των κρατών µελών στη διή-
µερη σύνοδο (20-21/6) του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλ-
λες, έχοντας στις αποσκευές τους 
και την έκθεση της απερχόµενης 
Ρουµανικής προεδρίας που για το 
σκέλος της ΚΑΠ έθετε τρία σενά-
ρια και αγνώστους Χ επί των πο-
σών, εκταρίων και το χρόνο εφαρ-
µογής της εξωτερικής σύγκλισης 
των άµεσων ενισχύσεων.

Μάλιστα, η αξιωµατική αντιπο-
λίτευση ζητά από την ελληνική α-
ντιπροσωπεία στις συζητήσεις που 
θα ακολουθήσουν να απορρίψει 
σενάρια που θα φέρουν µείωση 
50% επί των άµεσων ενισχύσεων 
για τους αγρότες της χώρας µας.

Η εν λόγω έκθεση αφορά συνο-
λικότερα το Πολυετές της ΕΕ από 
το 2021 έως το 2027, στο οποίο 
περιλαµβάνεται και ο προϋπολο-

γισµός της ΚΑΠ, και όπως τονίζε-
ται από τη Ρουµανική Προεδρία, 
πρόκειται για ένα σχέδιο διαπραγ-
µατευτικού πλαισίου, που έχει συ-
νταχθεί µε ευθύνη της - χωρίς να 
δεσµεύει καµία αντιπροσωπεία 
κράτους- µε γνώµονα την αρχή ότι 
«δεν υπάρχει συµφωνία έως ότου 
επιτευχθεί συνολική συµφωνία».

Όλα αυτά, βέβαια, τη στιγµή 
που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι 
αξιωµατούχοι αισθάνονται στην 
πλάτη τους την πίεση του αδιεξό-
δου όσον αφορά τις συζητήσεις 
για την ΚΑΠ µε την πλειοψηφία 
των υπουργών γεωργίας να αρ-
νείται όποια συζήτηση αναφορι-
κά µε τα προσχέδια της ΚΑΠ, µέ-
χρι να µάθουν πόσα ακριβώς ευ-
ρωπαϊκά χρήµατα θα έχουν στα τα-
µεία τους, προκειµένου να καταρ-
τίσουν τα στρατηγικά τους σχέδια.

Όσον αφορά τα σενάρια για την 
εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσε-
ων της νέας ΚΑΠ, όπως περιγρά-
φονται στην σελίδα 35 της έκθε-
σης για το Π∆Π, έχουν ως εξής:

«Πυλώνας Ι, Εξωτερική σύγκλιση
75. Η εξωτερική σύγκλιση των 

ενισχύσεων θα συνεχιστεί. Όλα τα 
κράτη µέλη µε άµεσες ενισχύσεις α-
νά εκτάριο κάτω του [90]% του µέ-
σου όρου της ΕΕ θα καλύψουν το 
[50]% του χάσµατος µεταξύ του τρέ-
χοντος µέσου επιπέδου άµεσων ε-
νισχύσεων και το [90]% του µέσου 
όρου της ΕΕ σε [έξι] ίσα βήµατα α-

πό το 2022. Η εν λόγω σύγκλιση θα 
χρηµατοδοτηθεί [κατ’ αναλογία] α-
πό όλα τα κράτη των οποίων οι άµε-
σες ενισχύσεις ανά εκτάριο υπερ-
βαίνουν τον µ.ο της ΕΕ. [...].

Ή δεν θα υπάρξει περαιτέρω ε-
ξωτερική σύγκλιση των άµεσων ε-
νισχύσεων. [...].

Ή η εξωτερική σύγκλιση των ά-
µεσων ενισχύσεων θα ολοκληρω-
θεί πλήρως το 202[X]».

Τρία σενάρια με 40 τρύπες  
στη συζήτηση για την ΚΑΠ
Σύγκλιση 50% με κρατική χρηματοδότηση ή ακόμα και καθόλου σύγκλιση  

Αρνητικοί
Οι περισσότεροι υπουργοί 

Γεωργίας δεν συζητούν, αν 
δεν µάθουν πόσα ευρωπα-

ϊκά χρήµατα θα λάβουν

Μείωση 50%
∆ιαγραφή της διάταξης που 
αναφέρεται στο σενάριο κατά το 
οποίο: «Η εξωτερική σύγκλιση 
των άµεσων ενισχύσεων θα 
ολοκληρωθεί πλήρως το 
202[X]», δηλαδή εντός της 
τρέχουσας δεκαετίας, αντί του 
2067 που ήταν αρχικό σενάριο 
της ΕΕ, ζητά η τοµεάρχης 
αγροτικού της Ν∆, Φωτεινή 
Αραµπατζή. Κατηγορεί την 
κυβέρνηση πως την έπιασε στον 
ύπνο η «κλίκα» του Visegrad, 
που έχει προβεί σε κατάλληλες 
κινήσεις προς το συµφέρον των 
δικών της αγροτών και θα χαθεί 
έως και το 50% των 
επιδοτήσεων που καταλήγουν 
στους Έλληνες αγρότες, ενώ 
καλεί τους συµµετέχοντες στο 
Συµβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων σε άµεση λύση.

Ελλοχεύει ο κίνδυνος, 
στον επόµενο επταετή 
προϋπολογισµό της ΕΕ, 
οι αγροτικές επιδοτήσεις 
να απειληθούν από... 
διακοπές µετά το 2020.

Έκκληση για συµφωνία στο Πολυε-
τές ως το φθινόπωρο για να αποφευ-
χθούν προβλήµατα σε αγρότες κάνει 
η Κοµισιόν απευθυνόµενη στους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες, καλώντας τα κρά-
τη µέλη να καταρτίσουν ένα σχέδιο 
που θα επιτρέψει µια συµφωνία ως 
προς τον προϋπολογισµό της περιό-
δου 2021-2027 µέχρι το φθινόπωρο.

«Ο χρόνος τελειώνει και οποιαδή-
ποτε καθυστέρηση στην έγκριση του 
επόµενου προϋπολογισµού της ΕΕ θα 
είναι δαπανηρή. Η µη έγκαιρη συµφω-
νία θα ήταν επιζήµια για τους σπου-
δαστές, τους αγρότες και τους ερευ-
νητές, καθώς και για κάθε άλλο δικαι-
ούχο του προϋπολογισµού της Ένω-
σης» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε 

ανακοίνωση της Κοµισιόν.
«Ο τρέχων µακροπρόθεσµος προ-

ϋπολογισµός της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020 εγκρίθηκε µε καθυστέ-
ρηση έξι µηνών, µε αρνητικές συνέ-
πειες για πολλούς πολίτες στα κράτη 
µέλη µας» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ 
θεωρεί πως «έχει έρθει όµως η ώρα να 
αυξηθεί η ταχύτητα». Αντίστοιχα ο αρ-
µόδιος Επίτροπος για τον προϋπολο-
γισµό και τους ανθρώπινους πόρους, 
Γκίντερ Έτινγκερ τονίζει πως: «Χάρη 
στην καλή δουλειά των τριών διαδο-
χικών Προεδριών του Συµβουλίου, έ-
χουµε ήδη καταλήξει σε µερική συµ-
φωνία στις 12 τοµεακούς φακέλους, 
ενώ µπορούν να ξεκινήσουν οι δια-
πραγµατεύσεις για 16 ακόµη τοµείς. 
Το ζητούµενο είναι να επιτευχθεί το 
συντοµότερο δυνατό συµφωνία για 
το γενικό πλαίσιο για χάρη των φοι-
τητών, των αγροτών και των ερευνη-
τών και των πολλών άλλων που βασί-
ζονται στον προϋπολογισµό της ΕΕ».

Καθυστέρηση 
Ο τρέχων µακροπρόθεσµος 
προϋπολογισµός της ΕΕ για 

την περίοδο 2014-2020 
εγκρίθηκε µε καθυστέρηση 

έξι µηνών, τονίζει η Κοµισιόν

Πρόβλημα για τους αγρότες η αποτυχία συμφωνίας στο Πολυετές
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Παρά τις προσπάθειες της απερχό-
µενης Ρουµανικής προεδρίας για ε-
πίτευξη συµβιβασµού σε σηµεία επί 
τριών κανονισµών της ΚΑΠ, όπως 
για το πλαίσιο επιδόσεων και διετή 
ορόσηµα και αυξηµένα ποσοστά απο-
κλίσεων 45% που θα βαίνουν µειού-
µενα, αρκετά καίρια ζητήµατα παρα-
µένουν ανοικτά, µε πρωταρχικό αυτό 
της εξωτερικής σύγκλισης.

Στην παρέµβαση του, στην πρό-
σφατη σύνοδο υπουργών Γεωργίας ο 
Γενικός Γραµµατέας Κοινοτικών Πό-
ρων Χαράλαµπος Κασίµης εξέφρασε 
τον προβληµατισµό του σχετικά µε τη 
διαχείριση των µικροκαλλιεργητών 
και επέµεινε στην εξαίρεσή τους α-
πό τους ελέγχους της αιρεσιµότητας. 

Αναφορικά µε τις τοµεακές παρεµ-
βάσεις, συµφώνησε µε τον συνυπο-
λογισµό των αγροπεριβαλλοντικών 
δράσεων των µελών των Οργανώσε-
ων Παραγωγών, στην επίτευξη του 
στόχου του 15% των δαπανών των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων για 
περιβαλλοντικές δράσεις, αν και υ-
περθεµάτισε για διατήρηση του τρέ-
χοντος 10%. Επίσης ο γενικός στήριξε 
την αρχική θέση της Επιτροπής, για 
ποσοστό έντασης ενίσχυσης στις πα-
ραγωγικές επενδύσεις 75% και επα-
νέλαβε τη θέση για συµπερίληψη των 
δαπανών για περιοχές µε φυσικούς 
περιορισµούς, στο υποχρεωτικό πο-
σοστό χρηµατοδότησης 30% από το 
ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικές δράσεις. 

Oι μικροκαλλιεργητές αγκάθι αιρεσιμότητας 

Σε γερμανικό γήπεδο 
οι τελικές αποφάσεις
Η σύγχυση επί της ΚΑΠ ανανεώνε-
ται για ακόµα ένα εξάµηνο, µε τις ελ-
πίδες να στρέφονται τώρα στη Φιν-
λανδία που αναλαµβάνει 1η Ιουλί-
ου την προεδρία της ΕΕ. Εξάλλου, κα-
µία απόφαση πάνω σε φλέγοντα ζη-
τήµατα όπως το µέλλον των άµεσων 
πληρωµών, η εξωτερική σύγκλιση, 
η τύχη των συνδεδεµένων και οι γε-
νικότερες περικοπές στην µελλοντι-
κή ΚΑΠ, δεν πάρθηκε στο Συµβού-
λιο Γεωργίας της Τρίτης 18 Ιουνίου 
στο Λουξεµβούργο, τελευταίο υπό 
την ρουµανική προεδρία.

Η αβεβαιότητα του Brexit, το τι µέλ-
λει γενέσθαι µε το Πολυετές ∆ηµοσι-
ονοµικό Πλαίσιο είναι αυτά που δυ-
σκόλεψαν τη ρουµανική προεδρία, 
µε τη Φιλανδία τώρα να φιλοδοξεί να 
λύσει το γόρδιο δεσµό της επερχόµε-
νης ΚΑΠ. Ας σηµειωθεί πως η χώρα 
του ευρωπαϊκού βορρά δείχνει ιδιαί-
τερη επιµονή στην προστασία του β’ 
πυλώνα, σύµφωνα µε δηλώσεις του 
Φιλανδού υπουργού γεωργίας Γιάρι 
Λεππέ. Κατά πάσα πιθανότητα η Φιν-
λανδία θα επανεκκινήσει τις συζητή-
σεις για τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ 
και να εξασφαλίσει µια υψηλή χρη-
µατοδότηση. Ωστόσο, αρκετοί είναι 
αυτοί που θεωρούν πως το παιχνίδι 
θα «κριθεί» στο γήπεδο της Γερµανί-
ας, που αναλαµβάνει την προεδρία 

σε ένα χρόνο ως το τέλος του 2020. 
Πάντως, αν δεν υπάρξει κάποια 

σηµαντική πρόοδος και µέχρι το τέ-
λος του 2019, τουλάχιστον πάνω σε 
βασικά ζητήµατα, ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος, ο επόµενος επταετής προϋπο-
λογισµός της ΕΕ, να ξεφύγει από το 
χρονοδιάγραµµα του 2021, αλλά και 
οι αγροτικές επιδοτήσεις να απειλη-
θούν από... διακοπές µετά το 2020.

Το «πρασίνισµα», ήρθε πριν γίνει 
µόδα στις ευρωεκλογές

Την ίδια ώρα, νέες προειδοποιή-
σεις για περικοπές στην ΚΑΠ απηύθυ-
νε ο επίτροπος γεωργίας Φιλ Χόγκαν 
λόγω έλλειψης ζήλου στις περιβαλ-
λοντικές δεσµεύσεις από τα κράτη.

Μάλιστα, όπως εξήγησε στη σύνο-
δο υπουργών γεωργίας, οι περικοπές 
δεν θα αφορούν µόνο την επερχό-
µενη επταετία, αλλά εφόσον δεν φα-
νούν τα κράτη αντάξια των περιστά-
σεων, θα συνεχίσουν να υφίστανται 
και µακροπρόθεσµα, σχολιάζοντας 
πως η ευρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται 
σε ένα σταυροδρόµι «µε την κατεύ-
θυνση της να επηρεάζεται από τις ε-
πιλογές των αρµόδιων υπουργών». 
Ωστόσο τόνισε πως όσοι ζητούν προ-
αιρετική συµµετοχή στα eco-schemes 
µετά το 2020, του προκαλούν ανη-
συχία, εξηγώντας πως η απόφαση 
για µη αυξηµένη εστίαση σε κλιµατι-
κές και περιβαλλοντικές δεσµεύσεις 
«δεν είναι υπό συζήτηση». Μάλιστα 
ο ίδιος σχολίασε πως η διάθεση της 
Κοµισιόν για µια πράσινη ανάπτυξη 
στον τοµέα της γεωργίας βρισκόταν 
στην καρδιά των πολιτικών της προ-
τάσεων, πολύ καιρό πριν «γίνουν µό-
δα στις Ευρωεκλογές». 

Περικοπές
Νέες προειδοποιήσεις για 

περικοπές στην ΚΑΠ απηύ-
θυνε ο επίτροπος γεωργίας 
Φιλ Χόγκαν λόγω έλλειψης 
ζήλου στις περιβαλλοντικές 
δεσµεύσεις από κράτη µέλη

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΤΑΑ 
ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ Β’ ΠΥΛΩΝΑ

στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα µικρά 
νησιά του Αιγαίου

σε περιφέρειες 
µετάβασης

στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες 

περιφέρειες

για πληρωµές για 
φυσικούς ή άλλους 

περιορισµούς

70%

X%

στις άλλες 
περιφέρειες43%

70%

65%

ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΤΑΑ

20%
Eλάχιστο 
ποσοστό 

συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ

Για περιβαλλοντικές, 
κλιµατικές και άλλες 

δεσµεύσεις 
διαχείρισης

80%
Συγχρηµατοδότηση 
ισχύει για κεφάλαια 
που µεταφέρονται 

στο ΕΓΤΑΑ

100%

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ

ευρώ και άνω

2.000

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

100% 50%

1 2 3

µέχρι 
το 202Χ

για χώρες κάτω 
του 90% του Μ.Ο 
σε έξι βήµατα από 

το 2022

∆εν θα υπάρξει 
περαιτέρω 
εξωτερική 
σύγκλιση
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Το τελευταίο της χαρτί ενόψει των εθνικών εκλογών 
και εις άγραν ψήφων φαίνεται να παίζει η κυβέρνηση 
µε µεσολαβητή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης α-
νασκαλεύοντας για άλλη µια φορά το θέµα των περι-
βόητων εξισωτικών αποζηµιώσεων του 2013 και 2014. 
Πρόκειται για ένα ζήτηµα-αγκάθι τόσο για τους απλή-
ρωτους εδώ και τόσα χρόνια κτηνοτρόφους όσο και για 
το επιτελείο της πλατείας Βάθη και τους αρµόδιους των 
πληρωµών. Κανείς δεν είναι σε θέση να πει για το ύ-
ψος του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους, ω-
στόσο το πρόβληµα είναι οι βοσκότοποι και η τεχνική 
λύση που τότε δόθηκε, γεγονός που δεν αφήνει και µε-
γάλη ελευθερία κινήσεων στο υπουργείο. Από το φθι-
νόπωρο του 2017 ο τότε υπουργός Βαγγέλης Αποστό-
λου έταζε στους δικαιούχους ότι προωθεί την πληρω-
µή τους. Ωστόσο ενάµιση χρόνο µετά, τα Χριστούγεν-
να και ενώ τίποτα δεν είχε προχωρήσει, ο νυν υπουρ-
γός Σταύρος Αραχωβίτης απαντά πιο… ευέλικτα στα αι-
τήµατα των παραγωγών. «Θα πληρωθούν όσοι έχουν 
πρόβληµα µε τα χαρτιά τους και κάθε είδους διοικη-
τικό θέµα, αλλά όχι όσοι αντιµετωπίζουν ζητήµατα µε 
το βοσκότοπο» τους ξεκαθάριζε τότε.  Άλλωστε, όπως 
έχει ξαναγράψει η εφηµερίδα Agrenda, για να πραγ-
µατοποιηθεί η εν λόγω πληρωµή, θα πρέπει το υπουρ-
γείο να λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κάτι στο οποίο «κολλάει» όλο αυτό το διάστηµα η δια-
δικασία. Μία πρώτη κίνηση πήγε να γίνει παραµονές 
των ευροεκλογών, αν και δεν ευοδώθηκε καθώς οι αρ-
µόδιοι δεν κατάφεραν τελικά να βρουν τον τρόπο να 
δώσουν τα χρήµατα στους παραγωγούς, καλύπτοντας 
ταυτόχρονα τα ποσά αυτά, χωρίς να φανεί στην Κοµι-
σιόν ότι πρόκειται για εθνική ενίσχυση.

Ωστόσο, σήµερα τρεις εβδοµάδες πριν τις εθνικές τώ-
ρα εκλογές το θέµα ήρθε ξανά στο προσκήνιο. Μάλιστα, 
δεν είναι λίγοι αυτοί που αφήνουν να διαρρεύσει ότι κά-
ποια χρήµατα θα δοθούν, έστω και χωρίς την έγκριση των 
κοινοτικών αρχών, αφού σε κάθε περίπτωση «υπόλογη» 
θα βρεθεί η επόµενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν αποκλείεται να έρθει α-
ντιµέτωπη και µε τα σχετικά πρόστιµα. Η ουσία είναι ό-
τι σε αυτή τη φάση κάθε ψήφος από τη δεξαµενή του α-
γροτικού κόσµου είναι κρίσιµη, οπότε διαρροές για δι-
ευθέτηση των υπολοίπων από τις παλιές εξισωτικές θα 
µετρήσει θετικά. Αυτό που επιπλέον µένει να αποδειχθεί 
είναι αν στις ενδεχόµενες πιστώσεις τυχεροί θα είναι οι 
περισσότεροι κτηνοτρόφοι – ανεξάρτητα βοσκότοπου- ή 
µόνο όσοι είχαν ξεµείνει λόγω λάθους σε προσκοµιζό-
µενα έντυπα και λοιπά προσωπικά στοιχεία.  

Στην παρούσα φάση, το βέβαιο είναι ότι µέχρι τέλος Ι-
ουνίου ο Οργανισµός Πληρωµών δροµολογεί την πληρω-
µή των de minimis σε 5 νέα προϊόντα, µαζί µε τη συνδε-
δεµένη για κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα και µια 
σειρά από εκκρεµότητες που αφορούν βασική ενίσχυση, 
πρασίνισµα, νέους γεωργούς, αλλά και υπόλοιπα συνδε-

δεµένων. Ως ώρας έχουν υπογραφεί οι αποφάσεις που 
ορίζουν στα 70 ευρώ το στρέµµα το ύψος της ενίσχυσης 
ήσσονος σηµασίας για τα αχλάδια Κρυστάλλια και αντί-
στοιχα στα 50 ευρώ το στρέµµα τα de minimis στα καπνά 
ποικιλιών «µπασµά» και «Κατερίνης». Αντίστοιχα, στην 
αλιεία, η ενίσχυση ανέρχεται από 10.000 έως 30.000 ευ-
ρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισµό ή ιδιώτη (φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο) ανάλογα µε τη ζηµιά το 2017-2018.

Την ίδια ώρα, οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ δουλεύουν όλες τις εκκρεµότητες από τα προγράµ-
µατα του 2018 (Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Νι-
τρικά, Ορυζώνες, Κοµφούζιο κλπ), τα οποία θα πρέπει 
να έχουν εξοφληθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως ορί-
ζει ο κοινοτικός κανονισµός. Βέβαια, όπως έχει ξαναγί-
νει, αυτό µπορεί να γραφτεί  στα χαρτιά, αλλά πρακτικά 
τα χρήµατα να φανούν στις τράπεζες λίγες µέρες αργό-
τερα. Να σηµειωθεί ότι και αυτές οι εκκρεµότητες θα έ-
χουν κλείσει πριν από τις εθνικές εκλογές της 7η Ιουλί-
ου, ξεκαθαρίζουν από την πλατεία Βάθη. 

Με την έγκριση του Οικονοµικών το υπόλοιπο 
30% των αποζηµιώσεων του 2018

Εν τω µεταξύ, µέχρι το τέλος της επόµενης εβδοµάδας 
διαµηνύουν από τον ΕΛΓΑ ότι θα καταβληθεί το υπόλοι-
πο 30% των αποζηµιώσεων που αφορούν το 2018. Μάλι-
στα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκ-
καλής σε πρόσφατη επίσκεψή του σε χαλαζόπληκτες πε-
ριοχές των δήµων Φαρσάλων και Ελασσόνας ανέφερε ό-
τι «Με την ευκαιρία,  θέλω να ενηµερώσω πως έχει υπο-
γραφεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η κατα-
βολή του υπολοίπου 30% των αποζηµιώσεων οι οποίες 
αφορούν το 2018. Αναµένεται η τυπική έγκριση από το 
υπουργείο Οικονοµικών για την πίστωση των χρηµάτων 
στους λογαριασµούς των δικαιούχων».

Οι ίδιες πληροφορίες µεταφέρονται και από το γρα-
φείο της βουλευτού Πέλλας Θεοδώρας Τζάκρη, σύµφω-
να µε την οποία «ανακοινώθηκε ότι εξεδόθη από τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη και 
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκη 
η ΚΥΑ για την καταβολή του υπολοίπου 30% των απο-
ζηµιώσεων του ΕΛΓΑ στους ζηµιωθέντες παραγωγούς».

Υπόλοιπα 
2018 

Αποζηµιώσεις 
5.366.500 ευρώ 
κατέβαλε ο ΕΛΓΑ 
στις 21 Ιουνίου σε 
5.457 δικαιούχου 

για ζηµιές φυτικής 
παραγωγής και 

ζωικού κεφαλαίου 
για το 2018

Τροποποίηση 
Μειώνονται 
σηµαντικά οι 
κυρώσεις για 

την πυκνότητα 
φύτευσης, του 

ελάχιστου ορίου 
έκτασης της 

επένδυσης και 
της µονοµερούς 
διακοπής (έως 
και 75%) στις 

∆ασώσεις

Αγροτικό 
τιµολόγιο 

Παρατείνεται 
έως τις 30 

Σεπτεµβρίου 
η κατάθεση 

δικαιολογητικών 
για το αγροτικό 
τιµολόγιο, που 
έληξε τέλος 

Μαΐου
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Τα παίζουν όλα για όλα προεκλογικά 
με τις εξισωτικές αποζημιώσεις 2013-2014  

 Aναζητείται άλλη μία φορά τρόπος να δοθούν τα χρήματα, ακόμα και χωρίς την έγκριση των Κοινοτικών
 Μέχρι τέλος Ιουνίου τα 5 de minimis και το αργότερο έως αρχές Ιουλίου υπόλοιπα από προγράμματα

Παραστατικά έως
29 Ιουλίου για 
ελαιώνα Άµφισσας
Από 24 Ιουνίου και έως 29 Ιουλίου καλούνται 
οι ενταγµένοι στην πρώτη πρόσκληση της 
∆ράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού 
ελαιώνα Άµφισσας» να καταθέσουν 
ηλεκτρονικά τα προβλεπόµενα παραστατικά 
ειδικών διατάξεων. Ειδικότερα, µε ανακοίνωσή 
του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει τους δικαιούχους 
του Μέτρου 10 ότι «κατ’ εφαρµογή του άρθρου 
20 της µε αριθµ. 1013/95296/13.09.2017 
(ΦΕΚ Β΄3256/2-4-2018) ΥΑ, οφείλουν να 
προβούν σε καταχώρηση και ηλεκτρονική 
υποβολή, για το έτος εφαρµογής 2019 στο 
πλαίσιο υποβολής των προβλεπόµενων 
παραστατικών ειδικών διατάξεων, 
Πιστοποιητικό Εφαρµογής Βιολογικής 
Γεωργίας, από 24/06/2019 ως 29/07/2019».

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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Με στοιχεία 
ΕΛΣΤΑΤ
το check in 
αναγνώρισης    
των Δ.Ο.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε νέα βάση τίθενται το πλαίσιο για την αναγνώριση 
των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων, που καταργεί 
αυτό του 2000 επί υπουργείας Ανωµερίτη, φιλοδο-
ξώντας να εξισορροπήσει την εκπροσώπηση παρα-
γωγών, µεταποιητών και εξαγωγέων.

Μάλιστα, σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη, που πήρε 
ΦΕΚ στις 20 Ιουνίου, δίνεται η δυνατότητα  (άρθρο 7) 
οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρα-
κτικές που συνάπτονται ή εγκρίνονται στο πλαίσιο α-
ναγνωρισµένης κατά τις διατάξεις της παρούσας ∆.Ο. 
να θεωρούνται συµβατές και να εφαρµόζονται στα µέ-
λη της, αρκεί να µην κυρηχθούν ασύµβατες µε τους 
ενωσιακούς κανόνες. 

Ορισµένες συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονι-
σµένες πρακτικές, που συνάπτονται ή εγκρίνονται στο 
πλαίσιο αναγνωρισµένης ∆.Ο., µπορούν  (άρθρο 8) να 
καθίστανται δεσµευτικές για χρονική περίοδο µέχρι 
τρία έτη για τα µη µέλη της ∆.Ο. Ως αντιπροσωπευτι-
κή για την επέκταση κανόνων,θεωρείται η ∆.Ο. όταν 
συγκεντρώνει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του ό-
γκου της παραγωγής και της µεταποίησης ή της εµπο-
ρίας συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής, σε έναν ή 
περισσότερους τοµείς σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, ∆ιεπαγγελµατικές που έχουν αναγνω-
ριστεί πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης, οφεί-
λουν να προσαρµοστούν στις διατάξεις της εντός προ-
θεσµίας έξι µηνών, υποβάλλοντας στην αρµόδια αρ-
χή, αίτηση αναγνώρισης σύµφωνα µε την ορισµένη 
διαδικασία, ειδάλλως ανακαλείται η αναγνώρισή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους, 
όπως και µε το προηγούµενο πλαίσιο, είναι να απο-
δεικνύουν ότι αντιπροσωπεύουν δια των µελών τους 
το 1/3 της συνολικής παραγωγής και το 1/3 της µε-
ταποίησης ή της εµπορίας συµπεριλαµβανοµένης της 
διανοµής, σε κάθε τοµέα για τον οποίο ζητείται η ανα-
γνώριση. Εντούτοις, τώρα απαιτείται συγκεντρωτική 
κατάσταση, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρό-
σωπο της ∆Ο και από ορκωτό λογιστή, όπου θα βε-
βαιώνεται ο µέσος όρος των τριών προηγούµενων ε-
τών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης των 
παραγόµενων και των εµπορευόµενων ή µεταποιη-

µένων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων του τοµέα 
ή των τοµέων για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση.

Μάλιστα, η αρµόδια αρχή θα διαπιστώνει τον βαθµό 
αντιπροσωπευτικότητας, αναζητώντας αυτεπάγγελτα τα 
αναγκαία στοιχεία κατ’ αρχήν από την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και από κάθε άλλη επίσηµη πηγή 
και υπηρεσία και ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. 

Η αναγνώριση θα γίνεται µε απόφαση του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα εκδίδεται µετά από 
εισήγηση της αρµόδιας αρχής µέσα σε προθεσµία τεσ-
σάρων µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης αναγνώρισης. Παράλληλα, µε την ίδια απόφαση 
καταργούνται και οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλο-
νταν υποχρεωτικά ανταποδοτικά τέλη σε παραγωγούς 
και κτηνοτρόφους µη µέλη, υπέρ των ∆ιεπαγγελµατι-
κών Οργανώσεων. Ως ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις 
αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο νοµικά πρόσωπα ι-
διωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε νο-
µική προσωπικότητα, που συνιστώνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για τη διαδικασία ανα-
γνώρισης απαιτείται η υποβολή αίτησης στην καθ’ ύ-
λην αρµόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ανάλογα µε τον το-
µέα (προϊόν) ή τους τοµείς για τους οποίους ζητείται η 
αναγνώριση. Στην αίτηση αναγνώρισης αναφέρονται 
υποχρεωτικά η επωνυµία και η έδρα της ∆Ο και πρέπει 
να συνοδεύεται από:

 αντίγραφο του καταστατικού της ∆Ο και τα συστα-

Εντός εξαμήνου νέα αίτηση για υφιστάμενες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις 
βάσει του νέου πλαισίου, προκειμένου να μην ανακληθεί η αναγνώρισή τους 

Βασική προϋπόθεση 
αναγνώρισης η 
αντιπροσώπευση 
δια των µελών της 
∆ιεπαγγελµατικής 
του  1/3 παραγωγής, 
µεταποίησης και 
διανοµής.
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τικά έγγραφα των µελών της ανάλογα µε τη νοµική 
τους µορφή, νοµίµως επικυρωµένα,

 κατάσταση των µελών της,
 νόµιµα επικυρωµένο έγγραφο από το οποίο θα 

προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόµιµης εκπρο-
σώπησης της ∆Ο,

 συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραµµένη από 
τον νόµιµο εκπρόσωπο της ∆Ο και από ορκωτό λογι-
στή, όπου θα βεβαιώνεται ο µέσος όρος των τριών προ-
ηγούµενων ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης των παραγόµενων και των εµπορευόµενων ή 
µεταποιηµένων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων 
του τοµέα που ζητείται η αναγνώριση.

Η αρµόδια αρχή διενεργεί τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους προκειµένου να διαπιστώνει την τήρηση εκ 
µέρους της ∆Ο των προϋποθέσεων αναγνώρισής της 
και των υποχρεώσεων της. Αν από τον έλεγχο διαπι-
στωθεί ότι η ∆Ο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ή ότι έ-
νας ή περισσότεροι από τους όρους αναγνώρισης έ-
παυσαν να πληρούνται, η αρµόδια αρχή, θέτει στη ∆Ο 
προθεσµία συµµόρφωσης που δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών. Αν πα-
ρέλθει άπρακτη η προθεσµία συµµόρφωσης, ανακα-
λείται προσωρινά η αναγνώριση της ∆Ο για  άλλους 
τέσσερις µηνών κι αν µετά την παρέλευση του τετρα-
µήνου, η ∆Ο δεν έχει συµµορφωθεί, ανακαλείται ο-
ριστικά η αναγνώρισή της.

Σε λύση έστω και την τελευταία στιγµή, ε-
νόψει βέβαια και των εκλογών, προσβλέ-
πουν οι Νέοι Αγρότες της χώρας αναφο-
ρικά µε την πολυθρύλητη βεβαίωση από 
τον ΕΦΚΑ, που θα τους εξοµοιώνει µε τους 
κατ’ επάγγελµα αγρότες προκειµένου να 
µην χάσουν το αφορολόγητο και τα προ-
νόµια που δικαιούνται.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε σχετική 
της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ένωση 
Νέων Αγροτών, παρά τις σχετικές διαβε-
βαιώσεις που είχαν δοθεί κατά την συνά-
ντηση που είχε µε τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στις 17 Απριλίου, το πρό-
βληµα µε τη φορολογική και ασφαλιστι-
κή επιβάρυνση των νέων αγροτών παρα-
µένει και ως εκ τούτου:

 Πολλοί νέοι αγρότες που έχουν ξεκι-
νήσει την αγροτική δραστηριότητα από 
το 2014, ακόµα δεν έχουν λάβει τις απα-
ραίτητες βεβαιώσεις ότι είναι αγρότες από 
τον ΕΦΚΑ, µολονότι έχουν  υποβάλλει τις 
αντίστοιχες αιτήσεις µήνες ή χρόνια πρίν.

 Όσοι ξεκίνησαν να συµπληρώνουν 
τη φορολογική τους δήλωση φέτος  βρί-
σκονται αντιµέτωποι µε άνιση µεταχείρι-

ση. Χάνουν το αφορολόγητο και τα προ-
νόµια που έπρεπε να έχουν ως αγρότες 
αφού ο ασφαλιστικός φορέας δεν έχει 
διεκπεραιώσει τις αντίστοιχες αιτήσεις.

 Ακόµα και αυτοί που έχουν ενταχθεί 
στο µέτρο της πρώτης εγκατάστασης νέων 
γεωργών του ΥΠΑΑΤ, δηλαδή είναι επαγ-
γελµατίες αγρότες µε την έγκριση του κρά-
τους δεν µπορούν να βρουν το δίκιο τους.

Με βάση τις αναφορές της ΠΕΝΑ, το 
πρόβληµα όπως υποστηρίζει είχε παρα-
δεχτεί ο υπουργός, οφείλεται σε έλλει-
ψη προσωπικού ή άλλους λόγους σχετι-
κούς µε την αναποτελεσµατικότητα της 
κρατικής µηχανής. 

Σε αυτή τη φάση, η ΠΕΝΑ, καλεί την 
κυβέρνηση να πράξει τα αυτονόητα προ-
κειµένου να επιλυθεί το ζήτηµα που δη-
µιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό εις βάρος 
των νέων αγροτών και καλεί όσους νέους 
αγρότες έχουν το πρόβληµα να καθυστε-
ρήσουν όσο µπορούν την υποβολή της 
δήλωσής τους, δίνοντας χρόνο στην κυ-
βέρνηση να το  λύσει το πρόβληµα, δια-
φορετικά προειδοποιεί ότι θα ακολουθή-
σει νοµική διαδικασία.

«Παγωμένη» ξανά, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 
η πλατφόρμα για τα νωπά και ευαλλοίωτα

Χάνουν φορολογικά προνόμια για 
μία βεβαίωση ΕΦΚΑ οι Νέοι Αγρότες

γή ως Λοιπά µη ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, 
για το συγκεκριµένο τιµολόγιο.

 Για τιµολόγια που περιλαµβάνουν κρατή-
σεις υπέρ τρίτων (π.χ. ΕΛΟΓΑΚ), δίνεται πλέον η 
δυνατότητα καταχώρισης του αναλογούντος πο-
σού στις «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» και µε αρνητικό πρόσηµο.

Σηµειωτέων ότι σε πρόσφατη επιστολή της η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέ-

ρων Επαγγελµατιών (ΠΟΦΕΕ) προς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούσε να δοθεί παράτα-
ση στην υποβολή των παραστατικών πώλησης 
νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων στην ψηφι-
ακή πλατφόρµα χωρίς κυρώσεις, έως 31 ∆εκεµ-
βρίου 2019, καθώς µέχρι στιγµής οι παραγωγοί 
δεν έχουν κατανοήσει τον κίνδυνο που διατρέ-
χουν από τη µη ανάρτηση των τιµολογίων στην 

πλατφόρµα και το µέγεθος των προστίµων που 
τους περιµένει. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την ΠΟΦΕΕ οι αγορά-
στριες εταιρείες σε µεγάλο ποσοστό, δεν γνωρί-
ζουν (ή αδιαφορούν) και δεν εξοφλούν στις 60 
ηµέρες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την 
εγκύκλιο, µε αποτέλεσµα τα κινδυνεύουν επίσης 
µε υψηλότατα και πολύ µεγαλύτερα πρόστιµα.

Προς µία ακόµη νέα αναστολή ως της 30 Σεπτεµ-
βρίου 2019 της υποχρέωσης καταχώρησης στην 
ψηφιακή πλατφόρµα  του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης των τιµολογίων που αφορούν τη 
διακίνηση των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτι-
κών προϊόντων, προχωρά το υπουργείο, γεγο-
νός που καταδεικνύει την προβληµατική της από-
φασης εξόφλησης των αγροτών στις 60 ηµέρες.

Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του γενικού 
γραµµατέα Νίκου Αντώνογλου, σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ.140/50665/14/3/2019 τονίζονται τα εξής:

 Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης α-
πό τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
του ΥπΑΑΤ διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτο-
µατοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοι-
χείων των τιµολογίων για τη διακίνηση νωπών 
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

 Προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία η εν 
λόγω διαδικτυακή υπηρεσία, να δοθεί εύλογο 
χρονικό διάστηµα στους ενδιαφεροµένους να 
εναρµονιστούν µε τις προδιαγραφές της αλλά 
και να διευθετηθούν τυχόν τεχνικά προβλήµα-
τα στην ήδη υπάρχουσα εφαρµογή, αναστέλλε-
ται η υποχρέωση καταχώρησης τιµολογίων και 
ως εκ τούτου η επιβολή των προβλεπόµενων στο 
ν. 4492/2017 κυρώσεων έως την 30.09.2019.

 Τα στοιχεία των τιµολογίων που αναρτώνται 
στην εφαρµογή, αφορούν εγχώρια νωπά και ευ-
αλλοίωτα αγροτικά προϊόντα. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν τιµολόγια που περιέχουν και άλλα προ-
ϊόντα, πλην των αναφεροµένων, υπάρχει πλέον 
η δυνατότητα καταχώρισης αυτών στην εφαρµο-
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

    ΗΛΙΚΙΑΣ
< 35 ΕΤΩΝ

10.841 .000

644.270

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

    ΗΛΙΚΙΑΣ
< 35 ΕΤΩΝ

36.890

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕE ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Εξασθένιση 
Το ερώτημα είναι 
η θέση των αγροτών 
την επόμενη μέρα 
Τίθεται θέμα «υποκατάστασης» των παραγωγών 
από funds και λοιπούς κρίκους της αλυσίδας  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στο καίριο ερώτηµα που τίθεται επιτα-
κτικά αυτό τον καιρό είναι αν οι συσχε-
τισµοί της επόµενης µέρας στο ευρύτε-
ρο πεδίο της διαχείρισης της αγροτικής 
παραγωγής θα παίρνει υπόψη τη θέση 
και το ρόλο του αγρότη. Είναι η πρώτη 
φορά στην ιστορία που ο παρεµβατικός 
ρόλος των αγροτών έχει εξασθενήσει τό-
σο πολύ. Eίναι κάτι που παρατηρείται και 
στο διεθνές στερέωµα, στην Ελλάδα ω-
στόσο, ορισµένες εξελίξεις περί του θέ-
µατος κινούνται σε επικίνδυνη τροχιά.  

∆ύο γεγονότα στο µέσον της εβδο-
µάδας, είναι ενδεικτικά του τρόπου µε 
τον οποίο εξελίσσεται το παιχνίδι. Στο υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την πε-
ρασµένη Τετάρτη, η σύσκεψη για τα ε-
πιτραπέζια ροδάκινα έδειξε ότι οι απο-
φάσεις για το προϊόν λαµβάνονται ερή-
µην των παραγωγών. Το ίδιο και στην 
ηµερίδα για το ελαιόλαδο στο Ίδρυµα Ε-
ρευνών, λίγο - πολύ κατέστη σαφές ότι 
η τελευταίοι που ερωτώνται για τη µελ-
λοντική οργάνωση του κλάδου και τις 
τύχες του προϊόντος είναι οι παραγωγοί.

