
Στη Βάθη από σπόντα,  
στον κάµπο µε προσόντα
Προϊόν καραµπόλας η τοποθέτηση του 
Μάκη Βορίδη στο Γεωργίας, παίζει 
όµως να κάνει ρούµπο. σελ. 50 
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Πρωτοφανείς ζηµιές 
µε τον καιρό κόντρα  
∆ύσκολη τη ζωή των ανθρώπων και 
ακόµα δυσκολότερη τη δουλειά των 
αγροτών κάνουν οι... τυφώνες. σελ. 8

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Λίγο φόρο 
πολύ τζίρο
το νέο δόγμα 
στα αγροτικά 
Συντελεστής 10% για μέλη συνεταιρισμών 

Η τελευταία θεοµηνία έδειξε ότι η 
αναµόρφωση στον αναχρονιστικό ΕΛΓΑ, 
δεν µπορεί να περιµένει άλλο. Στις 
προγραµµατικές δηλώσεις θα φανεί αν 
υπάρχει εν τέλει κάποιο σχέδιο. σελ. 11

Την κρυφή αξία του ντόπιου 
σκληρού σιταριού βρήκε και 
ανέδειξε η Barilla. Από τότε δεν έχει 
πάψει να επενδύει στην Ελλάδα και 
να διδάσκει εταιρική ευθύνη. σελ. 12

Στις προγραµµατικές 
οι αλλαγές σε ΕΛΓΑ

Βρίσκει χρυσάφι 
στα ντόπια σκληρά

Τόνωση της παραγωγικής διαδι-
κασίας µε λιγότερους φόρους και 
καλύτερες οργανωτικές δοµές των 
αγροτών, δροµολογεί στα πρώτα 
βήµατά της η νέα κυβέρνηση. Στο 
«γράµµα» Μητσοτάκη προς τον υ-
πουργό Γεωργίας καθίσταται σα-
φής και άµεσης προτεραιότητας η 
ανάγκη για µείωση της φορολογί-
ας συνεταιρισµών και οργανωµέ-
νων µελών στο 10%. Νωρίτερα θα 
πρέπει να έχει περάσει από τη Βου-

λή ο νέος νόµος για τους συνεται-
ρισµούς, χωρίς να αφήνει τρύπες 
και παράθυρα για λαθροχειρίες. 
Και µαζί µ’ αυτά, θα πρέπει να δι-
ασφαλισθούν σταθεροί πόροι α-
πό τη νέα ΚΑΠ και αντιµετώπιση 
των παράνοµων ελληνοποιήσεων 
στα αγροτικά προϊόντα µε εντατι-
κοποίηση των ελέγχων. Το πρώ-
το δείγµα γραφής µοιάζει να έχει 
ενδιαφέρον, όλα όµως κρίνονται 
στο δεύτερο γύρο. σελ. 2, 10, 44-47
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Η ζήτηση αυξάνεται αλλά η 
παραγωγικότητα την ξεπερνά, 
συµπιέζοντας τις τιµές στα 
αγροτικά, λέει ο ΟΟΣΑ. σελ. 42

Ένδεια τιµών ως το 2028  
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12590

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,47118

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,11474

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89899

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,13900

• ∆ύσκολο να πλουτίσει κάποιος 
καλλιεργώντας σκληρό σιτάρι σελ. 16
• Ως 600.000 ευρώ ενίσχυση για 
ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών  σελ. 18

• ΚΑΠ, αλιεία και κλιµατική αλλαγή στις 
προτεραιότητες του υπουργού  σελ. 44
• Ο N. Lins πρόεδρος της Επιτροπής 
Γεωργίας της Ευρωβουλής  σελ. 47

• Συστήµατα εντοπισµού και δραστικές που 
θωρακίζουν από πράσινο σκουλήκι σελ. 25
• Αυξηµένες εξαγωγές µε µικρότερες 
όµως ποσότητες ελαιολάδου  σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ανάµεικτα συναισθήµατα έφερε η φετινή σεζόν στο σκληρό σιτάρι, 
αφού ναι µεν οι αποδόσεις ήταν εντυπωσιακές, οι τιµές ωστόσο δεν 
κινήθηκαν ακόµα σε επίπεδα ικανοποιητικά για τους παραγωγούς. Με 
προβλήµατα ποιοτικά αναµένεται να εξελιχθεί η συγκοµιδή 
βιοµηχανικής ντοµάτας στην δυτική Ευρώπη, δίνοντας προβάδισµα 
στην ελληνική παραγωγή για καλύτερη τιµή. Μεγάλες ποσότητες 
έριξαν την τιµή των οσπρίων, µε την φακή να µένει σταθερή. 

Βοτρύτης στη ντοµατιά
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο βοτρύτης στις 
πρώιµες (7-10 σταυρούς) και 
µεσοπρώιµες (5-7σταυρούς) 
καλλιέργειες ντοµάτας θερµοκηπίου, 
στους νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων, 
Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου. Απαραί τητες συνθήκες 
για την ανάπτυξη του είναι η υψηλή 
υγρασία περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις, 
οµίχλες, έλλειψη αερισµού, κ.λ.π.) και 
θερµοκρασίες 18-23οC. Την είσοδο του 
παθογόνου διευκολύνει και η παρουσία 
πληγών, νεκρών φυτικών ιστών, ανθέων. 

Αερισµός και ψεκασµοί
Στην καταπολέµηση συµβάλουν: 1. Η 
µείωση της υγρασίας στο χώρο των 
θερµοκηπίων µε καλό αερισµό, αραιά 
φυτεµένα φυτά και πότισµα τις πρωινές 
ώρες. 2. Τήρηση καλής υγιεινής στις 
φυτείες µε αφαίρεση - καταστροφή των 
προσβεβληµένων φυτών ή φυτικών 
οργάνων και αποφυγή υπερβολικής 
αζωτούχου λίπανσης. 3. Η χηµική 
καταπολέµηση µε άµεσο ψεκασµό στις 
καλλιέργειες όπου παρατηρείται ο 
βοτρύτης, µε επιτρεπόµενα για την 
καλλιέργεια και εκλεκτικά για τον 
βοτρύτη φυτοπροστατευτικά και 
επανάληψη του ψεκασµού σε 8 µέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 13-07-2019
Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το 
Βόρειο Αιγαίο λίγες νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές. Στα βόρεια θα 
σηµειωθούν σποραδικές 
καταιγίδες. Στις υπόλοιπες 
περιοχές γενικά αίθριος καιρός. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις, στις υπόλοιπες 
περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί. 
Η θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Κυριακή 14-07-2019
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικούς όµβρους 
και σποραδικές καταιγίδες. Τα 
φαινόµενα θα ενταθούν, από το 
µεσηµέρι σε Ήπειρο, Μακεδονία, 
Θράκη. Βελτίωση από τις 
βραδινές ώρες στα δυτικά. Στις 
υπόλοιπες περιοχές γενικά 
αίθριος καιρός µε πρόσκαιρους 
όµβρους. Οι άνεµοι θα πνέουν 
νότιοι. Η θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στα κεντρικά και νότια.

∆ευτέρα 15-07-2019 
και Τρίτη 16-07-2019
Ο καιρός γενικά νεφελώδης µε 
τοπικούς όµβρους και σποραδικές 
καταιγίδες και βαθµιαία  
βελτίωση. Τοπικές βροχές θα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

σηµειωθούν στο Β.Ιόνιο και 
σποραδικές καταιγίδες κυρίως 
στα ορεινά ηπειρωτικά της 
χώρας. Οι άνεµοι θα πνέουν 
δυτικοί. Η θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 17-07-2019 έως
Παρασκευή 19-07-2019
Στην Μακεδονία και τη Θράκη 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικούς όµβρους και 
µεµονωµένες καταιγίδες. Στις 
υπόλοιπες περιοχές γενικά 
αίθριος καιρός, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα δυτικά. Η 
θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Άνεµοι από 
ανατολικές 
διευθύνσεις 5 µε 
7 µποφόρ και στα 
πελάγη 8 µποφόρ 
µε σταδιακή 
εξασθένηση από το 
απόγευµα.
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Με αφορµή την αλλαγή, η οποία έχει συντε-
λεστεί στη διακυβέρνηση της χώρας, 
αυτές τις µέρες ακούγονται πολλά για 
τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν 
να αντιµετωπισθούν τα θέµατα που σχε-
τίζονται µε την αγροτική παραγωγή.

Προφανώς τα πράγµατα βρίσκονται σε ορι-
ακό σηµείo, σίγουρα δεν υπάρχει άλ-
λος χρόνος για χάσιµο, αναµφισβήτη-
τα πολλοί εκ των εµπλεκοµένων πιέ-
ζουν προς πάσα κατεύθυνση. 

Όσο κι αν αυτό ακούγεται παράδοξο, το 
καλό είναι ότι ο νέος υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάκης 
Βορίδης δεν έχει καµιά σχέση µε το α-
ντικείµενο. Πολιτικό στέλεχος πρώτης 
γραµµής και µε φλογερό πολιτικό τα-
µπεραµέντο, ποτέ δεν είχε εµπλοκή 
στα θέµατα του αγροτικού χώρου. 

Αυτό σηµαίνει ότι έχει όλη την άνεση να 
ξαναγράψει από την αρχή το… βιβλίο 
της ελληνικής γεωργίας. Να συνειδη-
τοποιήσει που βρίσκεται σήµερα ο α-
γροτικός χώρος και ποια η θέση του 
Έλληνα παραγωγού. Να µετρήσει κα-
λά τα επίπεδα των εκµεταλλεύσεων 
και να σχεδιάσει µε ευρύ ορίζοντα, δε-
σµεύοντας, όπου είναι αναγκαίο και ε-
πόµενες κυβερνήσεις, µε βάση βέβαια 
τη ζήτηση των προϊόντων και τις ιδιαί-
τερες δυνατότητες της κάθε περιοχής.

Υπάρχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις που 
διαθέτουν κάποιο µέγεθος και θα µπο-
ρούσαν ενδεχοµένως να κινηθούν αυ-
τόνοµα. Υπάρχουν εκµεταλλεύσεις 
που θα πρέπει είτε να συγχωνευθούν 
µε άλλες είτε να ενταχθούν υποχρεωτι-
κά σε κατάλληλα συνεργατικά σχήµα-
τα ώστε να καταστούν βιώσιµες. Υπάρ-
χουν τέλος και εκείνες οι οποίες, αν 
και µικρές, δραστηριοποιούµενες σε 
πολύ συγκεκριµένα προϊόντα, είναι σε 
θέση να ανταπεξέλθουν οικονοµικά.

Ίσως είναι πάντως αναγκαίο, για ένα µή-
να, οι αρµόδιες αρχές να µην ασχολη-
θούν µε τίποτα άλλο, παρά µόνο µε το 
σχεδιασµό της «χάρτας» της εγχώριας 
αγροτικής παραγωγής και το πως αυτή 
µπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη.

Ίσως ένας µήνας ουσιαστικού σχεδια-
σµού, από εµπειρογνώµονες, τεχνο-
κράτες και αγρότες που αντιλαµβάνο-
νται το όλον να αξίζει πολύ περισσό-
τερο από χρόνια καθηµερινής διαχεί-
ρισης χωρίς σχέδιο και προσανατολι-
σµό. Αφιερώστε έναν µήνα κύριε Βορί-
δη για τη γεωργία µιας ζωής.  Agrenda

Ένας μήνας 
για μια χάρτα 
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ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ειδική µέριµνα για τους αγροτι-
κούς συνεταιρισµούς υπαγορεύει 
ο «ειδικός φάκελος» Μητσοτάκη 
προς την πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µε βάση τον οποίο θα πρέπει να 
κινηθεί µέχρι τα τέλη του έτους. 

Πιο συγκεκριµένα, αυτό το ο-
ποίο τονίζεται είναι η άµεση ει-
σαγωγή νόµου για τους συνεται-
ρισµούς και η ανάγκη για µείω-
ση της φορολογίας στο 10% για 
όλες τις οµάδες παραγωγών και 
τα συνεργατικά σχήµατα.  

Τα άλλα δύο θέµατα που θίγει 
η πρωθυπουργική επιστολή για 
το υπουργείο Γεωργίας είναι η 
διασφάλιση σταθερών πόρων α-
πό τη νέα ΚΑΠ και η αντιµετώπι-
ση των παράνοµων ελληνοποι-
ήσεων στα αγροτικά προϊόντα 
µε εντατικοποίηση των ελέγχων. 

Αν υποθέσει κανείς ότι για τα 
δύο τελευταία ζητήµατα οι κατευ-
θύνσεις δεν θα µπορούσαν να 
είναι και διαφορετικές, η επιλο-
γή του πρωθυπουργού να θέσει 

µε σαφήνεια την ανάγκη κατάρ-
τισης ενός αξιόπιστου νέου νό-
µου για τους συνεταιρισµούς, δί-
νει τον τόνο των πολιτικών δια-
θέσεων, όπως και η σύσταση για 
άµεση µείωση του φορολογικού 
συντελεστή, τόσο για τις συνεται-
ριστικές οργανώσεις όσο και για 
τα συνδεδεµένα µ’ αυτές µέλη. 

Τώρα είναι σαφές ότι, τόσο ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
όσο και οι επιτελείς του υπουρ-
γείου Οικονοµικών θα πρέπει να 
µεριµνήσουν για τα περαιτέρω. 
Εκτιµάται ότι η αποκατάστασης 
της νοµικής τάξης στους συνε-
ταιρισµούς θα πρέπει να προη-
γηθεί της µείωσης του φορολο-
γικού συντελεστή, αν θέλουµε 
οι ρυθµίσεις να λειτουργήσουν 
αποτελεσµατικά και να µην υ-
πάρξουν στρεβλώσεις.

Σε γενικές γραµµές πάντως ί-
σως πρέπει να επισηµανθεί ότι 
οι «δεσµεύσεις» Μητσοτάκη για 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης υστερούν σε αριθµό σε σχέση 
µε αυτές άλλων χώρων ευθύνης.  

Οι στρατηγικές επιλογές για 
τους επιτελείς της πλατείας Βά-
θη συνοψίζονται στην ισχυρή α-
νάπτυξη µε περισσότερες επενδύ-
σεις και νέες καλύτερες δουλειές.

Ειδικότερα, οι στόχοι είναι:
 Νέα προοπτική για τον αγρο-

τικό τοµέα και την ανάπτυξη της 
υπαίθρου

 Άµεσες Κυβερνητικές Προ-
τεραιότητες

 ∆ιασφάλιση σταθερών πό-
ρων από τη νέα ΚΑΠ.

 Εισαγωγή νέου νόµου για 
τους συνεταιρισµούς

 Μείωση της φορολογίας στο 
10% για όλες τις οµάδες παραγω-
γών και τα συνεργατικά σχήµατα

 Αντιµετώπιση των παράνο-
µων ελληνοποιήσεων στα αγρο-
τικά προϊόντα µε εντατικοποίηση 
των ελέγχων.

«Γράμμα» Μητσοτάκη 
συνεταιρισμούς και φόρο 
Στο 10% ο συντελεστής για ομάδες παραγωγών και συνεργατικά σχήματα  

Νόµος τι νόµος;
Κανείς δεν λέει όχι σε 

έναν νέο νόµο για τους 
συνεταιρισµούς το θέµα 

όµως τι είδους νόµο

Kάτι λείπει
Αυτό το οποίο λείπει από τον 
«φάκελο» Μητσοτάκη προς την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Γεωργίας είναι η ειδικότερη 
φορολογική µέριµνα για τα 
µέλη των συνεταιρισµών. 
Σηµειωτέον ότι στις 
προεκλογικές εξαγγελίες της 
προηγούµενης κυβέρνησης 
είχε τεθεί καθαρά θέµα 
µείωσης της φορολογίας και 
των αγροτών που είναι µέλη 
συνεταιρισµών στο 11%. Κι 
αυτό δεν είναι θέµα 
ανταγωνισµού των θεµάτων 
αλλά θέµα κινητοποίησης των 
αγροτών να συµµετάσχουν σε 
συνεργατικά σχήµατα.     

Ενδιαφέρουσα αλλά 
κάπως φτωχή η 
πρώτη δέσµη µέτρων 
Μητσοτάκη για το χώρο 
ευθύνης του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Πέρα από τις φορολογικές παρεµβά-
σεις άµεσης εφαρµογής, το σχέδιο 
της κυβέρνησης περιλαµβάνει και τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις που εξαγ-
γέλθηκαν προεκλογικά. Αυτές είναι:

 Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% στη 2ετία
 Μείωση φορολογικού συντελεστή 

στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20%
 Μείωση του συντελεστή φορολόγη-

σης των µερισµάτων από το 10% στο 5%
 Έκπτωση φόρου ίση µε το 40%-50% 

της δαπάνης για ενεργειακή, λειτουρ-
γική ή αισθητική αναβάθµιση κτιρίων

  Αναστολή του φόρου υπεραξίας 
για τρία χρόνια και επανεξέτασή του 
από µηδενικής βάσης το τέταρτο έτος

 Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδο-
µική δραστηριότητα για τρία χρόνια.

 Καθιέρωση εισαγωγικού φορο-
λογικού συντελεστή στα φυσικά πρό-
σωπα από 22% στο 9% για εισοδήµα-
τα µέχρι 10.000 ευρώ χωρίς µείωση 
του αφορολόγητου και δηµιουργία 
νέας προοδευτικής φορολογικής κλί-
µακας µε χαµηλότερο ανώτατο φο-
ρολογικό συντελεστή. 

 Σταδιακή κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύµατος και της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης.

 Βελτίωση της ειδικής ρύθµισης 
120 δόσεων για όσους χρωστούν ως 
3.000 ευρώ στην εφορία και τα ασφα-
λιστικά ταµεία και εισαγωγή πλαισί-
ου για ευνοϊκή µεταχείριση συνεπών 
φορολογούµενων και δανειοληπτών.

 Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ α-
πό 13% σε 11% και από 24% σε 22% ε-
ντός της 4ετίας.

 Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτι-
κής ηλεκτρονικής τιµολόγησης µετα-
ξύ των επιχειρήσεων (B2B).

 Υιοθέτηση συστήµατος ηλεκτρο-
νικής παρακολούθησης των διακινού-
µενων φορτίων.

Στην τετραετία 
Το κυβερνητικό σχέδι 

περιλαµβάνει και µείωση των 
συντελεστών ΦΠΑ από 13% 
σε 11% και από 24% σε 22% 

εντός της τετραετίας

Μείωση στο 20% του φορολογικού συντελεστή για επιχειρήσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

20.000
ΕΥΡΩ

20.001 - 30.000
ΕΥΡΩ

30.001 -  40.000 
ΕΥΡΩ

22% 29%

37%

>40.001
ΕΥΡΩ

45%

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
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Λίγο πριν τον ∆εκαπενταύγουστο θα 
φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη µια σειρά παρεµβάσεων ά-
µεσης εφαρµογής που θα περιλη-
φθούν στο φορολογικό νοµοσχέδιο, 
µε αντίκρισµα στα µικροµεσαία νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση, µάλιστα, θεωρεί ότι 
από το 2020 και κυρίως από το 2021 
και µετά θα αρχίσουν να δηµιουργού-
νται σηµαντικά περιθώρια λόγω της 
ανάπτυξης και πιθανής µείωσης του 
δηµοσιονοµικού στόχου για το πρω-
τογενές πλεόνασµα από το 3,5% στο 
2,5% ή και χαµηλότερα.

Συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις άµε-
σης εφαρµογής που εξετάζει η κυβέρ-
νηση συνοψίζονται στα εξής σηµεία:

 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στη ρύθ-
µιση των 120 δόσεων. Σχεδιάζεται για 
οφειλές έως 3.000 ευρώ να µειωθεί 
το επιτόκιο που είναι σήµερα 5% αλ-
λά και να χαλαρώσουν τα κριτήρια 
που καθορίζουν τον αριθµό δόσεων 
για να µπορέσουν οι οφειλέτες να 
ρυθµίσουν σε περισσότερες δόσεις.

 Παροχή έκπτωσης για όσους φο-
ρολογούµενους εξοφλούν εφάπαξ τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αρ-
χή ίσως και από τον φετινό ΕΝΦΙΑ.

 Επέκταση του µειωµένου συντε-
λεστή ΦΠΑ 13% σε όλο το φάσµα των 
υπηρεσιών εστίασης, και στα σερβι-
ριζόµενα ροφήµατα, όπως ο καφές.

 Μείωση στο 20% φορολογικού 
συντελεστή για επιχειρήσεις.

Φοροελαφρύνσεις πριν το Δεκαπενταύγουστο

Τέλος οι εκπτώσεις
φόρου στο τσίπουρο  
Μια δύσκολη απόφαση του Ευρω-
παϊκού ∆ικαστηρίου καλείται να δι-
αχειρισθεί τις επόµενες µέρες η νε-
οφώτιστη κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Πρόκειται για την απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που εκδόθη-
κε την Πέµπτη το πρωί και αποφαίνε-
ται ότι η χώρα µας κινείται εκτός των 
κοινοτικών κανόνων τόσο µε την έκ-
πτωση φόρου (50%) την οποία έχει υι-
οθετήσει στο εµφιαλωµένο τσίπουρο, 
όσο και µε το ειδικό καθεστώς των δι-
ήµερων το οποίο εφαρµόζει εδώ και 
χρόνια για το χύµα τσίπουρο. 

Μετά από την απόφαση αυτή η ο-
ποία περιγράφεται σε 79 παραγρά-
φους και για την οποία υπάρχει πλή-
ρης ανάλυση της Agrenda στη σελ..., 
η χώρα µας υποχρεώνεται να αλλά-
ξει άµεσα γραµµή πλεύσης και να ι-
σοσταθµίσει το φόρο στο τσίπουρο 
µε τη φορολογία που εφαρµόζεται 
στα υπόλοιπα αποστάγµατα, µε ε-
ξαίρεση ως γνωστόν το ούζο, το ο-
ποίο υπόκειται σε ειδικό καθεστώς. 

Υπενδυµίζεται ότι ο φόρος που ε-
φαρµόζεται σήµερα στο εµφιαλωµέ-
νο τσίπουρο ανέρχεται στα 12,10 ευ-
ρώ για κάθε λίτρο άνυδρης αλκοό-
λης, που σηµαίνει ότι στη φιάλη των 
700 ml o φόρος περιορίζεται στα 7,5 
λεπτά αντί των 11 λεπτών περίπου, 
κάτι που συµβαίνει µε τα υπόλοιπα   

αλκοολούχα αποστάγµατα. 
Σοβαρό θέµα τίθεται πλέον και για 

το ειδικό καθεστώς των διήµερων το 
οποίο εφαρµόζεται εδώ και χρόνια 
στην Ελλάδα σε διάφορες εκδοχές 
και για το οποίο η χώρας µας καλεί-
ται να προσαρµοσθεί πλέον στις κοι-
νοτικές νόρµες. Σηµειωτέον ότι η α-
πόφαση έρχεται λίγο καιρό πριν α-
πό την έναρξη του φετινού τρύγου 
και θα υποχρεώσει τη νέα κυβέρνη-
ση να κινηθεί ταχύτατα στην κατεύ-
θυνση της προσαρµογής µε το κοινο-
τικό δίκιο.  Για την ιστορία θα πρέπει 
να αναφθεί ότι το όλο ζήτηµα ανα-
καινίσθηκε προ τριετίας περίπου α-
πό τους ίδιους τους αποσταγµατοποι-
ούς εµφιαλωµένου τσίπουρου. Ήταν 
τότε που απερίσκεπτα προσέφυγαν 
στα αρµόδια κοινοτικά όργανα δια-
µαρτυρόµενοι για το ειδικό καθεστώς 
των διήµερων το οποίο έθιγε, όπως 
υποστήριζαν, τον ανταγωνισµό. Αυ-
τό αποτέλεσε αφορµή οι κοινοτικές 
αρχές να διευνήσουν την υπόθεση 
και να διαπιστώσουν ότι η χώρα µας 
κακώς τα τελευταία χρόνια εφαρµό-
ζει για το τσίπουρο το ειδικό ευνοϊ-
κό καθεστώς φόρου που εφαρµόζε-
ται -λόγω ειδικού ενταξιακού καθε-
στώτος- για το ούζο. Έτσι, η υπόθε-
ση έφθασε «πακέτο» στο Ευρωπαϊ-
κό ∆ικαστήριο το οποίο αφού εξέτα-
σε ενδελεχώς το όλο ζήτηµα κατέλη-
ξε στην απόφαση της Πέµπτης  η ο-
ποία φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση 
τις εγχώριες αρχές και αλλάζει άρδην 
τα δεδοµένα στη συγκεκριµένη αγο-
ρά. Σηµειωτέον ότι η κατανάλωση του 
τσίπουρου άνθησε τα τελευταία χρό-
νια, αρχικά λόγω χαµηλής φορολογί-
ας και µετά λόγω... αριστερής µόδας.

Αριστερή µόδα
Η κατανάλωση του τσίπου-
ρου άνθησε τα τελευταία 

χρόνια, αρχικά λόγω χαµη-
λής φορολογίας και µετά 

λόγω αριστερής µόδας

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 

30% 

ΒΑΘΜΟI

εντός 2ετίας

των µερισµάτων
από 10%

στις επιχειρήσεις 
από το 28% στο

∆απάνη για ενεργειακή 
αναβάθµιση των κτιρίων

20% 

40�50% 

5% 

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΝΦΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΟΡΟΥ

στα φυσικά πρόσωπα 
από 22%

για εισοδήµατα µέχρι 
10.000 ευρώ 

για όσους χρωστούν 
µέχρι 3.000 ευρώ στην 

εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταµεία

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΜΕΙΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

για τρία χρόνια
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης και του 
τέλους επιτηδεύµατος

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

από 13%

από 24%

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΦΠΑ 

9% 

11% 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ 120 ∆ΟΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΦΠΑ 

22% 

 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

3,5% 2,5% 

2020-2021

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ∆ΟΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ

ΕΥΡΩ
3.000

ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 
∆ΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ

5%



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Πολλή δουλειά για τον ΕΛΓΑ, µε άµεση καταγραφή ζη-
µιών από τους εκτιµητές και πληρωµές των πληγέντων 
παραγωγών το συντοµότερο φέρνουν οι πρόσφατες θε-
οµηνίες. Ενδεικτική της κατάστασης ήταν και η πρώτη έ-
κτακτη συνέντευξη τύπου της νέας ηγεσίας της πλατείας 
Βάθη, στην οποία δόθηκε προτεραιότητα στην αποζηµί-
ωση των παραγωγών των οποίων οι καλλιέργειες βρί-
σκονταν στο στάδιο της συγκοµιδής, καθώς γίνεται κα-
τανοητό από το υπουργείο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
εµφανίζεται έντονο πρόβληµα ρευστότητας στον παρα-
γωγό, αφού έχει δαπανήσει κεφάλαιο για την καλλιέρ-
γεια και περίµενε τα έσοδα της συγκοµιδής για να προ-
χωρήσει σε επόµενες τεχνικές φροντίδες των εκµεταλ-
λεύσεών του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος υ-
πουργός Μάκης Βορίδης.

 Σηµειωτέον ότι ο µεγαλύτερος όγκος των εκκρεµο-
τήτων τόσο όσον αφορά τις ενισχύσεις όσο και τα προ-
γράµµατα του περασµένου έτους έχουν κλείσει. Οι διοι-
κητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ εν µέσω αλλαγών των επιτελών 
του Οργανισµού συνεχίζουν τους τακτικούς τους ελέγ-
χους, προκειµένου να «τρέχουν» ανά τρεις περίπου η-
µέρες πιστώσεις για παλιά ανεξόφλητα.   

Tρείς κλίµακες τιµών για τα de minimis στους 
αιγοπροβατοτρόφους Κρήτης

Θέµα χρόνου πρέπει να θεωρείται η πληρωµή των αι-
γοπροβατοτρόφους της Περιφέρειας Κρήτης, µετά την 
ανάρτηση στη ∆ιαύγεια την Τρίτη 9 Ιουλίου της σχετι-
κής απόφασης για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας. Τα de minimis αφορούν κτηνοτρόφους που 
διατηρούν εκµεταλλεύσεις µε θηλυκά ενήλικα αιγοπρό-
βατα (τουλάχιστον ενός έτους), οι οποίοι έχουν παραδώ-
σει γάλα εντός του 2018 ή/και προχωρήσει σε επίσηµες 
σφαγές για τα έτη 2018-2019.

Σύµφωνα µε την απόφαση το ύψος του κατ’ αποκο-
πή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de minimis) 
για τις εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων καθορίζεται σε :

α) 6,5 ευρώ/ αίγα και σε 6,5 ευρώ/ προβατίνα για την 
Π.Ε Χανίων. 

β) 4,5 ευρώ/αίγα και σε 4,5 ευρώ/προβατίνα για την 
Π.Ε Ρεθύµνης.

γ) 4,9 ευρώ/αίγα και σε 4,9 ευρώ/προβατίνα για τις 
Π.Ε Ηρακλείου και Λασιθίου.