Είναι πάντως καιρός τώρα που το «ξή-
λωµα» των συνεταιριστικών οργανώσε-
ων σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του 
ρόλου των διεπαγγελµατικών οργανώσε-
ων, έχει αποδυναµώσει πλήρως τη φω-
νή των αγροτών σε όλα τα κέντρα λή-
ψης των αποφάσεων. Στοιχείο αυτής της 
εικόνας είναι και η µηδενική εκπροσώ-

πηση -από ελληνικής πλευράς τουλάχι-
στον- αγροτών στη νέα σύνθεση της Ευ-
ρωβουλής. Ιδιαιτέρως αδύναµη κρίνεται 
η παρουσία τους και στις λίστες των υ-
ποψηφίων για το εθνικό κοινοβούλιο.

Οι παραπάνω εξελίξεις σε καµιά πε-
ρίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
τυχαίες. Έρχονται ως αποτέλεσµα µιας 
συστηµατικής φθοράς του ρόλου των α-
γροτών, όπως αυτός είχε µορφοποιηθεί 
στο πέρας του χρόνου και ιδίως µετά την 
πρόοδο της διαδικασία εκµηχάνισης της 
ελληνικής γεωργίας, δηλαδή τα τελευ-
ταία 50 χρόνια. Σήµερα, οι τεχνολογικές 
εξελίξεις από τη µια πλευρά και η οικο-

νοµική συγκέντρω-
ση από την άλλη, κα-
θιστούν όλο και πιο 
ευάλωτη τη θέση του 
αγρότη. Μ’ αυτή την 
έννοια, ίσως και να 
αποτελεί µύθο ο όρος 
του «επιχειρηµατία α-
γρότη» τον οποίο ε-
πικαλούνται συχνά 
οι ιθύνοντες. Υπάρ-
χει έκδηλη η ανησυ-
χία ότι  µε τη δυναµι-
κή που παίρνουν τα 
πράγµατα, η ευθύνη 

οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής 
αφήνει πίσω της ακόµη και τον επιχει-
ρηµατία αγρότη. Τη θέση τους παίρνουν 
σύνθετα µετοχικά σχήµατα, τα οποία, µε 
τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας και τα 
κατάλληλα εργατικά χέρια  θα είναι σε 
θέση να διεκπαιρεώνουν επιτυχώς την 
παραγωγική διαδικασία. Από τη στιγµή 
µάλιστα που στα σχήµατα αυτά µετέχουν 
γνώριµοι κρίκοι της παραγωγικής αλυ-
σίδας, µε εκπροσώπους κατά περίπτω-
ση από τη µεταποίηση, την εµπορία, τα 
αγροτικά εφόδια, την τεχνολογία, ακό-
µη και τις τεχνικές συµβουλές, τότε, αυ-
τό που έµοιαζε αδύνατο γίνεται εφικτό. 
Ήδη, πολλές από τις πτυχές της συµβο-
λαιακής γεωργίας, διευκολύνουν έναν 
βηµατισµό προς αυτή την κατεύθυνση. 
Ήδη πολλά funds και χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα, ενθαρρύνουν µε τον τρόπο 
τους ένα τέτοιο µοντέλο.      

19-20, 37-38

Τη μισή του 
τιμή απώλεσε 
σε 15 μέρες 
το πεπόνι
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Π
εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

µές λίγο υψηλότερα. Στην αγορά µας σηµει-
ώθηκαν πράξεις για τα µέτρια σιτάρια στα 
225-230 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι.

  Σπάει το µέτωπο των εκκοκκιστών µε 
τα 53 λεπτά παραδοτέο που πλήρωσε ο Μάρ-
κου για το σύσπορο. Αν ήταν το χρηµατι-
στήριο λίγο πιο ψηλά από τα 70 σεντς και 
το δολάριο λίγο πιο ισχυρό δεν θα υπήρ-
χε αυτός ο δισταγµός µεταξύ των συδαιτυ-
µόνων, τονίζουν οι αναλυτές. Σηµειωτέον 
ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέες πωλή-
σεις που σηµειώθηκαν ήταν περιορισµένες. 

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7/10 14/10 21/10 26/10 4/11 11/11

Σκληρό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Μαλακό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Καλαµπόκι (ευρώ/τόνος)

Σόγια (σεντς ανά µπούσελ)

Γάλα αγελαδινό (σεντς/λίµπρα)

Χοιρινό (σεντς/λίµπρα)

214

165

167

970

15,04

50,95

218

167

167

960

14,68

52,60

223

171

172

979

14,74

42,22

223

171

172

998

14,73

44,62

243

174

175

975

16,67

47,00

243

176

175

997

16,83

47,27

218

216

214

212

210

208

67,67 69,39
69,80

68,49

68,07

69,20
ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

3,18 3,18 3,15
3,13

3,19
3,39
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Τιμή παραγωγού 
’Αρχές Ιουνίου  1 ευρώ ανά κιλό

20 Ιουνίου  0,40 ευρώ ανά κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Βάζουν πλάτη στο 
σκληρό σιτάρι
οι συνεταιρισμοί

 Το καλοκαίρι δίψασε 
τους Ευρωπαίους 
για καρπούζι

Ντοµάτες τσιµέντο 
από Πολωνία για τους 
τουρίστες 
«Τσιµέντο» χαρακτηρίζουν οι εισαγωγείς 
τις ντοµάτες που καταφθάνουν από την 
Πολωνία προκειµένου να καλυφθεί το 
κενό που αφήνει στην εσωτερική αγορά 
η εγχώρια παραγωγή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι κρίκοι της
αλυσίδας και  
ο Μητσοτάκης
Το βέβαιο είναι ότι όλο αυτό δεν 
αποτελεί πλέον, όπως παλιότερα, 
σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. 
Είναι αυτό που έρχεται µε τις ευλογίες 
των κρατούντων παγκοσµίως και είναι 
αυτό στο οποίο θα κληθεί να δώσει τις 
δικές της απαντήσεις η κυβέρνηση που 
θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου. Με δεδοµένο µάλιστα ότι η 
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
αναµένεται να έχει τον πρώτο λόγο 
στη διακυβέρνηση της επόµενης µέρας,   
η στασή που θα κρατήσει απέναντι σε 
όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. Ήδη 
κάποιες από τις κινήσεις του, όπως π.χ. 
ο αποκλεισµός του πρώην υπουργού, 
Αλέξανδρου Κοντού, από τις λίστες 
των υποψηφίων για το εθνικό 
κοινοβούλιο, σηµατοδοτεί µια 
ενδιαφέρουσα βαθιά γνώση της 
κατάστασης. Την περιφρόνηση στο 
παλιό και το ίδιο τη βλέπουµε, αυτό που 
δεν έχουµε ακόµα προσδιορίσει είναι 
ο τρόπος µε τον οποίο πρόκειται να 
εκδηλωθεί η εκτίµηση στο καινούργιο. 

Υπό πραγµατική απειλή 
τίθεται τον τελευταίο καιρό 
ο ρόλος των παραδοσιακών 
αγροτών στην υπόθεση της 
αγροτικής παραγωγής.

Τέλος η 
περίοδος 
αβροφρο-
σύνης του 
αρχηγού 
της Νέας 
∆ηµοκρα-
τίας µε 
τον Αλέκο 
Κόντο.    
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Τα συστατικά εκτός από τα σταφύλια που 
χρησιµοποιούνται για ένα ΠΟΠ οίνο, συ-
µπεριλαµβανοµένης της σακχαρόζης, µπο-
ρούν να προέρχονται από το εξωτερικό της 
περιοχής παραγωγής και εφόσον συµ-
µορφώνονται µε την αντίστοιχη νοµοθε-
σία της ΕΕ, δεν υπάρχει κανένας λόγος 
για το αµπελοινικό προιόν να µην δικαι-
ούται την ένδειξη ΠΟΠ. Αυτό προκύπτει 
από την απάντηση του Επιτρόπου γεωρ-
γίας Φιλ Χόγκαν προς τον Ισπανό ευρω-
βουλευτή του ΕΛΚ, Χοσέ Ιγκνάσιο Σαλα-
φράνκα. Στις 23 Μαΐου 2019, η ΚΕΟΣΟΕ 
είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της άρθρο, 
για την βροχή γραπτών ερωτήσεων προς 
την Κοµισιόν, από τον Ισπανό ευρωβου-
λευτή, σχετικά µε την αντιφατικότητα της 
χρήσης ζάχαρης ως µέσο αύξησης του αλ-
κοολικού βαθµού των οίνων, σε συνδυα-
σµό µε τον ορισµό του οίνου, την άρδευ-
ση και τον χαρακτηρισµό των οίνων ΠΟΠ, 
που χρησιµοποιούν σακχαρόζη. Σύµφωνα 
µε τον Επίτροπο, ένα ΠΟΠ πρέπει να δια-
θέτει ιδιότητες-χαρακτηριστικά που είναι 
ουσιαστικά ή αποκλειστικά αποδιδόµενα 
στους φυσικούς και ανθρώπινους παρά-
γοντες που υπάρχουν στην περιοχή παρα-
γωγής - στη γεωγραφική της προέλευση.

Αυξάνεται το όριο για την εφαρµο-
γή της εξωδικαστική διαδικασίας 
ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων 
και συνεταιρισµών από τις 50.000 
ευρώ στις 300.000 ευρώ, σύµφω-
να µε νέα απόφαση, η οποία πε-
ριλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτή-
σεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές 
βρίσκονται. Συγκεκριµένα, η υπ’ 
αριθµ. 130060/27.11.2017 (ΦΕΚ 
4158 Β’) απόφαση τροποποιείται 
ως ακολούθως προκειµένου να ε-
νταχθούν στο πεδίο εφαρµογής 
της οφειλές έως 300.000 ευρώ:

1. Στον τίτλο της απόφασης, οι 
λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά 
το ποσό των 50.000 ευρώ» αντι-
καθίσταται από τις λέξεις «δεν ξε-
περνούν συνολικά το ποσό των 
300.000 ευρώ»

2. Στο άρθρο 1 οι λέξεις «το ύ-
ψος των οποίων δεν ξεπερνά συ-
νολικά το ποσό των 50.000 ευρώ 
αντικαθίσταται από τις λέξεις «το ύ-
ψος των οποίων δεν ξεπερνά συνο-
λικά το ποσό των 300.000 ευρώ».

Παράλληλα προκειµένου ένας 
οφειλέτης να κριθεί βιώσιµος για 
την τυποποιηµένη πρόταση ρύθ-
µισης, πρέπει να πληροί σωρευ-
τικά τα παρακάτω κριτήρια σύµ-
φωνα µε την απόφαση:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων κα-
τά την τελευταία χρήση ή σε δύο α-
πό τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν 
από την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής στο ν. 4469/2017.

β) Ο λόγος του συνόλου των ο-
φειλών µετά την αφαίρεση των 
προστίµων και των προσαυξήσε-
ων προς το καθαρό αποτέλεσµα 
προ φόρων, τόκων και αποσβέ-
σεων θα πρέπει να είναι ίσος ή µι-
κρότερος από 10 (αντί του σηµε-
ρινού ισχύοντος κριτηρίου όπου ο 
λόγος θα πρέπει να είναι µικρότε-
ρος ή ίσος του 8).

Για την εφαρµογή της παρού-
σας προϋπόθεσης λαµβάνεται υ-
πόψη το µεγαλύτερο ποσό που 
προκύπτει από τη σύγκριση των 
εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσµα-
τος προ φόρων τόκων και αποσβέ-
σεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του µέσου όρου των δύο 
πλέον θετικών καθαρών αποτε-
λεσµάτων προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων από τις τρεις τελευταί-
ες χρήσεις. Ο αριθµός των µηνιαί-
ων δόσεων στην περίπτωση των 
πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα, του 
∆ηµοσίου και των Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται 
να ξεπερνά τις 120.

Δεν ενοχλεί
τον Χόγκαν 
η ζάχαρη σε 
ΠΟΠ οίνους

Στον εξωδικαστικό ρύθμιση 
οφειλών έως 300.000 ευρώ

Ο Επίτροπος στην απάντηση προς τον 
Ισπανό ευρωβουλευτή υπεραµύνεται 

της χρήσης ζάχαρης (σ.σ 15 εκατ.
σάκοι ζάχαρης χρησιµοποιούνται απο 

τα οινοποιεία της Βόρειας Γαλλίας, 
Γερµανίας κλπ).

Το πρόγραµµα 
NBG Business 
Seeds, έχει 
περισσότερες από 
40 εταιρείες που 
αντιπροσωπεύουν 
σηµαντικό µέρος 
του ενεργού 
οικοσυστήµατος 
της χώρας.

Η Εθνική Τράπεζα βραβεύει το top 10 της εγχώριας 
νεοφυούς τεχνολογικής επιχειρηµατικότητας

Με τη βράβευση 10 νέων καινοτόµων επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε ο 
∆ιαγωνισµός  «Καινοτοµίας & Τεχνολογίας», που διοργάνωσε για ένατη συνεχή 
χρονιά η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράµµατος NBG Business Seeds 
για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 
Στον ∆ιαγωνισµό, υπεβλήθησαν 331 προτάσεις µε 574 συµµετέχοντες εκ 
των οποίων πέρασαν στην γ’ φάση και βραβεύτηκαν οι δέκα, µε την απονοµή 
χρηµατικών επάθλων (ως 20.000 ευρώ). Από αυτές τις προτάσεις που 
αξιολογήθηκαν µε βασικά κριτήρια την καινοτοµία, τη βιωσιµότητα, το στάδιο 
υλοποίησης και τον σκοπό, οι 6 εντάσσονται στην κατηγορία Περιβάλλον και 
Τεχνολογία και οι 4 στην κατηγορία Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα.  Η 
Εθνική Τράπεζα, πέραν της συνεργασίας µε πανεπιστηµιακούς φορείς και 
µέσω στρατηγικών συνεργασιών µε διεθνείς οργανισµούς, παρέχει mentoring 
και χρηµατοδοτικά εργαλεία που προάγουν την καινοτόµο και εξωστρεφή 
επιχειρηµατικότητα, ενισχύοντας τις εν λόγω επιχειρήσεις.Κατά την απονοµή των 
βραβείων απευθυνόµενος στους νέους επιχειρηµατίες, ο Πρόεδρος της Εθνικής 
Τράπεζας, Κώστας Μιχαηλίδης, είπε: «Εσείς καλείστε να δηµιουργήσετε νέα 
επιχειρηµατικά µοντέλα, να αναπτύξετε ιδέες που θα αλλάξουν τα δεδοµένα». 

Σε όλα τα στάδια
Η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση η οποία 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
(Αρ. Φύλλου 2324/14-
6-2019) καταλαµβάνει 

και τις εκκρεµείς 
αιτήσεις από το στάδιο, 

στο οποίο αυτές 
βρίσκονται



ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Υπό την πίεση των εθνικών εκλογών της 7ης 
Ιουλίου φαίνεται να συγκλήθηκε η σύσκε-
ψη µε εκπροσώπους των ροδακινοπαραγω-
γών και των τοπικών βουλευτών, στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε θέµα τις χα-
µηλές τιµές σε ροδάκινο και νεκταρίνι που 
οδηγούν σε υποβάθµιση της καλλιεργητι-
κής φροντίδας και σε οικονοµικό αδιέξο-
δο των αγροτών λόγω κόστους παραγωγής.

Μια από τις ρυθµίσεις που δεσµεύθηκε να 
δροµολογήσει άµεσα ο υπουργός, και πα-
ράλληλα ζητούν εδώ και χρόνια οι αγρότες, 
είναι η θετική αντιµετώπιση του αιτήµατος 
για προκαταβολές αποζηµιώσεων, στους πα-
ραγωγούς που υπέστησαν σοβαρές ζηµίες 
από χαλαζόπτωση. Εδώ όµως δηµιουργεί-
ται ένα ερώτηµα. Πόσο µετράται το άµεσα; 
Σε παλαιότερες συναντήσεις του Φάνη Κου-
ρεµπέ, προέδρου του ΕΛΓΑ µε παραγωγούς, 
παρόντος του υπουργού, (όπως την άνοιξη 
στα Χανιά) η απάντησή του στο αίτηµα των 
αγροτών για προκαταβολές των αποζηµιώ-
σεων ήταν πως για κάτι τέτοιο θα πρέπει να 
αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο, δεν είναι α-
πλό. Οπότε, το πόσο άµεσα µπορεί να κατα-
τεθεί τώρα η τροπολογία µε κλειστή τη βου-
λή και τις εθνικές εκλογές να πλησιάζουν 
είναι µια απορία που εύλογα δηµιουργείται.

Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί τον θετικό 
αντίκτυπο των προκαταβολών, πόσο µάλ-
λον της πλήρους και γρήγορης αποζηµίω-
σης που ζητούν οι παραγωγοί, µε ταυτόχρο-

νη υποχρέωση των ιδίων να µην παραδώ-
σουν ούτε κιλό στην αγορά από τους οπω-
ρώνες που υπέστησαν ζηµίες. Στη σύσκε-
ψη, ζητήθηκε από τους παραγωγούς η ά-
µεση ενεργοποίηση του άρθρου 20, για ά-
µεση ενίσχυση του καταστήµατος του ΕΛΓΑ 
στη Βέροια µε επιπλέον εκτιµητές, κάτι για 
το οποίο δεσµεύθηκε ο υπουργός.   

Ενδιαφέρον έχει η επίσης δέσµευση του 
υπουργού για άµεση εξόφληση του 30% των 
αποζηµιώσεων του 2018 και για επίσηµο αί-

τηµα στις Βρυξέλλες προκειµένου να χρηµα-
τοδοτηθεί πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της 
καλλιέργειας το οποίο θα µπορούσε να φέ-
ρει την παραγωγή πιο κοντά στα προϊόντα 
(πρώιµα, όψιµα κ.λ.π.) που ζητάει η αγορά.

 
Η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά, 
διά της πένας του Γεωργίου Καρασµάνη, 
πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων και βουλευτού του νοµού 

Πέλλας µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, κάνει λόγο 
για µέτρα-κοροϊδία, καθώς, όπως υποστη-
ρίζει ο βουλευτής, είναι χρονοβόρα, χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα του «θα» και δε θα 
λύσουν άµεσα κανένα πρόβληµα. Σηµειώ-
νει πως η αναδιάρθρωση χρειάζεται σχεδι-
ασµό και έπρεπε να γίνει ένα χρόνο πριν, 
όταν το ζήτησε ο Φιλ Xόγκαν, Επίτροπος Γε-
ωργίας της ΕΕ. Επισηµαίνει πως το 2017, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έθεσε κανένα θέµα 
συνδεδεµένης ενίσχυσης για τα ροδάκινα 
κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ, τονίζει την 
ανεπάρκεια της αντιχαλαζικής προστασίας 
που εφαρµόστηκε σε µικρότερο βαθµό και 
υπενθυµίζει το πρόγραµµα (µέτρο Μ5) που 
είχε θεσπίσει η Ν∆ για αντιχαλαζικά δίχτυα 
και αντιβρόχινες µεµβράνες στο οποίο δε 
δώθηκε ούτε ευρώ.   

Οι παραγωγοί βλέπουν µε ιδιαίτερη κα-

Ο Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Βέροιας, µε 
πλήθος εκπροσώπων συνεταιριστικών 

οργανώσεων από τους νοµούς Ηµαθείας 
και Πέλλας συµµετείχε στη σύσκεψη 

για τη διαχείριση του προβλήµατος των 
αποζηµιώσεων και των πολύ χαµηλών 

τιµών σε ροδάκινο και νεκταρίνι 

Προεκλογική αίσθηση 
στη σύσκεψη για τα ροδάκινα 
Υποσχέσεις Βάθης για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και αποτελεσματική ασφάλιση   

Ο χρόνος µέχρι την καταβολή των 
αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ, η δυνατότητα 
προκαταβολής µέρους της αποζηµίωσης και 
η αναδιάρθρωση, αποτέλεσαν κύρια θέµατα 
συζήτησης στη σύσκεψη για το ροδάκινο
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χυποψία τα προγράµµατα για δωρεάν δια-
νοµές, φρούτων και χυµών, από τα οποία 
ωφελούνται κατά βάση τα συλλογικά σχή-
µατα και όχι άµεσα οι παραγωγοί, µε τον Γ. 
Καρασµάνη να προτείνει τη λύση του 2014, 
όταν τα Υπουργεία Άµυνας και Υγείας είχαν 
αγοράσει το προϊόν. Όσον αφορά το άνοιγ-
µα της αγοράς της Κίνας, το οποίο προβά-
λει ο Σ. Αραχωβίτης, ο πρώην υπουργός το-
νίζει πως αυτό συνέβη το 2014 µετά από δι-
κές του ενέργειες. 

Οι ροδακινοπαραγωγοί, περιέγραψαν στη 
σύσκεψη το αδιέξοδο στο οποίο έχουν κα-
ταλήξε και το χρόνο που δεν έχουν για να 
περιµένουν µακρόπνοες αλλαγές, αφού 
η πολύ φθηνή, ή µη διάθεση των προϊό-
ντων τους φέτος λόγω ζήτησης, ή χαλαζό-
πτωσης, σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα έ-
ξοδα καλλιέργειάς τους και τις καθυστερή-
σεις στην καταβολή των αποζηµιώσεων θα 
εξοντώσουν τον αγροτικό τοµέα στους νο-
µούς Πέλλας και Ηµαθίας.  «Οι µεταρρυθ-
µίσεις και τα µέτρα, δε θα έχουν σε ποιους 
να απευθυνθούν, δε θα υπάρχουν αγρότες, 
το 80% θα εγκαταλείψει τις καλλιέργειες», 
δήλωσε ο Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Βέροιας, ενώ τονί-
στηκε από όλους τους εκπροσώπους των α-
γροτών πως η έγκαιρη καταβολή των απο-
ζηµιώσεων είναι ζωτικής για τις εκµεταλ-
λεύσεις τους σηµασίας. 

Στόχος ζωής οι προκαταβολές
Σύµφωνα µε τον Νικόλαο ∆ηµητριάδη, 

πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας και 
συνεταιριστών Πέλλας και µέλος της οµο-
σπονδίας δενδροκαλλιεργητών, καθώς και 
τον Στέφανο Τοπαλίδη,  µέλος του Α.Σ. Σκύ-
δρας, οι παραγωγοί βάζουν µπροστά το θέ-
µα του ΕΛΓΑ, όπως επικοινώνησαν και στον 
υπουργό. Εκτός από την εξόφληση για το 
2018 που ανήγγειλε ο υπουργός, επιµένουν 
πως χωρίς προκαταβολές για τις ζηµίες δεν 
υπάρχει σωτηρία. Τα έξοδα της καλλιέργει-
ας στο ροδάκινο συνήθως έχουν ήδη γίνει 
όταν καταστραφεί η παραγωγή από χαλάζι 
και για προστασία των δέντρων από µολύν-
σεις µετά τη χαλαζόπτωση είναι ακόµη πε-
ρισσότερα, την ίδια ώρα που η αποζηµίωση 
αναµένεται µετά από 16 µήνες. 

∆εν πρέπει να παραληφθεί, σύµφωνα µε 
τους παραγωγούς, η επιτέλους σωστή εφαρ-
µογή αντιχαλαζικής προστασίας µε τους εν-
δεδειγµένους αεροψεκασµούς και επιδότη-
ση αντιχαλαζικών διχτυών. 

Μέσα μπαίνουν με βουτιά 
στα 15 λεπτά το κιλό 
οι ροδακινοπαραγωγοί
Από 15 µέχρι 25 λεπτά πωλείται πλέον το επι-
τραπέζιο ροδάκινο από τον παραγωγό, ενώ τα 
νεκταρίνια κινούνται 5 µε 10 λεπτά το κιλό πά-
νω από το επιτραπέζιο. Οι τιµές αυτές δεν καλύ-
πτουν ούτε κατά διάνοια το µεγάλο κόστος της 
καλλιέργειας, µε αποτέλεσµα οι ροδακινοπαρα-
γωγοί να βρίσκονται σε αδιέξοδο, αναζητώντας 
λύσεις ενίσχυσης από την πολιτεία.

Σύµφωνα µε τον Γιάννη Παπάζογλου, διευ-
θυντή του Συνεταιρισµού Μελίκης, το µέγεθος 
είναι ο παράγων που επηρεάζει την τιµή, αφού 
οι ποικιλίες που καλλιεργούνται και κυκλοφο-
ρούν δεν παρουσιάζουν αισθητές διαφορές. 

Στην Ηµαθία, όπως αναφέρει ο ∆ηµήτρης 
Λογγιζίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Επισκοπής, οι τιµές παραγωγού κυµαί-
νονται γύρω στα 25 λεπτά το κιλό στο επιτρα-
πέζιο ροδάκινο. Αυτό µάλιστα, όπου υπάρχει 
ζήτηση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις µένουν 
παρτίδες απούλητες. Η Ισπανία µοίρασε σηµα-
δεµένη τράπουλα φέτος, µε τη διάθεση της υ-
περπαραγωγής της από την αρχή της σεζόν σε 
πολύ χαµηλές τιµές, πετώντας έξω τη χώρα µας 
από κοινές αγορές. 

Ο Νικόλαος Μηνάς, Πρόεδρος του ΑΣ Καλυ-
βίων από την Πέλλα, ανέφερε στην Agrenda 
πως στην περιοχή τους το ροδάκινο πλέον φεύ-
γει από το χωράφι στα 20 λεπτά, µιλώντας πά-
ντα για το επιτραπέζιο, ενώ στα 30 λεπτά το κι-
λό πωλείται το νεκταρίνι. Οι ποικιλίες νεκταρι-
νιών Big Bang, Big Top και άλλες, όπως και στην 
περίπτωη του ροδάκινου, καλύπτουν τη σεζόν 
µε τις διαφορετικές ηµεροµηνίες συγκοµιδής, 
χωρίς όµως να επηρεάζεται η τιµή λόγω ποικι-
λίας, αλλά µόνο λόγω αγοράς και µεγέθους.

∆εν αξίζει να πουλήσεις
Αγανακτισµένος εµφανίζεται και ο Πρόεδρος 

του  Αγροτικού Συνεταιρισµού Πέλλας (πρώην 

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Γιαννιτσών), 
Μιχάλης Φαρµάκης, ο οποίος δήλωσε, από κοι-
νού µε τον πρόεδρο των Οµάδων Παραγωγών 
της περιοχής, Γεώργιο Τσάτσα, πως το ροδάκι-
νο στην περιοχή του δεν αξίζει καλά καλά να το 
πουλήσεις, καθώς η τιµή του παραγωγού τώρα 
έχει φτάσει στα 15 λεπτά το κιλό. Τα νεκταρί-
νια στην περιοχή πωλούνται 20 λεπτά, ενώ χα-
λαζόπληκτες συγκοµιδές που κατευθύνονται 
προς χυµοποίηση καταλήγουν να πωλούνται 
ως και 2 λεπτά το κιλό.

Λίγες ελπίδες τρέφουν οι αγρότες
Σε ελαφρώς καλύτερο επίπεδο, αλλά πάλι 

«µπαίνοντας µέσα», γύρω στα 20 λεπτά πωλεί-
ται το επιτραπέζιο ροδάκινο στους Γαλατάδες, µε 
κάποιες παρτίδες να φεύγουν και µε 25 λεπτά το 
κιλό, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Γαλατάδων Νικόλαο ∆ιδασκά-
λου. Η υπερπαραγωγή της Ισπανίας και η αδυ-
ναµία της Ελλάδας να την αποκρούσει, έφτασε 
την κατάσταση ως εδώ. Προγράµµατα ενίσχυ-
σης του προϊόντος µε επιδοτήσεις στους παρα-
γωγούς, ή αγορά του προϊόντος από το κράτος 
θα µπορούσαν να αποτελούν µέτρα στήριξης. 
Παρατηρήθηκε πως τελικά, και η Ελλάδα έχει, 
από ότι φαίνεται, υπερπαραγωγή, εφόσον το 
αποτέλεσµα δείχνει αδυναµία διαχείρισης των 
ποσοτήτων. Σε αυτό το πνεύµα συζητήθηκε στη 
σύσκεψη ροδακινοπαραγωγών στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η αναδι-
άρθρωση των στρεµµάτων αυτών, για αλλαγή 
της καλλιέργειας, κάτι που ο Σταύρος Αραχω-
βίτης δεσµεύθηκε να δροµολογήσει, όπως και 
τις προκαταβολές για τις αποζηµιώσεις του ΕΛ-
ΓΑ και την κατάθεση εθνικού φακέλου στην ΕΕ 
για πρόγραµµα δωρεάν διανοµών, παραγωγοί 
όµως δήλωσαν πως δεν παίρνουν της µετρητής 
την υλοποίηση των υποσχέσεων.
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Αντιχαλαζική 
προστασία
Επιδοτούµενα 
αντιχαλαζικά 
δίχτυα και πιο 
µελετηµένοι 

ψεκασµοί νεφών 
πρέπει να έρθουν 

στο προσκήνιο

Προεκλογικός 
χαρακτήρας
Αµφίβολο είναι 

αν και πόσο άµεσα 
µπορούν να 

ανακουφήσουν 
τους παραγωγούς 

τα µέτρα που 
ανακοινώθηκαν

Προκαταβολές 
Ο υπουργός 

δεσµεύθηκε για 
δροµολόγηση προ-

καταβολών των 
αποζηµιώσεων 



Η τρίτη γενιά 
πυρηνοτρήτη
Πρέπει να αποφευχθεί η είσοδος 
των προνυμφών στους καρπούς

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Μια από τις σοβαρότερες α-
πειλές για το µέγεθος και την 
ποιότητα της παραγωγής στους 
ελαιώνες αποτελεί ο πυρηνο-
τρήτης (Prays oleae). Πρόκει-
ται για έναν από τους κύρι-
ους εντοµολογικούς εχθρούς 
της ελιάς, µε τις 3 γενιές που 
συµπληρώνει αυτό το λεπι-
δόπτερο κάθε έτος να προ-
σβάλλουν φύλλα, άνθη και 
καρπούς.

Τον Ιούνιο εµφανίζονται 
στην καλλιέργεια τα ακµαία 
της άκρως επικίνδυνης για 
την παραγωγή, καρπόβιας 

γενιάς. Τα θηλυκά ωοτοκούν 
στον κάλυκα νεαρών καρπών. 
Οι εκκολαπτόµενες από αυ-
τά τα αυγά προνύµφες εισέρ-
χονται από τον ποδίσκο στην 
σάρκα του καρπού και προ-
χωρούν στον πυρήνα από το 
εσωτερικό του οποίου τρέφο-
νται. Ο καρπός σταµατά να 
αναπτύσσεται, ξηραίνεται α-
πότοµα ή βαθµιαία, ανάλογα 

µε το στάδιο ανάπτυξής του, 
µαυρίζει και συνήθως τελι-
κά πέφτει. Αν οι καρποί δεν 
είχαν πέσει κατά την είσοδο, 
πέφτουν το Σεπτέµβριο, κατά 
την έξοδο. Όταν ο καρπός έ-
χει πέσει σε νεαρό στάδιο κα-
τά την είσοδο, η ώριµη προ-
νύµφη εξέρχεται και νυµφώ-
νεται στο έδαφος. 

Η καταπολέµηση του πυ-
ρηνοτρήτη, στοχεύει µε ψε-
κασµούς, στη θανάτωση της 
ανθόβιας γενιάς στο «κρόκια-
σµα» και της καρπόβιας γε-
νιάς στο «σκάγι», σύµφωνα 
πάντα µε τις Γεωργικές Προ-
ειδοποιήσεις. Από τη βιολο-
γία του εντόµου, καθιστάται 
προφανές πως σκοπός είναι 

η παρεµπόδιση της εισόδου 
των προνυµφών στους ιστούς. 

Η θανάτωση των αυγών µε 
οωκτόνα σκευάσµατα και των 
προνυµφών µε προνυµφοκτό-
να, δίνουν επιλογές στο σχε-
διασµό της φυτοπροστασίας, 
καίριας σηµασίας όµως είναι, 
η παρακολούθηση του πλη-
θυσµού και ο έγκαιρος εντο-
πισµός εµφάνισης δραστηρι-
ότητας, όσον αφορά τις επι-
κίνδυνες γενιές που είναι α-
παραίτητο να διενεργηθούν 
ψεκασµοί. Σηµειώνεται τέ-
λος πως υπάρχει η δυνατό-
τητα συνδυασµένης χηµικής 
καταπολέµησης που ελέγχει 
τον πυρηνοτρήτη, τη µαργα-
ρόνια, καθώς και τον ρυγχίτη. 

Επέµβαση στα τέσσερα άτοµα τετράνυχου ανά φύλλο ντοµάτας 
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη 
των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς 
λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται 
µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι. Έχει διαπιστωθεί η παρουσία του 
τετρανύχου στις πρώιµες και µεσοπρώιµες καλλιέργειες υπαίθριας ντοµάτας 
στο νοµό Μαγνησίας και αναµένεται είσοδός του στους νοµούς Λάρισας, 

Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Τονίζεται από τους γεωπόνους πως ψεκασµοί πρέπει 
να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, 
πάντα µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Σηµειωτέον ότι η 
ζηµιά από τον τετράνυχο µπορεί να γίνει πολύ σοβαρή µε µείωση της ανάπτυξης και της 
παραγωγής του φυτού, ενώ οι προσβεβληµένοι νεαροί καρποί είναι µη εµπορεύσιµοι.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ψεκασµοί  
Η καταπολέµηση του 

πυρηνοτρήτη στοχεύει  
την προνύµφη στο «κρό-
κιασµα» και το «σκάγι»

Μονίλια ροδακινιάς
Προκαλεί µεγάλες καταστροφές στην παραγωγή η 
µονίλια, που είναι ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος 
ασκοµύκητας και για τη ροδακινιά. Τα κονίδια 
µπορούν να διασπείρονται µε τον αέρα ή τη βροχή 
και προσβάλλουν και τους ώριµους καρπούς. Τα 
φαινολογικά στάδια που εµφανίζουν ευαισθησία τα 
πυρηνόκαρπα στην ασθένεια αυτή είναι η άνθηση, 
η ωρίµανση καρπών  και µετασυλλεκτικά. Οι καρποί 
µπορούν να προσβληθούν από µικρό εκδορές. 
Πιθανές βροχοπτώσεις ευνοούν την ανάπτυξη των 
µολύνσεων σε καρπούς. Συστήνεται από τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης, η προστασία µε ψεκασµούς, των 
καρπών των που πλησιάζουν στην ωρίµανση. 
Τονίζεται επίσης ότι η προστασία των καρπών πριν 
την συγκοµιδή µειώνει τις µετασυλλεκτικές σήψεις.

Σκευάσµατα
ALFA: Embrelia SC, Merpan 80 WG
BASF: Signum, Octave
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint max 75WG
ELANCO: Fontelis 20SC, Karamat 2,5EW
FARMACHEM: Geoptan, Faxon New 40 WG
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Score 25 EC, Switch 25/37.5 WG.

Ωίδιο Αµπέλου
Το ωίδιο προσβάλλει όλα τα πράσινα φυτικά 
όργανα της αµπέλου (φύλλα, σταφύλια, βλαστούς). 
Η παρουσία του γίνεται εύκολα αντιληπτή αφού τα 
προσβεβληµένα µέρη µοιάζουν σκονισµένα. Ο 
εβδοµαδιαίος έλεγχος που ξεκινά 15 ηµέρες µετά 
την έναρξη της βλάστησης προκειµένου να 
εντοπιστούν τυχόν  πρώιµες προσβολές (βλαστοί-
σηµαίες) και η αφαίρεση και καταστροφή αυτών 
των βλαστών εξασφαλίζει σηµαντική µείωση του 
αρχικού µολύσµατος εντός του αµπελώνα. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Ηρακλείου, απαραίτητη είναι την περίοδο αυτή η 
συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά (συνεχής 
κάλυψη µε µεσοδιάστηµα εφαρµογών ανάλογα µε 
το σκεύασµα), ενώ συστήνεται συνδυασµένη 
επέµβαση µε αυτή για την ευδεµίδα. 

Σκευάσµατα
ALFA: Karathane Star, Vineto EC
BASF: Sercadis, Vivando
BAYER: Prosper 500EC, Flint Max 75WG, Luna 
Sensation 500SC
ELANCO: Talendo 20EC, Systhane Ecozome 
45EW
FARMACHEM: Benazol 25 WG, Poem 100 EC
FMC: Impact 12.5 SC, Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Dynali 60/30 DC, Topas 100 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αναδιανέμονται περί τα 68 εκατ. ευρώ

Κόβονται Μέτρα για έξτρα 
κονδύλια σε Μεταποίηση, 
Σπάνιες, Απονιτροποίηση 

 Δεν θα προκηρυχθούν οι δράσεις για την αναβάθμιση των 
βοσκοτόπων και το πριμ των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, 
αποφάσισαν οι διαχειριστικές αρχές 

 Μεταφέρονται 15 εκατ. ευρώ στη 2η πρόσκληση των αντιχαλαζικών 
από το μέτρο για αποκατάσταση ζημιών που καταργείται

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη διαγραφή και τη µη προκήρυξη 
των Μέτρων 10.1.5 και 10.1.11 που 
αφορούν την ανανέωση βοσκοτόπων 
και τη στήριξη των µετακινούµενων 
κτηνοτρόφων, αποφάσισαν οι δια-
χειριστικές αρχές µε τα 50 εκατ. ευ-
ρώ που θα εξοικονοµηθούν να µε-
ταφέρονται κυρίως στα Μέτρα «Σπά-
νιες Φυλές» και «Απονιτροποίηση».  

Επιπλέον, δεν θα προκηρυχθεί το 
Μέτρο 5.2 που αφορά επενδύσεις α-
ποκατάστασης παραγωγικού δυνα-
µικού µετά από φυσικές καταστρο-
φές, µε τους πόρους των 15 εκατ. ευ-
ρώ που εξοικονοµούνται να προορί-
ζονται για τη 2η πρόσκληση του Μέ-
τρου των Αντιχαλαζικών, ενώ το Μέ-
τρο 4.2.1 Μεταποίηση θα λάβει 20 ε-
κατ. ευρώ µε τα µισά να προέρχονται 
από τη «Συνεργασία». 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται σε 
έγγραφο για την 6η Τροποποίηση 
των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης, που θα παρουσιαστεί στα Χα-
νιά στις 25 Ιουνίου, στα πλαίσια της Ε-
πιτροπής Παρακολούθησης. Σύµφω-
να µε τα όσα αναφέρει το έγγραφο, 
η προκήρυξη των µέτρων που αφο-
ρούσαν τα βοσκοτόπια και τους µε-
τακινούµενους είναι «άνευ ουσίας» 
εφόσον συνδέονται µε τα διαχειρι-
στικά σχέδια βόσκησης που η υλο-
ποίησή τους έχει λάβει παράταση έ-
ως τις 31/12/2021. 

Αναλυτικά οι διαγραφές Μέτρων 
και οι µεταφορές κονδύλιων σε άλ-
λες δράσεις έχουν ως εξής:

 ∆ιαγραφή της δράσης Μ1.2 «∆ρα-
στηριότητες επίδειξης και δράσεις ενη-
µέρωσης» και της δράσης Μ1.3 «Βρα-
χυπρόθεσµες ανταλλαγές για διαχεί-
ριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων και 
δασών, καθώς και για επισκέψεις σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και δάση» 

Μέσα στο µήνα προγραµµατίζουν 
οι διαχειριστικές αρχές να προκη-
ρύξουν τα Μέτρα 10.1.1 «Προστα-
σία της άγριας ορνιθοπανίδας» 
και 10.1.3 «∆ιατήρηση αµπελο-
κοµικής πρακτικής στον αµπελώ-
να Ν. Θήρας», σύµφωνα µε το έγ-
γραφο για την Πορεία Υλοποίη-
σης των Προγραµµάτων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. 

Το πρώτο Μέτρο αφορά στρεµµα-
τικές ενισχύσεις µέχρι 4,2 ευρώ στα 
χειµερινά σιτηρά και 17,6 ευρώ 
για καλλιέργειες ψυχανθών και 
σανοδοτικών φυτών, σε αγρότες 
που αποφασίζουν να αφήσουν ο-
ρισµένο τµήµα της έκτασής τους 
ασυγκόµιστο.

Οι δικαιούχοι της δράσης ανα-
λαµβάνουν τις παρακάτω ειδικές 
δεσµεύσεις:

(α) την καλλιέργεια της ενταγµέ-
νης γεωργικής έκτασης µε επιλέ-
ξιµη οµάδα καλλιεργειών. Επιλέ-
ξιµες στο πλαίσιο της δράσης εί-
ναι οι ακόλουθες οµάδες καλλι-
εργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυ-
τά και ψυχανθή,

(β) την µη συγκοµιδή της παρα-
γωγής για περίοδο τριών µηνών 
µετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, 
ηµεροµηνία συγκοµιδής, δηλαδή 
για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 
µεταξύ Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, 
σε έκταση τουλάχιστον 10% της ε-
νταγµένης γεωργικής έκτασης σε 
ενιαίο/ενιαία αγροτεµάχιο/αγρο-
τεµάχια της εκµετάλλευσης, και

(γ) τη µη χρήση λιπασµάτων 
συµπεριλαµβανοµένης της κοπρι-
άς καθώς και φυτοπροστατευτι-

Τον Ιούνιο το πριμ για τα

του Μέτρου Μ01 «∆ράσεις µεταφοράς 
γνώσεων και ενηµέρωσης»: 5 εκατ. ευ-
ρώ µεταφέρονται στην κατάρτιση  των 
δικαιούχων του Μ6.3 «Ανάπτυξη γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων».

 ∆ιαγραφή της δράσης Μ4.2.3 «Με-
ταποίηση από επαγγελµατίες αγρότες» 
και της : 10 εκ. ευρώ µεταφέρονται στο 
Μ4.2.1 «Μεταποίηση µε αποτέλεσµα γε-
ωργικό προϊόν». 

 ∆ιαγραφή του υποµέτρου Μ5.2 «Ε-
πενδύσεις για την αποκατάσταση της 
γεωργικής γης και του παραγωγικού 
δυναµικού»: 15 εκατ. ευρώ µεταφέρο-
νται για την επικείµενη 2η πρόσκληση 
του Μ5.1 για τα αντιχαλαζικά.

  ∆ιαγραφή της δράσης Μ10.1.5 «Πε-
ριβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθµι-
σµένων βοσκοτόπων» και της δράσης 
Μ10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής 
κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε πε-
ριοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ε-
ρηµοποίησης λόγω διάβρωσης: 17 ε-
κατ. ευρώ µεταφέρονται στην Απονι-
τροποίηση, 5 εκατ. ευρώ στις Σπάνιες 
Φυλές και 4,65 εκατ. ευρώ στο Μέτρο 
«Προστασία Ορνιθοπανίδας» που θα 
προκηρυχθεί εντός Ιουνίου.

 ∆ιαγραφή του υποµέτρου Μ16.4 
«Στήριξη για συνεργασία µεταξύ φο-
ρέων της αλυσίδας εφοδιασµού για τη 
δηµιουργία και ανάπτυξη των βραχέων 
αλυσίδων εφοδιασµού», του Μ16 «Συ-
νεργασία»:  10 εκ. ευρώ µεταφέρονται 
στο Μ4.2.1 «Μεταποίηση».

Κοµφούζιο
Στα σχέδια των διαχειριστικών 
αρχών δεν φαίνεται να υπάρ-
χει κάποια νέα προκήρυξη για 
το Κοµφούζιο για την οποία 
είχε κάνει λόγο ο Χ. Κασίµης

Υπό την προεδρία 
Κασίµη η 
συνεδρίαση της 
7ης Επιτροπής 
Παρακολούθησης 
στις 25 Ιουνίου 
στα Χανιά.
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Βόσκηση
Οι υποδράσεις για τους 
κτηνοτρόφους που διαγράφονται 
έχουν ως προϋπόθεση και 
γραµµή βάσης για την 
ενεργοποίησή τους την ύπαρξη 
διαχειριστικών σχεδίων 
βοσκοτόπων, στα οποία θα 
ορίζεται η πυκνότητα βόσκησης. 
Ως εκ τούτου είναι άνευ ουσίας 
να ενεργοποιηθούν οι εν λόγω 
δράσεις µετά το 2021. 

 Ομάδες
Αυτή την περίοδο για το Μέτρο 
9 «Σύσταση Οµάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών» 
είναι σε εξέλιξη η εκδίκαση των 
ενστάσεων, ώστε στη συνέχεια 
να εκδοθεί η Απόφαση για 
ένταξη των Πράξεων.

Δάσωση
Το υπουργείο Περιβάλλοντος 
έχει καταθέσει τα σχέδια ΥΑ 
και ΚΥΑ του Μέτρου 8.1 για 
τη «Πρώτη ∆άσωση» στις 
διαχειριστικές αρχές ωστόσο 
υπήρξαν παρατηρήσεις, οι 
οποίες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για την προκήρυξη της 
σχετικής δράσης που αργεί 
χαρακτηριστικά. 

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



ασυγκόμιστα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

7%

+70%
ΣΥΝ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

250.000
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

3,3
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΑΓΟΡΑ

34,3
ΔΙΣ ΕΥΡΩ

ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
+70%

ΣΥΝ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΑΓΟΡΑ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Νόμιμες οσονούπω
οι Βιολογικές
Αγορές παραγωγών 
Υπεγράφη η νοµιµοποίηση του 
καθεστώτος λειτουργίας των Βι-
ολογικών Αγορών, ενώ στα σκα-
ριά βρίσκεται εφόσον δεν σκο-
ντάψει στην προεκλογική περί-
οδο και η επέκταση του θεσµού 
των Farmer’s Market στους συµ-
βατικούς παραγωγούς.

Πριν από λίγες µέρες ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρος Αραχωβίτης, προώθησε υπο-
γεγραµµένη τη σχετική Κοινή Υ-
πουργική Απόφαση, για τις βιο-
λογικές αγορές καθώς µε το υ-
φιστάµενο θεσµικό πλαίσιο δεν 
ήταν δυνατή η νόµιµη λειτουρ-
γία τους, η οποία θα πρέπει να 
υπογραφεί από τα συναρµόδια 
υπουργεία Ανάπτυξης και Εσω-
τερικών, προκειµένου µετά να 
βγει και το σχετικό ΦΕΚ.

Με αυτή την απόφαση ρυθ-
µίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέ-
ρειες για τη λειτουργία τους, κα-
θώς µε το υφιστάµενο θεσµικό 
πλαίσιο δεν ήταν δυνατή η νό-
µιµη λειτουργία τους. Πρόκειται 
για ένα αίτηµα των βιοκαλλιερ-
γητών που γίνεται πράξη, έστω 

και µε καθυστέρηση 4,5 ετών κα-
θώς µέχρι το 2017, καθώς σύµ-
φωνα µε στελέχη του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, έπρε-
πε να γίνουν κάποιες απαραίτη-
τες τροποποιήσεις.

∆υνατότητα συµµετοχής στις εν 
λόγω αγορές έχουν αυστηρά οι 
παραγωγοί και οι αγροτικοί συ-
νεταιρισµοί, που παράγουν βι-
ολογικά προϊόντα. Έτσι, ο κατα-
ναλωτής έρχεται σε άµεση επα-
φή και δηµιουργεί διαπροσωπι-
κή σχέση µε τον παραγωγό, α-
φού πωλεί ο ίδιος τα αγροτικά 
του προϊόντα, στην αγορά πα-
ραγωγών, που βρίσκεται στα ό-
ρια της περιφερειακής ενότητας 
στην οποία έχει την έδρα της εκ-
µετάλλευσής του. Επίσης, µε την 
εν λόγω κοινή υπουργική από-
φαση εξασφαλίζεται ότι τηρού-
νται οι αυστηρές προδιαγραφές 
της εθνικής και ενωσιακής νο-
µοθεσίας ως προς τον βιολογικό 
τρόπο παραγωγής των πωλούµε-
νων στις αγορές προϊόντων, µε 
την πρόβλεψη ελέγχων και επι-
βολής προστίµων, σε περίπτωση 
διαπίστωσης µη συµµόρφωσης 
προς τη νοµοθεσία.

Σχεδιάζεται, επίσης, η επέκτα-
ση του θεσµού της Αγοράς Πα-
ραγωγών στους συµβατικούς πα-
ραγωγούς, ενός θεσµού µε πα-
ράδοση σε πολλές άλλες χώρες, 
αλλά σε πολλές πόλεις της Ελλά-
δας, σύµφωνα µε το σχετικό δελ-
τίο τύπου του υπουργείου.

Νέες ηµεροµηνίες
δεσµεύσεων 
για τα Βιολογικά 

Κατ’ εξαίρεση, οι δεσµεύσεις των 
δικαιούχων της προκήρυξης του 
Απριλίου για τη Βιολογική 
Κτηνοτροφία εκκινούν από τις 17 
Μαΐου 2019 και οι δεσµεύσεις των 
δικαιούχων της προκήρυξης για τη 
φυτική παραγωγή του ∆εκεµβρίου 
από τις 31 Μαΐου 2019. 

Ακόµα λίγες ηµέρες 
για αίτηση ενίσχυσης
στο 14χίλιαρο
Μέχρι τις 25 Ιουνίου θα 
παραµείνει ανοιχτή η προκήρυξη 
για το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση 
Μικρών Εκµεταλλεύσεων», µε τις 
πιθανότητες για µία επιπλέον 
παράταση να είναι µικρές. Ο λόγος 
είναι πως φαίνεται ότι έχει 
συµπληρωθεί ο απαραίτητος 
αριθµός αιτήσεων ώστε να γίνει η 
απορρόφηση του προϋπολογισµού 
των 70 εκατ. ευρώ και ως εκ 
τούτου  περνάνε µέχρι 5.000 
αγρότες ως δικαιούχοι στο Μέτρο 
που προβλέπει επιδότηση ύψους 
14.000 ευρώ. 

κών προϊόντων στο τµήµα της ε-
νταγµένης έκτασης στο οποίο δεν 
συγκοµίζεται η παραγωγή.

Η προκήρυξη που αφορά τους α-
µπελώνες στη Σαντορίνη προβλέ-
πει πενταετή ενίσχυση 76,5 ευρώ 
το στρέµµα. Οι δικαιούχοι της ∆ρά-
σης αναλαµβάνουν τη διατήρηση 
των αµπελώνων στην παραδοσιακή 
τους µορφή, τηρώντας τοπαραδο-
σιακό κλάδεµα (κυπελλοειδές «γυ-
ριστό» ή «στεφανωτό», κυπελλο-
ειδές µε«κουλούρια» ή «πόστες»).

Συµµετοχή
∆υνατότητα συµµετοχής 

στις εν λόγω αγορές 
έχουν αυστηρά οι παρα-
γωγοί και οι αγροτικοί 

συνεταιρισµοί, που παρά-
γουν βιολογικά προϊόντα
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Επενδύσεις 
σε οινοποιεία
Αίτηση ηλεκτρονικά από την 
1η Ιουλίου θα µπορούν να 
κάνουν τα οινοποιεία για να 
ενισχυθούν στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής. ∆εν 
µπορούν να επιδοτηθούν 
νεοσύστατες παραγωγικές 
επιχειρήσεις που δεν έχουν 
παράγει οίνο το έτος 
υποβολής της αίτησής τους 
στο εν λόγω πρόγραµµα, 
δηλαδή δεν έχουν 
υποβάλλει τις απαιτούµενες 
δηλώσεις συγκοµιδής/
παραγωγής.

 
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.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στοχευµένη ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών του κερασιού και της ελιάς µε τα κα-
τά τόπους terroir, ταυτόχρονα µε την προστα-
σία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθέ-
νειες σε επίπεδο δέντρου, µε στόχο την παρα-
γωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξί-
ας, φέρνουν στον πρωτογενή τοµέα οι νέες τε-
χνολογίες. Πρόκειται για δύο παρόµοια ερευ-
νητικά προγράµµατα, το πρώτο µε το πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας και αντικείµενο στο Κεράσι 

και το δεύτερο µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλά-
δας για την Ελιά, που «τρέχει» η εταιρεία Οικο-
ανάπτυξη ΑΕ, αξιοποιώντας συστήµατα drones, 
αισθητήρες κι άλλα τεχνολογικά εργαλεία γε-
ωργίας ακριβείας για να αναδειχθούν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των δύο προϊόντων και να ενι-
σχυθεί η προστασία τους. Στην περίπτωση του 
«CherryMode» επιχειρείται να βρεθούν οι δια-
φορετικές συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών α-
νά δέντρο. «Οπότε αν ξέρουµε πόσες είναι αυ-
τές ή τί χρειάζεται να πάρει σε θρέψη ή άλλα 
στοιχεία ζωτικά για την ανάπτυξή του το αδύνα-
µο δέντρο, θα µπορούµε να το βοηθήσουµε να 

Κάθε δέντρο αποκτά 
τη δική του συνταγή 
στις φροντίδες     
Αύξηση αντιοξειδωτικών ανά κερασιά και προστασία 
από το δάκο ανά ελαιόδεντρο με τη γεωργία ακριβείας 

Η BASF προωθεί 
τη λύση Xarvio 

H εφαρµογή εντοπισµού 
της Basf µε την ονοµασία 
Xarvio, η οποία επιτρέπει 
στους καλλιεργητές και 
τους γεωπόνους να ανι-
χνεύσουν πιθανές απειλές 
από ζιζάνια και ασθένειες 
θα είναι διαθέσιµη τώρα 
και στην διαδικτυακή 
πλατφόρµα Nutrien 
Ag Solutions, ένα ανοικτό 
ψηφιακό «οικοσύστηµα».

Έµφαση στα µικρά 
από την John Deere 
Tο νέο µικρό τρακτέρ 
5115RH στη γκάµα των 
specialty και σηµαντικές 
ανανεώσεις στον τοµέα 
της εργονοµίας στα άλλα 
εξειδικευµένα τρακτέρ της 
σειράς 5GN και 5GV έρ-
χονται από την John Deere 
για το 2020. Η εταιρεία 
διαθέτει επίσης µια νέα 
επιλογή καµπίνας για τα 
τρακτέρ 5GN, καθώς και 
µια αναβαθµισµένη ζεύξη. 

Η Arla προβλέπει την 
γαλακτοπαραγωγή

Ένα νέο εργαλείο τεχνη-
τής νοηµοσύνης ανέπτυξε 
η Arla Foods, προκειµέ-
νου να προβλέπει τη µελ-
λοντική παραγωγή γάλα-
κτος των 1,5 δισεκατοµµυ-
ρίων αγελάδων στις φάρ-
µες µε τις οποίες συνερ-
γάζεται. Το νέο εργαλείο 
πρόβλεψης πρόσληψης 
γάλακτος εφαρµόζεται σε 
όλες τις αγορές της Arla 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
όπως η ∆ανία, η Γερµα-
νία, η Σουηδία, το Ηνωµέ-
νο Βασίλειο, το Βέλγιο, 
το Λουξεµβούργο και 
οι Κάτω Χώρες.

Μικρότερες Tempo 
από Väderstad 
Μια πιο «διαχειρίσιµη» 
και οικονοµική σπαρτική 
λάνσαρε η Väderstad στην 
έκθεση Cereals. Η νέα 
Tempo τοποθετείται στη 
γκάµα ακριβώς από κάτω 

Νέες Lexion 
από την Claas
Η Claas αναµένεται να πα-
ρουσιάσει αρκετά νέα µο-
ντέλα θεριζοαλωνιστικών 
µηχανών τις επόµενες 
εβδοµάδες και σύµφωνα 
µε την ιστοσελίδα 
Agriland, αυτό θα συµβεί 
πριν τη µεγάλη έκθεση 
Agritechnica το Νοέµβριο. 
Πρόκειται τόσο για εκδό-
σεις µε τροχούς όσο και 
για εκδόσεις µε ερπύστρι-
ες, που πιθανώς να είναι 
διαθέσιµες κατά την παρα-
γωγή των µοντέλων.

από τη µεγάλη Tempo L 
των 5000 λίτρων και 9 
µέτρων, έχοντας χωρητι-
κότητα 3000 λίτρων και 
πλαίσιο 6 µέτρων. Σύµφω-
να µε την εταιρεία, η 
σπαρτική µπορεί να 
έλκεται άνετα από ένα 
τρακτέρ 250 ίππων. 
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Στην Ιταλία με 
εκπροσώπους του 
Agrotain η Gavriel 
Για έκτη συνεχόµενη χρονιά πραγµατοποιήθηκε το 
καθιερωµένο πλέον meeting των εκπροσώπων του 
Agrotain από διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και 
την Νότια Αφρική, αυτή την φορά στη Φλωρεντία της 
Ιταλίας αρχές Ιουνίου. Η εταιρεία Gavriel συµµετείχε 
ως αποκλειστική εκπρόσωπος του σταθεροποιητή ου-
ρεάσης Agrotain και των λιπασµάτων αυξηµένης απο-
δοτικότητας Nutrimore για την Ελλάδα, την Κύπρο, την 
Αλβανία και την Βουλγαρία. Tο άζωτο είναι ένας από 
τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζει τις απο-
δόσεις όλων των καλλιεργειών και όπως προέκυψε α-
πό τις συζητήσεις αλλά και την αναφορά σε αποτελέ-
σµατα σχετικών πειραµάτων, τα λιπάσµατα που ενισχύ-
ονται µε Agrotain έχουν µηδενικές απώλειες αζώτου, 
στα φυτά τελικά φτάνουν περισσότερες µονάδες αζώ-
του και γι΄ αυτό τελικά οι αποδόσεις αυξάνονται του-

λάχιστον 10-15%.
Η KOCH λοιπόν µετά την 

φετινή συνάντηση, και ως 
παραγωγός του Agrotain, 
του µοναδικού σταθερο-
ποιητή ουρεάσης µε πα-
τέντα και σύσταση που ε-
ξασφαλίζει αποδεδειγµέ-

νη διάρκεια ζωής του σταθεροποιητή ένα χρόνο α-
πό την εφαρµογή του στην ουρία και άρα εγγυηµένη 
αύξηση σοδειάς, θέλοντας να προασπίσει την αξιοπι-
στία του ονόµατός της θα έρθει σε συνεργασία µε πι-
στοποιηµένα ερευνητικά κέντρα στην χώρα του κάθε 
εκπροσώπου της και θα προβεί σε επαναλαµβανόµε-
νες απροειδοποίητες δειγµατοληψίες από τα προϊό-
ντα που ενισχύονται µε Agrotain. 

Θα ελέγχει µε τον τρόπο αυτό την σωστή ή όχι περι-
εκτικότητα σε Agrotain και θα δηµοσιεύει τα αποτελέ-
σµατα των ελέγχων, θέλοντας να αποδείξει την υπε-
ροχή του Agrotain αλλά και των λιπασµάτων που τον 
περιέχουν. Άλλωστε από την αρχή της συνεργασίας 
της Koch µε την Gavriel εδώ και 10 χρόνια αυτή είναι 
µια πάγια τακτική της και για τα λιπάσµατα Nutrimore 
που προωθεί η ελληνική εταιρεία και είναι ενισχυµέ-
να µε το Agrotain, και στα οποία απεσταλµένοι της κά-
νουν τυχαίους δειγµατοληπτικους ελέγχους σαν µια ε-
πιπλέον δικλίδα ασφαλείας που προστατεύει την άρι-
στη αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων Nutrimore. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, Ε∆ΑΦΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜSC ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο και να παράξει 
ένα προϊόν µε υψηλές συγκεντρώσεις και άρα 
υψηλή ποιότητα» είπε στην Agrenda ο δρ. Χρή-
στος Καρυδάς, επικεφαλής στο τµήµα Γεωργία 
Ακριβείας, της Οικοανάπτυξη ΑΕ.

Το πρόγραµµα βρίσκεται στη δεύτερη χρο-
νιά εφαρµογής και ως «πιλότος» έχουν επι-
λεγεί 40 στρέµµατα κερασοκαλλιεργειών στη 
Σκύδρα και στην Έδεσσα. Παρόµοια στόχευ-
ση, όπως εξηγεί ο κ. Καρυδάς, έχει και το ερευ-
νητικό πρόγραµµα «Opora» στην ελιά, που ξε-
κίνησε να υλοποιείται φέτος στη ∆υτική Ελλά-
δα. «Αφορά και την προστασία από το δάκο για 
τη βρώσιµη ελιά, αλλά και την ποιότητα του πα-
ραγόµενου προϊόντος σε σχέση µε το ελαιόλα-
δο, στοχευµένη µε το terroir της περιοχής», τό-
νισε ο ίδιος. Τα παραπάνω έγιναν γνωστά σε 
εκδήλωση παρουσίασης καινοτοµιώνγεωργί-

ας ακριβείας, στο Κολλέγιο Περρωτής, και στο 
πλαίσιο του έργου Smart Farming.

Πολύτιµες πληροφορίες από το i-farma
 Στην ίδια εκδήλωση ο Βαγγέλης Βασιλειάδης, 

από την εταιρεία Agrostis που ασχολείται µε α-
γροτικά πληροφοριακά συστήµατα, πληροφορι-
κή κι αυτοµατισµούς στον αγροτικό τοµέα ανέ-
φερε πως στο πλαίσιο της εφαρµογής I-farma 
αναπτύχθηκε, το τελευταίο εξάµηνο και διατί-
θεται στην αγορά, ένα σύστηµα µε δίκτυο ασύρ-
µατων αισθητήρων υγρασίας, αέρα, θερµοκρα-
σίας και ηλιακής ακτινοβολίας, το οποίο συλ-
λέγει σειρά από πληροφορίες από τον αγρό, οι 
οποίες ενσωµατώνονται στο I-farma και µπορεί 
ο παραγωγός ή η οµάδα παραγωγών να παίρ-
νει πολύτιµες πληροφορίες για να µπορέσει να 
βελτιώσει τον τρόπο καλλιέργειας.

Ο ίδιος σηµείωσε, παράλληλα, πως η Agrostis 
έχει αναπτύξει και το λογισµικό Contract Farming, 
που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι ο-
ποίες µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο εφαρµό-
ζουν συµβολαιακή µε τους παραγωγούς, κα-
θώς έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ό-
λων των παραµέτρων του συµβολαίου, των οι-
κονοµικών αποτελεσµάτων, της εκκαθάρισης 
µε τον παραγωγό και εν γένει υπολογισµού ό-
λων των εξόδων του παραγωγού.

Συµβολαιακή
Η Agrostis έχει αναπτύξει και το 

λογισµικό Contract Farming, 
που απευθύνεται σε επιχειρήσεις 

οι οποίες εφαρµόζουν συµβολαιακή
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Χρώµα, γεύση, µέγεθος και ανθεκτικότητα κά-
νουν τις ποικιλίες σε σαλάτες και κολοκυθάκια 
της Syngenta επιθυµητές από καταναλωτές και 
παραγωγούς. Πάνω από 60 ποικιλίες σαλάτας 
της εταιρείας µε ενισχυµένο πακέτο ανοχών, των 
τύπων Romaine, Batavia, Iceberg, Butterhead, 
Lollo rosso, Bellagio Red και Endive, που κυρι-
αρχούν στις προτιµήσεις των αγοραστών, καθώς 
και 25 υβρίδια κολοκυθιού διαφορετικών χρω-
µάτων, τύπων και σχηµάτων, παρουσιάστηκαν 
στους επισκέπτες, στην εκδήλωση της Syngenta 
στον αποδεικτικό αγρό της εταιρείας στην Κα-
στέλλα Ευβοίας. Τον αγρό επισκέπτονται παρα-
γωγοί, γεωπόνοι, καθώς και εκπρόσωποι εται-
ρειών που προµηθεύονται από παραγωγούς σα-
λάτες και κολοκυθάκια, µε σκοπό την επισκόπη-
ση των διαθέσιµων επιλογών και τις δυνατότη-
τες της κάθε ποικιλίας. Στους µεγάλους παίκτες 
που χρησιµοποιούν ποικιλίες της Syngenta ανή-
κουν τα σούπερ µάρκετ Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασι-

λόπουλος και Κρητικός, όπως και οι βιοµηχανί-
ες Μπαρµπα-Στάθης και Φρεσκούλης.

Ποικιλίες για κάθε αγορά 
Ο τύπος Romaine καλύπτει περί το 60% της ελ-

ληνικής αγοράς, αφού αποτελεί το γνωστό γευ-
στικό µαρούλι. Στον αποδεικτικό αγρό εκτίθενται 
18 ποικιλίες του τύπου, µε την Musena να εντυ-
πωσιάζει µε τον µεγάλο αριθµό φύλλων που πα-
ράγει το κάθε κεφάλι και το µεγάλο µέγεθος και 
τη Sivna, που έχει επίσης όπως και η Musena γυα-
λιστερό φύλλωµα και πολλά φύλλα, µε το µέγε-
θός της, καθώς ένα κεφάλι ξεπερνούσε σε βάρος 
τα 700 γραµµάρια. Οι σαλάτες Romaine πωλού-
νται ανά τεµάχιο, έχουν µεγάλη ζήτηση στην α-
γορά στο ράφι, αλλά και στη βιοµηχανία σαλά-
τας, στην οποία όπως είναι προφανές, το πολύ 
µεγάλο µέγεθος ανά κεφάλι, δηλαδή τα περισ-
σότερα κιλά προϊόντος ανά στρέµµα κάνουν τη 
διαφορά και εστιάζουν τις προτιµήσεις της βι-
οµηχανίας στις ποικιλίες που το προσφέρουν.

Οι Musena και η Sivna αποτελούν δύο από 

τις πιο ευπροσάρµοστες ποικιλίες, µε δυνα-
τότητα καλλιέργιας όλο το χρόνο και σε πολ-
λές περιοχές της Ελλάδας.   

Midi Romaine ποικιλίες, όπως η Typical, α-
πευθύνονται περισσότερο στην αγορά «πά-
γκου», ανά τεµάχιο, καθώς το µικρότερο µέγε-
θός τους, µε το ύψος του να φτάνει τα 30 εκ., 
επιτρέπει την κατανάλωσή τους σε ένα νοικο-
κυριό πριν αρχίσει να πέφτει η ποιότητα.

Σαλάτες τύπου Butterhead όπως η ποικιλία 
Julian, καλλιεργούνται κυρίως θερµοκηπια-
κά, αλλά η συγκεκριµένη ποικιλία προσφέρει 
δυνατότητες υπαίθριας καλλιέργειας µε µία ε-
βδοµάδα πρωιµότερη συγκοµιδή, παρέχοντας 
προστασία από το καφέτιασµα στο εσωτερικό, 
το οποίο προκαλείται συνήθως από έλλειψη 
ασβεστίου σε αυτά τα φυτά.

Τύπο Romaine θυµίζει λόγω βάρους και µε-
γέθους η Coriole, ποικιλία σγουρής-Μακεδο-
νικής ή αλλιώς Batavia σαλάτας. Έχει βαρύ κε-
φάλι µε πολλά φύλλα και µπορεί να καλλιερ-
γηθεί και υπαίθρια µέχρι και την άνοιξη, µε τα 
τελευταία µαζέµατα στο τέλος του Μαΐου. Οι σα-

Με χρώμα, μέγεθος και γεύση 
πουλάνε οι ποικιλίες της Syngenta 
Σαλάτες και υβρίδια κολοκυθιού που ζητά η αγορά παρουσιάστηκαν στον αποδεικτικό αγρό της εταιρείας στην Εύβοια
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λάτες τύπου Batavia, καλλιεργούνται µε κύριο 
στόχο τη νωπή αγορά, χωρίς όµως να λείπουν 
εταιρείες που τις συσκευάζουν στις έτοιµες σα-
λάτες τους και η πώλησή τους γίνεται µε το κι-
λό και όχι µε το κοµµάτι.

Η σγουρή Davidole αποτελεί την πιο δηµοφιλή 
ποικιλία σαλάτας της Syngenta παγκοσµίως µε α-
ντοχές στην αγορά και η Parole είναι µια πιο ευ-
αίσθητη στον καιρό σγουρή σαλάτα που καλλιερ-
γείται στο θερµοκήπιο και πιο νωρίς την άνοιξη.

Το χρώµα παίζει αποφασιστικό ρόλο, καθώς 
όπως τόνισε ο Βαγγέλης Πελεκάνης, Marketing 
Operations Lead Κηπευτικών MEDA της Syngenta, 
στο εξωτερικό, προτιµούνται από τους κατανα-
λωτές στις σαλάτες τα ανοιχτά χρώµατα, εκτός 
Ελλάδος, Ηνωµένου Βασιλείου και Αυστραλίας, 
όπου οι αγοραστές διαλέγουν τα πιο πράσινα.

Έξτρα ανθεκτικές
Στον αποδεικτικό αγρό παρουσιάστηκαν 

και ποικιλίες σαλάτας τύπου Iceberg επίσης 
µε πλήρες πακέτο ανοχών. Η ποικιλία Ice 

Wave παράγει κεφαλές περίπου µισού κιλού 
σε βάρος, όσο είναι το ιδανικά επιθυµητό βά-
ρος για την αγορά στα Iceberg, πετυχαίνοντας 
παράλληλα την ενδεδειγµένη από τους κατα-
ναλωτές, όχι πολύ µεγάλη συµπάγια στα φύλ-
λα. Oι ποικιλίες σαλάτας της εταιρείας είναι ε-
ξοπλισµένες µε πλήρες πακέτο ανοχών και έξ-
τρα ανθεκτικότητες για περιπτώσεις προβληµά-
των µε µύκητες, αφίδες, φουζάριο και ιώσεις, 
πετυχαίνοντας έτσι το επιθυµητό αποτέλεσµα 
στο τέλος της καλλιέργειας µε καθοριστικά µει-
ωµένο κόστος για ψεκασµούς και γενικά µέτρα 
προστασίας από εχθρούς και ασθένειες.

Κυρίαρχη η Rigas στο κολοκύθι
Το ίδιο συµβαίνει και µε τα άνω των 25 υβρίδια 

κολοκυθιού, τα οποία διαθέτουν ανοχές στους 
κυριότερους ιούς που απασχολούν την καλλιέρ-
γεια, µε χρώµα γκρι µε ρίγες (greyzinni), σκού-
ρο πράσινο, ανοιχτό πράσινο, ακόµη και κίτρι-
νο. Το κολοκύθι, όπως τόνισε ο ο Βαγγέλης Πε-
λεκάνης, είναι µια καλλιέργεια που δέχεται τρο-
µερά µεγάλη πίεση από ιώσεις. ∆εν έχει νόη-
µα για τους παραγωγούς να «τσιγκουνεύονται» 
στην αγορά καλού σπόρου, καθώς η εναλλακτι-
κή είναι µια καχεκτική φυτεία, ταλαιπωρηµένη 
από ιώσεις που δε θα δώσει δυνατότητα πολλών 
κοπών και θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο 
τελικό κέρδος. Η Syngenta καλύπτει το 60% της 
αγοράς κολοκυθιού µε τα υβρίδια που διαθέτει.

Η ποικιλία Rigas είναι η κυρίαρχη στην αγο-
ρά, µε την Dolmas να έρχεται σε παρόµοιο µοτί-
βο, µε τον ίδιο greyzinni χρωµατισµό, µε παρα-
τεταµένη όµως περίοδο συγκοµιδή και αυξηµέ-
νες ανθεκτικότητες. Ο χρωµατισµός greyzinni 
προτιµάται κατά πλειοψηφία στην Ελλάδα, κα-

θώς επιτρέπει στις ουλές που προκαλούνται κατά 
τη µεταφορά να εξαφανίζονται στο πάτερν των 
αποχρώσεων, µειώνοντας έξοδα και δυσκολία 
στη µετασυλλεκτική διαχείριση. Σε αυτήν την α-
πόχρωση ξεχωρίζει η ποικιλία ΒΖ9776, καθώς 
κρατάει το άνθος πάνω στο κολοκύθι για µεγα-
λύτερο χρονικό διάστηµα, µε τους καταναλω-
τές να το προτιµούν ως ένδειξη φρεσκάδας του 
προϊόντος. Οι Chivas και Angelina είναι ανοι-
χτού πράσινου χρώµατος, µε την αγορά της Βο-
ρείου Ελλάδος να τα προτιµά, όπως και η Τουρ-
κία στην οποία καταναλώνεται σχεδόν εξ ολο-
κλήρου ανοιχτοπράσινο κολοκύθι. Το CA8635 
αποτελεί µια επιλογή λίγο πιο λαχανί σε χρώ-
µα και µε καλή συµπεριφορά απέναντι στην ίω-
ση του Μαρόκου. Από στρογγυλά κολοκυθάκια 
εκτίθενται στον αγρό της Syngenta η πιο δηµο-
φιλής ποικιλία της ελληνικής αγοράς, το Brice. 

Το υβρίδιο Golden Glory, παράγει καρπούς 
κίτρινου χρώµατος, που αποκτά ζήτηση στην α-
γορά καθώς το χρησιµοποιούν για δηµιουργία 
πακέτου µε πολλά χρώµατα.

Ο  Γιιώργος Κοντοσφύρης, διευθυντής 
Πωλήσεων Κηπευτικών MEDA της  

Syngenta, επιδεικνύοντας  ποικιλίες 
σαλάτας τύπου Batavia της εταιρείας 
(πάνω αριστερά) και ο ∆ρ. Αντώνιος 

Τσαγκαράκης, από το εργαστήριο 
Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

αξιολόγησε στον αγρό της Syngenta, 
την πορεία πειράµατος για τα µυζητικά 

έντοµα, κύριους µεταφορείς ιώσεων στο 
κολοκύθι (πάνω δεξιά). 

Προτιµήσεις
Στο εξωτερικό, προτιµούνται στις 

σαλάτες τα ανοιχτά χρώµατα, 
εκτός Ελλάδος, Ην. Βασιλείου και 
Αυστραλίας, όπου οι αγοραστές 

διαλέγουν τα πιο πράσινα

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Με τιμοκατάλογο εύλογου 
κόστους οι αγροσυμβουλές
Πίνακα μέγιστης κοστολόγησης με βάση τέσσερα σενάρια μετακινήσεων 
διαμόρφωσαν οι διαχειριστικές αρχές για τις ανάγκες του Μέτρου 2.1, τον οποίο 
πρέπει να ακολουθούν οι σύμβουλοι ώστε να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με βάση ένα µέγιστο «εύλο-
γο κόστος» ανά συµβουλευ-
τικό πεδίο θα πληρώνονται οι 
σύµβουλοι που θα παρέχουν 
υπηρεσίες στους αγρότες µέσω 
του Μέτρου 2.1, µε τον σχετικό 
τιµοκατάλογο «Κοστολόγηση 
Συµβουλών», που παρουσιά-
ζει η εφηµερίδα Agrenda, να 
είναι έτοιµος ώστε να ενσωµα-
τωθεί στην επικείµενη προκή-
ρυξη. Για παράδειγµα: Στον πί-
νακα ορίζεται ότι για να υπο-
στηριχθεί ένας αγρότης που ε-
πιθυµεί να καθετοποιήσει την 
εκµετάλλευσή του ο σύµβου-
λος θα πληρωθεί για τιµολόγια 
που θα κόψει κατά µέγιστο τα 
1.066 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Αυτό 
το κόστος είναι ανά «συµβου-

λή», χωρίς να προσδιορίζεται 
το χρονικό όριο της υπηρεσίας, 
αλλά ούτε και το µέγεθος της 
αγροτικής εκµετάλλευσης. Οι 
τέσσερις κατηγορίες κόστους 
(βλέπε πίνακα «Κοστολόγηση 
Συµβουλών»), έχουν διαµορ-
φωθεί µε βάση ισάριθµα σε-
νάρια µετακίνησης του συµ-
βούλου προς τον οφελούµε-
νο αγρότη, τα οποία θα εξειδι-
κευτούν στο θεσµικό πλαίσιο.

Εφόσον, σύµφωνα µε όρους 
που θα φιλοξενηθούν στην 
πρόσκληση, τεκµηριωµένα α-
παιτούνται και πραγµατοποι-
ούνται εργαστηριακές αναλύ-
σεις, το µοναδιαίο κόστος α-
νά συµβουλή προσαυξάνεται 
κατά το ποσό ανά επιλέξιµη α-
νάλυση, όπως προσδιορίζεται, 
χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει 
τα 1.500 ευρώ ανά συµβουλή 
(βλέπε πίνακα «Προσαύξηση 
κόστους συµβουλών λόγω α-
νάγκης πραγµατοποίησης ερ-
γαστηριακών αναλύσεων»). 

Ακόµα σε αναµονή 
για την εκπαίδευση

Όπως φαίνεται το θεσµικό 
πλαίσιο για το Μέτρο 2.1 βρί-
σκεται ακόµα προς διαµόρφω-

ση, καθώς αναµένονται και οι 
αντιδράσεις από την παρουσί-
ασή του κατά την 7η Επιτροπή 
Παρακολούθησης των Προ-
γραµµάτων στα Χανιά της Κρή-
της, στις 25 Ιουνίου. Παράλλη-
λα, όσον αφορά το Εθνικό Μη-
τρώο Αγροτικών Συµβούλων, 
η εκπαίδευση των ιδιωτών που 
θα ενταχθούν σε αυτό δεν έχει 
ξεκινήσει, καθώς ακόµα δεν έ-
χει λάβει τέλος η αξιολόγηση 
των αιτήσεών τους. 

Αφαιρείται το όριο 
των 100 συµβουλών 

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε 
το έγγραφο των διαχειριστικών 
αρχών που τροποποιεί τις δια-
τάξεις του Μέτρου 2.1, δεν θα 
ισχύει τελικά το όριο των 100 
συµβουλών ανά πάροχο. Αντί-
θετα όπως αναφέρει σχετικά:

«Κάθε δικαιούχος θα παρέ-
χει τις συµβουλευτικές υπηρε-
σίες σύµφωνα µε τη µεθοδολο-
γία που θα εξειδικεύεται στην 
πρόσκληση, όπου, µεταξύ άλ-
λων, θα καθορίζεται ο µέγιστος 
αριθµός συµβουλών που µπο-
ρεί να παρέχει ανάλογα µε το 
δυναµικό του (προσωπικό Γε-
ωργικών Συµβούλων). 

Οι δικαιούχοι-πάροχοι Γεωρ-
γικών Συµβουλών θα πρέπει να 
πραγµατοποιούν, για κάθε συµ-
βουλή, τουλάχιστον 3 επισκέψεις 
κατ’ έτος στην εκµετάλλευση».

Ασυµβίβαστο για τους
παραγωγούς εισροών

Συµβουλές µέσω του Μέτρου 
2.1, εκτός από όσους δουλεύ-
ουν ή έχουν γεωπονικά µαγα-
ζιά, δεν θα µπορούν να παρέ-
χουν και όσοι παράγουν εισ-
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ροές, σύµφωνα µε την τροπο-
ποίηση που προτείνουν οι δια-
χειριστικές αρχές. Αυτό σηµαί-
νει πως για παράδειγµα, κάποια 
εταιρεία εισροών που παρέχει 
και συµβουλευτικό έργο, δεν θα 
µπορεί να επιδοτείται γι’ αυτό, 
ακόµα και αν είναι στα σχετικά 
Μητρώα του ΕΛΓΟ οι υπάλληλοί 
της. Συγκεκριµένα στην τροπο-
ποίηση αναφέρεται:

«Ορίζεται ως ασυµβίβαστη η 
παροχή συµβουλευτικών υπηρε-
σιών µε την παραγωγή και εµπο-
ρία εισροών στις αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις καθώς και µε άλλους 
όρους που θα εξειδικευτούν στη 
σχετική πρόσκληση».

Τρόπος καταβολής 
της ενίσχυσης

Ο τιµοκατάλογος διαθέτει τέσ-
σερις κατηγορίες τιµών ανά συµ-
βουλή, οι οποίες διαφοροποι-
ούνται µε βάση σενάρια µετα-
κίνησης. Υπενθυµίζεται ότι οι 
αγρότες θα µπορούν να επω-
φεληθούν από τρεις συµβου-
λές, κατά τη διάρκεια της προ-
γραµµατικής περιόδου. Αναλυ-
τικά, οι διαχειριστικές αρχές α-

ναφέρουν στο έγγραφό τους:
 «Η ενίσχυση χορηγείται στο 

δικαιούχο µε τη χρήση τυποποι-
ηµένης κλίµακας κόστους κατά 
µονάδα, σύµφωνα µε τη σχετι-
κή µελέτη εκτίµησης εύλογου 
εύρους του µοναδιαίου κόστους 
των επιλέξιµων κατηγοριών δα-
πανών. Το µοναδιαίο κόστος α-
νά είδος παρεχόµενης συµβου-
λής αποτυπώνεται στον παρακά-
τω πίνακα. Λόγω της απαίτησης 
µετακίνησης του συµβουλευτι-
κού προσωπικού του δικαιού-
χου προς την εκµετάλλευση του 
ωφελούµενου και της εφαρµο-
γής του Μέτρου σε όλη την επι-
κράτεια, προσδιορίζονται τέσ-
σερις τιµές απλοποιηµένου κό-
στους ανά είδος συµβουλής, µε 
βάση τα ανάλογα σενάρια µε-
τακίνησης.