Το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο καθορίζεται µε βάση 
τον προσδιορισθέντα αριθµό ζώων µετά τους ήδη πραγ-
µατοποιηθέντες ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

∆ικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας 
είναι όσοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιµότητας :

1. ∆ιαθέτουν ζωικές εκµεταλλεύσεις µε ενήλικα θη-
λυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) έχουν παραδώσει 
γάλα σε εγκεκριµένες µεταποιητικές µονάδες το έτος 
2018 ή και έχουν προχωρήσει σε επίσηµες σφαγές κα-
τά την περίοδο 01.01.2018 έως 11.04.2019. Οι παραδό-
σεις γάλακτος και οι επίσηµες σφαγές επιβεβαιώνονται 

από τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον ΕΛΓΟ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έ-
τος αιτήσεων 2018.

3. ∆ιατήρησαν την εκµετάλλευση τους ενεργή έως και 
την 31/12/2018 γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από τα 
στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήµατος Κτηνιατρικής.

Πιστώθηκαν 11,5 εκατ. ευρώ για Βιολογική 
Γεωργία και Κτηνοτροφία του 2018

Σε µια σειρά πληρωµών, συνολικού ποσού 11,5 εκατ. 
ευρώ σχετικά µε την εκκαθάριση της Βιολογικής Γεωρ-
γίας και Κτηνοτροφίας του έτους 2018 προχώρησε ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, από 5 έως 8 Ιουλίου, σύµφωνα µε τη σχετική 
ανακοίνωση του οργανισµού. Με µικρή καθυστέρηση α-
πό τα προβλεπόµενα, δεδοµένου ότι ο κοινοτικός κανο-
νισµός ορίζει αποπληρωµή των εν λόγω προγραµµάτων 
του προηγούµενου έτους µέχρι τις 30 Ιουνίου της επόµε-
νης χρονιάς, έγιναν τελικά οι σχετικές πιστώσεις. Σε αυ-
τές αναφέρονται κάποια προβλήµατα στην περιοχή της 
Χαλκιδικής, τα οποία ακόµα δεν έχουν διευκρινιστεί α-
πό τους αρµόδιους του Οργανισµού Πληρωµών. Ειδικό-
τερα, πιστώθηκαν περί τα 2 εκατ. ευρώ σε 1.809 δικαι-
ούχους Βιολογικής Γεωργίας για το Μέτρο της διατήρη-
σης και 2,1 εκατ. ευρώ σε 2.558 παραγωγούς για το Μέ-
τρο της Μετατροπής και αντίστοιχα 4,57 εκατ. ευρώ για 
τη Βιολογική Κτηνοτροφία και το Μέτρο της ∆ιατήρησης 
σε 1.148 δικαιούχους και 2,95 εκατ. ευρώ σε 1.601 κτη-
νοτρόφους για το Μέτρο της Μετατροπής. 

Επιπλέον στην ίδια πληρωµή, µεταξύ άλλων, περιλαµ-
βάνονται και ανειληµµένες υποχρεώσεις για Νέους Αγρό-
τες, δασώσεις και προγράµµατα ελαιουργικών Φορέων. 

Σηµειωτέον ότι, µε βάση την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, «κατά των αποτελεσµάτων της πληρωµής εκκαθάρι-
σης, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 της α-
νωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλ-
λουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή εντός πέντε (5) ερ-
γασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία που θα γνωστο-
ποιηθεί σε επόµενη ανακοίνωση, ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος της ∆ράσης µε τη χρήση 
των προσωπικών τους κωδικών».

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 
31 Ιουλίου η 
εµπρόθεσµη 
καταβολή 

της ειδικής 
ασφαλιστικής 

εισφοράς έτους 
2018 υπέρ ΕΛΓΑ

Ελαιώνας 
Άµφισσας 
Μέχρι τις 29 

Ιουλίου η υποβολή 
παραστατικών 
συµµόρφωσης 

ειδικών διατάξεων 
για τη ∆ράση 

10.1.02 «Προστασία 
παραδοσιακού 

ελαιώνα 
Άµφισσας»

Αγροτικό 
τιµολόγιο
Έως τις 30 
Σεπτεµβρίου 

έχει παραταθεί 
η κατάθεση 

δικαιολογητικών 
για το αγροτικό 
τιµολόγιο, που 

έληξε τέλος Μαΐου
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Στις αποζημιώσεις μετατίθεται  
τώρα το βάρος των αγροτικών πληρωμών  

 Με τακτικές μικροπιστώσεις συνεχίζει να κλείνει εκκρεμότητες παλιών ετών ο ΟΠΕΚΕΠΕ
 Χωρίς υπόλοιπα για ενισχύσεις και προγράμματα του 2018 αλλάζει χέρια η ηγεσία της Δομοκού

DE MINIMIS ΣΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ

6,5
ΕΥΡΩ /ΖΩΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

4,5
ΕΥΡΩ /ΖΩΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙ

4,9
ΕΥΡΩ /ΖΩΟ

Ενστάσεις έως 2/8 
για συνδεδεµένες
σε ρύζι και ροδάκινα 
Τις ενστάσεις τους από τις 11 Ιουλίου µέχρι και τις 
2 Αυγούστου καλούνται να υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόµενοι παραγωγοί που θεωρούν ότι 
έλαβα λιγότερα χρήµατα λόγω των ελέγχων της 
τηλεπισκόπησης στα πλαίσια των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων στο ρύζι και τα ροδάκινα προς χυµό 
και της ενίσχυσης για διατήρηση της καλλιέργειας 
αµπέλων στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
αναρτήθηκαν στις 11 Ιουλίου τα αποτελέσµατα 
ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της 
συνδεδεµένης για την καλλιέργεια ρυζιού και για 
την παράδοση ροδάκινων προς χυµοποίηση, και της 
ενίσχυσης για τη διατήρηση της καλλιέργειας 
αµπέλων στα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους στην 
ηλεκτρονική εφαρµογή «Καρτέλα του Αγρότη» για 
τους γεωργούς που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου.



Agrenda 7ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Τελευταία εβδοµάδα Ιουλίου η τρίτη δόση 
του επιδόµατος παιδιού για το 2019
Την Τρίτη 16 Ιουλίου κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρµα 
αιτήσεων Α21 για το επίδοµα παιδιού 2019, ενηµερώνει ο ΟΠΕΚΑ. Σκοπός 
να προχωρήσει η εκκαθάριση και καταβολή της τρίτης διµηνιαίας δόσης για 
το 2019 (για τον Μάιο και τον Ιούνιο), η οποία έχει δροµολογηθεί αρµοδίως 
για τις 25 µε 26 Ιουλίου. ∆ικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση Α21 
για το 2019 αλλά δεν έχουν υποβάλλει φετινή φορολογική δήλωση µέχρι 
σήµερα, καλούνται να την υποβάλλουν έως τις 16 Ιουλίου, ώστε να 
εκκαθαριστεί το επίδοµα παιδιού µε βάση το εισόδηµα του 2018. 

Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου η λίστα των 
µαστιχοπαραγωγών Χίου προς στήριξη 
Συγκεντρωτική κατάσταση µαστιχοπαραγωγών καλούνται να υποβάλλουν 
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου τα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων στη ∆ΑΟΚ Χίου, 
σύµφωνα µε τροποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Βάσει του ΦΕΚ, που τροποποιεί το πρόγραµµα στήριξης των Μικρών Νησιών 
του Αιγαίου, η ∆ΑΟΚ Χίου είναι αρµόδια για ενηµέρωση των παραγωγών, 
την παραλαβή συγκεντρωτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των εν δυνάµει 
δικαιούχων και τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων 
χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης και δικαιολογητικών για τη µαστίχα Χίου.

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Στην εκπνοή του χρόνου, την τελευ-
ταία εβδοµάδα πριν τις εκλογές της 
7ης Ιουλίου, ο τέως υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβί-
της, υπέγραψε τέσσερις αποφάσεις 
που δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (2805/
Β/4-7-2019), µε τις οποίες η απερχό-
µενη πλέον ηγεσία της πλατείας Βά-
θη ικανοποίησε αιτήµατα παραγω-
γών που είχαν πληγεί από θεοµη-
νίες και δυσµενείς καιρικές συνθή-
κες από το 2014 έως το 2017 και δεν 
µπορούσαν να ενταχθούν στα ζηµιο-
γόνα αίτια του ΕΛΓΑ, αλλά τελικά ... 
χώρεσαν σε προγράµµατα κρατικών 
οικονοµικών ενισχύσεων. Παράλλη-
λα, εντάσσονται στα ΠΣΕΑ νέες καλ-
λιέργειες στους νοµούς Γρεβενών, 
Καστοριάς και Λάρισας.

Οι αποφάσεις αφορούν ζηµιές στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις από θεο-
µηνίες (ανεµοστρόβιλοι, κατολίσθη-
ση, πληµµύρες) και δυσµενείς καιρι-
κές συνθήκες (ανεµοθύελλες, διακυ-
µάνσεις θερµοκρασίας, ξηρασία, παγε-
τός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψη-
λές θερµοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώ-
σεις) κατά τη χρονική περίοδο 2017 
έως και 2021. Το συνολικό ποσό δια-

µορφώνεται σε 45 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση µε 

αριθµό 151/155550, για την ενίσχυση 
των γεωργών και κτηνοτρόφων, έναντι 
ζηµιών στη φυτική και ζωική παραγω-
γή ή στα µέσα παραγωγής, συµπερι-
λαµβανοµένου του πάγιου κεφαλαί-
ου, που προκαλούνται από απρόβλε-
πτα γεγονότα, όπως θεοµηνίες, δυ-
σµενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έ-
κτακτα γεγονότα, 11.500.000 ευρώ πι-
στώνονται για το σύνολο των οικονο-
µικών ετών 2017, 2018, 2019, 2020. 

Αναλυτικότερα, πιστώνονται 3,6 
εκατ. ευρώ για το οικονοµικό έτος 
2017, 3,4 εκατ. ευρώ για το οικονο-
µικό έτος 2018, ποσό 3 εκατ. ευρώ 
για το οικονοµικό έτος 2019 και 1,5 
εκατ. ευρώ για το 2020. Για τα οικονο-
µικά έτη 2018, 2019 και 2020, µε την 
απόφαση υπ’ αριθµόν 152/155553 
πιστώθηκαν ακόµη 3 εκατ. ευρώ, τα 
οποία αναλύονται σε 1 εκατ. ευρώ 
για το κάθε οικονοµικό έτος.

Επίσης για τις «οικονοµικές ενισχύσεις 
γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νοµικά 
πρόσωπα», 28 εκατ. ευρώ πιστώνονται 
για τα έτη 2018 έως και 2021, στην α-
πόφαση υπ’ αριθµόν 150/155541, τα 
οποία αναλύονται σε 1,7 εκατ. ευρώ για 
το οικονοµικό έτος 2018, σε 5,5 εκατ. 
ευρώ για το οικονοµικό έτος 2019, σε 
9,6 εκατ. ευρώ για το οικονοµικό έτος 

2020 και 11,2 εκατ ευρώ για το 2021.
Στο Άρθρο 2 της ίδιας απόφασης ε-

ντάσσονται επιπλέον καλλιέργειες ως 
επιλέξιµες ενίσχυσης απώλειας παρα-
γωγής. Συγκεκριµένα, εντάσσονται 
στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
οι καλλιέργειες βρώµης και τριτικάλε, 
µαλακού και σκληρού σίτου, σιταριού 
και κριθαριού σποροπαραγωγής, καθώς 
και σίκαλης και κριθαριού που προορί-
ζονται για παραγωγή καρπού. Στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εντάσ-
σονται επίσης οι καλλιέργειες σίκαλης 
και κριθαριού για καρπό, καθώς και η 
καλλιέργεια µαλακού και σκληρού σί-
του. Τέλος, έρχεται στην Περιφερεια-
κή ενότητα Λάρισας η ένταξη της καλ-
λιέργειας του αµυγδάλου, που πέρασε 
διά πυρός και σιδήρου, λόγω των κα-

ταστροφών που υπέστη και του φαινο-
µένου της καρπόπτωσης για το οποίο 
δεν µπορούσαν οι παραγωγοί να απο-
ζηµιωθούν από κάπου.

Τέλος, µε την απόφαση 153/155637 
που υπέγραψε ο τέως υπουργός, για 
τα οικονοµικά έτη 2018 και 2019, πι-
στώνεται ποσό συνολικού ύψους έως 
2,5 εκατ. ευρώ, αναλυόµενο σε 2 εκατ. 
ευρώ για το οικονοµικό έτος 2018 και 
σε 500.000 ευρώ για το έτος 2019. 

Τις αποφάσεις υπογράφουν οι υ-
πουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρος Αραχωβίτης και αναπληρωτής υ-
πουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλια-
ράκης, ενώ οι σχετικές δαπάνες προ-
καλούνται σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τελευταία ώρα 
καλλιέργειες και 
πόροι μπήκαν 
στα ΠΣΕΑ 
Χώρεσαν τα αμύγδαλα στη Λάρισα, βρώμη, 
τριτικάλε, μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι 
σποροπαραγωγής σε Γρεβενά και Καστοριά

Ένα βήµα πριν την προσφυγή στις 
κάλπες και υπό την απειλή της 
αποχής από τη ψηφοφορία, έπειτα 
από τουλάχιστον εξάµηνη µεγάλη 
ταλαιπωρία, που συνοδεύτηκε από 
δεσµεύσεις που αναλαµβάνονταν, 
αλλά στο τέλος αποδεικνύονταν 
κούφιες, το πλήρωµα το χρόνου 
ήρθε και οι τευτλοπαραγωγοί της 
χώρας εξοφλήθηκαν τις απαιτήσεις 
τους από την Ελληνική Βιοµηχανία 
Ζάχαρης. Τα περίπου 2,7 εκατ. 
ευρώ, από τη σοδειά που 
παρέδωσαν στην ΕΒΖ για την 
καµπάνια του 2018, αλλά και από 
κάποια οφειλόµενα από το 2017, 
πιστώθηκαν στους τραπεζικούς 
λογαριασµούς των παραγωγών το 
απόγευµα της περασµένης 
Παρασκευής, βάζοντας τέλος στην 
ανασφάλεια που προκαλούσε στους 
αγρότες η αβεβαιότητα γύρω από 
την τύχη της ζαχαροβιοµηχανίας.
Η αποπληρωµή των οφειλών της 
ΕΒΖ προς τους τευτλοπαραγωγούς 
κατέστη εφικτή, ύστερα από την 
υπογραφή και δηµοσίευση στο ΦΕΚ 
της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου, µε την οποία η 
βιοµηχανία, παρότι δεν µπόρεσε να 
πάρει φορολογική κι ασφαλιστική 
ενηµερότητα λόγω χρεών, τελικά 
κατάφερε να εισπράξει την 
επιχορήγηση που της εγκρίθηκε από 
το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
τακτοποίησε κάποιες οικονοµικές 
της εκκρεµότητες. Με την ίδια 
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
εξοφλήθηκαν και οι εργαζόµενοι 
στη βιοµηχανία.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5’ 

Πληρώθηκε 
η περσινή 
καμπάνια 
για τα τεύτλα



Χάθηκαν παραγωγές στο στάδιο 
της συγκοµιδής, ξεριζώθηκαν 
δέντρα, έσπασαν θερµοκήπια 

και  ξηλώθηκαν κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις από τα πρωτοφανή 

καιρικά φαινόµενα όλων 
των ειδών, χαλάζι, βροχή και 

ανεµοθύελλα, που έπληξαν 
περιοχές σε όλη την Ελλάδα.  

ΤΩΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ & 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Πυκνώνουν σε όλη τη χώρα τα α-
κραία καιρικά φαινόµενα που κά-
νουν τη ζωή των αγροτών όλο και 
πιο δύσκολη. Με το χοντρό χαλά-
ζι που έπεσε πρόσφατα στην πε-
ριοχή του Πηλίου και την πρωτο-
φανή ανεµοθύελλα στην περιο-
χή του Τυρνάβου, να αφήνουν πί-
σω τους τεράστιες καταστροφές σε 
πολλές καλλιέργειες, αµέσως µε-
τά τον καύσωνα που ταλαιπώρη-
σε τη Θεσσαλία και το µπουρίνι 
στη Χαλκιδική, που δεν είχε προ-
ηγούµενο, όπως δηλώνουν στην 
Agrenda αγρότες, «οι πιο ψύχρα-
µοι κλαίνε»...

Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, το 
µεσηµέρι της Πέµπτης 11 Ιουλίου,  
ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκης Βορίδης, µετά και α-
πό τηλεφωνική συνοµιλία µε τον 
πρόεδρο του ΕΛΓΑ, δήλωσε πως υ-
πάρχουν µεγάλες απώλειες παρα-
γωγής σε 12 περιφερειακές ενότη-
τες της χώρας. 

Πιο συγκεκριµένα, οπωροφόρα, 
κηπευτικά και βαµβάκια υπέστησαν 
ζηµιές στη Λάρισα, ενώ στην Π.Ε. 
Ηµαθίας επλήγησαν κυρίως δεν-
δροκαλλιέργειες οπωροφόρων, ό-
πως και στην Πιερία, όπου σηµειώ-
θηκαν όµως και ζηµιές και σε κα-
πνά και κηπευτικά. 

Στον Έβρο επλήγησαν καλλιέρ-
γειες ελιάς, βαµβακιού και οπω-
ροφόρων, στη Ροδόπη, βαµβάκι, 
καπνός, ακτινίδια και κηπευτικά, 
στην Καβάλα και την Καρδίτσα α-
ροτραίες καλλιέργειες, στη Χαλκι-
δική ελιές, αµπέλια και θερµοκή-

πια κηπευτικών, ενώ στη Θεσσα-
λονίκη επίσης αµπέλια αλλά και 
αροτραίες καλλιέργειες. Οπωρο-
φόρα δέντρα και ελαιώνες χτυ-
πήθηκαν επίσης στη Μαγνησία. 
Τέλος, ζηµιώθηκαν οπωροφόρα 
και καλλιέργειες φασολιού στη 
Φλώρινα, ενώ το πιο Νότιο χτύ-
πηµα του καιρού ήταν στη Βοιω-
τία, όπου καταστράφηκαν παρα-
γωγές σε κρεµµύδια και βαµβάκι.

Ξεριζώθηκαν δέντρα 
στη Θεσσαλία

Άνευ προηγουµένου ζηµιές προ-
κάλεσαν τα ακραία καιρικά φαι-
νόµενα που χτύπησαν το µεση-
µέρι της Τετάρτης την ευρύτερη 
περιοχή του Τυρνάβου µε επίκε-
ντρο το Αργυροπούλιο. Ισχυρότα-
τοι άνεµοι σε συνδυασµό µε χα-
λαζόπτωση, προκάλεσαν τεράστι-
ες ζηµιές σε καλλιέργειες, κυρί-
ως οπωροφόρων δένδρων, όπου 
εκτός από ολική απώλεια της πα-
ραγωγής, σηµειώθηκαν και ζηµί-

ες φυτικού κεφαλαίου, αφού ξερι-
ζώθηκαν παραγωγικά δέντρα, ενώ 
οι οδηγοί κινούνταν µετ’ εµποδίων.

100.000 στρ. στην Ηµαθία
Τις πληγές από τα ακραία και-

ρικά φαινόµενα µετρούν όµως οι 
παραγωγοί και στην Ηµαθία, όπου 
οι σφοδροί άνεµοι µε την έντονη 
βροχόπτωση, που έπληξαν την πε-
ριοχή το βράδυ της Τετάρτης, σύµ-
φωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις προ-
κάλεσαν εκτεταµένες καταστροφές 
σε 80.000 έως 100.000 στρέµµατα 
καλλιεργειών.