Η εφαρµογή του υποµέτρου 
περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία 
επηρεάζουν το εύρος και τις α-
παιτήσεις των υπηρεσιών. Τα ση-
µαντικότερα είναι α) οι υποχρε-
ωτικές επισκέψεις στην εκµετάλ-
λευση του ωφελούµενου και β) 
η  κατάρτιση 3 παραδοτέων. Η 
προσέγγιση του εύρους κόστους 
ανά είδος συµβουλής βασίζεται 
στον προσδιορισµό τριών κατη-
γοριών δαπανών ανά συµβου-
λή. Συνοπτικά: 

 Για την απασχόληση επιστη-
µόνων (γεωπόνος, κτηνίατρος, 

οικονοµολόγος κ.λπ.) έχει προ-
σεγγιστεί το ύψος ωρών απασχό-
λησης ανά είδος συµβουλής και 
κοινό ύψος αµοιβής ανά ώρα. 

 Για τις δαπάνες µετακινήσε-
ων έχουν διαµορφωθεί τέσσερα 
σενάρια οδοιπορικών από τα ο-
ποία προσδιορίζεται το εύρος του 
κόστους της κατηγορίας. 

 Τα έµµεσα κόστη υπολογίζο-
νται ως σταθερό ποσοστό 15% ε-
πί του συνόλου των αµοιβών ε-
πιστηµόνων (Γεωργικών Συµ-
βούλων). 

Για τις εργαστηριακές αναλύ-
σεις έχουν προσδιοριστεί οι τι-
µές των αναλύσεων χωρίς να 
είναι γνωστό εκ των προτέρων 
αν, ποιες και πόσες αναλύσεις 
θα απαιτηθούν ανά συµβουλή».

Παρουσίαση
Η τροποποίηση του Μέτρου 
των Συµβούλων θα παρου-
σιαστεί στην 7η Επιτροπή 

Παρακολούθησης των 
Προγραµµάτων στα Χανιά 

της Κρήτης στις 25 Ιουνίου

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ 1
(ΕΥΡΩ)

ΚΟΣΤΟΣ 2
(ΕΥΡΩ)

ΚΟΣΤΟΣ 3
(ΕΥΡΩ)

ΚΟΣΤΟΣ 4
(ΕΥΡΩ)

Σ.1.1. Πολλαπλή 
συµµόρφωση 570 603 895 928 

Σ.1.2. Πρασίνισµα 570 603 895 928 

Σ.1.3.
Σύστηµα 
Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης/Agro

570 603 895 928 

Σ.2.1.

  Ορθολογική χρήση 
νερού 

  Σύνταξη σχεδίου 
διαχείρισης

846 879 1.171 1.204 

Σ.2.2.

  Ορθή διαχείριση 
υδάτων 

  Ορθολογική χρήση 
λιπασµάτων

  Μείωση ρύπανσης 
υδάτων

570 603 895 928 

Σ.2.3.

  Ορθολογική 
διαχείριση ζωικών 
αποβλήτων

  Μείωση ρύπανσης 
υδάτων

570 603 895 928 

Σ.3.1. Ολοκληρωµένη 
φυτοπροστασία 846 879 1.171 1.204 

Σ.4.1.
Μετριασµός κλιµατικής 
αλλαγής ή προσαρµογή 
σε αυτή

708 741 1.033 1.066 

Σ.4.2.
Χρήση υποπροϊόντων, 
αποβλήτων κ. λπ. για 
τη βιοοικονοµία

708 741 1.033 1.066 

Σ.4.3.
Μείωση αερίων του 
θερµοκηπίου και 
αµµωνίας

708 741 1.033 1.066 

Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 - 
Βιολογική παραγωγή 570 603 895 928 

Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 - 
Γεωργοπεριβαλλοντικά 570 603 895 928 

Σ.6.1.
  Καινοτοµία
   Εκσυγχρ ονισµός
   Τ ΠΕ

846 879 1.171 1.204 

Σ.6.2. Μείωση κόστους 
παραγωγής 708 741 1.033 1.066 

Σ.6.3.
Νέοι και 
νεοεισερχόµενοι 
γεωργοί

846 879 1.171 1.204 

Σ.6.4. Καθετοποίηση 708 741 1.033 1.066 

Σ.6.5. Προσανατολισµός στην 
αγορά 708 741 1.033 1.066 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 
�ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 (ΕΥΡΩ)

  Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΗ 40 

  ΦΥΛΛΟ�∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 16 

  ΝΕΡΟ 28 

  ΥΠΟΛ. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 121 

  ΚΡΕΑΣ 56 

  ΓΑΛΑ 60 

ΚΟΣΤΟΛΟΓHΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αλλαγή πλεύσης στον τρόπο που 
γίνεται η διαχείριση και το εµπόριο 
ελαιολάδου στο εσωτερικό της χώ-
ρας φαίνεται πως ετοιµάζει η βιοµη-
χανία µεταποίησης, που επαναφέ-
ρει τώρα στο προσκήνιο το ζήτηµα 
της ενεργητικής τελειοποίησης, σε 
πρώτη φάση για τα βιοµηχανικά ε-
λαιόλαδα, χωρίς όµως να αποκλεί-
ει και τα έξτρα παρθένα. 

Έναν τοµέα σε κρίση και χωρίς 
κατεύθυνση περιέγραψαν οι βασι-
κοί φορείς του ελαιοκοµικού τοµέα 
της χώρας, οι οποίοι σε ειδική ηµε-
ρίδα της Ε∆ΟΕ µε τίτλο «Ανοιχτός 
∆ιάλογος για το Ελληνικό Ελαιό-
λαδο», συναντήθηκαν στο αµφιθέ-
ατρο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευ-
νών την Τετάρτη 19 Ιουνίου, µε στό-
χο την συνδιαµόρφωση ενός Στρα-
τηγικού Σχεδίου για την ελαιοκο-
µία και το ελαιόλαδο. 

Εκεί, ο Γρηγόρης Αντωνιάδης, πρό-

εδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ, έφερε στο τρα-
πέζι εκ µέρους της βιοµηχανίας τυ-
ποποίησης τέσσερα ζητήµατα που 
απασχολούν τον κλάδο του. Αυτά 
είναι η παρακράτηση, η ιχνηλασι-
µότητα, η ενεργητική τελειοποίηση 
και η πάταξη του χύµα ελαιολάδου. 

Το πρώτο σχετίζεται µε το παρα-
κράτηµα πόρων, που θα µπορούσαν 
να αξιοποιηθούν για το ξεκλείδωµα 
αγορών του εξωτερικού. Σηµαντική 
είναι και η ιχνηλασιµότητα για τον 
ΣΕΒΙΤΕΛ, αφού µπορεί να λειτουρ-

γήσει σαν ένας έµµεσος µηχανισµός 
ελέγχου της παραγωγής, αλλά και η 
πάταξη του χύµα ελαιολάδου.

«Ήµασταν εσωστρεφείς όλα αυτά 

τα χρόνια. ∆εν υπάρχουν πλέον δι-
έξοδοι. Στόχος είναι να πουλήσου-
µε» υποστήριξε στη συνέχεια, ανοί-
γοντας το ζήτηµα της ενεργητικής 
τελειοποίησης. Εξηγώντας τη θέ-
ση του, υποστήριξε πως το κάνουν 
και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, µε τους 
δεύτερους να έχουν επίσης πλεόνα-
σµα στην παραγωγή τους, οι οποί-
οι ωστόσο προχωρούν σε νόµιµες 
και τυπικές εισαγωγές ελαιολάδου 
προκειµένου να µπορέσουν να δια-
τηρήσουν σηµαντικές για αυτούς ε-

Αλλαγή πλεύσης 
στο ελαιόλαδο με 
τυπικές εισαγωγές 
Επανέρχεται το αίτημα της ενεργητικής τελειοποίησης 

Τυνησία 
Θέµα θεσµοθέτησης της 

ενεργητικής τελειοποίησης 
στα λαµπάντε και επέκταση 
και στα έξτρα παρθένα θέτει 

η βιοµηχανία

Σε ειδική ηµερίδα της Ε∆ΟΕ µε τίτλο «Ανοιχτός ∆ιάλογος για το Ελληνικό 
Ελαιόλαδο», συναντήθηκαν στο αµφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών την Τετάρτη 19 Ιουνίου, οι βασικοί συντελεστές του κλάδου.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ Γρηγόρης Αντωνιάδης έθεσε τα τέσσερα θέµατα 
που απασχολούν τη βιοµηχανία τυποποίησης, δηλαδή παρακράτηση, 
ιχνηλασιµότητα, ενεργητική τελειοποίηση και πάταξη του χύµα ελαιολάδου.

∆ηµήτρης 
Σέρβης - 
∆ιευθυντής 
Τεχνικής 
Ανάπτυξη και 
Υποστήριξης 
Προϊόντων 
Φυτοπροστα-
σίας, BASF 
Ελλάς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ξαγωγικές αγορές. Ο κ. Αντωνιάδης 
ανέφερε πως αποτελεί πάγια θέση 
του η θεσµοθέτηση της δυνατότητας 
αυτής στα λαµπάντε ελαιόλαδα. Λίγα 
λεπτά αργότερα, η ∆ήµητρα Αλιέως, 
στέλεχος της Πορτογαλοισπανικής ε-
ταιρείας SOVENA GROUP, υποστήρι-
ξε πως το πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να 
είναι δυνατό και για τα έξτρα παρθέ-
να ελαιόλαδα, αφού ορισµένες εισα-
γωγές φρέσκου ελαιολάδου από την 
Τυνησία για παράδειγµα, προτού ξε-
κινήσει η συγκοµιδή του ελληνικού 

ελαιολάδου, θα επέτρεπε την διατή-
ρηση αγορών κυρίως στις ΗΠΑ, οι 
οποίες επειδή δεν έγινε αυτό «έγι-
ναν χάρισµα σε άλλους».

Η Ελλάδα δεν είναι Silicon 
Valley, λένε οι τυποποιητές
Η αντιγραφή προηγείται της καινοτομίας στην ελληνική περίπτωση

Κόστος
Η µείωση του κόστους 

παραγωγής ήταν ένα από 
τα βασικά ζητούµενα και 

συµπεράσµατα της ηµερίδας 
της Ε∆ΟΕ

Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα 
της ηµερίδας ήταν η ανάγκη η Ελλά-
δα να ακολουθήσει το παράδειγµα 
άλλων χωρών. «Αν θέλει κανείς να 
επενδύσει πρέπει πρώτα να δει γύ-
ρω του» ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης, 
υποστηρίζοντας πως υπάρχουν αρ-
κετά επιµέρους παραδείγµατα στον 
τρόπο οργάνωσης χωρών όπως εί-
ναι η Ισπανία, η οποία άλλωστε «τώ-
ρα µιλάει ενώ κάποτε µιλούσαν οι Ι-
ταλοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σύµ-
φωνα µε τον ίδιο. Ένα εξ αυτών εί-
ναι ένα ταµείο 9 εκατ. ευρώ το ο-
ποίο αξιοποιεί ο ισπανικός κλάδος 
για την προώθηση του προϊόντος 
του. Το επιχείρηµα του κ. Αντωνι-
άδη ήρθε να ενισχύσει η ∆ήµητρα 
Αλιέως, η οποία ανέφερε πως πρέ-
πει να «δούµε τι κάνουν οι άλλοι 
και να το αντιγράψουµε. ∆εν είναι 
Silicon Valley η Ελλάδα». 

Αναχρονιστικός ο κανονισµός 
του ΕΛΓΑ για την ελαιοκοµία

Άξιας αναφοράς είναι η τοποθέ-
τηση του γενικού γραµµατέα της 
Ε∆ΟΕ και εκπροσώπου της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ Γιώργου Γωνιωτάκη, ο 
οποίος πρότεινε προτού η συζήτη-
ση επικεντρωθεί στις εξαγωγές, να 
γίνει ένα νοικοκύρεµα της εσωτε-
ρικής αγοράς. «Ακούµε συνέχεια 
για εξαγωγές. Να αποφασίσουµε 
όµως πρώτα και να µάθουµε ποια 
είναι η παραγωγή της χώρας, ό-
ταν µάθουµε πόση είναι, τι χρει-
αζόµαστε και τι περισσεύει, τότε 

να κοιτάξουµε τις εξαγωγές». «Η 
ελαιοκαλλιέργεια είναι ο µοναδι-
κός κλάδος ανάµεσα στις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες που δεν καλύ-
πτει το ΕΛΓΑ κατά την ανθοφορία. 
Αυτό πρέπει να το αλλάξουµε», υ-
ποστήριξε ο κ. Γωνιωτάκης, λέγο-
ντας πως ο κανονισµός του ΕΛΓΑ 
είναι αναχρονιστικός και χρήζει 
άµεσης αλλαγής. Στη συνέχεια α-
ναφέρθηκε στο πρόβληµα της έ-
ρευνας, η οποία σύµφωνα µε τον 

ίδιο «έχει βαλτώσει». Αναφερόµε-
νος στην προσωπική του εµπειρία 
από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπι-
κών Φυτών και Αµπέλου, υποστή-
ριξε πως κάποτε η έρευνα ξεκινού-
σε από το εργαστήριο και τελείωνε 
στο χωράφι του παραγωγού, ενώ 
πλέον « οι ερευνητές βγαίνουν στη 
σύνταξη και δεν ανανεώνονται».

Ας αναφερθεί τέλος και ένας 
βασικός προβληµατισµός – τον 
οποίο εξέφρασαν όλοι οι συντε-
λεστές- και που αιωρούταν πάνω 
από το αµφιθέατρο: να µην είναι 
η συνάντηση αυτή µια τρύπα στο 
νερό, και του χρόνου να επαναλη-
φθεί η ίδια συζήτηση. 

Εθνικό συµβούλιο 
οραµατίζεται ο Αραχωβίτης

Σε δύο άξονες φιλοδοξεί να στη-
ρίζει την πολιτική του το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ήτοι στη σύ-
σταση ενός Εθνικού Συµβουλίου Ε-
λαιολάδου και στον εκσυγχρονι-
σµό του πλαισίου για την δακοκτο-
νία. Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο 
υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, κα-
θίσταται χρήσιµη η σύσταση ενός Ε-
θνικού Συµβουλίου για το Ελαιόλα-
δο, µε νοµοθετική διάταξη, όπου θα 
συµµετέχουν οι άµεσα εµπλεκόµε-
νοι, παραγωγοί, µεταποιητές, έµπο-
ροι και πολιτεία, καθώς και οι επι-
στήµονες του κλάδου τόσο στον το-
µέα της παραγωγής όσο και στην 
πρόβλεψη και αντιµετώπιση των 
συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής.

Τουρισµός
Μέσα από συνέργειες, η 
εσωτερική κατανάλωση 
θα µπορούσε να αγγίξει 
τους 200.000 τόνους 

από τον τουρισµό

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτοµιών είναι απαραίτητη για τον 
εγχώριο κλάδο. Στην φωτογραφία, η υποψήφια διδάκτορ του ΕΚΠΑ, 
Αιµιλία Ρηγάκου, η οποία έχει ασχοληθεί µε την έρευνα στο ελαιόλαδο.

Ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης δεσµεύτηκε σε προσπάθειες για 
έκτακτη στήριξη των ελαιοπαραγωγών µέσω της ΕΕ, αναφερόµενος 
στην πρόσφατη συνάντησή του µε τον επίτροπο γεωργίας Φιλ Χόγκαν. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ξεδιαλύνει η απάντηση του
διευθύνοντος του ΕΛΓΟ

Προς: κ. Ιωάννη Πανάγο
Εκδότη-∆ιευθυντή της Agrenda
Αγαπητέ κύριε Πανάγο,
Στο φύλλο της έγκριτης εφηµερίδας σας 
Agrenda αλλά και στην ηλεκτρονική 
έκδοση της Agronews στην 
προσωπογραφία του κ. Μπαντή εκτός 
«από όλα τα γενικά και αόριστα κακά» 
που συµφωνείτε µαζί του, ότι έκανε ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος στον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα υπάρχει και µια αναφορά 
πάντα στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
η οποία είναι ανακριβής και ως εκ 
τούτου συκοφαντική.
Πρόκειται για την παράγραφο µε το 
ακόλουθο περιεχόµενο:
«εν τω µεταξύ, η συνεδρίαση του ∆Σ που 
θα αποφάσιζε µαταιώθηκε, αλλά µε 
τηλεφωνικές επικοινωνίες ο διευθύνων 
του Οργανισµού υφάρπαξε τη σύµφωνη 
γνώµη της πλειοψηφίας των µελών του 
∆Σ και έχοντας πλειοψηφία, άρει την 
ανάκληση της άδειας».
Κύριε Πανάγο,
Προκειµένου να εκδώσω την απόφαση 
µε αριθµ. 27049/07.06.2019 
ακολούθησα την προβλεπόµενη 
διαδικασία ήτοι την αποστολή µε e-mail 
του σχεδίου της απόφασης σε όλα τα 
µέλη του ∆Σ για να εκφράσουν 
εγγράφως τη σύµφωνη η µη γνώµη 
τους. Η πλειοψηφία των µελών του 
∆Σ συµφώνησε εγγράφως µε το 
περιεχόµενο της απόφασης και κατόπιν 
προέβην στην έκδοση της απόφασης. 
Όλη η αλληλογραφία τηρείται στο 
αρχείο του Οργανισµού και είναι 
προσβάσιµη στους έχοντες έννοµο 
συµφέρον. Πιστεύω ότι θα συµφωνήσετε 
µαζί µου ότι ούτε τηλεφωνικές 
επικοινωνίες έκανα ούτε ότι υφάρπαξα 
τη γνώµη οποιουδήποτε µέλους του ∆Σ 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Για το λόγο αυτό 
η ανωτέρω φράση χρειάζεται 
τουλάχιστον διευκρίνιση και 
αναδιατύπωση, την οποία και αναµένω.
Επιπλέον, µε την ευκαιρία και για την 
ορθότερη ενηµέρωσή σας θέτω υπόψη 
σας και τα ακόλουθα:
Η εν λόγω απόφασή µου µε αριθµ. 
27049/07.06.2019 για την έκδοση της 
οποίας όπως προανέφερα είχαν 
εγγράφως συµφωνήσει πέντε (5) από τα 
επτά (7) µέλη του ∆Σ του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, µετά τη θορυβώδη παραίτηση 
του κ. Μπαντή και για να µην επιτρέψω 
στον οποιονδήποτε κακόπιστο να 
αµφισβητήσει το κύρος του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα δεν ίσχυσε άµεσα διότι µε 
νεώτερη απόφασή µου µε αριθµ. 
27274/10.06.2019, ανέστειλα την ισχύ 
της έως τη συνεδρίαση του ∆Σ του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα της 14ης Ιουνίου 2019 
κατά την οποία τα µέλη του ∆Σ µε 
αυξηµένη πλειοψηφία την µετέγκριναν.
Σε ότι αφορά τα περί 
«ξεκατινιάσµατος» σας διαβεβαιώνω 
ότι στην επαγγελµατική και προσωπική 
µου πορεία ουδέποτε έφτασα σε τέτοιο 
επίπεδο αντιπαράθεσης και 
φρασεολογίας. Και ούτε θα φτάσω όσο 
κι αν προκληθώ.

Αθανάσιος Μπακαλέξης

Με την... ΚΑΠ στο χέρι άφησε 
τελικά τον Κοντό ο Μητσοτάκης  
Μέχρι τελευταία στιγμή ο πρώην υπουργός πάλευε υποψηφιότητα στην Ξάνθη   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Καινούργιο τοπίο στα αγροτικά και συνεται-
ριστικά πράγµατα διαµορφώνουν οι εθνι-
κές εκλογές της 7ης Ιουλίου, ιδιαίτερα µε-
τά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
να µην εντάξει στις λίστες των υποψηφιο-
τήτων της Νέας ∆ηµοκρατίας τον πρώην υ-
πουργό, επί χρόνια βουλευτή Ξάνθης και 
τελευταία πρόεδρο του ΣΑΣΟΕΕ, Αλέκο Κο-
ντό. Σηµειωτέον ότι ο πρώην υπουργός Γε-
ωργίας και µέχρι κάποια στιγµή µέλος του 
στενού κύκλου του Κώστα Καραµανλή, έ-
δωσε µέχρι την τελευταία στιγµή σκληρή 
µάχη για να µην κοπεί από το ψηφοδέλτιο 
της Ξάνθης, ενώ ταυτόχρονια ενηµέρωνε 
τους φίλους του... ότι είναι µέσα! 

Τι σηµαίνει αυτή η εξέλιξη; Πρώτα απ’ όλα 
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να έχει 
καλή γνώση, τόσο των κινήσεων Κοντού γύ-
ρω από τα συνεταιριστικά πράγµατα όσο και 
των τεκτενόµενων ευρύτερα στον αγροτικό 
χώρο. Όποιος έβλεπε ποιοι υποστήριζαν µε-
τά πάθους τον κ. Κοντό στην προσπάθειά του 
να επιστρέψει στα κοινοβουλευτικά έδρανα, 
καταλάβαινε τι θα µπορούσε να εκφράσει µε 
την πολιτική του δράση την επόµενη µέρα. 

Η ηχηρή απουσία του συνεταιριστικού υ-
παλλήλου, διευθύνοντος µάλιστα της ΣΕ-
ΚΕ, από τις λίστες, πιστοποιεί την απόφα-
ση του αρχηγού της Νέας ∆ηµοκρατίας να 

προχωρήσει η ανανέωση του κόµµατος -ε-
κτιµάται ότι τα ψηφοδέλτια είναι ανανεω-
µένα κατά 72%. Ειδικότερα στον αγροτικό 
χώρο, δείχνει επιλογή να προχωρήσουν οι 
διαδικασίες αποκατάστασης των συνεται-
ριστικών θεσµών, µε αποµάκρυνση όσων 
φέρουν την κύρια ευθύνη του σηµερινού 
διχασµού. Εξίσου σηµαντικό, βέβαια, είναι 
να µπει τέλος στο φαύλο σύστηµα των τρο-
φίµων του ΟΣ∆Ε, του οποίου βραχίονας υ-
πήρξε αυτά τα χρόνια ο ΣΑΣΟΕΕ και του ο-
ποίου ο κ. Κοντός παραµένει πρόεδρος. Η 
απόφαση του προέδρου της Νέας ∆ηµο-
κρατίας να γυρίσει την πλάτη στον πρώην 
υπουργό και τους συνδαιτυµόνες µε τους 
οποίους ταυτίστηκε, ως πρόεδρος του ΣΑ-
ΣΟΕΕ, δείχνει να βάζει τέλος σε µια µακρά 
περίοδο ταλαιπωρίας του αγροτικού χώ-

ρου από ετερόκλητα συµφέροντα που µε 
προκάλυµα έναν ψευδεπίγραφο συνεργα-
τισµό, συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στην υ-
πονόµευση κάθε προσπάθειας αποκατά-
στασης του κύρους των συνεταιρισµών.

Ωστόσο, ο δρόµος είναι πολύ µακρύς, κα-
θώς, η ελληνική γεωργία και ο αγροτικός 
κόσµος βρίσκονται αντιµέτωποι µε πρωτο-
φανείς εξελίξεις και διαδικασίες, οι οποίες 
αποδυναµώνουν καθηµερινά το ρόλο του 
παραγωγού µε τα χαρακτηριστικά των προ-
ηγούµενων δεκαετιών. Μέρα µε τη µέρα η 
ευθύνη συντονισµού και οργάνωσης της 
παραγωγής µεταφέρεται σε εταιρείες και 
funds, των οποίων ο αγρότης είτε γίνεται ε-
κτελεστικό όργανο είτε µε τη βοήθεια της τε-
χνολογίας περιορίζεται σε ρόλο αγρεργάτη.            

  Βέβαια, µέσα σ’ αυτό το κλίµα την πλά-
στιγγα υπέρ των αγροτών δεν είναι εύκολο 
να γείρουν ούτε οι αδύναµες και επαµφο-
τερίζουσες υποψηφιότητες, όπως αυτές του 
νυν αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βασίλη Κόκκαλη, µε το ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα. Η πολιτική «ταρζα-
νιά» που επιχειρεί ο Λαρισαίος δικηγόρος, 
συνήγορος άλλοτε των δανειοδοτηθέντων 
της παλιάς ΑΤΕbank, έχει το ενδιαφέρον 
της. Ωστόσο, η παρουσία του τα τελευταία 
χρόνια στη πλατεία Βάθη, δεν έδειξε ότι α-
νήκει στην κατηγορία αυτών που θα µπο-
ρούσαν να γυρίσουν τον τροχό της ελληνι-
κής γεωργίας πριν να χαθεί κάθε ελπίδα.

Τι θα γίνουν  
οι παρέες του

Ο Μητσοτάκης βάζει τέλος 
στο φαύλο σύστηµα του ΟΣ∆Ε
 του οποίου ο ΣΑΣΟΕΕ υπήρξε 

βραχίονας και του οποίου 
ο Κοντός ήταν πρόεδρος
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Ως το πιο παραγνωρισµένο θέµα της βρετανικής 
πολιτικής σκηνής τα τελευταία εβδοµήντα χρόνια, 
περιγράφει σε πρόσφατο άρθρο του στον Guardian ο 
Τζ. Μόνµπιοτ αυτό της ιδιοκτησίας και διαχείρισης της 
γης. Ο ίδιος υπογραµµίζει επικαλούµενος το βιβλίο του 
Γκάι Σράµπσολ «Ποιος κατέχει τη Βρετανία;» ότι 
συχνά οι µεγάλοι ιδιοκτήτες είναι οι ίδιοι στις πόλεις 
και την ύπαιθρο. Από το 1995, η αξία της γης στη 
Βρετανία έχει αυξηθεί κατά 412%. ∆εν υπάρχει 
αναλυτικός δηµόσιος κατάλογος που να απεικονίζει 

την ιδιοκτησία γης, ωστόσο µεγάλες εκτάσεις φαίνεται 
να βρίσκονται στα χέρια των τραστ και εταιρειών 
πετρελαίου µε έδρα σε φορολογικούς παραδείσους, 
µε επισηµάνσεις για πρακτικές ξεπλύµατος βρώµικου 
χρήµατος. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες τους λάµβαναν 
ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, µε βάση τα εκτάρια. 
Ο Μόνµπιοτ είναι ένας από τους συγγραφείς των 
προτάσεων µε τίτλο «Γη για τους πολλούς» προς το 
βρετανικό εργατικό κόµµα στα πλαίσια και της 
διαβούλευσης του σχεδίου που θα διαδεχθεί την ΚΑΠ. 

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Την ώρα που η πολιτική της επιβο-
λής δασµών του προέδρου των Η-
ΠΑ Ντόναλντ Τραµπ εκτιµάται από 
αναλυτές ότι του στοιχίζει τη στήρι-
ξη που απολάµβανε στην αµερικα-
νική ύπαιθρο, οι ∆ηµοκρατικοί µε 
το βλέµµα στη διεκδίκηση του χρί-
σµατος του κόµµατος τον Φεβρου-
άριο του 2020 προσέρχονται στην 
προεκλογική περίοδο µε ριζοσπα-
στική ατζέντα. 

Στις αρχές Μαΐου ο Μπέρνι Σά-
ντερς βρέθηκε στην Αϊόβα -όπου 
στις εκλογές του 2016  ο Ντόναλντ 
Τραµπ είχε κερδίσει µε 10% διαφο-
ρά- για να περιγράψει ένα έµπνευ-
σης Ρούζβελτ πρόγραµµα, που πε-
ριλαµβάνει νοµοθεσία απέναντι στα 
τραστ (trust-busting laws), αντιµετω-
πίζοντας τα µονοπώλια στην αγορά 
και µε πρωτοβουλίες στην κατεύθυν-
ση της κατάτµησης των σηµερινών 
µεγάλων επιχειρήσεων στον χώρο 
της γεωργίας, µετέδωσε ο Τοµ Φίλ-
ποτ στο motherjones.com. 

Η παραποµπή στην εποχή του New 
Deal θα αφορά και τη συνδροµή ό-
σων παράγουν σηµαντικά αγροτικά 
προϊόντα όπως το καλαµπόκι και η 
σόγια ώστε να συντονίζονται οι α-
ποφάσεις καλλιέργειας, προκειµέ-
νου να αποφεύγεται σε βάθος χρό-
νου η υπερπαραγωγή, πολιτική που 
είναι γνωστή ως διαχείριση προσφο-
ράς (supply management). Ο Σάντερς 
εισηγείται τη δηµιουργία εθνικού α-
ποθέµατος στα σιτηρά (national grain 
reserve), που την περίοδο του New 
Deal συγκέντρωνε την πλεονασµα-
τική σοδειά, ώστε να συγκρατείται η 
πτώση των τιµών και τη διέθετε στην 
αγορά τις χρονιές που η συγκοµιδή 
δεν ήταν ικανοποιητική, προκειµέ-
νου να αποφεύγονται οι ελλείψεις. 

Όσο για τον Τζο Μπάιντεν, που θε-
ωρείται ότι διατηρεί προβάδισµα ως 
ο βασικός υποψήφιος των ∆ηµοκρα-
τικών στις προεδρικές εκλογές του 
Νοεµβρίου του 2020, θα αποτελού-
σε έκπληξη αν το πρόγραµµά του για 
τα αγροτικά ακολουθούσε τα βήµατα 
Σάντερς και αυτό γιατί – σχολιάζει το 
δηµοσίευµα του motherjones.com – 
η διακυβέρνηση Οµπάµα-Μπάιντεν 
αν και φλέρταρε µε το να αναµετρη-
θεί µε την υπερσυγκέντρωση στους 
κλάδους του κρέατος και των σπό-
ρων, στο τέλος έκανε πίσω. 

Ωστόσο τον Μάιο, και το Κέντρο 
Αµερικανικής Προόδου, ένα think-
tank µε διασυνδέσεις στην κεντρώα 
πτέρυγα των ∆ηµοκρατικών, τις α-
πόψεις της οποίας θεωρείται ότι α-
πηχούν η Χίλαρι Κλίντον και ο αντι-
πρόεδρος επί Οµπάµα, Τζο Μπάιντεν 

έδωσε στη δηµοσιότητα έκθεση, ό-
που µεταξύ άλλων επισηµαίνεται ό-
τι η διευρυµένη δύναµη λίγων εται-
ρειών έχει καταστήσει τις µικρές οι-
κογενειακές φάρµες και τα ράντσα 
που συναλλάσσονται µαζί τους ευά-
λωτα στην εκµετάλλευση. 

Σύµφωνα µε τη δεξαµενή σκέψης, 
τις τελευταίες δεκαετίες η γεωργία 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
έχει γνωρίσει αυξανόµενη συγκέ-
ντρωση σχεδόν σε όλους τους κρί-
κους της αλυσίδας: στις αγροτικές εισ-
ροές (που περιλαµβάνουν σπόρους, 
προϊόντα προστασίας της καλλιέργει-
ας, µηχανήµατα), τις πωλήσεις αγρο-
τικών προϊόντων, τη σύναψη συµβο-
λαίων, τη σφαγή, την επεξεργασία. 

∆ιάταξη στο Νοµοσχέδιο Γεωργίας 
του 2008 καλούσε τη ∆ιοίκηση Επι-
θεώρησης Σιτηρών, Κτηνοτροφικών 

Μονάδων και Συσκευαστών (GIPSA) 
σε αποσαφήνιση άδικων και παρα-
πλανητικών συµβολαιακών πρακτι-
κών, τις οποίες έλαβε υπόψη η κυ-
βέρνηση Οµπάµα το 2016. Ωστόσο, 
µια από τις πρώτες ενέργειες του Υ-
πουργείου Γεωργίας επί Τραµπ ήταν 
η κατάργησή τους, ενώ εισηγήθηκε 
και το κλείσιµο της GIPSA. 

Ανάµεσα στις προτάσεις των συ-
ντακτών σε όσους χαράσσουν πο-
λιτική είναι η εισαγωγή µοντέλων 
καθορισµού τιµής που θα εγγυώ-
νται στους αγρότες ένα ποσοστό α-
πό τα τελικά κέρδη των εµπορευ-
µάτων τους, όπως συµβαίνει µε τα 
σταφύλια οινοποίησης. Επιπλέον, 
συµβούλια αποτελούµενα από α-
γρότες, εργαζόµενους και όσους 
ασχολούνται µε την επεξεργασία 
µε σκοπό τα δίκαια µερίδια. 

Με άρωμα 
Ρούζβελτ 

οι Δημοκρατικοί 
Δύο εκατ.  οικογένειες 

δουλεύουν φάρμες 
και ράντσα, η 

παραγωγή σε αυτές 
υπολογίζεται ότι 

συνεισέφερε 164,2 
δις δολάρια στο 

ΑΕΠ των ΗΠΑ το 
2018. Συνολικά, 

όσοι απασχολούνται 
στη γεωργία και 

κατεργασία συναφών 
προϊόντων ανέρχονται 

σε 4,6 εκατ.

Ποιος έχει στα χέρια
του την αγροτική γη 

στη Βρετανία 

Μάξγουελ
«Μοιάζει σαν οι 
∆ηµοκρατικοί να αναζητούν 
πραγµατικά µια πλατφόρµα 
για την αγροτική Αµερική. 
Έχουµε δουλέψει σκληρά 
για να φέρουµε αυτή τη 
συζήτηση στη δηµόσια 
σφαίρα.», λέει ο Τζο 
Μάξγουελ εκτροφέας 
χοίρων στο Μιζούρι

Βίλσακ
 «Οι µεγάλες κοινοπραξίες 
δίνουν δουλειά σε 
σηµαντικό αριθµό 
ανθρώπων στην Αϊόβα», 
υποστηρίζει ο Τοµ Βίλσακ, 
υπουργός Γεωργίας επί 
Οµπάµα, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος σήµερα του 
Συµβουλίου Εξαγωγών 
Γάλακτος.

Ίδιος τόνος
Η Ελίζαµπεθ Γουόρεν έθεσε  
κι εκείνη θέµα περιορισµού 
των µεγάλων εταιρειών 
στη γεωργία, ενώ ο Κόρυ 
Μπούκερ, επίσης 
υποψήφιος, ως 
γερουσιαστής εισηγήθηκε 
νοµοθεσία για επιβολή 
µορατόριουµ στις 
συγχωνεύσεις.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ LYKTOS
«Η ρευστότητα των 
Ελληνικών Τραπεζών 
µπορεί να βελτιώθηκε, τα 
σχέδια για τον περιορισµό 
των κόκκινων δανείων να 
υλοποιούνται σταδιακά, [...]
κανείς όµως δεν αµφισβητεί 
πως το πιστωτικό σύστηµα 
της χώρας παραµένει ο 
µεγάλος ασθενής της 
Ευρώπης».

ΛΟΥΪΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΙΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Η ΕΚΤ έχει πολλά 
εργαλεία για να προσφέρει 
νοµισµατική τόνωση. 
Έχουµε τη µελλοντική 
καθοδήγηση, έχουµε τα 
TLTRO, έχουµε την 
επανεπένδυση των 
οµολόγων που βρίσκονται 
στον ισολογισµό µας, οπότε 
υπάρχει ένα µεγάλο εύρος 
εργαλείων προς χρήση».

ZΑΝ ΚΛΩΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Πολλοί ηγέτες έχουν 
πάρει τα εύσηµα για την 
διάσωσης της Ελλάδας ένα 
βράδυ του Ιουλίου το 
2015. Πιστεύω ότι υπάρχει 
κάποια ποιητική αδεία σε 
αυτά τα αποµνηµονεύµατα. 
Όπως λένε η επιτυχία έχει 
πολλούς πατέρες, ενώ η 
αποτυχία είναι πάντα 
ορφανή».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΕΣΠΕΥΣΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΑΡΘΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Kόντυµα
Στα ψηφοδέλτια της Νέας 
∆ηµοκρατίας η ανανέωση 
προσώπων εµφανής, µε τον 
Κυριάκο να δείχνει ότι 
διαβάζει και µελετάει τα 
πάντα, κάνοντας ταυτόχρονα 
και την προσωπική του 
έρευνα για τις επιλογές του. 
Τώρα τι θα βγει, αυτό είναι 
άλλο θέµα. Πάντως, κάπως 
έτσι, έµεινε µε την ΚΑΠ στο 
χέρι κι ο Αλέκος.

 

Εκλογικό κέντρο
Στο Μέγαρο της πλατείας, 
πάντως, µόνο µε τα αγροτικά 
δεν ασχολούνται, αφού όλος ο 
µηχανισµός αξιοποιείται για τις 
ανάγκες των εκλογών και των 
ψηφαλακίων, στο δρόµο προς 
την 7η Ιουλίου. Όταν γίνεται 
δηλαδή καµιά σύσκεψη, δεν 
είναι για να λυθεί κανένα 
πρόβληµα αλλά για να 
εξυπηρετηθούν οι εκλογικές 
περιφέρειες. 

 

Κι άλλος Βαγγέλης;
Τώρα Βαγγέλης Αποστόλου µε 
το ΣΥΡΙΖΑ και στη Λάρισα! 
∆εν πρόκειται βέβαια για το 
γνωστό βουλευτή Ευβοίας 
(Ευάγγελος γαρ), αλλά για τον 
υποψήφιο της Προοδευτικής 
Συµµαχίας, που θα παλέψει για 
την έδρα µε τον Κόκκαλη (σ.σ 
τον στηρίζει και ο Λάκης) και 
τον εξ Οµορφοχωρίου 
Παπαδόπουλο. Η αναµέτρηση 
αναµένεται µε ενδιαφέρον.

Πλήρης σύγκλιση και αλοιφές για το γλοιοσπόριο

Tα ‘χουµε πει από καιρό ότι το θέµα µε την εξωτερική σύγκλι-
ση όπως και να ‘χει πλήρη ή µερική των ενισχύσεων της ΚΑΠ, 
θα αποτελέσει πλήγµα για την ελληνική γεωργία ως εκ τού-
του η ιδεολογική...ταύτιση ή ανοχή µε τις χώρες Visegrad α-
πό τους εγχώριους διαπραγµατευτές αποτελεί εθνικό ατόπη-
µα. Τι να σου κάνει ο Χάρι που ανησυχεί; Αν µπει το αυτο-
γκόλ, τα de minimis για γλοιοσπόρια (αν ποτέ έρθουν) θα εί-
ναι σαν αλοιφή για εγκαύµατα πρώτου βαθµού. Σηµειωτέον η 
συζήτηση για το Πολυετές που ξεκίνησε βάζει ακόµα πολλούς 
άγνωστους Χ στην εξίσωση περικοπές άµεσων ενισχύσεων.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ενεργητική 
τελειοποίηση για 
λαµπάντε και κάτι 
λιγότερο για έξτρα 
παρθένο για να 
κρατηθούν θέσεις στις 
αγορές ελαιολάδου. 
Μόνο που κάτι τέτοιο 
δεν φαίνεται και πολύ 
win-win για τους 
ντόπιους παραγωγούς.

Τελικά, δεν µάθαµε 
τι απέγινε µε την 
πολυθρύλητη 
ανάσταση του 
ζαχαρουργείου στη 
Λάρισα. Θα µου πεις 
ποιος ασχολείται πια, 
ούτε ο Φέκερ (λέµε 
τώρα), σιγά µην άνοιξε 
το θέµα ο Βασίλης, στο 
τραπέζι που είχε µε 
γκεστ τον Λάκη.

Υβρίδια
 Στις προθέσεις της Ένωσης 

του Αµπελώνα Βορείου 
Ελλάδος είναι να στήσει το 
«σπίτι του κρασιού» στη 
Θεσσαλονίκη και µάλιστα έχει 
βρεθεί, λένε, ένα ακίνητο στο 
χώρο του πρώτου προβλήτα 
µέσα στο λιµάνι της πόλης.