Όπως δήλωσε στην Agrenda ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλό-
γου Αλεξάνδρειας, Τάσος Λιολιό-
πουλος «το µπουρίνι ήταν τροµε-
ρό. Ρήµαξε κυριολεκτικά τον τό-

πο. Ξάπλωσε δέντρα και έριξε κά-
τω τους καρπούς από ροδάκινα, 
συµπύρηνα και επιτραπέζια, ακτι-
νίδια, µήλα και αχλάδια, προκαλώ-
ντας πολύ µεγάλες καταστροφές». 
Ο ίδιος µας εξήγησε ότι «η µπόρα 
συνολικά διήρκεσε 25 λεπτά, από 
τα οποία στα 5 λεπτά, ο αέρας φυ-
σούσε µανιασµένα και η βροχή εί-
χε κατακλυσµιαία ένταση. Στα επό-
µενα 20 λεπτά της ώρας το καιρικό 
φαινόµενο συνεχίστηκε µε δυνατή 
βροχόπτωση και σε κάποιες περι-
πτώσεις είχαµε και χαλαζόπτωση».

Στο επίκεντρο της θεοµηνίας βρέ-
θηκαν χωριά του ∆ήµου Αλεξάν-
δρειας όπως ο Σταυρός, το Νησέ-
λι, το Μακροχώρι, το Νησί, η Αγκα-
θιά, η Μελίκη, αλλά ζηµιές έγιναν 
και σε άλλες περιοχές κοντά στη 

Βέροια, όπως και προς τα σύνορα 
µε την Πέλλα, όπως στη Σκύδρα.

Ισοπεδώθηκε ο κάµπος
στη Χαλκιδική

Τεράστιες είναι οι καταστροφές 
σε αγροτικές καλλιέργειες µε στα-
φύλια κι ελιές, στη Χαλκιδική, ε-
ξαιτίας της σφοδρής θεοµηνίας. 
Σε 15 µέρες θα ξεκινούσε η συ-
γκοµιδή κι όπως περιγράφουν α-
γρότες στο οι σοδειές καταστρά-
φηκαν ολοσχερώς. Όπως περιγρά-
φουν  «µέσα σε δέκα λεπτά, κατα-
στράφηκαν όλα. Τόσα χρόνια, τέ-
τοια καταστροφή δεν έχουµε ξα-
ναδεί». Το ακραίο καιρικό φαινό-
µενο κράτησε µόλις περίπου 10-
15 λεπτά, αλλά η έντασή του ήταν 
τέτοια, που δεν άφησε τίποτε όρ-
θιο, βυθίζοντας στη λάσπη χιλιά-
δες στρέµµατα καλλιεργειών και 
σε απόγνωση εκατοντάδες οικογέ-
νειες σε χωριά όπως η Ηράκλεια, 
η Νέα Καλλικράτεια, ο Άγιος Παύ-
λος, τα Νέα Πλάγια, τα Νέα Φλο-
γητά, τα Σήµαντρα, η Νέα Γωνιά, 
τα Νέα Σύλλατα και γενικότερα η 
περιοχή του ∆ήµου Προποντίδας. 

Ζηµιές από το χαλάζι σηµειώθη-
καν σε Ροδόπη, Πήλιο και Κοριν-
θία, όπως και σε περιοχές της Αλε-
ξανδρούπολης και της Σαµοθράκης. 

Ολική καταστροφή έφερε 
η κακοκαιρία σε 12 Νομούς

Χάθηκαν οπωροφόρα δέντρα, ελιές, αμπέλια, κηπευτικά,  βαμβάκι και αροτραίες καλλιέργειες  
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∆ε γλίτωσε ούτε η βελανιδιά
ορόσηµο του κτήµατος Κυρ-Γιάννη



ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης ζητούν οι αγρότες

Με εντολή Βορίδη πρώτα 
οι συγκομίσιμες παραγωγές

Να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης ο δήµος Τυρνάβου ζητούν οι 
Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής, τονίζοντας πως δεν θέλουν δάκρυα 
συµπόνοιας αλλά πράξεις. Σε σχετική ανακοίνωση, µεταξύ άλλων 
επισηµαίνεται όσον αφορά στις καταστροφές, πως οι αγρότες δεν θέλουν 
συµπαράσταση από την νέα κυβέρνηση και δάκρυα όπως έκαναν όλες οι 
προηγούµενες κυβερνήσεις, αλλά άµεσα πράξεις, άµεσο πάγωµα των 
ασφαλιστικών εισφορών, των δόσεων των δανείων και κάθε µορφής 
χαρατσιών για τους πληγέντες αγρότες, καθώς προκύπτουν καλλιεργητικά 
έξοδα χωρίς έσοδα, εξαιτίας της ανυπολόγιστης καταστροφής. Απαιτείται στην 
ανακοίνωση άµεση αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, δηµιουργία κρατικού 
φορέα που θα καλύπτει και θα αποζηµιώνει στο 100% τη ζηµιά από όλες τις 
αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς 
γραφειοκρατικές ή µη, καθυστερήσεις. Όπως αναφέρουν, η νέα καταστροφή 
δείχνει το πόσο επίκαιρο και αναγκαίο είναι το πάγιο αίτηµά τους. 
Η καταστροφή χωρίς προηγούµενο για την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου 
Τύρναβου σηµειώθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου, λόγω της έντονης 
χαλαζόπτωσης που έπληξε τις καλλιέργειες, σε συνδυασµό µε πρωτοφανή για 
τα ελληνικά δεδοµένα ανεµοθύελλα µεγάλης έντασης, που διέλυσε σχεδόν 
όλη την αγροτική παραγωγή, ξεριζώνοντας ολόκληρες εκµεταλλεύσεις, όπως 
δένδρα και αµπέλια, αλλά και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Η καταστροφή για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους χαρακτηρίζεται 
πρωτοφανής και ολοκληρωτική και αναδεικνύει το αίτηµα τους να κηρυχθεί ο 
δήµος Τυρνάβου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.Οι αγρότες και οι 
κτηνοτρόφοι της επαρχίας Τυρνάβου έχουν έρθει µέσω των Αγροτικών τους 
Συλλόγων ήδη σε επαφή µε τον τοπικό προϊστάµενο του ΕΛΓΑ ο οποίος 
διαβεβαίωσε για άµεση καταγραφή των ζηµιών.

Σε άµεση ενεργοποίηση βρίσκονται τα ελεγκτι-
κά κλιµάκια του ΕΛΓΑ τα οποία βρίσκονται ήδη 
στις περιοχές που έχουν πλήξει από την Τετάρτη 
ακραία καιρικά φαινόµενα, (ανεµοθύελλα, χα-
λάζι, καταιγίδες) στην Κεντρική και Βόρεια Ελλά-
δα, µε τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
να δίνει εντολή για προτεραιότητα στην αποζη-
µίωση των παραγωγών των οποίων οι καλλιέρ-
γειες βρίσκονταν στο στάδιο της συγκοµιδής.

Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, το µεσηµέρι 
της Πέµπτης 11 Ιουλίου,  ο υπουργός Αγροτική-
ςΑνάπτυξης Μάκης Βορίδης, ανέφερε ότι από 
την πρώτη στιγµή επικοινώνησε µε τον πρόεδρο 

του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεµπέ, για άµεση αποστο-
λή γεωπόνων εκτιµητών σε όλες τις πληγείσες 
περιοχές, και άµεση επίσης εκκίνηση της διαδι-
κασίας ούτως ώστε να ολοκληρωθεί πριν ακό-
µη από την δεκαπενθήµερη προθεσµία δήλω-
σης των ζηµιών από πλευράς των παραγωγών.

Ξεκαθάρισε ο Μ.Βορίδης πως θα δοθεί προ-
τεραιότητα στην αποζηµίωση των παραγωγών 
των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονταν στο 
στάδιο της συγκοµιδής, καθώς όπως γίνεται 
κατανοητό από το υπουργείο σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις εµφανίζεται έντονο πρόβληµα ρευ-

στότητας στον παραγωγό, αφού έχει δαπανή-
σει κεφάλαιο για την καλλιέργεια και περίµε-
νε τα έσοδα της συγκοµιδής για να προχωρή-
σει σε επόµενες τεχνικές φροντίδες των εκµε-
ταλλεύσεών του.

Στη Χαλκιδική, Περιφερειακή Ενότητα που 
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έ-
φτασε από την Πέµπτη το πρωί ενισχυµένο κλι-
µάκιο εκτιµητών από το υποκατάστηµα του ΕΛ-
ΓΑ Θεσσαλονίκης, ενώ σηµειώθηκε πως στην 
Π.Ε. καταγράφηκαν και ζηµιές σε εγκαταστά-
σεις, οι οποίες αποζηµιώνονται από τα ΠΣΕΑ.

Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, υπήρχαν ζη-
µίες και στο φυτικό κεφάλαιο, µε σπασίµατα 
κλάδων και ξεριζώµατα δέντρων, που επίσης 
αποζηµιώνονται από τα ΠΣΕΑ.

Η µειωµένη ποιότητα πρέπει
να απασχολεί τον ΕΛΓΑ

 Σε ερώτηση της Agrenda, όσον αφορά την 
αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, για µείωση 
του γραφειοκρατικού κολλήµατος σε κάθε α-
ποζηµίωση, κάτι για το οποίο η προηγούµενη 
διοίκηση υποτίθεται πως είχε προχωρήσει σε 
αναλογιστικές µελέτες και ήταν «προ των πυ-
λών», ο υπουργός απήντησε πως αυτό είναι έ-
να από τα θέµατα που εξετάζει η νέα διοίκηση 
και θα υπάρξει κάποια σχετική τοποθέτηση στις 
προγραµµατικές δηλώσεις. 