 Στις προθέσεις και του 
Σταύρου η δηµιουργία Εθνικού 
Συµβουλίου Ελαιολάδου, αλλά 
και ο εκσυγχρονισµός του 
πλαισίου για τη δακοκτονία. 
Εδώ, πάντως, είναι αυτό που 
λέµε πες το και δεν έγινε.

 Τώρα πως προχωρούν 
όλες αυτές οι ρυθµίσεις που 
εξαγγέλθηκαν για τις 
βιολογικές αγορές, τα 
εσπεριδοειδή, τις 
∆ιεπαγγελµατικές κλπ, κλπ. µε 
το διοικητικό µηχανισµό να 
υπολειτουργεί και τη Βουλή 
κλειστή ελέω εκλογών, είναι 
να αναρωτιέται κανείς.

;

ΡΙΚ ΠΙΤΙΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«∆εν νοµίζω πως 
ενδιαφέρω πλέον το 
κολεγιακό µπάσκετ. Πρέπει 
να είµαι ρεαλιστής. Μου 
αρέσει να προπονώ, θέλω 
να κερδίζω, να πάρω ένα 
ακόµα πρωτάθληµα. [...]. 
Το 80% των ανθρώπων 
αδιαφορεί για τα 
προβλήµατα που έχεις και το 
20% χαίρεται που τα έχεις».

Τους είδες µε 
τα µάτια σου να 
ξεκατινιάζονται;

Η αλήθεια είναι ότι οι πληρωµές ενισχύσεων αλλά 
και προγραµµάτων τον τελευταίο χρόνο κύλησαν µε 
πολύ καλύτερους ρυθµούς. Εκκρεµότητες χρόνων 
έκλεισαν, ενώ και οι τρέχουσες πληρωµές έγιναν 
όχι µόνο στην ώρα τους, αλλά κάποιες και νωρίτερα 
από το σύνηθες. Εκεί που το θέµα χωλαίνει είναι ο 
ΕΛΓΑ και οι αποζηµιώσεις. Αλλά από τον οργανισµό 
λένε ότι δεν φταίνε, απλά γραφειοκρατικά θέµατα 
τους κολλάνε τις διαδικασίες... Υπό την πίεση των 
εθνικών εκλογών, πάντως, στην πρόσφατη σύσκεψη 
για τα ροδάκινα, η διοίκηση του ΕΛΓΑ δεσµεύτηκε 
ότι θα αντιµετωπισθεί θετικά το αίτηµα για 
προκαταβολές αποζηµιώσεων στους παραγωγούς 
που υπέστησαν σοβαρές ζηµιές από το χαλάζι.

Μια τελευταία ελπίδα έµεινε στους κτηνοτρόφους 
να λάβουν τα χρήµατα που τους οφείλονται για τις 
παλιές εξισωτικές κι αυτή αχνοφαίνεται για τις 
αρχές Ιουλίου, δηλαδή πριν τις εκλογές. Τα παίζουν 
όλα για όλα στην πλατεία Βάθη που ψάχνουν 
τελευταία ώρα τρόπο να δώσουν τα λεφτά και να 
µην τους πάρουν χαµπάρι από τις Βρυξέλλες. Αλλά 
και να τους «καταλάβουν», λέει φίλος αγρότης, 
σάµπως αυτοί θα πληρώσουν το µάρµαρο; Όχι 
βέβαια! Οι επόµενοι ένοικοι του υπουργείου! 

Μετά την αναµπουµπούλα που προκάλεσε, 
καθώς φαίνεται κάποιους δυσαρέστησε, από τη Βάθη 
έσπευσαν να βγάλουν διορθωτική ανακοίνωση, µετά 
τη σύσκεψη για τα προβλήµατα στο επιτραπέζιο 
ροδάκινο. Η διευκρίνιση είναι σαφής: «συζητείται µε 
το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης η 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής για τις ζηµιές 
του 2019. Η νοµοθετική ρύθµιση για δυνατότητα 
προκαταβολής αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ θα 
είναι πάγια και θα ισχύσει και για τα επόµενα έτη».

Μόλις 17 µέρες πριν τις εκλογές θυµήθηκε ο 
υπουργός να εξαγγείλει µια σειρά µέτρων-κοροϊδία 
για την αντιµετώπιση της δυσµενούς συγκυρίας, που 
απειλεί το εισόδηµα των ροδακινοπαραγωγών, λέει 
ο προκάτοχός του και βουλευτής Πέλλας 
Καρασµάνης. Και όχι µόνο, όπως υπογραµµίζει, αλλά 
Αραχωβίτης και κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα 
φιλοτιµήθηκαν να προχωρήσουν στην υποβολή 
πρότασης για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας 
επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών, ενώ δεν 
θυµούνται ότι από τον Μάρτιο του 2018 ο ίδιος ο 
Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν είχε ζητήσει από 
την ελληνική κυβέρνηση την εκπόνηση 
προγράµµατος για την αναδιάρθρωση της 
καλλιέργειας και όλο αυτό το διάστηµα, τον είχαν… 
γράψει στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους.

Μαζί µε αυτά, λέει ο Καρασµάνης, η κυβέρνηση 
τάζει προκαταβολές αποζηµιώσεων και θυµάται να 
δώσει το καθυστερούµενο υπόλοιπο 30% των 
αποζηµιώσεων για τις περυσινές ζηµιές. Εν τω 
µεταξύ, ξεχνά παντελώς να αναφερθεί στο µέτρο 
για τα αντιχαλαζικά δίχτυα και τις αντιβρόχινες 
µεµβράνες, που καταρτήθηκε επί υπουργίας του 
και για το οποίο η σηµερινή κυβέρνηση δεν έχει 
δώσει ούτε ένα ευρώ στους παραγωγούς.  
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν υπάρχει αµφιβολία 
ότι η απόφαση Μητσο-
τάκη να κόψει το δρό-
µο του Κοντού για τη 

Βούλη, σηµατοδοτεί την απόφασή 
του αρχηγού της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας να «γκρεµίσει» τις παράγκες 
και τα παραµάγαζα του ΟΣ∆Ε και 
να βάλει τέλος στην εποχή... επι-
κυριαρχίας του µηχανογράφου.   

  Σαπόπετρα 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κοντού θα µπο-
ρούσε να χαρακτηρισθεί ακρο-
γωνιαίος λίθος, στο σχεδιασµό 
της µηχανοπαρέας για την επό-
µενη µέρα. Το ότι ο Μητσοτάκης 
µπόρεσε να διαγνώσει την «κρυ-
φή ατζέντα» µε την οποία ο πρώ-
ην υπουργός φιλοδοξούσε να ε-
πιστρέψει στα έδρανα της Βουλής 
ή ακόµα και στο υπουργείο Γεωρ-
γίας, καταγράφεται στα υπέρ του.

  Εξώασκος 
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ του λογαριασµού  
από την πλευρά του Μητσοτάκη 
σ’ αυτή την υπόθεση θα γίνει, κα-
θώς φαίνεται αµέσως µετά τις ε-
κλογές και θα επιβεβαιωθεί µε την 
πλήρη «αποµόνωση» από κοµµα-
τικά και κυβερνητικά οφίτσια, ε-
νός ακόµα επίλεκτου στελέχους 
της µηχανοπαρέας. Ονόµατα δεν 
λέµε, υπολήψεις δεν θίγουµε, ό-
ταν µε το καλό έρθει η ώρα του, 
θα κερνάνε κοµπόστα... ροδάκινο! 

  Αντίο Τάκη
ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προσπάθεια 
δηµιουργίας κάποιων εντυ-
πώσεων στις τάξεις των κτη-
νοτρόφων, ιδιαίτερα του 
θεσσαλικού κάµπου, χα-
ρακτηρίζεται η πρόσκληση 
που έχει απευθύνει για τη 
∆ευτέρα στους συνδαιτυ-
µόνες της ∆ιεπαγγελµα-
τικής οργάνωσης φέτας, 
ο υπουργός Σταύρος Αρα-
χωβίτης. Μαθαίνω µάλιστα 
ότι την πρόσκληση διαβίβασε 
στους Θεσσαλούς ο Τάκης µε τα 

Λεµόνια, διαµηνύοντας µάλιστα 
ότι µετά απ’ αυτό... το χάος!

  Ξινομυζήθρα 
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ που έχω είναι ό-
τι οι Λαρισαίοι, τουλάχιστον, θα 
ανταποκριθούν στο κάλεσµα, ό-
µως οι πιθανότητες να υπογρά-
ψουν µε βάση µάλιστα τις ενστά-
σεις που διατυπώνονται από την 
πλευρά των γαλακτοβιοµήχανων 
είναι ελάχιστες. Άλλωστε, όλο το 
παιχνίδι παίζεται στις εντυπώσεις!

  Το κλεινόν άστυ
ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ για τον κλά-
δο, δεν µπορώ να  µην αξιολογή-
σω ως ιδιαίτερα θετική και ενδι-
αφέρουσα την επιλογή της Μά-
γδας Κοντογιάννη για µια θέση 
υποψήφιας µε το ψηφοδέλτιο της 
Νέας ∆ηµοκρατίας στην Ανατολι-
κή Αττική. Αν µη τι άλλο η Μάγδα 
δίνει εδώ και χρόνια έναν ηρωι-
κό αγώνα για τη στήριξη της κτη-
νοτροφίας, αλλά και γενικότερα 
του πρωτογενούς τοµέα στην πο-
λύπαθη αγροτικά Αττική και α-
ξίζει τη στήριξη ολόκληρης της 
κοινωνίας του κλεινού άστεως.         

  Αυτοεξώριστοι
ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ δεν σηµαίνει πως 
µε µια υποψηφιότητα σαν αυτή 
της Μάγδας, ένα µεγάλο κόµµα 
που διεκδικεί την εξουσία, όπως 
είναι η Νέα ∆ηµοκρατία, εξαντλεί 
έτσι και την υποχρέωσή της ένα-
ντι µιας µεγάλης επαγγελµατικής 

τάξης, όπως των αγροτών. Από 
την άλλη πλευρά, καταγρά-

φεται τέτοια έλλειψη στε-
λεχών του χώρου, µε ένα 
κάποιο εκτόπισµα που σε 
κάνει να λες, πάλι καλά! 

  Φεύγω αλλά 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ που κόπηκε α-
πό υποψήφιος ο Αλέκος, 
κινδυνεύει να βουλιάξει 
τώρα και η µπίζνα µε τον 
Νικολάκη στα ακτινίδια!

Η περίπτωση 
Κοντού θα 
µπορούσε να 
χαρακτηρισθεί 
ακρογωνιαίος 
λίθος, στο 
σχεδιασµό της 
µηχανοπαρέας 
για την επόµενη 
µέρα. Το ότι ο 
Μητσοτάκης 
µπόρεσε να 
διαγνώσει την 
«κρυφή ατζέντα» 
µε την οποία ο 
πρώην υπουργός 
φιλοδοξούσε 
να επιστρέψει 
στα έδρανα της 
Βουλής ή ακόµα 
και στο υπουργείο 
Γεωργίας, 
καταγράφεται 
στα υπέρ του

Η  
Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έδωσαν µια µάχη διαρκείας πέ-
ρυσι σχετικά µε τον αντίκτυπο 
που θα είχε ο προϋπολογισµός 

της χώρας στο χρέος της, πριν καταλήξουν 
σε συµβιβασµό τον ∆εκέµβριο. 

Τις τελευταίες µέρες ο τεχνοκράτης πρω-
θυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε απεί-
λησε µε παραίτηση εάν οι αρχηγοί του Κινή-
µατος των Πέντε Αστέρων Λουίτζι ντι Μάγιο 
και της Λέγκας Ματέο Σαλβίνι, των δύο κοµ-
µάτων που αποτελούν την απείθαρχη κυβέρ-
νηση συνεργασίας της χώρας, δεν παραµε-
ρίσουν τις διαφορές τους ώστε να συµφωνή-
σουν σε ένα προϋπολογισµό που θα εγκρίνει 
η ΕΕ. Αρχικά αυτό φάνηκε να λειτουργεί µετά 
από συνάντησή τους στις 10 Ιουνίου. «∆εν µε 
ενδιαφέρει να καυγαδίζουµε µε την ΕΕ αλλά 
πρέπει να φέρουµε τα αποτελέσµατα που απα-
σχολούν τους Ιταλούς» ανέφερε ο ντι Μάγιο. 

Το Κίνηµα των Πέντε Αστέρων θέλει να ξο-
δεύονται περισσότερα για να βοηθηθούν όσοι 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα και υ-
ποστηρίζει τον κατώτατο µισθό και κάτι κοντά 
στο βασικό εισόδηµα. Η Λέγκα προωθεί περι-
κοπές στην ατοµική και εταιρική φορολόγηση. 

Αλλά η ΕΕ θεωρεί ότι η Ιταλία είναι ήδη σε 
τροχιά µεγάλων 
δαπανών. Ο κανο-
νισµός λέει ότι το 
έλλειµµα πρέπει 
να µην υπερβαί-
νει το 3%, όµως ο 
ιταλικός προϋπο-
λογισµός εκτιµά-
ται ότι θα τον πα-
ραβιάσει. Το µό-

νο πραγµατικό ερώτηµα είναι κατά πόσο και 
τι θα κάνουν οι Βρυξέλλες γι’ αυτό. Η ιταλι-
κή οικονοµία, η τρίτη σε µέγεθος της ευρω-
ζώνης, είναι πολύ µεγάλη για πρόγραµµα 
διάσωσης, όπως είχε γίνει µε την Ελλάδα. 

Η Ένωση έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρό-
στιµα και να µειώσει τη χρηµατοδότηση προς 
τη χώρα. Η µεγαλύτερη ανησυχία, που υπο-
γράµµισε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, είναι 
η αγορά και το ότι οι οίκοι αξιολόγησης ίσως 
υποβαθµίσουν την πιστοληπτική της ικανότη-
τα, καθιστώντας ακριβότερο τον δανεισµό της.

Υπάρχει και ο προβληµατισµός ότι το Κίνη-
µα των Πέντε Αστέρων και η Λέγκα ανταγωνί-
ζονται µεταξύ τους για να προσελκύσουν ψη-
φοφόρους µπροστά στο ενδεχόµενο προκή-
ρυξης πρόωρων εκλογών. Και οι δύο πλευρές 
ξέρουν ότι τα µέτρα λιτότητας θυµώνουν τους 
ψηφοφόρους, ενώ και οι δύο έχουν κερδίσει 
ψήφους στο παρελθόν ασκώντας κριτική στην 
ΕΕ. Το ρίσκο της ρήξης µε την τελευταία τις έ-
κανε να υποχωρήσουν πέρυσι. Ωστόσο, φέ-
τος το ιταλικό χρέος ίσως οδηγήσει στην επό-
µενη µεγάλη κρίση της Ευρώπης. 

*AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ TIME

 Ιταλία, η μεγάλη
 κρίση της ΕΕ

ΤΟΥ ΙΑΝ ΜΠΡΕΜΕΡ*
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χί-
ου 8 µηνών πιστοποιηµένα µε 
pedigree. Περιοχή Κ. Μακεδονίας. 
Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 50 πρόβατα. Περιοχή 
Λακωνίας. Τηλ.6946/302607.

Πωλείται κοπάδι περίπου 250 γίδια. 
Περιοχή Μαυρούδα, Κ.Μακεδονία. 
Τηλ.6978/175464.

Πωλούνται 2 κριάρια µαύρα Λακόν 
15 µηνών. Τηλ.6989/842878.

Πωλούνται 2 µοσχίδες 15 µηνών. Πε-
ριοχή Αρκαδίας. Τηλ.6944/436720.

Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση 
Λιµουζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή 
Βοιωτία. Τηλ.6934/043602. 

Πωλούνται 13 αγελάδες σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 2 κριάρια 15 µηνών, µαύ-
ρα Λακόν. Περιοχή Μαυρούδα Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6989/842878.

Πωλούνται 270 πρόβατα καθαρό-
αιµα Λακόν. Τιµή 100€ έκαστο. Πε-
ριοχή Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6978/179440.

Γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και άλογο 
παραγωγικό. Τηλ.6972/307674. 

Πωλούνται 110 κατσίκες, 2 αρσενι-
κά και 80 κατσικάκια. Περιοχή Γιαν-
νιτσά. Τηλ.6994/076830.

Πωλούνται 350 γίδια, αρµεγόµε-
να, βελτιωµένα και 60 βετούλια. 
Τηλ.6946/092969. 

Πωλούνται κριάρια από µάνες υψη-
λών αποδόσεων Αβάσι και γερµανικά. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 25 βιτούλες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής ∆αµασκού µε Αλ-
πίν. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 10 αρνάδες Λακόν. Περι-
οχή Καλαµάτας. Τηλ.6970/683840.

Πωλούνται 50 πρόβατα και 17 γίδες. 
Τηλ.6978/097309.

Πωλούνται 32 πρόβατα και 
16 κατσίκια. Περιοχή Έδεσσας. 
Τηλ.6977/259943.

Πωλούνται 30 πρόβατα Γερµανι-
κά λόγω αναχώρησης εξωτερικού. 
Τηλ.6943/232766.

Πωλούνται κατσίκια Αλπίν και Ζά-
νε 2 ετών, αρσενικά για βελτίω-
ση κοπαδιών. Τιµή 100€ έκαστο. 
Τηλ.6974/566785.

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίν-
δου µε χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Πε-
ριοχή Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται πρόβατα Γερµνοχιώτικα. 
Τιµή 90€ έκαστο. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 230 πρόβατα βελτιωµέ-
να. Τιµή 21.000€. Περιοχή Αριδαία. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 15 γίδια, φυλής Μούρ-
θια και 2 τράγοι, από κτηνοτρόφο. 
Τηλ.6942/57 2629.

Πωλούνται 250 γίδια µε τα δι-
καιώµατα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6987/26109. Πωλούνται 250 
γίδια µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ.6984/359722.

Πωλούνται 200 πρόβατα ντόπια, δι-
ασταυρωµένα µε Χιώτικα και 240 γί-
δια Σκοπέλου, όλα νέα. Περιοχή Ελασ-
σόνας. Τηλ.6948/444326.

Πωλούνται ελάφια διαφόρων ηλικιών 
από Ιερά Μονή. Τηλ.2232/051203.

Πωλούνται 20 κατσίκια από µάνες 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής, 6 µη-
νών, σε πολύ καλή τιµή.  Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται πρόβατα Ασάφ, υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδο-
ση 700 κιλά γάλα και αρνάδες απογα-
λακτισµένες. Τηλ.6906/512460. 

Πωλούνται 14 πρόβατα και 15 ζυγού-
ρια βελτιωµένα. Τηλ.6983/593802.

Πωλούνται 100 πρόβατα διασταυ-
ρωµένα, γεννούν τον Οκτώβριο. Τι-
µή 90€ έκαστο. Περιοχή Αίγιο. 
Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται 15 µοσχίδες γαλακτοπα-
ραγωγής, 8-12 µηνών, άριστης ποιό-
τητας και ελεγµένα από κτηνιατρείο. 
Τηλ.6947/728582.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα σιτη-
ρών 45 στρέµµατα αρόσιµα. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται σανός βρώµη. Τιµή 
0,14€ / κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται τριφύλλια δεύτερο χέρι. 
Τιµή 0,15€. Περιοχή Μαυρούδα Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6974/677830.

Πωλείται ερπυστριοφόρο τρακτέρ µι-
κρών διαστάσεων 3 Χ 0,90, γαλλικής 
κατασκευής, ανακατασκευασµένο, µε 
κινητήρα Perkins 50hp, χειριστήριο 
πολλαπλών υδραυλικών λειτουργιών, 
ιδανικό για στενά φυτεµένα αµπέλια, 
δένδρα και επικλινή εδάφη. Περιοχή 
Κορινθία. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κι-
λό και βιολογικό προς 0.20€ το κιλό. 
Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται λούπινο λευκό. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6944/770201.

Πωλούνται τριφύλλι σε µι-
κρές µπάλες και τριφυλλόσπορος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται σανός βρώµης από απο-
θήκη προς 0,14€ το κιλό, τριφύλ-
λι προς 0,16€ το κιλό και κεχρί 
προς 1€ το κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανι-
κή καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι σε δέµατα των 
28 κιλών, σανό από βρώµη και άχυ-
ρο. Τιµή πολύ καλή. Περιοχή Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται µπάλες αραποσιτιάς 
εξαιρετικής ποιότητας, µε δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας.  Τι-
µή πολύ καλή. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται µπάλες σανό και τριφύλ-
λι νέας σοδειάς, εξαιρετικής ποιότη-
τας, µε δυνατότητα µεταφοράς. Περι-
οχή Αχαΐας. Τηλ.6982/485793.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται-ενοικιάζεται σταβλική 
εγκατάσταση 350τ.µ. για εκτροφή αι-
γοπροβάτων. Τηλ.6972/632799.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 7,5 
στρεµµάτων µε γεώτρηση, κατάλ-
ληλο για θερµοκήπιο, για 10 χρό-
νια. Περιοχή προάστιο Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6946/669129.

Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµά-
των, 300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 
90.000€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται αγροτεµάχιο ποτιστικό 25 
στρεµµάτων. Τιµή συζητήσιµη. Πε-
ριοχή Έβρου, Μάνη ∆ιδυµοτείχου. 
Τηλ.6983/439629.

Πωλείται ελαιοπερίβολλο 13,5 
στρεµµάτων, επίπεδο, µε βρώσιµες 
ελιές, ποτιστικό (ΤΟΕΒ). Περιοχή Με-
ξιάτες Φθιώτιδας. Τηλ.6977/791795.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται µπουκάλια για κρασί, µέλι, 
λάδι και πετρέλαιο, µικρά και µεγάλα 
σε προσιτές τιµές. Τηλ.2310/684438, 
6981/533172.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, 
αµεταχείριστος.  Τιµή 1.500€. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για 
όλες τις χρήσεις, χωρητικότητας 
4 τόνων. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται µια αρµεκτική µε 2 κάδους 
Inox, µε 4 χειριστήρια και µια ηλε-
κτρογεννήτρια πετρελαίου, 15 καβιά 
τριφασικό, µε ειδικό αυτοµατισµό για 
παγολεκάνη. Τηλ.6972/632799.

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτο-
σπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 
δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρα-
κτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται εργαστήριο γιαουρτιού σε 
τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6931/235729.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρε-
µούλκα) Goldoni 714 χωρίς φρέ-
ζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6987/876761.

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 
500 λίτρων, ποµώνα Αραµπατζή µε 
50 µέτρα µάνικα, τρίποδα και πύραυ-
λο. Τηλ.6978/527246.

Πωλούνται παγίδες προβά-
των και ένα αρµεκτικό για 2 ζώα. 
Τηλ.6978/527246.

Πωλούνται σταβλικές εγκαταστάσεις 
800τ.µ. µε παροχή ρεύµατος και νε-
ρού, µε 300 στρέµµατα και µε αρµε-
κτικό. Τηλ.6974/001210.

Πωλείται κυλινδρόµυλος για αλεύ-
ρι, δυνατότητα παραγωγής 21 τό-
νων την ηµέρα. Περιοχή Τρίπολη. 
Τηλ.2710/232115, 6974/714592.

Πωλείται πλήρες συσκευαστή-
ριο πατάτας. Περιοχή Τρίπολη. 
Τηλ.2710/232115, 6974/714592. 

Πωλούνται 20 στρώµατα µε θέσεις 
αγελάδων, αυτόµατο µηχάνηµα καθα-
ρισµού κοπριάς για αγελάδες τύπου 
Scraper. Ττηλ.6974/150288.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. 
Τηλ.2310/711114.

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέ-
ψεως µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευ-
ρωπαϊκή καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται πλυστικό µηχάνη-
µα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. 
Τηλ.6936/988485.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται γεννήτρια Deutz µηχανή 
2χρονη πετρελαίου, πάνω σε trailer. 
Τηλ.6989/842878.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρο-
νοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε απο-
θηκευτικούς 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.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περι-
στρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο. Τι-
µή 19.000€. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα 
και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά 
και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες 
για ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µά-
κρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µί-
ξερ 15 κυβικών σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.6972/173482.

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

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

Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 
55 ίππων µε καµπίνα, 4Χ4, µοντέλο 
2015. Τηλ.6945/373163. 

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδρο-
κοµικό 4Χ4, 60-86 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας 
χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιο-
χή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.

Πωλείται αερολέβητας και καυ-
στήρας πετρελαίου   35.000 θερ-
µίδων. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6997/283980.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6997/283980.

Πωλούνται καλλιεργητής, ρίπερ, 
εδαφοσχίστης, καρούλι αρδεύσεως, 
άροτρο 3υνο και σωλήνες αρδεύσε-
ως Φ90 3άρια. Τηλ.2310/711456, 
6980/729409.

Πωλείται ψυγείο Κόφα  3,20 Χ 
2 X 2, τριφασικό µοτέρ, 2,5 ίπ-
πων, 17 κυβικά, σε καλή κατάστα-
ση.  Τηλ.6939/791950 

Πωλούνται 60 σωλήνες ποτί-
σµατος, 1 κανόνι εκτόξευσης νε-
ρού και 1 σκαλιστήρι για βαµβάκι. 
Τηλ.6974/410304.

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.



AgrendaΣάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 51

  

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Με αφορµή την ανάδειξη του υπε-
ραιωνόβιου ελαιόδεντρου «Ευδοκία»  
στην Στρογγυλή Κέρκυρας, το διήµε-
ρο 13-14 Ιουνίου πραγµατοποιήθη-
καν εκδηλώσεις. Η αρχή έγινε στον 
χώρο του Μουσείου Ελιάς και Ελαιο-
λάδου των αδερφών Μαυρούδη, αρ-
χιτεκτονικής που συνδυάζει την πέ-
τρα µε το ξύλο στα Βραγκανιώτικα, 
µε ξενάγηση στα εκθέµατα από αυτο-
σχέδιες µηχανές και αντικείµενα που 
χρησιµοποιούνταν παλιά στην καθη-
µερινή λειτουργία του ελαιοτριβείου 
και του χωραφιού.

Αναλύθηκε το θέµα «Κερκυραϊκός 
ελαιώνας και ελαιόλαδο» από τον γε-
ωπόνο-ερευνητή και πρώην ∆ιευθυ-
ντή του Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας 
Αντ. Κάντα, ο οποίος εστίασε στην αι-
σθητική του κερκυραϊκού τοπίου µε 
τα µεγάλα ελαιόδεντρα και τις λεγό-
µενες «παλιοελιές».

Στη συνέχεια, ο ερευνητής λαογρα-
φίας και πρώην Νοµάρχης Κέρκυρας 
κος Στ. Πουληµένος παρουσίασε το 
θέµα «Παλιά ελαιοτριβεία στην Κέρ-
κυρα», τη διαδικασία εξέλιξής τους σε 
σύγχρονες µηχανές εξαγωγής ελαι-
ολάδου, αναλύοντας τους τρόπους 
παραγωγής.

Ο καθηγητής του Ινστιτούτου ∆α-

σικής Βοτανολογίας και Ζωολογίας 
του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
∆ρέσδης και επικεφαλής της επιστη-
µονικής οµάδας Andreas Roloff ανα-
φέρθηκε στην έρευνα που εκπονήθη-
κε πάνω στο συγκεκριµένο ελαιόδε-
ντρο, τα αποτελέσµατά της που το φέ-
ρουν ως ένα από τα αρχαιότερα και 
ογκωδέστερα καταγεγραµµένα στον 
κόσµο, καθώς και στα υπόλοιπα που 
εντάχθηκαν σε αυτή προκειµένου να 
επιβεβαιωθούν τα συµπεράσµατα. 

Απονεµήθηκαν αναµνηστικές πλα-

κέτες και η εκδήλωση συνεχίστηκε 
στο σύγχρονο ελαιοτριβείο της οικο-
γένειας Μαυρούδη και στο παρακεί-
µενο τυποποιητήριο, όπου λειτουρ-
γεί µικρή έκθεση προϊόντων και δό-
θηκαν δώρα. Οι εκδηλώσεις ολο-
κληρώθηκαν στις 14 Ιουνίου στην 
Καναβιά Στρογγυλής του ∆ήµου 
Μελιτειέων, στο φυσικό περιβάλ-
λον όπου βρίσκεται η ελιά, που α-
νήκει στον Ευάγγελο Μπαλή ο ο-
ποίος παραχώρησε τα δικαιώµατα   
προβολής της. 

Επτάνησα
 Παρόµοιες πρωτοβουλίες 

αναλαµβάνει η Ένωση 
Επτανησίων Ελλάδας και 
στα υπόλοιπα Επτάνησα 

Μουσική και θέατρο 
στο Μουσείο Μαστίχας 
Στο πλαίσιο της επετειακής 20ής 
διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής 
Γιορτής Μουσικής, το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 
σε συνεργασία µε την παιδική 
θεατρική οµάδα του Σωµατείου 
Καλλιµασιάς «Η Πρόοδος» και την 
παιδική χορωδία «Μαστιχόνειρο» , 
θα φιλοξενήσει την Κυριακή 23 
Ιουνίου (ώρα 19:00µµ), την 
παράσταση «Θέατρο και Μουσική 
συναντιούνται σ’ ένα Μουσείο», 
στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. 

«Μηλά-ει η συνεργασία»
στo συνεταιρισµό Ζαγοράς
Σε νέα έντυπη έκδοση προχώρησε 
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Ζαγοράς, που έχει τίτλο «Μηλά-ει 
η συνεργασία». Αποτελεί έργο 
µαθητών της ΣΤ’ τάξης (2018-
2019) του πρώτου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ζαγοράς «Ρήγας 
Φεραίος», υπογραµµίζοντας τις 
αξίες της συλλογικότητας, της 
ενότητας, της φιλίας όσο και τη 
σηµασία της εξοικείωσης µε τις 
ιδέες της συνεταιριστικής 
αγροτικής παραγωγής. 

Γιορτή κερασιού 
στον Άγιο Λαυρέντιο 
Με σκοπό την προβολή και τη 
στήριξη της τοπικής παραγωγής 
µε τις παλιές ποικιλίες, 
διοργανώνεται στις 22 Ιουνίου 
στην κεντρική πλατεία του Αγίου 
Λαυρεντίου (ώρα 21:30µµ) γιορτή 
κερασιού, µε τη συνεργασία 
παραγωγών, επαγγελµατιών, 
κατοίκων και φορέων της 
περιοχής. Θα προσφερθούν ωµά 
κεράσια και ως βάση σε γλυκά, 
ενώ µουσικοί µε πηλιορείτικους 
ζουρνάδες θα δώσουν τον τόνο.

∆ιήµερο Φεστιβάλ 
στις όχθες του Αχελώου 
Εκδηλώσεις προγραµµατίζονται 
στις 22 και 23 Ιουνίου στην 
Κοιλάδα του Αχελώου. Θα 
ξεκινήσουν από το ιστορικό γεφύρι 
του Πετρωτού Αργιθέας, θα 
συνεχιστούν στην ορεινή Άρτα, τη 
δυτική Ευρυτανία και θα 
καταλήξουν στα παραδοσιακά 
χωριά του Ορεινού Βάλτου. Το 
πρόγραµµα περιλαµβάνει ποίηση, 
διάφορα είδη µουσικής, 
ζωγραφική, παρατήρηση των 
άστρων κ.α.

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας επισκέφθηκε την οικεία του ποιητή Γεράσιµου Μαρκορά, 
που βρίσκεται πλησίον του µνηµειακού ελαιόδεντρου και έγινε ξενάγηση στους χώρους όπου έζησε.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η μνημειακή ελιά 
Ευδοκία γιορτάζει
Διήμερες εκδηλώσεις για την υπεραιωνόβια ελιά στην Κέρκυρα, 
περίπου πέντε χρόνια μετά από την «ανακάλυψή» της

Πωλείται µηχανικός δονητής ελιάς 
και ξηρών καρπών (καρυδιάς, φιστι-
κιάς, αµυγδαλιάς), Ελληνικής κατα-
σκευής Bekam σε άριστη κατάσταση. 
Περιοχή Λαµία. Τηλ.6973/048806.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 44 µέ-
τρα για αιγοπρόβατα. Τιµή 8.000€. 
Περιοχή Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται χαρµανιέρα 1,5 τόνου, 
σπαστήρας-µύλος, ζυγιστικό, 2 κοχλί-
ες, σιλό 1,5 τόνου µαζί µε τα µοτέρ και 
τα ηλεκτρολογικά, σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.6972/893378.

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονά-
δα για αιγοπρόβατα, πλήρως εξοπλι-
σµένη, µε αρµεκτήριο, σπαστήρα ζω-
οτροφών, 2 µεγάλες αποθήκες ζωο-
τροφών και στέγαστρα. Περιοχή Ξάν-
θη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ Massey 
Ferguson 92 ίππων, 4Χ4, καινούργια 
πλατφόρµα ανατρεπόµενη µε διπλές 
ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσε-
ων και σπαστήρας ζωοτροφών µοντέ-
λο Αυστρίας, όλα σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλή-
ρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο 
αποθήκες, µε φορτωτή Bobcat, µε πέ-
ντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζωοτρο-
φών, τρακτέρ Massey Ferguson 95άρι, 
µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργασί-
ας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή 
κατοικία εντός της µονάδας. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για 
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δια-
θέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται 2 χορτοδετικές µηχανές 
Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5, πλήρες, 
κρεατοµηχανή ψυχώµενη, 3φασική 
και λοιπός εξοπλισµός κρεοπωλείου. 
Περιοχή Εύβοια. Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µη-
χανή Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε 
µοτέρ. Τηλ.6972/687368.

Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλά-
τος 2,85. Τηλ.6972/687368.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτι-
κός θάλαµος συντηρήσεως, διαστά-
σεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε όζον 
και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται κουρευτική µηχανή προ-
βάτων Heiniger  καινούργια. Τι-
µή πολύ καλή. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6941/413700.

Πωλείται σπαστήρας µε χαρµανιέρα 
2 τόνων. Τηλ.6983/593802.

Πωλείται άροτρο Kverneland AB 85, 
4υνο. Τηλ.6972/821398. 

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

Πωλείται αλέτρι 4υνο Governor. 
Τηλ.6908/385524.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Από τη GiESCO το 21ο 
συνέδριο αµπελουργίας
Η GiESCO, η ∆ιεθνής Επιστηµονική Εταιρεία για 
την Αµπελουργία έχει σκοπό να προάγει 
ερευνητικά και τεχνολογικά την καλλιέργεια σε 
διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το προσεχές 
21ο της συνέδριο διοργανώνεται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, από το Τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ 
στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel & Conference 
Center, 23 µε 28 Ιουνίου. To πρόγραµµα 
περιλαµβάνει γραπτές και προφορικές 
ανακοινώσεις. Μια ηµέρα θα είναι αφιερωµένη 
στους επαγγελµατίες του κλάδου ενώ προβλέπεται 
επίσκεψη σε αµπελώνες (∆ράµα, Καβάλα, Νάουσα, 
Φλώρινα). Χορηγοί επικοινωνίας είναι το περιοδικό 
Wine Trails, η Agrenda και το agronews.gr

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Το Κέντρο ∆ήµητρα Αγίου 

Μάµαντος και η Ένωση Νέων 
Αγροτών Χαλκιδικής 
διοργανώνουν εσπερίδα µε θέµα: 
«Ελαιόλαδο Χαλκιδικής - Ο 
πράσινος χρυσός / Παραγωγή και 
τυποποίηση» στις 22 Ιουνίου, 
ώρα 17:00µµ 

 Το Κέντρο ∆ήµητρα 
Μακροχωρίου Ηµαθίας (πρώην 
ΚΕΓΕ, απέναντι από το ΕΑΚ) 
διοργανώνει δωρεάν τριήµερη 
εκπαίδευση µελισσοκοµίας στις 
25, 26 και 27 Ιουνίου, ώρες: 
16:00 µε 21:00µµ (Τηλ: 2331 
041 202, kege@otenet.gr)

 Σε έξι περιοχές το Φεστιβάλ 

Γαστρονοµίας Λέσβου από 2 
µέχρι 7 Ιουλίου > Στις 2/07: 
ιστορίες του Γεραγώτικου 
ελαιώνα (Παπάδος), µε 
παρουσίαση ελαιοτριβείων > 
Στις 3/07: Σκάλα Πολιχνίτου > 
Στις 4/07: Οι δρόµοι του τυριού 
στον Μανταµάδο µε ξενάγηση 
σε τοπικές παραγωγικές 
µονάδες και εργαστήρι 
τυροκοµίας για παιδιά > Στις 
5/07: γλυκά κεράσµατα 
κουταλιού (Πέτρα) > Στις 
06/07: φαγητό δρόµου 
(Μόλυβος) > Στις 07/07: Σκάλα 
Ερεσού, όταν το «Dulce de 
leche» της Αργεντινής έγινε 
καραµέλα, χρησιµοποιώντας το 
πρόβειο γάλα της περιοχής

 Παγκρήτια αγροκτηνοτροφική 
έκθεση Αρκαλοχωρίου από 19 
έως 24 Ιουλίου 

 Σειρά φεστιβάλ στην Αγγλία 
µε οινικές δοκιµές: > στο wine 
bar του Port Eliot στις 25-28 
Ιουλίου στην Κορνουάλη θα 
βρίσκoνται οι Le Vignoble > 
στο Πάρκο Cornbury, 
Οxfordshire, από 1η µε 4 
Αυγούστου οι σοµελιέρ 
Charlotte Wilde και Ruth 
Spivey > wine bar υπό την 
επιµέλεια του Mark Gurney στο 
Houghton, στις 8 µε 11 
Αυγούστου > στο Hertfordshire 
στις 17-20 Αυγούστου οµιλίες, 
δοκιµές και masterclasses 

 Έκθεση φυτικών και 
οργανικών προϊόντων στο Χονγκ 
Κονγκ στις 28 µε 30 Αυγούστου  

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

 Από 5 µε 9 Οκτωβρίου στην 
Κολωνία η έκθεση τροφίµων και 
ποτών Anuga. Πληροφορίες στο 
www.anuga.com 

 Ο κλάδος των φρούτων και 
λαχανικών δίνει ραντεβού 22 µε  
24 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη στην 
11η Fruit Attraction

Ανοίγουν τις πόρτες
τους τα ζυθοποιεία 
Οι σηµαντικότερες ζυθοποιίες της Ελληνικής 
Ένωσης Ζυθοποιών θα είναι επισκέψιµες για το 
κοινό το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 
Ιουνίου. ∆ιοργανώνονται ξεναγήσεις στους 
χώρους της ζυθοποίησης και της εµφιάλωσης 

και µια σειρά από διαδραστικές εκδηλώσεις µε 
σεµινάρια, καθοδηγούµενη γευστική δοκιµή 
διαφορετικών τύπων µπύρας, παρουσίαση της 
ιστορίας τους µέσα από οπτικοακουστικό υλικό, 
γνωριµία µε τους ζυθοποιούς, εξοικείωση µε τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και την 
πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται. Η είσοδος θα 
είναι ελεύθερη, ενώ για κάποιες δράσεις 
απαιτείται προεγγραφή. Περισσότερες 
πληροφορίες µπορούν να βρουν οι 
ενδιαφερόµενοι στο https://www.
ellinikienosizithopoion.gr. 

ΕΛΛΑ∆Α

Σπεύσατε για το 
Trophy-Τροφή 
Challenge

Mέχρι τις 23 Ιουνίου η υποβολή 
συµµετοχών ηλεκτρονικά 
(www.trophychallenge.gr) στον 
διαγωνισµό «Trophy-Τροφή 
Challenge». Οι προτάσεις θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
δύο θεµατικές, της 
Αγροτεχνολογίας / 
Πρωτογενούς Παραγωγής και 
της Τεχνολογίας Τροφίµων / 
Επεξεργασία και Ποιότητα. Οι 
φιναλίστ θα λάβουν υποστήριξη 
για την επιχειρηµατική τους 
ανάπτυξη, ως προς την 
κατάρτιση σχεδίου, του 
µάρκετινγκ και χρηµατικό 
έπαθλο ύψους 25.000 ευρώ. 
Ακόµη, θα συµµετέχουν στον 
τελικό του παγκόσµιου 
αγροδιατροφικού διαγωνισµού 
«Future Agro-challenge», στο 
πλαίσιο της ∆ΕΘ 2019. 
Υλοποιείται από το πρόγραµµα 
«Νέα Γεωργία για τη Νέα 
Γενιά», µε Χρυσό Χορηγό την 
τράπεζα Πειραιώς.