Ένα θέµα που απαιτεί συζήτηση και θεσµι-
κή επίλυση, µε αλλαγή του κανονισµού του ΕΛ-
ΓΑ, είναι η πτώση της ποιότητας της παραγω-
γής και πώς αυτό θα συνδέεται ή όχι µε τις α-
ποζηµιώσεις. Όπως έχει γραφεί επανηλληµέ-
να στην Agrenda, η µη αποζηµίωση της µειω-
µένης ποιότητας, µε αποτέλεσµα αυτή να κα-
ταλήγει στην αγορα, δε βλάπτει µόνο τον πα-
ραγωγό που πουλάει σε χαµηλότερες τιµές, 
αλλά και το σύνολο, καθώς πέφτουν οι τιµές 
στην αγορά, χαλάει, µε άλλα λόγια, η «πιάτσα».   
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Οι δυνατοί άνεµοι κατάφεραν να «σπάσουν» και να ρίξουν την 
υπεραιωνόβια δρυ του κτήµατος, που στέκονταν δίπλα στον πύργο Κούλα 
στη Νάουσα και µαζί αποτελούσαν το λογότυπο της Κυρ-Γιάννη.



Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα φρουρά 
Κομματικοί με φόρα 
και διάσπαση 
προσοχής διοίκησης   
Στην επιλογή στελεχών του «δεύτερου κύκλου» 
κρίνεται η αποτελεσματικότητα του υπουργείου  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με την τελετή παράδοσης παραλαβής 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
το µεσηµέρι της Τρίτης, τίθεται ουσια-
στικά σε εφαρµογή το σχέδιο αναζήτη-
σης του «δεύτερου κύκλου» προσώπων 
που θα στελεχώσουν τις κρίσιµες θέσεις 
του υπουργείου και των οργανισµών.

Όπως είπε στους δηµοσιογράφους ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης, ήδη έχει στη 
διάθεσή του τις παραιτήσεις των γενι-
κών γραµµατέων του υπουργείου (Κα-
σίµη και Αντώνογλου), ενώ έχει και τη 

δέσµευση των προέδρων και διοικήσε-
ων οργανισµών ότι θα υποβάλλουν ά-
µεσα τις παραιτήσεις τους. «Το βρίσκω 
ενδιαφέρον» τόνισε ο κ. Βορίδης, «για-
τί αποδίδω µεγάλη σηµασία στην οµα-
λή µετάβαση, τη συλλογική µνήµη της 
δηµόσιας διοίκησης και τη συνεργασία 
των στελεχών της µε την κυβέρνηση».

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι αυτό 
είναι µια από τις πιο µεγάλες παθογέ-
νειες της δηµόσιας διοίκησης αλλά και 
ευρύτερα της εκτελεστικής εξουσίας στη 
χώρα. Κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνη-
ση, οι νέοι βιάζονται να αναλάβουν και 
οι παλιοί βιάζονται να φύγουν. Πριν α-
κόµη από την τελετή παράδοσης παρα-
λαβής της Τρίτης κάποιοι -µετακλητοί 
κυρίως- είχαν εγκαταλείψει τα καθήκο-
ντά τους, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν πιά-
σει δουλειά πριν ακόµα εκδοθούν οι α-
ποφάσεις και βγουν τα προβλεπόµενα 
από το νόµο ΦΕΚ. Λάθος και των δύο.

Από την πλευρά της νέας πολιτικής 
ηγεσίας τονίστηκε ξανά και ξανά ότι µε 
βάση τις κατευθύντριες γραµµές του πρω-
θυπουργού το µεγάλο θέµα θα είναι η 
διαπραγµάτευση για τη νέα ΚΑΠ. Τι ση-
µάνει όµως αυτό; Μήπως η προσπάθεια 
περιορίζεται στη διεκδίκηση και µόνο 
περισσότερων πόρων; Οι νέοι κυβερνώ-
ντες πρέπει να ξέρουν ότι ειδικά σε αυτή 
τη φάση το παιχνίδι δεν παίζεται εκεί, 
κι αυτό µπορεί να εξηγηθεί εν ευθέτω 
χρόνω. Αντίθετα έχει πολύ µεγαλύτερη 
σηµασία ένας συνολικότερος εθνικός 
σχεδιασµός που θα αξιοποιεί πραγµατι-
κά τους διαθέσιµους πόρους και δεν θα 

τρέχει ασθµαίνοντας 
πίσω από τις πραγ-
µατικές ανάγκες α-
νάπτυξης της αγρο-
τικής παραγωγής. Ο 
νέος υπουργός είπε 
επίσης ότι θα ακού-
σει µε προσοχή όλους 
τους γενικούς διευθυ-
ντές του υπουργείου 
για να καταλάβει που 
βρίσκεται και ποιες εί-
ναι οι προτεραιότητες 
που καλείται να ακο-

λουθήσει. Μακάρι η ενηµέρωση να λει-
τουργήσει. Λίγο δύσκολο. 

Από εκεί και πέρα θα προχωρήσει στις 
νέες επιλογές προσώπων. Τόνισε µάλι-
στα ότι θα κάνει κάτι σαν υπέρβαση να 
πάρει µαζί του τη ∆ευτέρα στις Βρυξέλ-
λες, εκτός από τον νέο υφυπουργό, αρ-
µόδιο για την ΚΑΠ, Κώστα Σκρέκα και 
τον παλιό γενικό γραµµατέα Χαράλαµπο 
Κασίµη. Προφανώς για να κάνει τις απα-
ραίτητες συστάσεις. Ως εκεί! Όµως πό-
ση πολυτέλεια έχει αυτή η χώρα να α-
ποµακρύνει όπως - όπως έναν πετυχη-
µένο κατά γενική οµολογία, γενικό, µε 
βαθιά γνώση των θεµάτων της ΚΑΠ; Ί-
σως ο υπουργός σκεφθεί κάτι διαφορε-
τικό µετά την πρώτη γνωριµία µαζί του 
στις Βρυξέλλες. Εκτός κι αν το κόµµα τον 
τραβάει, όπως τον προκάτοχό του από 
το µανίκι ή αν αποτελεί εθνική ανάγκη 
να αναλάβουν θέση γενικού γραµµα-
τέα ο Μπαγινέτας µε τον Γιαννακάκη. 

21-22, 35-36

Χάνει λόγω 
ποσότητας 
το ρεβίθι
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Χαµηλότερη κατά 20 λεπτά είναι φέτος 
η τιµή στο ρεβίθι Μακαρένα, µε το προ-
ϊόν να προσγειώνεται στα 70 λεπτά α-
νά κιλό στον παραγωγό, από τα 90 λε-
πτά που έφτανε πέρυσι, σηµειώνοντας 
µείωση της τάξης του 22,2%. 

Ο τύπος αυτός ρεβιθιού αποτελεί τον 
κύριο όγκο παραγωγής της Ελλάδας, 
καθώς είναι ο πιο γνωστός και ο πιο 
επιθυµητός από το αγοραστικό κοινό. 
Στην προσπάθεια αντικατάστασης πο-
τιστικών καλλιεργειών στο Θεσσαλι-

κό κάµπο, πολλοί παραγωγοί έχουν 
καταλήξει στα όσπρια, τα οποία κρύ-
βουν όπως φαίνεται µια µικρή παγί-
δα, τη ζήτηση. 

Από φασόλι, ρεβίθι και λαθούρι, ο 
παραγωγός παίρνει περισσότερα κι-
λά/στρέµµα σε σχέση µε τη φακή, µε 
τους παραγωγούς να τα επιλέγουν και 
τις µεγαλύτερες ποσότητες αυτών των 
οσπρίων φέτος να ρίχνουν την τιµή. Η 
φακή βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε πέ-
ρυσι, στα 65-70 λεπτά το κιλό.

Έπεσε στα 70 λεπτά το ρεβίθι
 Η µεγαλύτερη παραγωγή του οσπρίου έριξε τις τιµές παραγωγού 

 Πιο εύκολη καλλιέργεια από τη φακή, µε µικρότερη όµως ζήτηση

Α1 |  21

Φ
ορτώνονται µε γρήγορους ρυθ-
µούς στην ελληνική αγορά οι 
πρώτες πωλήσεις / εξαγωγές 
σκληρού σίτου σε Ιταλούς εµπό-

ρους γύρω στα 215-220 ευρώ ο τόνος FOB λι-
µάνι µας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόµα 
ζήτηση για τις µέτριες ποιότητες. Οι αποδόσεις 
τελικά ήταν καλές αλλά όσον αφορά τις ποιό-
τητες µπορούµε να πούµε πως ανάλογα περι-
οχής παρουσιάζουν µειονεκτήµατα (αλλού η 
πρωτεΐνες, αλλού τα υαλώδη). Στη Γαλλία α-
νακοινώθηκε αύξηση της παραγωγής µαλα-
κού, πιέζοντας ως αποτέλεσµα λίγο τις τιµές.  

  Η χρηµατιστηριακή πτώση θεωρείται ότι 
έφερε ένα καλύτερο πριµ στα ανοιχτά συµβό-
λαια βάµβακος, αλλά δυστυχώς µόνο για τις 
πιο χαµηλές ποιότητες. Στα ποιοτικά βαµβά-
κια δεν µπορούµε να πιάσουµε κάτι σηµαντι-
κά καλύτερο. Η προσπάθεια για τα 4 σεντς α-
νά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου  ‘19, 
δηλαδή κοντά στα 70 σεντς ανά λίµπρα, που α-
ντιστοιχεί σε 1,36 ευρώ το κιλό ακόµα συνεχί-
ζεται. Κι ενώ χρηµατιστηριακά, η αγορά δοκι-
µάζει τα χαµηλά της χωρίς να έχει υπάρχει κά-
ποιος τόσο σηµαντικός πτωτικός παράγοντας, 
ενθαρρυντικό είναι πως παρατηρείται αγορα-
στικό ενδιαφέρον από τα κλωστήρια. 