ΑΘΗΝΑ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Μέχρι 24 Ιουνίου αιτήσεις για τα 
προγράµµατα του λογαριασµού 
Αγροτικής Εστίας 2019 στα ΚΕΠ.
 Μέχρι 1η Ιουλίου οι µεταβιβάσεις 

δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και 
τροποποιήσεις εµπρόθεσµα 
οριστικοποιηµένων αιτήσεων 
µεταβίβασης έως τις 15 Ιουλίου. 
 Αίτηση ηλεκτρονικά από 1η 

Ιουλίου µέχρι 10 Σεπτεµβρίου για 
ένταξη των οινοποιείων στο 
πρόγραµµα «Επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις οινοπαραγωγής».
 Μέχρι 29 Ιουλίου η υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων. Έως 31 
∆εκεµβρίου 2019 χειρόγραφα οι 
δηλώσεις αγροτών που λαµβάνουν 
επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές 
βεβαιώσεις εκδόθηκαν 
καθυστερηµένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 Μέχρι 31 Ιουλίου η ασφαλιστική 

εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για το 2018. 
 Στις 30 Σεπτεµβρίου καταληκτική 

ηµεροµηνία για υποβολή 
δικαιολογητικών ένταξης στο 
αγροτικό τιµολόγιο
 Έως 30 Σεπτεµβρίου ρύθµιση 

χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία και 
την εφορία µέσω 120 δόσεων 
 Ως 31 Οκτωβρίου παραχώρηση 

αγροτικών ακινήτων σε ανέργους ή 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Λύσεις για ζιζάνια σε 
ρύζι, ηλίανθο, τεύτλα 

Η Ευρωπαϊκή Ζιζανιολογική Εταιρεία 
(EWRS, www.ewrs.org), σε 
συνεργασία µε το Εργαστήριο 
Ζιζανιολογίας του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 
διοργανώνουν στις 4-6 Ιουλίου 
επιστηµονική συνάντηση (workshop) 
µε θέµα: «Βιώσιµη Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Ζιζανίων και ποικιλίες 
ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα», στην 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή/
Κολλέγιο Περωττής (ewrsworkshop-
salonica.eu/). Έµφαση θα δοθεί σε 
καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, τα 
ζαχαρότευτλα και ποικιλίες που 

συναντώνται στην 
Ευρώπη. Θα γίνει 
συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης σχετικά µε 
το ρύζι και επίσκεψη 
σε ορυζώνες για 
προσέγγιση των 
ποικιλιών Clearfield. 
Θα υπάρχει 
διερµηνεία. 
Πληροφορίες στο 
dchachalis@hotmail.
com. 

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουνίου 2019Agrenda ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ52
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Ένα φυσικό λίπασμα, 
επένδυση επί αποδόσει 

 Δρ. Patricia Imas εκπρόσωπος της Fertillizerplus

Η εφαρµογή του Polysulphate, ενός νέου, φυσικού λιπάσµατος που εξο-
ρύσσεται στη Μεγάλη Βρετανία, επιτρέπει στον παραγωγό µαζί µε το κάλιο 
να εφοδιάσει την καλλιέργεια και µε µαγνήσιο, ασβέστιο και θείο, κι όλα 
µε µια εφαρµογή. Μάλιστα, στα διάφορα πειράµατα που έχουν γίνει διαπι-
στώνεται ότι µε το προϊόν αυτό η απόδοση της καλλιέργειας είναι καλύτε-
ρη, ενώ βελτιώνονται και πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Ενδεικτικό 
είναι ότι ενισχύεται η αντοχή των φυτών σε ασθένειες, µεγαλώνει το µέγε-
θος των καρπών σε κηπευτικά και φρούτα, ενώ αυξάνει και η περιεκτικό-
τητα σε πρωτεΐνες στα σιτηρά και λαδιού σε ελαιούχους σπόρους, όπως ε-
ξηγεί στην Agrenda η ∆ρ. Patricia Imas, εκπρόσωπος της Fertillizerplus, ε-
νός ξεχωριστού επιχειρηµατικού σχήµατος που έχει αναλάβει τη διαχείρι-

σή του. Όπως αναφέρει, λόγω της σηµαντικής πίεσης που υπάρχει στους 
αγρότες για συµµόρφωση σε περιβαλλοντικά µέτρα και πιο αποτελεσµατι-
κή διαχείριση των εισροών, το Polysulphate, µε 4 θρεπτικά στοιχεία σε έ-
να προϊόν, καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Μάλιστα, ο όµιλος ICL που παρέ-
χει στην αγορά το προϊόν Polysulphate, έχει στόχο την ολοκληρωµένη δι-
αχείριση της καλλιέργειας µε τρόπο που θα αυξάνει την κερδοφορία του 
αγρότη και θα µειώνει την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό η ∆ρ. 
Patricia Imas τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν την προοπτική να ωθή-
σουν την αποτελεσµατική χρήση των εισροών, να µειώσουν τα έξοδα εγκα-
τάστασης, να ελαχιστοποιήσουν την περιβαντολογική υποβάθµιση βελτιώ-
νοντας την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας.

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουνίου 2019
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ 

Πώς ξεκίνησε η διάθεση του 
Polysulphate από το ορυχείο 
της Αγγλίας, πείτε µας δύο λόγια 
γι’ αυτή την ιστορία.

Το Polysulphate™ είναι ένα νέο, φυ-
σικό λίπασµα που εξορύσσεται στη Με-
γάλη Βρετανία. Αποτελείται από τέσσε-
ρα θρεπτικά στοιχεία -κάλιο, µαγνή-
σιο, ασβέστιο και θείο- όλα σε άµε-
σα αφοµοιώσιµη µορφή από τα φυ-
τά και συγκεκριµένα περιέχει 14% κά-
λιο (K2O), 6% µαγνήσιο (MgO), 17% α-
σβέστιο (CaO) και 48% SO3.Το λίπα-
σµα αυτό προέρχεται από το κοίτασµα 
του πολυαλίτη, που βρίσκεται σε βά-
θος 1.200 µέτρων κάτω από τη Βόρεια 
Θάλασσα, στο North Yorkshire της Αγ-
γλίας. Το ορυκτό αυτό έχει µια ηλικία 
260 εκατοµµυρίων ετών. Στο ορυχείο 
του Boulby της Cleveland Potash (µέ-
λος της ICL Fertilizers), όπου εξάγεται 
ήδη το κάλιο και 150-170 µέτρα κάτω 
από το κοίτασµα του καλίου, υπάρχει 
το φυσικό αυτό ορυκτό, το οποίο από 
τον Σεπτέµβριο του 2010 διαθέτει η 
ICL Fertilizers. Το Polysulphate δια-
τίθεται στη φυσική του µορφή, χωρίς 
καµία επεξεργασία, απευθείας από το 
ορυχείο στο χωράφι. 

Πώς ένας όµιλος µε ισχυρή παρουσία 
στα χηµικά λιπάσµατα, έδωσε τόση 

βάση στην αξιοποίηση 
ενός φυσικού προϊόντος θρέψης;

Ο όµιλος ICL είναι από τους µεγα-
λύτερους πολυεθνικούς οργανισµούς 
παραγωγής πρώτων υλών. Παραγω-
γός των δυο εκ των τριών βασικών θρε-
πτικών στοιχείων, του φωσφόρου και 
του καλίου. Η πρώτη ύλη του καλίου 
µας είναι φυσικό ορυκτό, το οποίο ε-
ξορύσσεται από τη Νεκρά Θάλασσα 
και ονοµάζεται καρναλίτης. Αντίστοι-
χα η φυσική πηγή του φωσφόρου εί-
ναι ο φωσφορίτης, που εξάγεται από 
το ορυχείο µας στην έρηµο Negev. Ε-
κεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι 
η δύναµη ενός οµίλου είναι οι δικές 
του φυσικές πηγές, ο έλεγχος της ποι-
ότητας αυτών και η σταθερή ποιότη-
τα όλων των σύνθετων χηµικών λι-
πασµάτων που παράγονται στη συνέ-
χεια. Η ICL έχει ιδιόκτητα ορυχεία τα ο-
ποία εκµεταλλεύεται σε Ισραήλ, Ισπα-
νία και Αγγλία, 49 εργοστάσια σε Ισ-
ραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Κί-
να, Ολλανδία, Αγγλία, Αµερική, είναι 
6η στη παγκόσµια κατάταξη στη πα-
ραγωγή καλίου και παράγει ετησίως 
περί τους 850.000 τόνους λιπάσµατα. 

Οι πρώτες ύλες µας υπάρχουν στο 
χαρτοφυλάκιό µας και για απευθείας ε-
φαρµογή από τον τελικό χρήστη, όπως το 
χλωριούχο κάλιο Nova FertiK 0-0-61 και 
το µοναδικό Quick Mg 0-0-15+13MgO, 
τα οποία είναι εξίσου φυσικά ορυκτά 
και πιστοποιηµένα για χρήση σε βιο-

λογικές καλλιέργειες. 
Το Polysulphate µας παράγεται στην 

Αγγλία και πωλείται σε πάνω από 22 
χώρες παγκοσµίως. Πρόκειται για µο-
ναδικό προϊόν, το οποίο διαθέτει απο-
κλειστικά η ICL. Οι πρώτες έρευνες για 
το ορυκτό αυτό έγιναν το 1999 και συ-
νεχίζονται µέχρι σήµερα, καθώς η δυ-
ναµική του είναι τεράστια. Με τέτοια α-
φοσίωση, δεν είναι τυχαίο που είµα-
στε ο πρώτος και µοναδικός παραγω-
γός σε όλο τον κόσµο. 

Τι είναι αυτό που κάνει το 
συγκεκριµένο ορυκτό να ξεχωρίζει 
για τα θρεπτικά του συστατικά;

Στο παρελθόν, τα δευτερεύοντα 
θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται 
τα φυτά έπρεπε να εφαρµοστούν µε 
ξεχωριστά λιπάσµατα, όπως θειική 
αµµωνία, νιτρικό ασβέστιο ή θειι-
κό µαγνήσιο. Η αυξανόµενη ζήτη-
ση σε µαγνήσιο και ασβέστιο και η 
αυξανόµενη σηµασία του θείου στις 
καλλιέργειες οδήγησε στην ανάγκη 
για νέες στρατηγικές, προκειµένου 
η θρέψη των καλλιεργειών να είναι 
ολοκληρωµένη. 

 Η εφαρµογή του Polysulphate επι-
τρέπει στον παραγωγό µαζί µε το κά-
λιο να εφοδιάσει την καλλιέργεια και 
µε µαγνήσιο, ασβέστιο και θείο – όλα 
µε µια εφαρµογή. Με τον τρόπο αυτό 
έχουµε εξοικονόµιση εργατικών, µετα-
φορικών εξόδων και πιο απλή εφαρ-

µογή σε σχέση µε την εφαρµογή 3-4 
διαφορετικών λιπασµάτων. 

Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστι-
κό είναι ο µοναδικός ρυθµός διάλυσης 
αυτού του φυσικού κρυστάλλου, καθώς 
γίνεται σταδιακή απελευθέρωση των 
θρεπτικών στοιχείων. Στο Polysulphate 
έχει βρεθεί ότι το θείο απελευθερώνε-
ται σταδιακά, τόσο ώστε να καλύπτει 
τις ανάγκες των φυτών στο µεγαλύτε-
ρο µέρος της καλλιεργητικής περιό-
δου. Αυτό το ιδιαίτερο φυσικό χαρα-
κτηριστικό παρέχει συνεχή διαθεσιµό-
τητα θείου, αλλά και των άλλων θρε-
πτικών στοιχείων, στα φυτά. 

Με βάση τις µελέτες σας, σε ποιες 
κυρίως περιπτώσεις το Polysulphate 
δίνει θεαµατικά αποτελέσµατα;

Σε περιπτώσεις όπου το έδαφος έχει 
χαµηλή περιεκτικότητας σε κάλιο αλλά 
και σε δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία 
όπως θείο,µαγνήσιο και ασβέστιο, το 
Polysulphate αποτελεί ιδανική επιλο-
γή. Επίσης σε αµµώδη εδάφη ή εδάφη 
µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οργανι-
κή ουσία, η ανταπόκριση των καλλιερ-
γειών στο Polysulphate είναι µεγάλη. 

Στα διάφορα πειραµατικά που έχουν 
γίνει βλέπουµε ότι µε το Polysulphate 
πετυχαίνουµε όχι µόνο καλύτερη από-
δοση, αλλά και βελτίωση πολλών ποι-
οτικών χαρακτηριστικών, όπως η αντο-
χή των φυτών σε ασθένειες, µεγαλύτε-
ρο µέγεθος καρπών σε κηπευτικά και 

φρούτα, µεγαλύτερη περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνες στα σιτηρά και λαδιού 
σε ελαιούχους σπόρους. 

Θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε 
κάποιες καλλιέργειες οι οποίες 
το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη;

Είναι ένα ιδανικό λίπασµα για όλες 
τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα για ντο-
µάτα, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα, πι-
περιά, λάχανο, µπρόκολο, κουνουπί-
δι, πατάτα, όσπρια, µηδική και είδη για 
ενσίρωση. To Polysulphate δεν περιέ-
χει χλώριο και είναι ιδανικό ακόµα και 
για τα πιο ευαίσθητα είδη. Ως φυσικό 
προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη 
Βιολογική Γεωργία. Η υψηλή του πε-
ριεκτικότητα σε θείο έχει πολλά πλεο-
νεκτήµατα σε καλλιέργειες που έχουν 
ηψηλές ανάγκες σε αυτό το στοιχείο. 
Συγκεκριµένα στην ελαιοκράµβη αυ-
ξάνει την περιεκτικότητα σε λάδι, σε 
µηδική, φασόλια και άλλα ψυχανθή 
βελτιώνει τη δέσµευση του αζώτου α-
πό τα αζωτοβακτήρια. 

Γιατί κρίθηκε αναγκαίο η διαχείριση 
του Polysulphate να γίνει 
από ξεχωριστό επιχειρηµατικό 
σχήµα, όπως είναι εν προκειµένω 
η Fertilizerplus;

Στην ICL θέλαµε να δώσουµε ιδι-
αίτερη έµφαση σε αυτό το µοναδικό 
προϊόν. Καθώς αυτό απαιτεί γρήγορη 
και αποτελεσµατική δουλειά, που πε-
ριλαµβάνει την έρευνα µέσω των τµη-
µάτων R&D, την παραγωγή, την αλυ-
σίδα εφοδιασµού και το marketing, 
ήταν απαραίτητη η ενέργεια αυτή. 
∆εν σταµατάµε όµως εδώ. Με βάση το 
Polysulphate αναπτύσσουµε µια νέα 
σειρά προϊόντων τα κοκκώδη λιπάσµα-
τα ICL PKpluS και ICL PotashpluS, που 
περιέχουν 5 θρεπτικά στοιχεία (P, S, 
K, Mg και Ca), ενώ η γκάµα των προϊ-
όντων συνεχώς εµπλουτίζεται. 

Τι αντιπροσωπεύει ο τζίρος του 
Polysylphate στην παγκόσµια αγορά;

Όπως προανέφερα το Polysulphate 
είναι ένα νέο, µοναδικό προϊόν του 
οποίου αφενός η εµπορική του διά-
θεση ξεκίνησε το 2012 και αφετέρου 
δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχό του. Κα-
τόπιν τούτου, ανάλογα µε την περι-
οχή και τις ιδιαιτερότητες κάθε αγο-
ράς, το Polysulphate ανταγωνίζεται 
διάφορα προϊόντα, γι’ αυτό και είναι 
δύσκολο να µετρηθεί ακριβώς το µε-
ρίδιο της αγοράς. Γεγονός είναι ότι 
η αγορά του συνεχώς αυξάνεται και 
στόχος µας είναι το 2019 οι πωλή-
σεις να ξεπεράσουν τους 600.000 τό-
νους και το 2020 να φτάσουµε το 1 
εκατοµµύριο τόνους. 

Με βάση τα σηµερινά επίπεδα 
αξιοποίησης των ορυχείων ποιος 
είναι ο χρονικός ορίζοντας στον 
οποίο µπορεί να αποδίδει αυτή 
η φυσική πηγή; 
Εκτιµούµε ότι το ορυχείο έχει πε-
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ρίπου 1 δισεκατοµµύριο τόνους 
Polysulphate προς διάθεση.

Είναι η ανάγκη για πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον προϊόντα θρέψης 
που υπαγόρευσε αυτή την επένδυση 
ή υπάρχει και κάτι άλλο;

Οι ανάγκες της παγκόσµιας αγο-
ράς είναι εκείνες που µας ωθούν στο 
να προωθούµε, παράγουµε και να ε-
φευρίσκουµε νέα προϊόντα θρέψης 
που δίνουν λύσεις. Το εν λόγω προϊ-
όν δεν είναι µόνο φιλικό προς το πε-
ριβάλλον, αλλά: 

 είναι µοναδικό. ∆εν υπάρχει άλ-
λο στον κόσµο

 έχει χαµηλό ανθρακικό αποτύπωµα
 δεν περιέχει χλώριο, άρα είναι 

κατάλληλο και για τις πιο ευαίσθητες 
καλλιέργειες

 είναι από τη φύση του πλούσιο σε 
4 θρεπτικά στοιχεία άρα πιο εύχρηστο 
για τον τελικό χρήστη, καθώς µε ένα 
προϊόν µπορεί να συµβάλει στην αντι-
µετώπιση τροφοπενιών σε τέσσερα βα-
σικά θρεπτικά από τη βασική λίπανση 

 είναι σταδιακής αποδεσµευσης, 
άρα εφοδιάζει τα φυτά για µεγάλυτε-
ρο χρονικό διάστηµα µε τα θρεπτικά 
στοιχεία που περιέχει.

Αυτά είναι µερικά µόνο από τα ο-
φέλη του Polysulphate από την α-
πευθείας εφαρµογή του. 

Η δυναµική και τα οφέλη του εφό-
σον χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη 
για τη παραγωγή σύνθετων κοκκω-
δών λιπασµάτων είναι ακόµα περισ-
σότερα. Είναι προφανές νοµίζω ότι 
υπάρχουν πολλοί λόγοι και τα πολ-
λά οφέλη του Polysulphate που συ-
νετέλεσαν στην εν λόγω επένδυση. 
 
Βλέπετε να αλλάζει κάτι θεαµατικά 
στη λίπανση και θρέψη των φυτών 
τα επόµενα χρόνια; 

Όλοι οι παραγωγοί γνωρίζουν την 
άµεση και ισχυρή επίδραση που έχουν 
το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο 
στην απόδοση των καλλιεργειών και 
πώς αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται 
µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Α-
ντίστοιχα, µαθαίνουµε ότι και τα δευτε-
ρεύοντα θρεπτικά στοιχεία – ασβέστιο, 
µαγνήσιο και θείο – είναι επίσης άξια 
προσοχής. Οι ελλείψεις στα στοιχεία 
αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται σηµα-
ντικοί περιοριστικοί παράγοντες, ενώ η 
έλλειψη τους στο έδαφος προκαλεί ή-
δη αυξανόµενη ανησυχία για τα εντα-
τικά παραγωγικά συστήµατα.

Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα 
που εφαρµόστηκαν τα τελευταία 50 
χρόνια για τη µείωση της ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης και της όξινης βρο-
χής, είχαν σαν αποτέλεσµα την µει-
ωµένη εναπόθεση θείου. Στις µέρες 
µας, λοιπόν, αυτή η πηγή θείου δεν 
υπάρχει πια και οι αγρότες καλού-
νται να προσαρµόσουν τις εισροές 
της καλλιέργειας, ώστε να εφοδιάζε-
ται και µε το θείο που απαιτεί. 

Επίσης, εξίσου σηµαντική µε την α-

πόδοση είναι και η ποιότητα του πα-
ραγόµενου προϊόντος. Παράλληλα υ-
πάρχει σηµαντική πίεση στους αγρότες 
για συµµόρφωση σε περιβαλλοντικά 
µέτρα και πιο αποτελεσµατική διαχεί-
ριση των εισροών. Υπό το πρίσµα αυ-
τό, το Polysulphate, µε 4 θρεπτικά στοι-
χεία σε ένα προϊόν, καλύπτει τις ανά-
γκες αυτές. Σε ένα κόσµο όπου ο πλη-
θυσµός αυξάνεται και οι διατροφικές 
ανάγκες επίσης, το Polysulphate βο-
ηθά στην πιο αποτελεσµατική και αει-
φορική διαχείριση των καλλιεργειών.

Μήπως όσο πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον τόσο 
και ακριβότερο το λίπασµα;
Ο φυσικός τρόπος παραγωγής του 
Polysulphate, το καθιστά λίπασµα µε 
χαµηλό ανθρακικό αποτύπωµα. Πα-
ράλληλα όµως είναι πολύ οικονοµι-
κό, καθώς η παραγωγική του διαδι-
κασία δεν είναι χηµική, αλλά απλά ε-
ξορύσσεται, συνθλίβεται, γίνεται κο-
σκίνισµα και κατόπιν συσκευάζεται. 

Συµµερίζεστε την άποψη που θέλει 
τους αγρότες να ασφυκτιούν 
υπό την πίεση των «εξελιγµένων» 
ωστόσο ακριβών εισροών και των 
χαµηλών τιµών διάθεσης των 
αγροτικών προϊόντων;

Οι αγρότες υφίστανται πολλές πιέ-
σεις, από υψηλά κόστη εισροών, περι-
βαλλοντικά µέτρα και από τις χαµηλές 
τιµές των προϊόντων. Οι προηγµένες 
τεχνολογίες θα υιοθετηθούν µόνο ε-
άν πράγµατι κάνουν τη γεωργία πιο α-
ποτελεσµατική, µειώνοντας το κόστος 
παραγωγής και/ή αυξάνοντας την α-
πόδοση και την ποιότητα. 

Πολλές εταιρείες λένε ότι παρέχουν 
υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες για 
στήριξη των πελατών τους, αλλά λί-
γες πραγµατικά έχουν δικά τους κέ-
ντρα Έρευνας και Ανάπτυξης και α-

ναπτύσσουν προϊόντα µε τεχνολογίες. 
∆έσµευση µας είναι να δίνουµε λύσεις 
και να εκπαιδεύουµε συνεχώς όχι µό-
νο το δίκτυο µας αλλά τον τελικό χρή-
στη. Όσο τους εκπαιδεύουµε και εµ-
φυσούµε την έννοια της επένδυσης ε-
πί αποδόσει και τις αρχές της ορθολο-
γικής λίπανσης, συµβάλλουµε στην ε-
πίτευξη διάθεσης υψηλότερων τιµών 
των αγροτικών προϊόντων και τη βελ-
τίωση του εισοδήµατος του αγρότη.

Τον τελευταίο καιρό επικρατεί 
η εντύπωση ότι οδηγούµαστε 
σταδιακά σε… τρακτέρ χωρίς οδηγό 
και σε γεωργία χωρίς αγρότες. 
Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Πράγµατι πολλές υψηλής τεχνολο-
γίας και start-up εταιρείες ασχολού-
νται µε τη γεωργία και όντως νέες τε-
χνολογίες εφαρµόζονται συνεχώς ό-
πως drones, ροµποτική, αισθητήρες α-
κριβείας, κλπ. Παρόλα αυτά η λίπαν-
ση, ως παραδοσιακή τεχνική, εξακο-
λουθεί να έχει µεγάλη συµβολή στη 
δηµιουργία αειφορικών συστηµάτων 
παραγωγής τροφίµων. Για παράδειγ-
µα, η σωστή εφαρµογή των λιπασµά-
των έχει θεµελιώδη ρόλο στη µάχη για 
την κλιµατική αλλαγή. Τα λιπάσµατα 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα των 
διαθέσιµων καλλιεργήσιµων εκτάσε-
ων, βοηθούν στην αποφυγή αλλαγής 
χρήσης των εδαφών, µειώνοντας την 
πίεση στα δασικά συστήµατα. 

Όλες αυτές οι τεχνολογίες ανα-
πτύσσονται έτσι ώστε να είναι πιο 
εύκολη η συλλογή δεδοµένων για 
τον αγρότη. Στόχος είναι να έχει ο 
αγρότης όσο το δυνατόν περισσό-
τερα δεδοµένα για τις καλλιέργειες 
του ανά πάσα χρονική στιγµή όπου 
κι αν βρίσκεται, έτσι ώστε να λαµβά-
νει ορθές αποφάσεις για τον κατάλ-
ληλο χρόνο σποράς, τις εφαρµογές 
των λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, 
το πρόγραµµα άρδευσης. Ο απώτε-
ρος σκοπός είναι η ολοκληρωµένη 
διαχείριση της καλλιέργειας µε τέ-
τοιο τρόπο που θα αυξάνει την κερ-
δοφορία του αγρότη και θα µειώνει 
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Αποφάσεις που είναι καλύτερες α-
πό εκείνες που θα λαµβάνονταν µε τις 
παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές έ-
χουν τη προοπτική να ωθήσουν την α-
ποτελεσµατική χρήση των εισροών, να 
µειώσουν τα έξοδα εγκατάστασης και 
να ελαχιστοποιήσουν την περιβαντο-
λογική υποβάθµιση βελτιώνοντας πα-
ράλληλα την απόδοση και την ποιότη-
τα της καλλιέργειας.

Η ∆ρ. Patricia Imas είναι 
Γεωπόνος, απόφοιτος της 
Γεωπονικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου του Μπουένος 
Άιρες της Αργεντινής. 
Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό της 
δίπλωµα και έλαβε το ∆ιδακτορικό 
της από το Τµήµα Επιστήµης 
Εδάφους και Υδατικών Πόρων του 
Γεωπονικού Πανεπιστήµιου της 
Ιερουσαλήµ, στο Ισραήλ. 
Είναι η Chief Agronomist της ICL 
Fertilizers, ενός πολυεθνικού 
οργανισµού παραγωγής καλίου, 
φωσφόρου και ειδικών 
λιπασµάτων. Ασχολείται για πάνω 
από 25 χρόνια µε τον τοµέα της 
θρέψης των καλλιεργειών και η 
διεθνής της εµπειρία περιλαµβάνει 
ερευνητικά προγράµµατα και 
παροχή συµβολών θρέψης των 
καλλιεργιών σε παγκόσµο επίπεδο.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Η αγορά του Polysulphate συνεχώς αυξάνεται και 
στόχος µας είναι εντός του 2019 οι πωλήσεις του 
να ξεπεράσουν τους 600.000 τόνους και το 2020 
να φτάσουν το 1 εκατοµµύριο τόνους. 

Αύξηση πωλήσεων

Με βάση το Polysulphate αναπτύσσουµε µια νέα σειρά 
προϊόντων τα κοκκώδη λιπάσµατα ICL PKpluS και ICL 
PotashpluS, που περιέχουν 5 θρεπτικά στοιχεία, ενώ 
η γκάµα των προϊόντων συνεχώς εµπλουτίζεται. 

Το Polysulphate είναι ένα ιδανικό λίπασµα για όλες τις 
καλλιέργειες και ιδιαίτερα για ντοµάτα, καρπούζι, πεπόνι, 
φράουλα, πιπεριά, λάχανο, µπρόκολο, κουνουπίδι, 
πατάτα, όσπρια, µηδική και είδη για ενσίρωση.

Νέα προϊόντα

Κάλυψη 

Τo PolysulphateTM 

όπως και όλα τα προϊόντα 
της ICL διαθέτει 

στην ελληνική αγορά 
αποκλειστικά 

η εταιρεία 
Medilco Hellas SA  



Τα μοντέλα 
της Formula

Η Ολλανδία µετά από 
35 χρόνια µπαίνει και πάλι στο 
καλεντάρι των αγώνων της 
Formula 1, αλλά κάποιοι που 
στήριξαν την επιστροφή αυτή, δεν 
αρκούνται µόνο στο θέαµα που 
θα τους προσφέρουν τα 
µονοθέσια. Συγκεκριµένα, η 
κατάργηση της παρουσίας των 
µοντέλων ως µέρος του σόου που 
γίνεται κυρίως στην εκκίνηση και 
στην απονοµή των νικητών βρήκε 
αντίθετο τον Ολλανδό πολιτικό  
Roy van Aalst, ο οποίος 
προχώρησε, άκουσον-άκουσον, 
σε δηµόσιο κάλεσµα ώστε η FIA 
να επαναφέρει αυτό το θεσµό. 
«Τα κορίτσια της F1 έχουν την 
ίδια παράδοση, όπως και τα 
αυτοκίνητα. Ολος ο κόσµος αγαπά 
αυτό τον θεσµό και τουλάχιστον η 
PVV θα πρέπει να διασφαλίσει 
ότι για τον αγώνα που θα γίνει 
στην Ολλανδία θα αποκατασταθεί 
η παλιά της δόξα», δήλωσε 
συγκεκριµένα ο Ολλανδός.

  

Τα πολλά λεφτά 
κόβουν την όρεξη

Μπορεί η Παρί να έκανε γνωστό 
πρόσφατα πως προτίθεται να 
πουλήσει τον Νεϊµάρ, αυτό όµως 
δεν σηµαίνει πως θα το κάνει… 
κοψοχρονιά.
Σύµφωνα µε την «Parisien», η 
διοίκηση των Παριζιάνων θέλει 
300 εκατοµµύρια ευρώ, 
προκειµένου να δώσει τη 
συγκατάθεσή της στην 
παραχώρηση του Βραζιλιάνου 
αυτό το καλοκαίρι. Το ενδιαφέρον 
της Μπαρτσελόνα για τον Νεϊµάρ 
έχει γίνει έντονο, αλλά ίσως τώρα 
να της κόπηκε η όρεξη.  

    Είδος υπο εξαφάνιση 
θα αποτελέσουν, λένε οι ροδα-
κινοπαραγωγοί Πέλλας και Η-

µαθίας, σε µία τριετία οι αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή µε τα επιτραπέζια να έχουν πέσει 
στα 15 λεπτά. Ακούστηκε δε από παραγω-
γούς ότι καραδοκούν ρουµάνικα στέκια 
για να πάρουν τη σοδειά τους στα 10 λε-
πτά!    Στην ευρεία πάντως σύσκεψη 
στην πλατεία, ο Σταύρος τους υποσχέθηκε 
δια της...εθνικής οδού (η κοινοτική παρα-
κάµφθηκε) πλαίσιο (πού θα περάσει κι από 
ποιόν;) κρατικών ενισχύσεων µε αγοραστή 
της παραγωγής το κράτος, που θα αναλαµ-
βάνει να διαθέτει το προϊόν σε ευπαθείς ο-
µάδες.      Να βρεθεί τρόπος, η τιµή 
να µην γίνεται λάσπη, όπως έγινε µε τα 
εσπεριδοειδή (λεµόνια πλέον µόνο Αργε-
ντινής), δεν υπάρχει; Μάλλον όχι, γιατί 
τώρα εκλογές γαρ, τέτοιου είδους εξαγ-
γελίες αφού δεν εγγράφονται πουθενά 
δεν κοστίζουν και τίποτα. Το θέµα είναι 
ότι µε τούτα και µε κείνα, στη Βάθη σε λί-
γο θα υπάρχει υπουργός άνευ χαρτοφυ-
λακίου...      Τώρα και το πλαίσιο για 
τις ∆ιεπαγγελµατικές που πέρασε όπως- ό-
πως ο Σταύρος, θα έχουµε εφόσον ευοδω-
θεί να πούµε ή µάλλον να γράψουµε πολ-
λά. Γιατί µόνο win-win δεν φαίνεται να εί-

ναι ως τώρα οι σχέσεις των παραγωγών µε 
τη βιοµηχανία και το εµπόριο.     Α-
λήθεια, γιατί πάτωσε εν τη γενέσει της η 
ρύθµιση για εξόφληση στις 60 ηµέρες; Ως 
εκ τούτου µία ακόµη παράταση για την 
καταχώρηση των νωπών και ευαλλοίω-
των ως το Σεπτέµβρη. Μέχρι τότε βέβαια 
άλλοι θα κρατάνε τα κλειδιά. Οι φοροτέ-
χνες πάντως τα έλεγαν από καιρό.   

  «Γνώριζε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή πιά-
στηκε στον ύπνο;» ρωτάει η Αραµπατζή για 
το φλέγον θέµα της εξωτερικής σύγκλισης 
των αγροτικών επιδοτήσεων, που όπως λέ-
ει άφησε εν αγνοία της (;;;) προσθήκη, «τα-
φόπλακα» για την ελληνική γεωργία, την 
ώρα που βρισκόµαστε στην τελική ευθεία 
των διαπραγµατεύσεων για τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό του 2021-2027.     Ο 
γενικός Χάρι δεν ανησυχεί µόνο γι’ αυτό, 
αλλά και για αλλά «ανοικτά» σηµεία που 
χρήζουν περαιτέρω συζήτησης, όπως η 
διαχείριση των µικροκαλλιεργητών και 
η εξαίρεση τους από τους ελέγχους της 
αιρεσιµότητας.     Κι ενώ τα δύσκο-
λα για την ΚΑΠ είναι µπροστά και ενόσω το 
χαλάζι πέφτει σε µέγεθος µπαλάκι γκολφ, 
βουλευτές και πολιτευτές περιοδεύουν σε 
αµαξοστάσια, γραφεία ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και 
πίνουν καφέδες και τσίπουρα υποσχόµε-
νοι αλληλεγγύη και προσλήψεις.  O ΓΥΛΟΣ

Το πάει σοβαρά
H Vicon στοχεύει στο να έχει µία 
σοβαρή παρουσία στον τοµέα των 
συρόµενων ψεκαστικών, προσφέροντας 
δύο µοντέλα τελευταίας τεχνολογίας. 
Πρόκειται για το 3.000 λίτρων 
iXtrack Τ3 και την έκδοση των 4.000 
λίτρων για µεγαλύτερων απαιτήσεων 
εκµεταλλεύσεις, την οποία και 
δοκιµάζουµε στο Profi Ιουλίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Επιχείρηση
κοντά χέρια 

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

ΣΙΛΟ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΗΣ SUZANNE BERTON
Ο Καναδάς είναι από τους µεγαλύτερους παραγωγούς σιτηρών παγκοσµίως, οπότε είναι επόµενο η Καναδή ζωγράφος Suzanne Berton 
να εµπνέεται από τα απέραντα χρυσά χωράφια στο Οντάριο. Παράλληλα, έξι σιλό στέκουν για να υποδεχθούν την παραγωγή.  
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Ως και 60% έπεσε η τιµή στο υπαίθριο 
πεπόνι µέσα σε 15 µέρες, καθώς µπαί-
νουν στην αγορά και οι οψιµότερες πα-
ραγωγές. Στα 40 λεπτά το κιλό πωλεί-
ται πλέον από τον παραγωγό το πεπό-
νι, ενώ δύο εβδοµάδες πριν η τιµή άγ-
γιζε το 1 ευρώ. Ο άστατος καιρός κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης της καλλιέρ-
γειας, µείωσε την παραγόµενη ποσότη-
τα στις πρώιµες σοδειές της δυτικής Πε-
λοποννήσου, καθώς αντιµετωπίστηκαν 
αρκετά προβλήµατα µε ασθένειες, κυ-

ρίως µύκητες που µε τις βροχές και την 
αυξηµένη υγρασία βρήκαν πρόσφορο 
έδαφος και προσέβαλλαν µεγάλο αριθ-
µό καλλιεργειών. 

Όπως εξηγεί ο ∆ηµήτρης Ζαβός, ε-
πιχειρηµατίας στον τοµέα των γεωργι-
κών φαρµάκων µε έδρα την Αρχαία Ο-
λυµπία, τώρα η παραγωγή σε Ηλεία και 
Αχαΐα βαίνει καλώς, έχουν χαθεί όµως 
πια οι υψηλές τιµές της πρώιµης παρα-
γωγής, καθώς Βόρεια Ελλάδα και Τρί-
καλα µπαίνουν στην αγορά.  

Tα όψιµα πεπόνια έκοψαν την τιµή
 Στα 40 λεπτά από 1 ευρώ έφτασε η τιµή, λόγω της αυξηµένης προσφοράς 

 Η καλλιέργεια βαίνει καλώς στη Δυτική Ελλάδα, χάθηκε πλέον η πρωιµότητα
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Χ
ρηµατιστηριακά, είχαµε ανοδική α-
ντίδραση στο βαµβάκι πιάνοντας τα 
υψηλά διµήνου, καθώς ο Τραµπ α-
νακοίνωσε πως θα βρεθεί µε τον Κι-

νέζο οµόλογο του στη συνάντηση των G-20, δί-
νοντας την εντύπωση πως θα συνεχιστούν οι 
διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη λήξη του εµπο-
ρικού πολέµου. Παράλληλα στη φυσική αγορά 
τα κλωστήρια είναι δραστήρια, στηρίζοντας τις 
χρηµατιστηριακές τιµές. Στην αγορά µας, λόγω 
και της αργίας του Αγίου Πνεύµατος ήταν σχε-
τικά ήσυχα. Οι εµπορικοί οίκοι είναι διατεθει-
µένοι να πληρώσουν γύρω στα 3,5 σεντς ανά 
λίµπρα πριµ επί του χρηµατιστηρίου και οι εκ-
κοκκιστές επιλεκτικά δίνουν κάποιες ποσότητες. 

  Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι καθυ-
στερήσεις στις σπορές καλαµποκιού, σόγιας 
και µαλακού σίτου (χειµερινές ποικιλίες) έφε-
ραν ένα µικρό ράλι, το οποίο δείχνει ότι έπιασε 
την κορυφή του, καθώς ακολούθησαν ρευστο-
ποιήσεις προς αποκόµιση κερδών και µικρή δι-
όρθωση. Στην αγορά µας άρχισαν να κυκλοφο-
ρούν και κάποια µεταβροχικά σιτάρια, µε χαµη-
λότερα υαλώδη. Γενικότερα η εικόνα είναι θετι-
κή αναφορικά µε τη Θεσσαλία, ενώ για τη Μα-
κεδονία θα ξέρουµε τις επόµενες εβδοµάδες. 
Για τιµές παραγωγού ακούγονται επίπεδα πε-
ρί τα 19 λεπτά το κιλό για τα ποιοτικά σιτάρια.

  Ανέβηκαν οι τιµές στις δηµοπρασίες αγ-
γουριού στην Κρήτη, κυρίως λόγω καιρού, µε 
τους υπεύθυνους στο Αγροδίκτυο ΑΕ από την 
Ιεράπετρα να αναφέρουν πως από τα 14 λεπτά 
που πωλούνταν κατά µέσο όρο στις 10 Ιουνί-
ου το αγγούρι Κνωσσού Α, στις 19 του µήνα έ-
φτασε τα 18 λεπτά το κιλό. Παρόµοια εικόνα 
σχηµατίζεται και στο αγγούρι εσωτερικού, που 
από τα 18 λεπτά έφτασε στα 21 λεπτά το κιλό. 

Υψηλά στο βαμβάκι 
αναμονή στο σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/05 21/05 06/06 10/06 18/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

365,18
348,46346,55

311,72

Απρίλιος
Έως και 1,8 ευρώ το κιλό στο 

χωράφι είχε απολαύσει η υπερ-
πρώιµη παραγωγή που µπήκε 
στην αγορά αρχές Απριλίου

Ζήτηση 
Η µειωµένη ζήτηση στην 
εγχώρια αγορά έχει οδη-

γήσει σε αναζήτηση αγορα-
στών στα Βαλκάνια

Παραγωγή
Αναµένονται στις 6.000 µε 7.000 
στρέµµατα από την Καρδίτσα και 

τα Τρίκαλα, µε την «ευλογία» 
των καιρικών συνθηκών

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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323,70
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2,14
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866,40
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79,42
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2,15

332,80

878,60
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97,03
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65.32

2,15

332,40

901,00

16,30

81,80

108,55
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

223 223 223

225 225 225

177 177

180 181 181 182

Τιμή παραγωγού 
στο υπαίθριο 
πεπόνι (ευρώ το κιλό)

4 Ιουνίου 1 ευρώ

20 Ιουνίου 0,4 ευρώ
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ανοδική αντίδραση στο βαµβάκι ενόψει της συνάντησης των G-20 
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ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Tα κλωστήρια προσπαθούν να 
προαγοράσουν ποσότητες νέας 
σοδειάς, ενώ θετικά επιδρά και η µικρή 
καθυστέρηση της αµερικανικής σοδιάς.

Στα σκληρά στάρια, η λίστα της Φότζια 
για τη νέα σοδειά δεν έχει ακόµα 
ανακοινωθεί αφού ο αλωνισµός 
βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο.

Βήµα βήµα ανεβαίνει η τιµή του 
καλαµποκιού στη λίστα της Φότζια, 
µε µικρές αυξήσεις να σηµειώνονται 
ανά δυο εβδοµάδες περίπου.

Αµετάβλητη η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, το οποίο δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης στα 
επίπεδα αυτά στη Γερµανία.

Οι  εξελίξεις των τελευταίων 
εβδοµάδων στην Ιβηρική έδωσαν µια 
µικρή ώθηση στην τιµή του έξτρα 
παρθένου το οποίο σκαρφάλωσε 20 
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λεπτά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όλο και περισσότεροι συνεταιρισµοί 
επενδύουν στην γραµµή άµυνας στο 
σκληρό σιτάρι, σε µια περίοδο που οι 
έµποροι επιχειρούν να επιβάλουν 
τους δικούς τους ρυθµούς στο παι-
χνίδι της αγοράς, µε την λογική των 
ανοιχτών τιµών. Έτσι, στον δρόµο του 
Νικήτα Πρίντζου και της ΕΑΣ Βόλου, 
θα επιχειρήσει µια δυναµική παρέµ-
βαση και ο ΑΣ Πλατυκάµπου, µε τον 
πρόεδρό του Γιάννη Κουκούτση, να 
έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο συνε-
ταιρισµός θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο 
που έθεσε πέρυσι, όταν αγόρασε κατά 
µέσο όρο µε 21 λεπτά σιτάρι συγκε-
ντρώνοντας περί τους 8.000 τόνους. 

Την ίδια στιγµή, όπως έγινε γνω-
στό ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Χάλ-
κης αναµένεται να κινηθεί κοντά στο 
20,5, ενώ πέρυσι αγόρασε µε 21,5 λε-
πτά 2.500 τόνους. Οµοίως και ο ΑΣ 
Νίκαιας «Προµηθέας», αναµένεται να 
ακολουθήσει το παράδειγµα των υ-

πόλοιπων συνεταιρισµών, ενώ αξίζει 
να σηµειωθεί πως τα αποθέµατά του 
για φέτος έχουν εξαντληθεί. 

Από την άλλη, η αγορά πιέζει στην 
λογική των ανοιχτών τιµών. Έτσι, ό-
σοι πιέζονται οικονοµικά, υποχρεώ-
νονται να παραδώσουν µε το γνωστό 
µοτίβο των ανοιχτών τιµών, προκα-
ταβολή 10 ή 15 λεπτά και την υπό-
σχεση αποπληρωµής στο κλείσιµο 
στα επίπεδα στα οποία θα κινείται 
εκείνο το διάστηµα η αγορά. ∆εδο-
µένου ότι οι τιµές παραγωγού δεν 
έχουν διαµορφωθεί ακόµα, αρκε-
τοί είναι αυτοί που έχουν αποφα-
σίσει να κρατήσουν στις αποθήκες 
τη σοδειά τους, ενώ από µεσίτες κυ-
κλοφορεί η φήµη των 19 λεπτών το 
κιλό για τα ποιοτικά σιτάρια, χωρίς 
ωστόσο να έχει τιµολογηθεί µέχρι 
στιγµής κάτι.

Η γενική εικόνα πάντως είναι θε-
τική σχετικά µε τις ποιότητες και τις 
αποδόσεις ενώ µια καλύτερη εκτί-
µηση της φετινής σοδειάς θα είναι 
δυνατή εφόσον προχωρήσουν τα α-

λώνια και στη Μακεδονία. 
Η τιµή που δίνουν οι Μύλοι Λού-

λη στα συµβόλαια τους είναι στα 20 
λεπτά ανά κιλό και ακούγεται  πως 
την τιµή µε αγορές εκτός συµβολαί-
ων την διαµορφώνει η εν λόγω επι-
χείρηση. Ωστόσο δεν έχει ακουστεί 
ακόµα κάτι από εκεί. Την ίδια στιγ-
µή, και άλλοι µεγάλοι έµποροι κρα-
τούν τα χαρτιά τους κλειστά.

Από την άλλη, η Barilla θα ακο-
λουθήσει την πολιτική που είχε και 
πέρυσι, η οποία δίνει µια ελάχιστη 
εγγυηµένη τιµή στα 20 λεπτά για ε-
πίπεδο ποιότητας 13,5% πρωτεΐνη 
και 21 λεπτά για πρωτεΐνη στο 14%.

Με πολλές εκδοχές η αγορά στο σκληρό
 Oι συνεταιρισµοί Νίκαιας, Πλατύκαµπου και Χάλκης στα βήµατα της Ένωσης Βόλου 
 Mε προκαταβολή 10-15 λεπτά και αόριστες υποσχέσεις κινείται το ελεύθερο εµπόριο

Αν και οι τιµές παρέµειναν 
σταθερές την προηγούµενη 
εβδοµάδα, στα 195 δολάρια 
ανά τόνο FOB, οι τιµές του 
σιταριού της Ρωσίας 
αναµένεται να ανεβούν 
σηµαντικά το προσεχές 
διάστηµα, καιρού 
επιτρέποντος.
Ειδικότερα, η παρατεταµένη 
περίοδος ξηρασίας στο 
ευρωπαϊκό τµήµα της 
Ρωσίας, προκαλεί ανησυχίες 
για την πορεία της 
καλλιέργειας, αφού οι 
καιρικές συνθήκες είναι 
πολύ πιο έντονες από το 
συνηθισµένο. Ήδη τα 
συµβόλαια Ιουλίου 
διαπραγµατεύονται µε συν 1 
δολάριο ανά τόνο, ενώ την 
ίδια ώρα η αγορά πλέον 
παρακολουθεί µε µεγάλο 
ενδιαφέρον τα δελτία 
καιρού σε Ουκρανία και 
Ρωσία, τα οποία µάλιστα 
κάνουν λόγο για συνέχιση 
της ξηρασίας για 
τουλάχιστον δυο 
εβδοµάδες ακόµα.  

ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ
ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 

Μία µικρή ανακοίνωση του προέδρου Τραµπ στα 
κοινωνικά δίκτυα ήταν αρκετή για να δώσει έναν τόνο 
αισιοδοξίας στο γνωστό θέµα του εµπορικού πολέµου 
ΗΠΑ και Κίνας. Συγκεκριµένα φαίνεται πως θα υπάρξει 
συνάντηση των δύο προέδρων την επόµενη εβδοµάδα 
ενόψει της συνάντησης των G-20, ώστε να 
επανεκκινηθούν οι διαπραγµατεύσεις. Φυσικά αυτά τα 
νέα, σε συνδυασµό µε την οψιµότητα της αµερικανικής 
σοδειάς, προκάλεσε την ανοδική αντίδραση του 
χρηµατιστηρίου από τα χαµηλά των 65 σεντς ανά 
λίµπρα. Παράλληλα, τα κλωστήρια είναι δραστήρια και 
προσπαθούν να προαγοράσουν ποσότητες νέας σοδειάς. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι προπωλήσεις συνεχίζονται µεν αλλά µε πιο αργούς 
ρυθµούς. Μεσολάβησε και το τριήµερο του Αγίου 
Πνεύµατος, όπου παραδοσιακά οι διαπραγµατεύσεις 
αναβάλλονται για αργότερα. Κάποιοι εµπορικοί οίκοι είναι 
εν δυνάµει αγοραστές, χωρίς όµως να βιάζονται να 
αυξήσουν τη θέση τους στο ελληνικό βαµβάκι και είναι 
διατεθειµένοι να πληρώσουν γύρω στα 3,5 σεντς ανά 
λίµπρα πριµ επί του χρηµατιστηρίου. Παράλληλα οι 
εκκοκκιστές προσπαθούν να τραβήξουν την βάση (πριµ) 
επί των χρηµατιστηριακών τιµών ψηλότερα, χωρίς όµως 
ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς στην παγκόσµια αγορά 
εξακολουθούν να υπάρχουν ανταγωνιστικότερες σοδειές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆εν έχουν γίνει ακόµα τιµολογήσεις 
για το σκληρό σιτάρι στα αλώνια. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  Οι πρώτοι υπολογισµοί 

δείχνουν µια µείωση της 

παραγωγής κοντά στο 

3%, παρά τις αυξηµένες 

αποδόσεις

Συνεδρίαση 18/6/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '19 65,32 -O,31

Δεκέμβριος '19 66,82 +0,40

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

∆ευτέρα
17/06

Παρασκευή
14/06

Τετάρτη
12/06

Τρίτη
18/06

Πέµπτη
13/06

67

66,8

66,4

66,2

66

65,8

65,4

65,2

06/05/2019 68.64
06/06/2019 68.59
06/07/2019 65.59
06/10/2019 65.99
06/11/2019 65.65
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ικανοποίηση στους παραγω-
γούς φέρνει η µικρή αύξηση 
που σηµειώθηκε στην τιµή του 
καρπουζιού, καθώς πλέον τα 
µακρόστενα καρπούζια, οι βα-
ρέλες, πωλούνται γύρω στα 30 
λεπτά το κιλό στο χωράφι, µε τα 
στρογγυλά να κυµαίνονται περί 
τα 23 λεπτά. Η άνοδος της θερ-
µοκρασίας στην Ευρώπη, σύµ-
φωνα µε τον Παναγιώτη Πασ-
σά, παραγωγό καρπουζιού από 
την Αµαλιάδα Ηλείας, είναι ο 
βασικός παράγοντας που οδή-
γησε στην αύξηση αυτή, καθώς 
αποτελούσε και το λόγο των µέ-
χρι τώρα συνεχών µειώσεων. 

«Το καρπούζι θέλει ήλιο για 
να φαγωθεί», αναφέρει χαρακτη-

ριστικά ο Παναγιώτης Πασσάς. 
Στις 4 Ιουνίου, αφού ήδη είχε 

περάσει η περίοδος των υπερ-
πρώιµων, κατά την οποία οι βα-
ρέλες έπιαναν έως και 50 λεπτά 
και 45 λεπτά τα στρογγυλά, η 
τιµή είχε διαµορφωθεί στα 45 
και 40 λεπτά το κιλό αντίστοι-
χα. Σε αυτό το µοτίβο αναµενό-

ταν να συνεχιστεί η πορεία των 
πωλήσεων και των εξαγωγών, 
η καθυστέρηση όµως της ανό-
δου της θερµοκρασίας σε χώ-
ρες στων οποίων τις αγορές α-
πευθύνονται οι Έλληνες εξαγω-
γείς, δεν επέτρεψαν την αύξη-
ση της ζήτησης. Αυτό, σε συν-
δυασµό µε καύσωνες στη δυτι-
κή Ελλάδα που προκάλεσαν α-
πότοµη µαζική ωρίµανση πολ-
λών καρπουζιών, συµπίεση δη-
λαδή της παραγωγής και µαζι-
κή διάθεσή τους στην αγορά, 
βούλιαξαν την τιµή στα 25 λε-
πτά για τις βαρέλες και στα 20 
λεπτά για το στρογγυλό καρ-
πούζι. Ευτυχώς δεν κράτησε 
πολύ η κατάσταση, µε τη θετι-
κή πορεία στη ζήτηση από το 
εξωτερικό να επιτρέπει µια µι-
κρή προς το παρόν, αλλά διό-
λου ευκαταφρόνητη αύξηση.

Η καλοκαιρία στην Ευρώπη έβαλε στοπ
στη βουτιά της τιµής του καρπουζιού 
Η ζήτηση έφερε στα 30 λεπτά τις βαρέλες και στα 23 λεπτά τα στρογγυλά 

ΜΙΚΡΗ ΠΙΕΣΗ 
Αρχές Ιουνίου ο καύσωνας 

στη δυτική Ελλάδα προκάλεσε 

απότοµη µαζική ωρίµανση και 

διάθεση στην αγορά, µε τιµή 

στα 25 λεπτά για τις βαρέλες

ΤΙΜΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ 2019 
(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ) 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ

32

20

25

23

30

45

12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΒΑΡΕΛΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

20

32
25

Η 
εικόνα στη Θεσσαλία είναι 
ενθαρρυντική για αποδό-
σεις και ποιότητες του σκλη-
ρού σίτου. Βέβαια µετά τις 

βροχές υπάρχουν πλέον και χαµηλό-
τερα υαλώδη στην αγορά. Σχετικά µε 
πωλήσεις δεν έχει ακουστεί κάτι στον 

τοµέα της ε-
ξαγωγής, ε-
νώ στο εσω-
τερικό φυσικά 
οι µεγάλοι α-
γοραστές πα-

ραλαµβάνουν σιτάρια. Τιµές παραγω-
γού δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί. 

Κάποιες δουλειές από Σικελία έγι-
ναν περίπου στα 240 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε µύλους της Νότιας Ι-
ταλίας, ενώ στη Γαλλία οι τιµές για 
σκληρά παραδοτέα σε γαλλικό λιµά-
νι κυµαίνονται στα 223 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΠΟΥΣΑ Η ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Ντοµάτες Πολωνίας υδροπονικής καλλιέργειας θα πέσουν στην ελληνική αγορά για να καλύψουν το κενό που προκαλεί η καθυστερηµένη έναρξη 
της φετινής συγκοµιδής λόγω του βροχερού και κρύου διµήνου Μαΐου-Ιουνίου αφενός και οι µειωµένες εκτάσεις της καλλιέργειας αφετέρου.  

Οι ενδείξεις για την παραγωγή βιοµηχανικής ντοµά-
τας του έτους 2019 δείχνουν µια µικρή αύξηση, η ο-
ποία ωστόσο δεν θα µπορέσει να καλύψει το σύνολο 
της ζήτησης, µε αποτέλεσµα η αγορά να παρουσιάσει 
ελλείψει καθώς θα πλησιάζει τη συγκοµιδή του 2020. 
Το παραπάνω στοιχείο προκύπτει από το συνέδριο 
του tomatonews.com προ ολίγων ηµερών, στο οποίο 
ο διευθυντής του ιστοτόπου Μάρτιν Στίλγουελ παρου-
σίασε τις εκτιµήσεις για την εµπορική περίοδο 2019. 

«Όσον αφορά τη βιοµηχανική ντοµάτα για το 2019, 
φαίνεται ότι οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες: εάν η κα-

τανάλωση είναι λίγο κάτω από τους 38 εκατ. τόνους 
και η παραγωγή  περίπου 37 εκατ. τόνους, η αγορά 
θα πιεστεί από άποψη προσφοράς, όµως µεσοπρόθε-
σµα», ανέφερε. Μάλιστα, όπως εξήγησε ο ίδιος, αυ-
τή η ασυµµετρία ως προς την προσφορά πρώτης ύλης 
και κατανάλωσης, δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει 
σε φαινόµενα που σηµειώθηκαν το 2008, αφού η έλ-
λειψη θα είναι µικρή. Έτσι, αντί τα αποθέµατα της βι-
οµηχανίας να φτάσουν ως τα τέλη του Σεπτεµβρίου 
του επόµενου έτους, αναµένεται να εξαντληθούν πε-
ρί τα τέλη Αυγούστου ή λίγες εβδοµάδες νωρίτερα. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, κάτι τέτοιο αναµένεται να α-
ποδειχθεί θετικό για τη βιοµηχανία επεξεργασίας, α-
φού συνήθως τα αποθέµατα βαραίνουν την αγορά, ε-
νώ τώρα αναµένεται να επέλθει µια σχετική ισορροπία. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

«ΤΣΙΜΕΝΤΟ» χαρακτηρίζουν οι εισα-
γωγείς τις ντοµάτες που καταφθά-
νουν από την Πολωνία για να καλυ-
φθεί το κενό που αφήνει στην εσω-
τερική αγορά η εγχώρια παραγωγή. 
Όπως εξηγούν, οι εν λόγω  ντοµάτες 
εξασφαλίζουν µεγάλη διάρκεια ζω-
ής, αφού αντέχουν έως και 15 µέρες 
µετά τη συγκοµιδή. Σηµαντικές πο-

σότητες ελληνικής υπαίθριας ντο-
µάτας αναµένονται µετά τη δεύτε-
ρη εβδοµάδα του Αυγούστου, αφού 
ο βροχερός και κρύος Μάιος και Ι-
ούνιος καθυστέρησαν την ανάπτυ-
ξη των φυτών. Έτσι, µε την τουριστι-
κή περίοδο στο κόκκινο, όσοι Έλλη-
νες παραγωγοί εξασφαλίσουν ποι-
οτικό προϊόν, θα πληρωθούν καλά.     

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ των καλλιεργούµε-
νων εκτάσεων σε χώρες της Κεντρι-
κής Ευρώπης και την Ισπανία εντοπί-
ζει η οµάδα εργασίας για τη ντοµάτα 
της Οµάδας Πολιτικού ∆ιαλόγου για 
τα Κηπευτικά και το Ελαιόλαδο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ιταλία, 
η συνολική παραγωγή ντοµάτας α-

ναµένεται να φτάσει τους 605.000 
τόνους, σύµφωνα µε έκθεση της ο-
µάδας εργασίας. Στην Ολλανδία, ό-
που η παραγωγή ενδέχεται να ξεπε-
ράσει τους 765.000 τόνους, έχει αυ-
ξηθεί σηµαντικά τα τελευταία πέντε 
χρόνια, περί το 33%, ενώ δίνεται έµ-
φαση σε ειδικές ποικιλίες. 

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ τις ευρωπαϊκές εισα-
γωγές, η οµάδα εργασίας για τη ντο-
µάτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α-
ναµένει ότι η παραγωγή στο Μαρό-
κο φέτος θα ανέλθει σε 815.000 τό-
νους, αύξηση κατά 1% σε σχέση µε 
τους 806.000 τόνους της προηγού-

µενης περιόδου, µε σηµαντικές πο-
σότητες να κατευθύνονται στην ΕΕ. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνει η χώρα της 
Βορείου Αφρικής σε ειδικές ποικιλί-
ες ντοµάτας που έχουν ζήτηση στη 
γηραιά ήπειρο, µε το 24% των εκτά-
σεων να περιλαµβάνει ντοµατίνια. 

ΕΛΑΦΡΑ µείωση σε όλες τις περιοχές 
θα παρουσιάσουν φέτος οι καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις υπαίθριας ντοµά-
τας, ενώ η Tuta Absoluta, καθιστά 
την καλλιέργεια απαγορευτική για 
ευκαιριακούς παραγωγούς, εντεί-
νοντας την τάση αποχώρησης που 
εµφανίζεται εδώ και µερικά χρόνια. 
Σε συνδυασµό µε τις τιµές, φαίνεται 

πως µόνο σοβαροί και µεγάλοι πα-
ραγωγοί επιµένουν στην υπαίθρια 
ντοµάτα. Ειδικότερα, περίπου 7.350 
στρέµµατα θα καλλιεργηθούν στις 
βασικές παραγωγές περιοχές της χώ-
ρας σε Πελοπόννησο και Μακεδο-
νία. Σηµειωτέον ότι από τη βδοµά-
δα µετά το Πάσχα οι τιµές είναι χα-
µηλές και η απορρόφηση δύσκολη.

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, οι εκτιµήσεις για τη 
φετινή καλοκαιρινή εκστρατεία κά-
νουν λόγο για συγκοµιδή περί τους 
650.000 τόνους από περίπου 82.000 
στρέµµατα θερµοκηπιακής και υπαί-
θριας καλλιέργειας. Λίγο ανατολι-
κότερα, στη Γαλλία, οι εκτάσεις µε 
ντοµάτα δεν ξεπερνούν τα 21.310 

στρέµµατα, από τα οποία αναµένο-
νται περίπου 526.845 τόνοι. Στο Βέλ-
γιο, αντίστοιχα, η έκταση που αφιε-
ρώθηκε στην παραγωγή ανήλθε σε 
5.110 στρέµµατα. Αξιοσηµείωτη εί-
ναι πάντως η αύξηση των εισαγω-
γών ντοµάτας από την Τουρκία µε 
107.799 τόνους πέρυσι. 

ΤΟ 2018,  η Ολλανδία κατάφερε να 
αναδειχθεί ως ο κύριος προµηθευ-
τής της ΕΕ, µε 948.654 τόνους, ακο-
λουθούµενη από την Ισπανία, µε 
777.244 τόνους. Το Μαρόκο κατέ-
χει την τρίτη θέση, µε 547.584 τό-
νους, διαθέτοντας 450.757 τόνους 

στην αγορά της ΕΕ. Τη χειµερινή πε-
ρίοδο 2018-2019, σύµφωνα µε την 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια των 
τιµών σε όλες τις αγορές, ιδίως για 
στρογγυλές ντοµάτες την περίοδο 
µεταξύ Απριλίου και Σεπτεµβρίου.

ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
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Ντοµάτα Πολωνίας θα φάνε το καλοκαίρι στα νησιά



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Πειραιώς 
έχει θέσει ως στρατηγική επιλογή 

τη στήριξη της νεανικής 
επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό 
τοµέα και τη διευκόλυνση της εισόδου 
των νέων στον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, 
υποστηρίζει ως Χρυσός χορηγός το 
διαγωνισµό «Trophy-Τροφή Challenge», 
που υλοποιείται από το πρόγραµµα «Νέα 
Γεωργία για τη Νέα Γενιά» και µέγα 
δωρητή το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. 
Το πρόγραµµα τελεί υπό την 
καθοδήγηση του Πανεπιστηµίου 
Rutgers, σε συνεργασία µε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η: Τη µη διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση του 2018 
αποφάσισε, µεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση των µετόχων της. 
Παράλληλα, αποφάσισε και εξέλεξε 
οµόφωνα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρείας για την επόµενη εξαετία το 
οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα µε πρόεδρο 
και διευθύνουσα σύµβουλο την Ιουλία 
Λαζαρίδου και α’ αντιπρόεδρο και 
διευθύνοντα τον Γιώργο Ζάχαρη.

ΕUROBANK: H Eurobank δηµιουργεί 
το «Eurobank Digital Academy for 
Business», ένα κέντρο ψηφιακής 
γνώσης και δικτύωσης για ελληνικές 
επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν τον 
ψηφιακό τους µετασχηµατισµό ως 
προτεραιότητα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. Αρωγός, 
ένα δοµηµένο δίκτυο συνεργατών 
της, όπως Google, Isobar, Microsoft, 
Found.ation, Accenture και Growth. 

O σπαγκο...
...ραμμένος
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Top Movers
 Ευρώ  Μεταβολή %
ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,6000 +23,08%
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε.  0,3840 +20,00%
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2,1300 +14,52%
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0680 +11,48%
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,2680 +9,84%
FORTHNET Α.Ε. 0,1300 -19,75%
∆ΕΗ Α.Ε. 1,7680 -15,41%
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,6500 -9,72%
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2600 -5,80%
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,2960 -5,73%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.718,08 +0,81%
NASDAQ Comp  8.071,71 +1,07%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.484,15 +0,85%
Λονδίνο FTSE 100 7.450,22 +0,63%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12.423,93 +0,94%
Παρίσι CAC-40 5.559,44  +0,74%
Ζυρίχη SMI 10.038,61 + 0,65%
Τόκιο NIKKEI-225 21.462,86 +0,60%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 02.05.2018 
EKT Βασικό 0,00 26.04.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 25.01.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,5 01.04.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.05.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,73 10.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,18 09.05.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  09.05.2018

Ένα νέο πεδίο µάχης για τις χρηµατοπι-
στωτικές επιχειρήσεις παγκοσµίως αποτε-
λούν τα άτοµα µε κεφάλαια από 250.000 
έως 1 εκατ. δολαρίων, καθώς τα ελαττωµέ-
να περιθώρια τους ωθούν να αναζητήσουν 
πηγές πλούτου σε χαµηλότερα πεδία της 
κλίµακας. Περίπου 76 εκατ. άνθρωποι µε 
18 τρισ. δολάρια βρίσκονται σε αυτό το εύ-
ρος σήµερα και άλλα 4 εκατ. προστίθενται 
σε αυτή την οµάδα κάθε χρόνο, σύµφωνα 
µε έκθεση της Boston Consulting Group. 

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, 
όπως η UBS Group AG, η Morgan Stanley 
και η Bank of America Corp., έχουν επικε-
ντρώσει την επεκτατική τους πολιτική σε 
πελάτες µε ταχέως αναπτυσσόµενα περι-

ουσιακά στοιχεία. Η οµάδα των εύπορων 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 6,2% τα ε-
πόµενα πέντε χρόνια. Κι ενώ είναι πιο αρ-
γή από την αύξηση των δισεκατοµµυριού-
χων, ωστόσο είναι µεγαλύτερη από τη συ-
νολική αύξηση του παγκόσµιου πλούτου.

Στο µεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραµπ θεωρεί ότι έχει την εξουσία 
να καθαιρέσει τον πρόεδρο της αµερικα-
νικής οµοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας 
και να τον υποβιβάσει σε απλό µέλος του 
∆Σ, σύµφωνα µε πηγές του Bloomberg. Ο 
Τραµπ πιέζει τη Fed να µειώσει τα επιτόκιά 
της. Ήδη, η τράπεζα δήλωσε έτοιµη να α-
ντιµετωπίσει τους κινδύνους, µειώνοντας 
τα επιτόκιά της από τον Ιούλιο.

Στους «φτωχούς 
των πλουσίων» 

 Διαχειριστές κεφαλαίων στρέφονται σε εύπορους

 Με ξήλωμα του προέδρου της Fed απειλεί ο Τραμπ
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Θα καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής των 
πινάκων προσωπικού για τους εργάτες γης;

Ε
πανέρχοµαι για µία ακόµη φορά (και θα το 
κάνω µέχρις ότου κατανοήσουν το πρόβληµα 
στο υπουργείο Εργασίας), στο θέµα της ασφά-
λισης  των εργατών στις αγροτικές εργασίες.

Η δηµοσίευση της 39391/838/2018 απόφασης του 
υπουργείου Εργασίας, έγινε µε σκο-
πό να δώσει διευκρινήσεις και να «τα-
κτοποιήσει» τις εκκρεµότητες στην α-
σφάλιση των απασχολούµενων στις 
αγροτικές εργασίες. Φυσικά µόνο δι-
ευκρινήσεις δε δόθηκαν.

Το 2016 η υπουργός Έφη Αχτσιό-
γλου δήλωνε από το βήµα της Βου-
λής: «Θα δίνεται η δυνατότητα στην 
Επιθεώρηση εργασίας να διενεργεί 
καθολικό έλεγχο των εργασιών στον 
αγροτικό χώρο». Σύµφωνα µε το άρ-
θρο 74 του νόµου 4144/2013 που 
αντικατέστησε τα άρθρα 20 και 21 
του νόµου 3863/2010, υπάγονται 
υποχρεωτικά και οι απασχολούµε-
νοι ως εργάτες γης, εργασίες καλυ-
πτόµενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ 
και τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του 
νόµου 2639/1998. Σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, για τους απασχολούµε-
νους εργάτες γης που περιστασια-
κά παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως 

εργάτες γης, θα  πρέπει οι εργοδότες τους  να  υποβά-
λουν τον Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προσωπικού  χει-
ρόγραφα στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του Ο-
ΑΕ∆, µε την ένδειξη εκ περιτροπής εργασία. Τον πίνα-
κα αυτό   ο υπεύθυνος των επιδεικνύει στον έλεγχο.

ΠΕΦΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Στο διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από τότε, οι Επι-

θεωρητές Εργασίας (όπου υπάρχει η δυνατότητα από 
πλευράς προσωπικού) «επισκέπτο-
νται» τους παραγωγούς στα χωρά-
φια. ∆εν το λέω εγώ, αλλά τα κατά 
τόπους καταλογισµένα πρόστιµα α-

πό τους επιτόπιους ελέγχους στα χωράφια. 
Ο έλεγχος (είτε µικτό συνεργείο ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, Αστυνο-

µία κ.λπ), είτε το ΣΕΠΕ µόνο του, «πηδάει» το αυλάκι και 
µπαίνει στα χωράφι όπου βρίσκονται οι εργάτες γης. 

Ζητάνε τον χειρόγραφο πίνακα προσωπικού κι εφό-
σον δεν υπάρχει (σχεδόν ποτέ), αρχίζουν µετράνε κε-
φάλια και «κόβουν» 10χίλιαρα. Αν βρει τον αγρότη να 
απασχολεί για παράδειγµα 3 άτοµα χωρίς πίνακα προ-
σωπικού, αυτό θεωρείται αδήλωτη εργασία και πέφτει 
το πρόστιµο. Ακόµα και στην περίπτωση που τα εργό-
σηµα είναι προαγορασµένα, ισχύει το ίδιο. 

Οι συνδικαλιστές αγρότες, κάθε φορά που αποφα-
σίζουν να βγουν στους δρόµους να διεκδικήσουν, στα 
όποια αιτήµατα τους δεν έχουν συµπεριλάβει ποτέ αυ-
τό: την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής του χει-
ρόγραφου πίνακα προσωπικού (έχω πολλά ακόµη αι-
τήµατα που θα µπορούσαν να υποβάλλουν στην εκά-
στοτε ηγεσία των υπουργείων, αλλά …).

Α∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Η υποβολή του χειρόγραφου πίνακα προσωπικού 

για τους απασχολούµενους στα χωράφια εργάτες γης, 
είναι µία γελοία υποχρέωση, η οποία έχει ξεχαστεί 
και εκ των πραγµάτων είναι αδύνατο να γίνει σωστή 

χρήσης της, διότι:
Για να υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού, πρέπει να 

γνωρίζω τους εργάτες που θα απασχολήσω στο χωρά-
φι µου, πράγµα που πολλές φορές δεν είναι εφικτό, (ό-
ποιος από το υπουργείο Εργασίας έχει απορία, τον κα-
λώ να έρθει να του εξηγήσω από κοντά για το ανέφι-
κτο της υπόθεσης.  Ακόµα και στην περίπτωση που εί-
ναι στάνταρ οι εργάτες γης, είναι αδύνατο να προσδιο-
ρίσεις το χρόνο εργασίας. Αν δηλώσεις π.χ. ότι θα τους 
απασχολήσεις ∆ευτέρα – Παρασκευή 06:00-14:00 και 
την Τρίτη και Τετάρτη βρέξει, δεν θα πάνε µία-δύο µέ-
ρες στο χωράφι, αλλά θα πάνε Σάββατο-Κυριακή. Γιατί 
τα χωράφια κύριοι, δεν είναι κατάστηµα που ανοίγεις 
και κλείνεις την ώρα που εσύ επιθυµείς.

Έστω ότι υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού µε όλα 
τα στοιχεία. Εάν πάει το µικτό συνεργείο ελέγχου στο 
χωράφι και βρει να απασχολούνται εργάτες γης σε ω-
ράριο εκτός από αυτό που είναι δηλωµένο στον πίνακα 
προσωπικού, τότε το πρόστιµο πέφτει κατά πολύ: 1.500 
ευρώ ανά άτοµο. Τσάµπα πράµα δηλαδή.

Μακάρι το θέµα του πίνακα προσωπικού να ήταν αρ-
µοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα 
είχε ήδη λυθεί. ∆υστυχώς δεν είναι. 

Βρισκόµαστε στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές και 
µέχρι στιγµής παρατηρώ καθηµερινά, να δηµοσιεύο-
νται αποφάσεις από διάφορα υπουργεία. Το µόνο που 
χρειάζεται, είναι να κατανοήσει κάποιος το -για πολ-
λές φορές αναφερόµενο- θέµα του πίνακα προσωπι-
κού και να το λύσει. ∆υστυχώς το υπουργείο Εργασίας 
δείχνει να µην το κατανοεί ως πρόβληµα ή να µην έχει 
ασχοληθεί καθόλου. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος έχει ενηµερωθεί (παρότι 
δεν είναι της αρµοδιότητας του) και γνωρίζει από πρώ-
το χέρι το εν λόγω πρόβληµα, είναι ίσως ο µοναδικός 
που θα µπορούσε να το προωθήσει στο Εργασίας και 
να δώσει στους... εκεί κατοικοεδρεύοντες να καταλά-
βουν ότι πρέπει να καταργήσουν αυτή την ηλιθιότητα. 

Υπάρχουν πολλά θέµατα που έχουµε εντοπίσει αλ-
λά δεν έχει έννοια να τα αναφέρουµε. Ας λυθεί πρώτα 
το ένα και µετά βλέπουµε. 

Ωράριο
Τα χωράφια δεν είναι 

κατάστηµα που ανοίγεις 
και κλείνεις την ώρα 

που εσύ επιθυµείς

10χίλιαρα
Ο έλεγχος ζητά χειρό-
γραφο πίνακα προσω-

πικού κι αν δεν υπάρχει 
κόβει 10χίλιαρα

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)

«ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ 
….συνέχεια»

 Ακόµη δεν µπορώ να 
κατανοήσω το εξής: Πώς 

βοηθιούνται οι παραγωγοί αφού 
κανείς δεν µπορεί να επιβάλλει 
ποινή στους εµπόρους που δεν 

εξοφλούν εντός 60 ηµερών;

«Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα»
∆όθηκε παράταση για την ανάρτηση των 
τιµολογίων πώλησης νωπών και ευαλλοίωτων 
(ευαλλοίωτα λέγονται και όχι ευάλωτα, ευάλωτοι 
είναι οι άνθρωποι) στην ηλεκτρονική πλατφόρµα. 
Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου δεν έχει υποχρέωση 
κανείς παραγωγός να αναρτήσει τις πωλήσεις.
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Προς ώρας εξαγορά από Optima 
μονάδας ΔΕΛΤΑ στην Ελασσόνα

 H Οptima αναλαμβάνει την παραγωγή κίτρινων τυριών για τη ΔΕΛΤΑ
 Το ντηλ δεν αφορά τον εξοπλισμό και την παραγωγή της φέτας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Προάγγελο ενδεχοµένως για κάτι ευρύτερο αποτε-
λεί η εξαγορά από την Optima - συµφερόντων της 
οικογένειας Παντελιάδη - του εργοστασίου της ∆ΕΛ-
ΤΑ στην Ελασσόνα, παραγωγής κίτρινου τυριού.

Με τη νέα αυτή συµφωνία η Optima αγοράζει 
κτιριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό του εργο-
στασίου της ∆ΕΛΤΑ στην Ελασσόνα και αναλαµ-
βάνει την παραγωγή των κίτρινων τυριών (κα-
σέρι και ηµίσκληρο) για τη ∆ΕΛΤΑ.

∆ιευκρινίζεται ότι η συµφωνία δεν αφορά τον 
εξοπλισµό και την παραγωγή φέτας, ενώ το σή-
µα ΒΙΓΛΑ παραµένει στην ιδιοκτησία της ∆ΕΛΤΑ.

Η εν λόγω κίνηση της ∆ΕΛΤΑ, που έρχεται σε 
διάστηµα λιγότερο του ενός µηνός µετά το κλεί-
σιµο του εργοστασίου της ∆ΕΛΤΑ στο Πλατύ Η-
µαθίας, όπου παρήγαγε το γάλα εβαπορέ Βλά-
χας, εκτιµούν παράγοντες της αγοράς αν µη τι 
άλλο σηµατοδοτεί µία αναδιάρθρωση της στρα-
τηγικής της στο χώρο. Eξάλλου, κατά καιρούς, 

στελέχη της διοίκησης της MIG έχουν υποστη-
ρίξει ανεπισήµως ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός 
της «∆ΕΛΤΑ» επικεντρώνεται στις κατηγορίες 
του γιαουρτιού και του γάλακτος.

Την ίδια ώρα, ο Στέφανος Παντελιάδης, διευ-
θύνων σύµβουλος της Optima, στην οποία ανή-
κει και η λιανεµπορική εταιρεία ΜΕΤΡΟ, δεν έχει 
κρύψει το ενδιαφέρον του για τη ∆ΕΛΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση η Οpitima µέσω και αυτής 
της συµφωνίας ενισχύει τη θέση της και σε επί-
πεδο παραγωγής και σε επίπεδο εµπορίας. Άλ-
λωστε η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει κρύψει 
ότι ενδιαφέρεται να ενισχύσει την παρουσία της 
στην αγορά. Η τελευταία µεγάλη εξαγορά της εί-
ναι όταν απέκτησε «το Κατίκι ∆οµοκού» (2017) 
από την αλλαντοβιοµηχανία Νίκας.

Σήµερα leader στην υποκατηγορία των κίτρι-
νων τυριών είναι η FrieslandCampina, στη δεύ-
τερη θέση βρίσκεται η Optima και στην τρίτη τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Συνολικά οι τρεις 
πρώτοι παίκτες της αγοράς ελέγχουν κάτι λιγό-
τερο από το 45% της συνολικής πίτας.

Στην καλλιέργεια της ελιάς, επιτραπέζιας και ελαι-
οποιήσιµης, θα απευθύνεται ένα από τα καινοτόµα 
προϊόντα θρέψης που ετοιµάζει στα άδυτα του ερευ-
νητικού κέντρου CMI, ο πολυεθνικός όµιλος Rullier.

Με την παρότρυνση της εταιρείας ΛΥ∆Α, που α-
ποτελεί joint venture των Γάλλων στην Ελλάδα, το 
CMI αποφάσισε να τεστάρει και επί ελληνικού ε-
δάφους, σε µια στρατηγική για τη χώρα καλλιέρ-
γεια, το νέο προϊόν που έχει αναπτύξει στην κατη-
γορία των βιοδιεγερτών, η οποία, ως πεδίο, θεωρεί-
ται ό,τι πιο νέο συντελείται αυτή τη στιγµή, διεθνώς, 
στο επίπεδο της έρευνας για τη θρέψη των φυτών.

Προκειµένου τα αποτελέσµατα που θα προκύ-
ψουν να είναι αξιόπιστα, αναζητήθηκε ένας φορέ-

ας µε γνώση στην καλλιέργεια ελιάς και µε διεθνή 
αναγνώριση, ώστε µε την «υπογραφή» του να κα-
θιστά αποδεκτούς και από την παγκόσµια επιστη-
µονική κοινότητα, τους ισχυρισµούς για το προϊόν, 
όταν αυτό είναι έτοιµο να λανσαριστεί στην αγορά.

«Αυτά τα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας τα διαθέτει 
το κολλέγιο Περρωτής στις τάξεις του οποίου υπάρ-
χουν πολλοί εξειδικευµένοι επιστήµονες µε σπου-
δές σε φηµισµένα πανεπιστήµια των ΗΠΑ και της 
Ολλανδίας, ενώ και οι εργαστηριακές του υποδο-
µές είναι από τις πλέον σύγχρονες», ανέφερε στην 
Agrenda o dr Frank Jamois, επικεφαλής του εργα-
στηρίου έρευνας θρέψης φυτών του CMI, µετά την 
υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Συνεργασία του ερευνητικού κέντρου CMI 
με κολλέγιο Perrotis για τη θρέψη της ελιάς

Παράδειγµα η αξιοποίηση 
κονδυλίων από την Agrifarm 

Την Παγκόσµια Ηµέρα Γεωργίας στις 11 
Ιουνίου η ΕΕ παρουσίασε την  Agrifarm, 

µια µικρή αγροτική εταιρεία παραγωγής οσπρίων 
και ρυζιού από την Ανθήλη Λαµίας, που 
αξιοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξή 
της. Η Agrifarm στηρίζει 55 νέους αγρότες σε 
Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία µε βασικό όχηµα το 
πρόγραµµα «Refarming Greece», ένα µοντέλο 
που προωθεί συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας.

Υποτροφία Ι.ΙΕΚ Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, Παπαστράτος
Το Ι.ΙΕΚ της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής σε 
συνεργασία µε την Παπαστράτος ΑΒΕΣ, 
προκηρύσσει µία πλήρη υποτροφία διετούς 
φοίτησης, την ακαδηµαϊκή χρονιά 2019-2010 
στην ειδικότητα: «∆ιαχειριστής γεωργο-
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων». Η υποτροφία 
καλύπτει το 100% του συνολικού κόστους 
(διδάκτρων, διαµονής, σίτισης) ενώ οι αιτήσεις και 
τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 8 Ιουλίου. 

Πεντακόσιες B2B συναντήσεις 
για εξαγωγές γαλακτοκοµικών 
H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εµπορίου (Enterprise Greece) διοργάνωσε το 4ο 
πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων για 
εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου Γαλακτοκοµικών 
και Τυροκοµικών προϊόντων σε Αθήνα, Λάρισα. Οι 
40 ελληνικές εταιρείες έκαναν πάνω από 500 
επιχειρηµατικές συναντήσεις µε 21 αγοραστές 
από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Κορέα, Κίνα, ΗΑΕ και ΕΕ.

Το σήµα ΒΙΓΛΑ 
παραµένει στην 
ιδιοκτησία της ∆ΕΛΤΑ.

H εφαρµογή του πειράµατος 
θα γίνει άµεσα στον 

πειραµατικό ελαιώνα της 
Αµερικανικής Γεωργικής 

Σχολής. Ο επικεφαλής της 
ΛΥ∆Α, Christophe Duplan 
δεν απέκλεισε και δεύτερο 

κύκλο πειραµατισµού
 του χρόνου.

ΝΕΑ

Ο Αριστοτέλης 
Παντελιάδης µε 
τον αδελφό του 
Στέφανο διοικούν 
τον όµιλο που 
έχτισε ο πατέρας 
τους Παντελής.
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Σε μια οθόνη ανά πάσα ώρα
οι συνθήκες στο στάβλο 

  Στην αγελαδοτροφική μονάδα του Ιωάννη Τσιτσιλίδη από το Γάζωρο 
Σερρών η καινοτόμα εφαρμογή ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆ραστική βελτίωση της ευζωΐας των ζώων 
και κατ’ επέκταση και αύξηση της παρα-
γωγικότητας γάλακτος του κοπαδιού εί-
ναι τα κύρια οφέλη που «υπόσχεται» µια 
καινοτόµα τεχνολογική εφαρµογή, για τη 
συνδυαστική χρήση των συστηµάτων αε-
ρισµού και υδρονέφωσης ενός στάβλου.

Το καινοτόµο σύστηµα ελέγχου της 
θερµοκρασίας και της υγρασίας στο χώ-
ρο ενός στάβλου, έχει τοποθετηθεί εδώ 
και περίπου 25 ηµέρες στην αγελαδοτρο-
φική µονάδα του Ιωάννη Τσιτσιλίδη α-
πό το Γάζωρο Σερρών κι όπως µας ανέ-
φερε ο παραγωγός, έχει ως στόχο τον έ-
λεγχο του δείκτη THI (σ. σ. Temperature 
Humidity Index), σε συνθήκες τέτοιες, 
οι οποίες να επιτρέπουν τη µείωση του 
θερµικού στρες στα ζώα του κοπαδιού.

Όπως µας εξήγησε ο κ. Τσιτσιλίδης ό-
ταν ο δείκτης ΤΗΙ κυµαίνεται από 65 έως 
80 θεωρείται ιδανικός για την ευζωΐα των 
ζώων, ενώ αντιθέτως σε συνθήκες ΤΗΙ 80 
έως 95 ο στάβλος είναι «κόλαση» για τα 
ζώα και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της φάρ-
µας να επέµβει άµεσα για να τις αλλάξει.

Το σύστηµα διαθέτει µία κεντρική οθό-
νη ελέγχου τοπικά, στην οποία ο κτηνο-
τρόφος έχει πρόσβαση και από το κινη-
τό του αποµακρυσµένα σε οποιοδήποτε 
σηµείο του κόσµου και αν βρίσκεται. Α-
πό την οθόνη έχει real time πρόσβαση σε 
δεδοµένα για το επίπεδο θερµοκρασίας, 
αλλά κι υγρασίας που επικρατεί στην α-
γελαδοτροφική του µονάδα, στην οποία 
µπορεί να ορίσει το επιθυµητό δείκτη THI. 
Εφόσον οι συνθήκες απέχουν από το ε-
πιθυµητό, ενεργοποιούνται αυτόµατα οι 
ανεµιστήρες, αλλά και το σύστηµα ψεκα-
σµού, ώστε να πιάσουν το επίπεδο που 
έχει ορίσει ο αγελαδοτρόφος. 

Επιπλέον το σύστη-
µα κρατάει στατιστικά 
στοιχεία ανά ώρα-ηµέρα-
εβδοµάδα ώστε να γνωρί-
ζει ο ιδιοκτήτης της φάρµας 
την διακύµανση του THI σε διά-
φορα στάδια. Σε περίπτωση τεχνικής 
βλάβης δε, στο κινητό του κτηνοτρόφου 
φτάνει ειδοποίηση µε notification, ώστε 
να παρέµβει για την αποκατάσταση της 
λειτουργίας του συστήµατος.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον ψεκασµό 
των αγελάδων, ο κ. Τσιτσιλίδης µας είπε 
πως λειτουργεί αυτόµατα σε συνδυασµό 
µε το σύστηµα THI και ενεργοποιείται µέ-
σα στην ηµέρα ανάλογα µε την θερµοκρα-
σία που επικρατεί και µε βάση τις οδηγί-
ες του γιατρού που επιβλέπει τη φάρµα. 

«Αν η θερµοκρασία είναι µεταξύ 25 και 
27ο C το σύστηµα ψεκασµού ενεργοποι-
είται για 12 δευτερόλεπτα κάθε 20 λε-
πτά, ενώ σε περίπτωση που η θερµοκρα-
σία υπερβεί τους 27οC το σύστηµα ψε-
κασµού ξεκινά να δουλεύει για 12 δευ-
τερόλεπτα κάθε 10 λεπτά», µας εξήγησε 
και τόνισε πως «σε κάθε περίπτωση 1 λε-
πτό πριν ενεργοποιηθεί ο ψεκασµός, οι 
ανεµιστήρες στο στάβλο αυτόµατα µει-
ώνουν την ταχύτητά τους στο ελάχιστο 
ώστε να µην δηµιουργείται το φαινόµε-
νο της υδρονέφωσης το οποίο δηµιουρ-
γεί µεγάλη δυσφορία στις αγελάδες».

Το αυτόµατο σύστηµα κεντρικού ελέγ-
χου του αερισµού και ψεκασµού της µο-
νάδας του κ. Τσιτσιλίδη µελετήθηκε και 
υλοποιήθηκε από τις ελληνικές εταιρεί-
ες Apollonteam και AR Energy, οι οποί-
ες, όπως τόνισε ο συνοµιλητής µας, προ-
τίθενται να κατοχυρώσουν την ευρεσι-
τεχνία τους και να εισέλθουν δυναµικά 
και µε περισσότερες καινοτόµες ιδέες 
σχετικές µε τον εκσυγχρονισµό της ελ-
ληνικής κτηνοτροφίας.

∆ύο ροµπότ 
αρµεγής στα πλάνα
Σε ό,τι αφορά τη µονάδα του κ. Τσιτσιλίδη, αυτή έχει 
δυναµικότητα 150 αρµεγόµενων αγελάδων µε 
ηµερήσια παραγωγή που κυµαίνεται στους 5 µε 
5,5 τόνους γάλακτος. Η οικογένεια έχει και 
δραστηριότητα στο χώρο της γεωργίας, καθώς σε 
ιδιόκτητα χωράφια ιδιοπαράγει περί το 70% των 
αναγκών της µονάδας σε ζωοτροφές.
Στις προθέσεις του παραγωγού είναι να 
εκσυγχρονίσει περαιτέρω την αγελαδοτροφική του 
εκµετάλλευση και όπως µας αποκάλυψε, έχει ήδη 
καταθέσει πρόταση στα σχέδια βελτίωσης για να 
προχωρήσει σε αγορά δύο ροµποτικών συστηµάτων 
αρµεγής των ζώων του κοπαδιού, ενώ σε 
µεταγενέστερο στάδιο µελετά την αγορά και 
συστήµατος ροµποτικής σίτισης. «Προσωπικά εγώ το 
κυνηγάω και αυτό, είναι λίγο νωρίς ακόµη, εδώ θα 
είµαστε να το δούµε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
παραγωγός.

Το σύστηµα κρατάει στατιστικά 
ανά ώρα-ηµέρα- εβδοµάδα ώστε 
να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης της 
φάρµας τη διακύµανση του THI 
σε διάφορα στάδια. 

Ο δείκτης ΤΗΙ κυµαίνεται από 
65 έως 80 θεωρείται ιδανικός 
για την ευζωΐα των ζώων, ενώ 
σε συνθήκες ΤΗΙ 80 έως 95 ο 
στάβλος είναι «κόλαση» για τα 
ζώα και θα πρέπει να αλλάξει. 

Στατιστικά

Δείκτης THI

Ο ψεκασµός των αγελάδων, 
µέσα από το σύστηµα, λειτουργεί 
αυτόµατα σε συνδυασµό µε το 
σύστηµα THI και ενεργοποιείται 
µέσα στην ηµέρα ανάλογα µε την 
θερµοκρασία που επικρατεί και µε 
βάση τις οδηγίες του γιατρού που 
επιβλέπει τη φάρµα. 

Αυτόματα
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: PICK-UPS
Ξεκίνησαν ως «σπαρτιάτικα» αγροτικά 
εργαλεία και εξελίχθηκαν σταδιακά σε 
οχήµατα πολλαπλών χρήσεων που δεν 
τους λείπει τίποτα. Σας θυµίζουµε σήµερα 
5 pick-ups που αξίζουν την προσοχή σας.

Για δουλειά ή αναψυχή, 
εντός ή εκτός δρόµου, 
µε φουλ τεχνολογία 5 Π
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Η X-Class συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός pick-up µε τα 
πλεονεκτήµατα µίας Mercedes-Benz: στιβαρή κατασκευή µε 
µοντέρνα σχεδίαση, εντυπωσιακές δυνατότητες off -road µε 
δυναµική οδήγηση και ασφάλεια, λειτουργικότητα µε άνεση.  
Το µοντέλο στοχεύει στην κάλυψη δύο διαφορετικών ρόλων:  
στιβαρό pick-up παντός εδάφους, αλλά και κοµψό οικογενεια-
κό αυτοκίνητο πόλης. 

Η X-Class µπορεί να µεταφέρει ωφέλιµο φορτίο βάρους 1,1 τό-
νων, έχει τη δυνατότητα ρυµούλκησης 3,5 τόνων, ενώ µπορεί 
να ρυµουλκεί τρέιλερ µεταφοράς αλόγων ή σκάφος οκτώ µέ-
τρων. Η επιφάνεια φόρτωσης είναι σχεδιασµένη έτσι, ώστε µία 
ευρωπαλέτα να χωράει ανάµεσα στους δύο θόλους τροχών, ε-
νώ υπάρχει φωτισµός του χώρου φόρτωσης στο βασικό εξο-
πλισµό. Στο εσωτερικό, ο σχεδιασµός χειριστηρίων και ενδείξε-
ων παρουσιάζει τα γνωστά υψηλά επίπεδα άνεσης και εργονο-
µίας. ∆οκιµασµένα συστήµατα από τα επιβατικά της Mercedes-
Benz εµφανίζονται στην κατηγορία των pickup: touchpad πολ-
λαπλών λειτουργιών στην κεντρική κονσόλα, πλήρως ενσω-
µατωµένο σύστηµα πολυµέσων µε πλοήγηση από σκληρό δί-
σκο, σύστηµα φωνητικού χειρισµού και πρόσβαση στο διαδί-
κτυο µέσω smartphone. 

Η ειδική έκδοση X-Class TheRock διατίθεται σε δύο χρωµα-
τικές επιλογές, λευκό ή µαύρο µεταλλικό και είναι βασισµένη 
στην έκδοση Progressive, η οποία όµως αναβαθµίζεται. Με κι-

νητήρα 2.3 λίτρων ντήζελ, αποδίδει 190 ίππους/3750 σ.α.λ. και 
ροπή 450 Nm/1500-2500 σ.α.λ.

Επιπρόσθετα της Progressive, η TheRock edition έχει:
  ∆ερµάτινο τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών & δερµάτινο λεβιέ
 Αυτόµατο κιβώτιο 7 σχέσεων
 Πακέτο στάθµευσης µε κάµερα 360ο 
  Ηχοσύστηµα Audio 20 CD µε πλοήγηση GARMIN Map Pilot 
  Επένδυση καθισµάτων από συνθετικό δέρµα ARTICO / 
ύφασµα µικροϊνών DINAMICA σε Μαύρο
 Αυτόµατο Κλιµατισµό
 Αισθητήρα βροχής υαλοκαθαριστήρων
 Κλείδωµα διαφορικού πίσω άξονα (µπλοκέ)
 Μαύρες 5άκτινες ζάντες αλουµινίου 18 ιντσών
 Ατσάλινα Styling bar, πλευρικές µπάρες/σκαλοπάτια 

Mercedes Benz X-Class
Και premium και αγροτικό 

Το συνολικό όφελος του επιπλέον εξο-
πλισµού της TheRock edition ξεκινά από 

€6.940 (Χ250 d 4MATIC TheRock µε αυτό-
µατο κιβώτιο) και για περιοριορισµένο α-

ριθµό ετοιµοπαράδοτων οχηµάτων, διατί-
θεται µε 4 χρόνια δωρεάν Service (συµβό-

λαιο Maintainance 4 ετών / 80.000 χλµ). 

 Περισσότερες πληροφορίες,  στην επίσηµη 
ιστοσελίδα  της Mercedes-Benz Ελλάς, 

www.mb4.me/X-TheRock
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Isuzu D-Max 
Χαµηλό µονοκάµπινο, ψηλό Hi-Lander
Με την 3η γενιά D-Max, η Isuzu υλοποιεί µια σχεδιαστική φι-
λοσοφία που εστιάζει στην οικονοµία, την πολυχρηστικότητα 
και την απόδοση. Το D-MAX φέρει σχεδιαστικές αλλαγές στο ε-
µπρός τµήµα του αµαξώµατος και στις πλευρικές θύρες, ενώ 
έχει ζάντες 18 ιντσών. ∆ιατηρούνται οι πολλαπλές εκδόσεις α-
µαξώµατος (Single, Extended & Double Cab), µε το µονοκάµπι-
νο στην έκδοση 4Χ2 να έχει το χαµηλότερο ύψος φόρτωσης (72 
cm), µε µέγιστο ωφέλιµο φορτίο 1310 kg.

Ένα άλλο ισχυρό στοιχείο είναι ο κινητήρας. Η ISUZU στα 100α της 
γενέθλια παρουσίασε το νέο πετρελαιοκινητήρα «Ddi Blue Power», 
µεταβλητής γεωµετρίας turbo «VGS» και χωρητικότητας 1,9L. Ελα-
φρύτερος σε βάρος και πιο αθόρυβος, αποδίδει 164 ίππους µε ρο-
πή 360 Nm και παρέχει κορυφαία ελκτική δύναµη 3,5 τόνων. Με 
δεδοµένη την αξιοπιστία των µηχανικών συνόλων της ISUZU και το 
γεγονός ότι ο Euro 6 του D-MAX δεν απαιτεί προσθήκη διαλύµατος 
AdBlue κατά την επεξεργασία των καυσαερίων, το ιαπωνικό Pick-
Up εδώ ξεχωρίζει. Ο κινητήρας συνδυάζεται µε χειροκίνητα και «έ-

ξυπνα» αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων µε έξι σχέσεις, επιτυγχάνο-
ντας χαµηλότερη µέση κατανάλωση καυσίµου που ξεκινά από 6,2 
L/100 χλµ. Σε αυτό συντελεί και το µικρότερο βάρος (κατά 150 kg).
Όλα τα D-MΑΧ εφοδιάζονται µε ένα πλήρες πακέτο προηγµέ-
νων ηλεκτρονικών συστηµάτων υποβοήθησης του έργου του 
οδηγού κάτω από όλες τις συνθήκες όπως τα ESP, Hill Descent 
Assist, Hill Ascent Assist που θα κάνουν τη ζωή του οδηγού ε-
ντός και εκτός δρόµου, ακόµα πιο εύκολη.

Νέα έκδοση D-MAX MY18 «Hi-Lander»
Η βάση της νέας έκδοσης είναι το γνωστό διπλοκάµπινο στην 
έκδοση Gravity.  ∆ιατηρεί στο εσωτερικό το νέο πίνακα οργά-
νων και τη φουτουριστική σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας µε 
τον εξοπλισµό να περιλαµβάνει στοιχεία όπως το νέο σύστηµα 
πολυµέσων από την Pioneer µε εργοστασιακή κάµερα οπισθο-
πορείας. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλαπλές σχεδιαστικές αλ-
λαγές: νέα µάσκα εµπρός, ολοκληρωµένο κιτ πλαστικών προε-
κτάσεων φτερών περιµετρικά, νέο κυλινδρικό σκαλοπάτι καθώς 

και Cargo Extenders του χώρου φόρτωσης, όλα σε απόχρωση 
Black Matte. Μεµβράνες ηλιοπροστασίας και µαύρα µατ αυτο-
κόλλητα στις κολόνες των θυρών συµπληρώνουν αισθητικά το 
λειτουργικό σύνολο, που έχει ψηλώσει δραστικά.

Η τοποθέτηση της ανάρτησης της ARB, OLD MAN EMU, αυξά-
νει τη διαδροµή των αναρτήσεων κατά 35mm περιλαµβάνο-
ντας αµορτισέρ, σούστες και παρελκόµενα. Ο συνδυασµός µε 
τα Cooper Discoverer SST Pro διαστάσεων 275/65/R18 εγγυ-
άται ακόµα καλύτερο κράτηµα στο δρόµο, ελάχιστες κλίσεις α-
µαξώµατος στην άσφαλτο, και βέβαια αύξηση της απόστασης 
από το έδαφος κατά 20 mm- µετρηµένο στο πίσω διαφορικό - 
λόγω υψηλότερου προφίλ ελαστικών. Σε συνδυασµό µε το 6ά-
ρι κιβώτιο µε αργό, έξυπνο Τraction Control, παρέχουν κορυ-
φαίες δυνατότητες κίνησης εκτός δρόµου και σίγουρο πάτηµα 
στην άσφαλτο. Η έκδοση συνδυάζεται µε χειροκίνητα και «έξυ-
πνα» αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων µε έξι σχέσεις, επιτυγχάνο-
ντας χαµηλότερη µέση κατανάλωση καυσίµου (από 7 λτ/100 χλµ). 

Η έκδοση Gravity µε 
χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο είναι 
διαθέσιµη µε 31.150 ευρώ σε 

όλες τις εκθέσεις ISUZU 
στο δίκτυο της ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.
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Η 5η γενιά του Sport Utility Truck της MITSUBISHI συνεχίζει µια 
παράδοση 70 χρόνων και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της ε-
ταιρίας στην Ταϊλάνδη, µε παραγωγή 200,000 µονάδων το χρόνο.

Το L200 5ης γενιάς διατηρεί την εκφραστική σχεδίαση «J-Line» 
µε κορυφαίο (για pick-up) συντελεστή αεροδυναµικής 0.40 CD 
και άριστη αναλογία ισχύος / βάρους. Έχει αυξηµένη ευρυχω-
ρία σε συµπαγείς εξωτερικές διαστάσεις (το πιο ευρύχωρο στην 
κατηγορία του στην έκδοση Double Cab), αναβαθµισµένη «αντι-
ληπτή» ποιότητα σε συνδυασµό µε καλύτερη θέση καθισµάτων, 
βελτιωµένη άνεση και χαρακτηριστικά θορύβων, κραδασµών & 
τριγµών (NVH), ενώ το Club Cab είναι εφοδιασµένο µε διπλές 
θύρες (4 πόρτες). Ενώ παραµένει στην «κατηγορία 5 µέτρων» 
(5.205 mm το Double Cab), µε ανάλογο όφελος στο παρκάρι-
σµα, τους ελιγµούς και το βάρος (µε τη µικρότερη ακτίνα στρο-
φής στην κατηγορία – 5,9 m), η καρότσα είναι µεγάλη (1.520 mm, 
το 29,2% του συνολικού µήκους), πιο βαθιά (κατά 15 mm) και 
καλύτερα διαµορφωµένη.

Ο κινητήρας diesel των 2.4 L αποδίδει 154 και 181 ps µε χαµη-
λούς ρύπους (169 g/km) και µειωµένες απαιτήσεις συντήρη-
σης: η αλλαγή λαδιού είναι τώρα στα 20,000 km, ενώ το αυτό-
µατο κιβώτιο δεν έχει απαιτήσεις συντήρησης. 

Η ασφάλεια είναι επίσης βελτιωµένη. Η στρεπτική ακαµψία του 
νέου πλαισίου είναι κατά 7% υψηλότερη, ενώ στα συνήθη συ-
στήµατα ασφάλειας έχουν προστεθεί συστήµατα Απόκλισης α-
πό τη Λωρίδα Κυκλοφορίας, Υποβοήθησης Ευστάθειας Τρέιλερ 
και Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Επικλινή Επιφάνεια. Υπάρχουν 

προβολείς HID (µε ενσωµατωµένη λειτουργία φώτων ηµέρας 
LED και προβολείς Bi-Xenon) για βελτιωµένη ορατότητα το χει-
µώνα ή κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Σε ότι αφορά στην παθητι-
κή ασφάλεια, αναφέρουµε επιλεκτικά την ενισχυµένη πατεντα-
ρισµένη δοµή RISE της MMC και τον αερόσακο γονάτων οδη-
γού (που ανεβάζει το σύνολο αερόσακων στην καµπίνα στους 7).

Super Select 4WD: Τετρακίνηση κατ’ επιλογή
Στο δρόµο, το L200 διατηρεί τα διπλά ψαλίδια και σπειροειδή ε-
λατήρια µπροστά / φύλλα σούστας πίσω, που υπαγορεύουν οι 
«σκληρές» απαιτήσεις χρήσης. Στις εκδόσεις 2WD και 4WD, τα 
νέας σχεδίασης φύλλα σούστας έχουν επανατοποθετηθεί και έ-
χουν µεγαλύτερο µήκος. Eµπρός, η διάµετρος της αντιστρεπτι-
κής δοκού είναι αυξηµένη, µε βελτιστοποιηµένη ρύθµιση της α-
νάρτησης. Τέλος, το “Super Select 4WD II”, το σύστηµα κατ’ επι-
λογή 4WD της Mitsubishi, ενεργοποιείται πια από ένα ηλεκτρο-
νικό σύστηµα µε περιστροφικό χειριστήριο στην κάτω κονσόλα, 
επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέγει την πιο κατάλληλη ρύθµι-
ση µετάδοσης, σύµφωνα µε το έδαφος και τις οδηγικές συνθή-
κες, ενώ η αλλαγή από 2WD σε 4WD γίνεται εν κινήσει (µέχρι τα 
100 km/h), ανεξαρτήτως τύπου οδοστρώµατος. 

Ανάλογα µε την έκδοση, διατίθενται Κάµερα οπισθοπορείας, σύ-
στηµα λειτουργίας χωρίς κλειδί µε διακόπτη stop/start κινητή-
ρα, Cruise Control µε ρυθµιζόµενο περιοριστή ταχύτητας, ∆ιζω-
νικό αυτόµατο σύστηµα κλιµατισµού A/C, Χειριστήρια αλλαγών 
ταχυτήτων (paddles) στο τιµόνι, Κολόνα τιµονιού µε ρυθµιζό-
µενη απόσταση και κλίση, Σύστηµα ραδιοφώνου Digital Audio 
Broadcasting και Θύρα USB.
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Mitsubishi L200
Sport Utility Truck για πάσα χρήση

Το L200 έχει σε εφαρµογή το πρόγραµµα 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ Χ 2, µε όφελος τη ∆ιπλή Ολική απαλ 
λαγή από το Φόρο Τελών Ταξινόµησης. Ανάλογα 

µε το µοντέλο, θα έχει όφελος από 3,229€ (έκδοση 
2.4 ΜΤ 4WD INVITE) έως και 4,788€  (έκδοση 2.4 

AΤ 4WD INSTYLE PLUS) µε ΦΠΑ.





 Έχοντας κατακτήσει το βραβείο του ∆ιεθνούς Pickup εδώ και 
καιρό, το Navara είναι το πιο δηµοφιλές pickup της Nissan 
παγκοσµίως. Με εντυπωσιακό σχεδιασµό, φινέτσα, καινο-
τόµες τεχνολογίες και µια νέα αντίληψη στην κατασκευή και 
την κύλιση, το Navara ξεχωρίζει σε off -road ικανότητα, αντο-
χή και δυνατότητα µεταφοράς φορτίου. Με ένα υψηλής αντο-
χής πλαίσιο και ένα συνδυασµό από νέα µηχανολογικά χαρα-
κτηριστικά, ανεβάζει ψηλά τον πήχη της οδικής συµπεριφοράς 
και της πρακτικότητας. 

Με ωφέλιµο φορτίο άνω του ενός τόνου σε όλες του τις εκ-
δόσεις και µε ικανότητα ρυµούλκησης 3,5 τόνων, το Navara 
αντεπεξέρχεται στις πιο σκληρές και απαιτητικές συνθήκες.

Για τη Nissan, βασικός στόχος στο σχεδιασµό του ήταν να συν-
δυαστεί η υψηλή οδηγική απόλαυση των crossover της φίρµας 
µε την αποδεδειγµένη off -road ικανότητα του µοντέλου. Στην 
επίτευξή του, σηµαντικό ρόλο επιτέλεσε το σύστηµα της πίσω 
ανάρτησης µε πέντε συνδέσµους για την έκδοση Double Cab, 
παρέχοντας σηµαντικά βελτιωµένη οδηγική άνεση αλλά και ε-
ξαιρετικό χειρισµό, ενώ η ευελιξία του ενισχύθηκε (το µοντέ-
λο έχει τώρα ένα κύκλο στροφής µόλις 12,4µ).

Το σύστηµα φόρτωσης αποτελείται από πρωτοποριακές ρά-
γες C στην καρότσα µε κανάλια βαρέως τύπου στο πίσω ε-
ξωτερικό τοίχωµα της καµπίνας, αλλά και πλευρικά, ενώ έ-
να ευέλικτο σύστηµα εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή πρόσ-
δεση κάθε φορτίου.

Νέα ειδική έκδοση Nissan Navara N-Guard 
«Σκληροτράχηλη» αλλά και κοµψή, η N-Guard βασίζεται στην 
κορυφαία έκδοση εξοπλισµού Techna, µε την µπροστινή γρί-
λια, τους προβολείς οµίχλης, τα καλύµµατα των καθρεπτών, 
τις λαβές στις πόρτες και τον πίσω προφυλακτήρα σε σκού-
ρο χρώµα. Αντίστοιχες «πινελιές», συναντώνται στα πλαϊνά 
σκαλοπάτια, τις ράγες οροφής, και τις ζάντες αλουµινίου 18 ι-
ντσών. Σε σκούρο εσωτερικό περίβληµα είναι και οι προβο-
λείς. Το Navara N-Guard διατίθεται σε 3 χρωµατικές επιλογές: 
Dark Grey, Metallic Black & Storm White. 

Στάνταρ στην συγκεκριµένη έκδοση είναι οι αισθητήρες στάθ-
µευσης (εµπρός και πίσω), το σύστηµα πλύσης των προβολέ-
ων και η ηλεκτρική φιµέ ηλιοροφή ενώ προαιρετικά, οι αγο-
ραστές µπορούν να επιλέξουν το κλείδωµα του εµπρός διαφο-
ρικού (λειτουργεί παράλληλα µε το κλείδωµα του πίσω διαφο-
ρικού, για βελτιωµένη πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας). 

Στον βασικό εξοπλισµό περιλαµβάνονται προηγµένες τεχνολο-
γίες όπως το Hill Start Assist, το Hill Descent Control, το Έξυ-
πνο Σύστηµα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και το Έξυ-
πνο Σύστηµα Πανοραµικής Θέασης. Όπως κάθε επαγγελµατικό 
Nissan, έτσι και το Navara N-Guard συνοδεύεται από την εγ-
γύηση 5 χρόνων / 160.000 χλµ.  To Nissan ΝAVARA N-Guard 
είναι διαθέσιµο µε τον turbo diesel κινητήρα των 2.3 λίτρων ι-
σχύος 190PS (τεχνολογία διπλής υπερσυµπίεσης), µε τις τιµές 
να ξεκινούν από τις 37.040 € (έκδοση µε 6άρι χειροκίνητο κι-
βώτιο) και από τις 38.840 € (έκδοση µε 7άρι αυτόµατο κιβώτιο).   

Nissan Navara
Crossover και off-road σε ένα 

Τώρα, το Navara διατίθεται µε το πρόγραµµα SUPER 
Απόσυρση, δηλαδή 3,000 ευρώ φθηνότερα ΣΥΝ πέ-

ντε χρόνια εγγύηση! Ισχύει για περιορισµένο αριθ-
µό συγκεκριµένων αυτοκινήτων και µέχρις εξαντλή-
σεως των αποθεµάτων: περισσότερες πληροφορίες 
στο www.nissan.gr και στο δίκτυο εξουσιοδοτηµέ-

νων εµπόρων Nissan ανά την Ελλάδα.
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VOLKSWAGEN Amarok 
Ισχυρό, αυτόµατο και πλούσιο

Το Amarok «µεγάλωσε» 

σε κυβικά, έχει µόνιµη 

τετρακίνηση και αυτόµατο 

8άρι κιβώτιο, στοιχεία που 

του έδωσαν την κορυφαία 

διάκριση το 2018. 

ADVERTORIAL



Πριν από ενάµιση χρόνο, το Amarok αναδείχτηκε καλύ-

τερο pick-up της χρονιάς από την επιτροπή International 

Van of the Year, αποσπώντας το «International Pick-

up Award 2018». Τα διαγωνιζόµενα µοντέλα αξιολο-

γήθηκαν σε τοµείς όπως τα κινητήρια συστήµατα, η 

ικανότητα και ευκολία φόρτωσης, η άνεση και η α-

σφάλεια για οδηγό και επιβάτες, το κόστος απόκτη-

σης και χρήσης και τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα.

Το Amarok είναι το µόνο pick-up που κατακτά το βρα-

βείο για δεύτερη φορά  και µάλιστα µε σηµαντική δια-

φορά από τους ανταγωνιστές του. Σύµφωνα µε τη επι-

τροπή, τα στοιχεία που το ανέδειξαν στη διάκριση αυ-

τή ήταν οι ισχυροί κινητήρες V6, το ευρύχωρο εσωτε-

ρικό, η άνεση και οι εντός και εκτός δρόµου ικανότη-

τες του µοντέλου, το οποίο χαρακτήρισε ως «κορυ-

φαίο εργαλείο δουλειάς και παράλληλα διασκεδαστικό 

στον ελεύθερο χρόνο». Ιδιαίτερη µνεία δόθηκε στη δι-

πλή καµπίνα µε χώρο για πέντε άτοµα, στα καθίσµα-

τα ergoComfort για οδηγό και συνοδηγό (αναγνω-

ρισµένα και βραβευµένα από ένα γερµανικό ιατρικό 

σύλλογο ειδικών στην υγεία της µέσης), στο αυτόµα-

το κιβώτιο 8-σχέσεων και την ευρεία γκάµα κινητή-

ρων V6 µε τους οποίους εξοπλίζεται το pick-up.  Πέ-

ρυσι το αυτοκίνητο ενισχύθηκε µε νέο κινητήρα, ο ο-

ποίος είναι ο ισχυρότερος στην κατηγορία. Πρόκειται 

για τον πετρελαιοκινητήρα 3.0 TDI V6, ο οποίος  απο-

δίδει από 204 ps (εκδόσεις Highline και Canyon)  έως 

258 PS (εκδόσεις Highline & Aventura). 

Ο νέος κινητήρας διατίθεται µόνο µε µόνιµη τετρα-

κίνηση  4MOTION και αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων, 

ένα στοιχείο που διαφοροποιεί το Amarok από τον 

ανταγωνισµό.  Το συγκεκριµένο κιβώτιο, χάρη στις 

µακρύτερες σχέσεις µειώνει τις στροφές λειτουργί-

ας του κινητήρα, επιτυγχάνοντας χαµηλότερη κατα-

νάλωση καυσίµου, διασφαλίζοντας χαµηλότερα επί-

πεδα θορύβου και εκποµπών C02 και επιτυγχάνο-

ντας µέση κατανάλωση 7,6-9 λίτρων/100χλµ ανά-

λογα µε τον εξοπλισµό. 

ΕΚ∆ΟΣΗ HIGHLINE 

Στάνταρ εξοπλισµός
  Ζάντες αλουµινίου 18», ελαστικά 255/60 R18

   Προβολείς Bi-Xenon µε φώτα ηµέρας LED

   Προβολείς οµίχλης εµπρός 

   Πόρτα καρότσας µε δυνατότητα κλειδώµατος και 4 

δακτύλιοι συγκράτησης φορτίου

   Αποθηκευτικοί χώροι κάτω από τα καθίσµατα

   Σύστηµα µεταβαλλόµενης υποβοήθησης τιµονιού

   Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιµόνι

   4 πρίζες 12V

   Ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας (ESP)

   Σύστηµα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων

   Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, πλευρικοί και κε-

φαλής εµπρός, υποδοχές ISOFIX για παιδικό κάθισµα

   Μηχανικό κλείδωµα διαφορικού, πίσω τροχοί

   Αισθητήρες στάθµευσης εµπρός-πίσω και κάµερα 

οπισθοπορείας

   Σύστηµα Start/Stop µε ανάκτηση ενέργειας κατά 

την επιβράδυνση

   Ηχοσύστηµα Composition Media µε έγχρωµη ο-

θόνη αφής, υποδοχές USB & Aux-In και Bluetooth

   Car-Net App Connect

   Cruise control

   Αυτόµατος κλιµατισµός Climatronic

   Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός-πίσω

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
   Κινητήρας 3.0 TDI V6 4MOTION

   Ιπποδύναµη 204 / 3,000 - 4,500 σ.α.λ.

   Ροπή 500 Nm / 1,250 - 2,750 σ.α.λ.

   4ΜΟΤΙΟΝ µόνιµη τετρακίνηση

   Αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων

Το Amarok στην έκδοση εξοπλισµού Highline, 

έχει προτεινόµενη τιµή λιανικής 32.932 € (+ΦΠΑ).

Περισσότερες  πληροφορίες, KOSMOCAR AE, 210-9981100



Αγορά pick-ups
Ως πότε η 

στασιµότητα;

Οι πωλήσεις 
pick-ups στην 
Ελλάδα το 2018 
αντιπροσωπεύουν  
µόλις το 20% αυτών 
του 2008

Στις ΗΠΑ, τα 3 
πρώτα µοντέλα 
σε πωλήσεις στο 
σύνολο της αγοράς 
αυτοκινήτου το 
2018 ήταν pick-ups

Agrenda Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

Ένας από τους λόγους που η αγορά στην Ελλάδα παρου-
σιάζει ιδιοµορφίες σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
είναι ο αυξηµένος ρόλος του κράτους, το οποίο επί δεκα-
ετίες παρεµβαίνει µε µέτρα βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα, 
τα οποία συνήθως λειτουργούν εναντίον της αγοράς. Αυ-
τό φαίνεται και στην αγορά αυτοκινήτου.

Στασιµότητα, εν µέσω κρίσης
Εάν δούµε τις πωλήσεις της τελευταίας 15ετίας (2004-
2018) τόσο στα επιβατικά όσο και στα pick-ups, θα πα-
ρατηρήσουµε ότι και οι δύο αγορές είναι ακόµα πολύ κά-
τω σε σχέση µε την προ κρίσης εποχή. Ενώ όµως τα ε-
πιβατικά δείχνουν µια διστακτική µεν αλλά ανοδική τά-
ση, τα pick-ups είναι στάσιµα: και η διαφοροποίηση φαί-
νεται ακόµα περισσότερο αν συγκρίνουµε τις πωλήσεις 
του 2018 µε τις αντίστοιχες του 2008 (τελευταία «καλή» 
χρονιά) στις δύο κατηγορίες. Στα µεν pick-ups οι πωλή-
σεις του 2018 αντιπροσωπεύουν µόλις το 20% των αντί-
στοιχων του 2008, ενώ στα επιβατικά οι αντίστοιχες πω-
λήσεις του 2018 ήταν το 38% των αντίστοιχων του 2008.
Τα στοιχεία των πρώτων µηνών του 2019 δε δείχνουν 
κάποια διαφοροποίηση στην τάση. Η στασιµότητα αυτή 
οφείλεται σε διάφορους λόγους. 

Ένας είναι η µεγαλύτερη φορολόγηση που έχει επιβλη-
θεί στους αγρότες τα τελευταία χρόνια. Ένας άλλος, εί-
ναι ότι πριν από δύο χρόνια, η αγορά των pick-ups ταρά-
χθηκε από την ξαφνική κινητοποίηση του κράτους να ε-
λέγξει «πόσο αγρότης» είναι ο καθένας και αν δικαιούται 
να αγοράσει αγροτικό αυτοκίνητο. (Μπορεί αυτό να µα-
ζεύτηκε, αλλά η ζηµιά έγινε, γιατί σε κάθε αγορά η ψυ-

χολογία παίζει βασικό ρόλο). Αν µπουν στην εξίσωση η 
γενικότερη οικονοµική κατάσταση, αλλά και η φειδώς µε 
την οποία δίνονται πια οι χρηµατοδοτήσεις από τις εισα-
γωγικές εταιρίες σε σχέση µε το παρελθόν, το αποτέλε-
σµα είναι φυσιολογικό.

Ο µόνος τρόπος να αλλάξει η κατάσταση 
είναι ο περιορισµός των περιορισµών.
Στις παλιές εποχές, τα pick-ups ήταν σπαρτιάτικα αυτο-
κίνητα µε µόνη αποστολή την αντοχή και την αξιοπιστία. 
∆εν είχαν σχέση µε τα επιβατικά ούτε σε ασφάλεια, ούτε 
σε άνεση, ούτε σε εκποµπές ρύπων. Οπότε όσοι ήταν υ-
πέρ των οιωνδήποτε περιορισµών, είχαν επιχειρήµατα. 
Σήµερα, ποιος µπορεί να υποστηρίξει ότι ένα pick-up εί-
ναι λιγότερο ασφαλές, λιγότερο άνετο, λιγότερο εξοπλι-
σµένο ή λιγότερο «καθαρό» από ένα SUV ή επιβατικό α-
ντίστοιχου κυβισµού; Τα σύγχρονα pick-ups, όπως φαί-

νεται και στο αφιέρωµα, δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίπο-
τα από τα επιβατικά, εξ ού η είσοδος premium κατασκευ-
αστών στο χώρο, εξ ού και οι πωλήσεις που κάνουν. Στις 
ΗΠΑ, στο σύνολο της αγοράς αυτοκινήτου το 2018, τα 3 
πρώτα µοντέλα σε πωλήσεις ήταν pick-ups.

Σε τελευταία ανάλυση, γιατί σε άλλες χώρες να µπορεί 
ο καθένας να αγοράσει pick-up και εδώ όχι; Και γιατί θα 
πρέπει να εξαρτάται η αγορά ενός pick-up από το πόσο 
αγρότης είσαι; Σε κάποιες λεπτοµέρειες, θα µπορούσε 
να θεσµοθετηθεί ένα πλαίσιο, που θα είχε να κάνει µε το 
κόστος κτήσης. Από κει και πέρα όµως, θα έπρεπε να εί-
ναι διαθέσιµο σε όλους: από τον επαγγελµατία µέχρι τον 
ιδιώτη που κάνει extreme sports το Σαββατοκύριακο. 

Η στασιµότητα αλλάζει µόνο µε ταρακούνηµα, και αυτό 
σηµαίνει απελευθέρωση της αγοράς.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pick-Ups 8.323 11.491 12.322 13.572 13.168 8.026 5.969 3.423 1.801 1.211 1.474 1.964 2.082 2.578 2.670
  

Επιβατικά 289.753 269.733 267.706 279.794 267.242 220.548 141.499 97.682 58.482 58.694 71.218 75.805 78.873 88.083 103.431

Pick-Ups Επιβατικά
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