  Καθοδική πορεία σηµείωσαν οι τιµές στα 
όσπρια πλην της φακής, της οποίας η τιµή πα-
ρέµεινε σταθερή. Βασική αιτία οι αποδόσεις. 
Φαίνεται πως η φακή δεν είναι ιδιαίτερα δηµο-
φιλής ανάµεσα στους παραγωγούς, λόγω της 
δυσκολίας της συγκεκριµένης καλλιέργειας να 
προσφέρει ικανοποιητικές αποδόσεις. Έτσι τα 
φασόλια υποχώρησαν κατά 10 µε 20 λεπτά, ε-
νώ η φάβα βρέθηκε κάτω από τα 65 λεπτά, τη 
χαµηλότερη δηλαδή τιµή που σηµείωσε πέρυσι. 

Δειλά το ξεκίνημα 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/06 18/06 25/06 3/07/19 10/07/19

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,55
349,52348,92

365,18

348,46

Ξερικά
Να αντικαταστήσουν ποτιστικές 
καλλιέργειες µε όσπρια προσπα-

θούν πολλοί παραγωγοί 
στον Θεσσαλικό κάµπο

Φακή 
Η προσφορά της φακής δεν 
καλύπτει καν την εγχώρια 
αγορά, καθώς αποτελεί το 

πιο δηµοφιλές όσπριο 

Παραγωγή
Καλά πήγε η παραγωγή ρεβιθιού 

στη Θεσσαλία, µε λίγα µυκητολογι-
κής φύσεως προβλήµατα, όπως η 
ασκοχύτωση να αντιµετωπίζονται

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12/06 20/06 27/06 03/07 11/0707/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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68.70

338,50

866,40
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79,42

107,50
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65.65

332,80

878,60

16,35
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97,03
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65.32
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901,00

16,30

81,80

108,55

94,63
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183

209,5

66.39

327,60

890,00

16,27

73,62

109,57

93,96

225

183

209,5

67.29

320,70

885,60

17,31

73,80

106,00

92,79

225

183

209,5

63,82

318,90

893,20

17,35

71,55

107,75

93,75

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

239 239 239
234

245 245

2,14 2,15
2,33

2,25 2,30 2,34

Ρεβίθι
Τιμή παραγωγού  
(λεπτά ανά κιλό)

2018 90

2019 70
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Εκτάσεις σκληρού 
σιταριού στην Ε.Ε. 
2018   90 λεπτά/κιλό

2019  70 λεπτά/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Θετικές προοπτικές 
για το ελαιόλαδο το 
2020 λέει η Κομισιόν 

 Προβάδισμα σε τιμές 
βιομηχανικής ντομάτας 
παίρνει η Ελλάδα

Περισσότερα λιπάσµατα 
σε Ασία-Αφρική 
Η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης 
αναπτυσσόµενων χωρών έχει αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη πολλών βιοµηχανιών 
τους, όπως είναι η Αγροτική Παραγωγή 
φέρνοντας αύξηση του µεγέθους της 
αγοράς λιπασµάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ένας γενικός
µόνο στη Βάθη
Στην κατάργηση της δεύτερης θέσης 
γενικού γραµµατέα στο υπουργείο Γεωργίας 
που αναφέρεται σε θέµατα Αγροτικής 
Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, 
οδηγούνται, όπως όλα δείχνουν, µετά και 
την εξαγγελία Μητσοτάκη στο Υπουργικό 
Συµβούλιο ότι πρόκειται να καταργηθούν 
30 θέσεις γενικών και ειδικών γραµµατέων. 
Προοίµιο αυτής της επιλογής και η 
τοποθέτηση του υφυπουργού Σκρέκα, µε 
αποκλειστικό πεδίο αρµοδιοτήτων τα θέµατα 
της ΚΑΠ. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει 
και η δήλωση του υπουργού Μάκη Βορίδη 
ότι η πρώτη και µόνη κατεύθυνση που έχει 
πάρει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να 
ηγηθεί επιτυχώς των διαπραγµατεύσεων για 
τη νέα ΚΑΠ. Μάλιστα ο πρωθυπουργός έχει 
δεσµευθεί να θέσει στα υψηλά κλιµάκια των 
Βρυξελλών θέµα κάλυψης από την Ελλάδα, 
µιας θέσης Επιτρόπου µε παραγωγικό 
αντικείµενο. Σηµειωτέον ότι στις συζητήσεις 
που έχουν ξεκινήσει παρασκηνιακά, 
θεωρείται πολύ πιθανό ότι για η θέση του 
Έλληνα Επιτρόπου θα προταθεί ο Αντώνης 
Σαµαράς. Μάλιστα µια συµπόρευση, του 
Αντώνη Σαµαρά ως Επιτρόπου Γεωργίας και 
του Μάκη Βορίδη ως υπουργού Γεωργίας 
θα µπορούσε να φέρει µια προοπτική ριζικής 
ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργίας. 

Οι ριζικές αλλαγές στην 
οργάνωση της αγροτικής 
παραγωγής κρίνεται 
επιτακτική, όµως η 
προσαρµογή στο νέο 
πνέυµα έρχεται αργά. 

Για οµαλή 
µετάβα-
ση και 
συλλογική 
µνήµη της 
δηµόσιας 
διοίκησης, 
κάνει λόγο 
ο υπουρ-
γός Μάκης 
Βορίδης.
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Παραδεκτή έκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο την αναφορά του προέδρου του 
Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόµµατος Ελ-
λάδος τις υπέρογκες χρεώσεις του ΕΛΓΑ 
στους Έλληνες παραγωγούς χωρίς να 
τους παρέχονται ουσιαστικές καλύψεις. 

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Cecilia 
Wikstrom, ανέφερε στην επιστολή της 
ότι η αναφορά προωθήθηκε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για να κάνει προκαταρ-
κτική έρευνα µε βάση τα στοιχεία που έ-
δωσε ο πρόεδρος του ΑKΚΕΛ, Βάκης Τσι-
οµπανίδης και ότι προωθήθηκε επίσης 
στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυ-
ξης της υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου για να ενηµερωθεί και αυτή.

Σύµφωνα µε τον αναφέροντα, ο ΕΛ-
ΓΑ αποτελεί ουσιαστικά έναν εισπρα-
κτικό µηχανισµό που προσφέρει ελά-
χιστα στον αγροτικό κόσµο, όπως α-
ποδείχθηκε πρόσφατα από την άρνη-
σή του να αποζηµιώσει τους παραγω-
γούς ροδάκινων και νεκταρινιών οι 
οποίοι υπέστησαν τεράστιες ζηµιές 
αυτό το έτος λόγω των έντονων βρο-
χοπτώσεων πριν από τη συγκοµιδή. 

Ελάχιστα ή καθόλου φαίνεται ότι 
είχαν προχωρήσει από την προη-
γούµενη ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης οι πολυδια-
φηµισµένες διαδικασίες αλλαγής 
του κανονισµού του ΕΛΓΑ, που 
υποτίθεται πως αποτελούσε βα-
σικό µεταρρυθµιστικό έργο της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην αγρο-
τική πολιτική. 

Έτσι τουλάχιστον άφησε να εν-
νοηθεί ο νέος υπουργός Μάκης 
Βορίδης, ο οποίος σε ερώτηση 
της Agrenda σχετικά µε την αλ-
λαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ 
µε σκοπό τη µείωση του γραφει-
οκρατικού κολλήµατος σε κάθε 
αποζηµίωση, κάτι για το οποίο η 
προηγούµενη διοίκηση υποτίθε-
ται πως είχε προχωρήσει σε ανα-
λογιστικές µελέτες και ήταν «προ 
των πυλών», ο νέος υπουργός α-
πήντησε πως αυτό είναι ένα από 
τα θέµατα που εξετάζει η νέα διοί-
κηση και θα υπάρξει κάποια σχε-
τική τοποθέτηση στις προγραµ-
µατικές δηλώσεις που έχουν ο-
ριστεί για τις 20 Ιουλίου. 

Αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί 
και µεγάλη έκπληξη, καθώς α-
πό όλες τις βαρύγδουπες δηλώ-
σεις του κυρίου Αραχωβίτη, περί 
αναλογιστικών µελετών και µεγά-

λου σχεδίου, το µόνο που πραγ-
µατικά φάνηκε στη ∆ιαύγεια ή-
ταν ο διαγωνισµός για το ποιος 
θα εκπονήσει τις µελέτες. Ποτέ 
όµως δεν έγινε λόγος για την ε-
ξέλιξη και τα αποτελέσµατα αυ-
τών των µελετών, τη φάση στην 
οποία βρίσκεται το έργο, ή έστω 
µια ένδειξη για το χρονικό διά-
στηµα που θα απαιτηθεί. 

Ένα ακόµη θέµα το οποίο ση-
κώνει συζήτηση και καθαρή λύ-
ση και µε το οποίο ο νέος υπουρ-
γός φάνηκε διατεθειµένος να α-
σχοληθεί, είναι η πτώση της ποι-
ότητας της παραγωγής και πώς 
αυτό θα συνδέεται ή όχι µε τις α-
ποζηµιώσεις. Όπως έχει γραφτεί 
επανηλληµένα στην Agrenda, η 
µη αποζηµίωση της µειωµένης 
ποιότητας, µε αποτέλεσµα αυ-
τή να καταλήγει στην αγορά, 
δε βλάπτει µόνο τον παραγωγό 
που πουλάει σε χαµηλότερες τι-
µές, αλλά και το σύνολο των πα-
ραγωγών, καθώς πέφτουν οι τι-
µές στην αγορά, χαλάει, δηλαδή 
η «πιάτσα». Τα παραπάνω ειπώ-
θηκαν στην έκτακτη συνέντευ-
ξη τύπου για τις καταστροφές 
από τη θεοµηνία, που συγκλή-
θηκε το µεσηµέρι της Πέµπτης 
11 Ιουλίου στην πλατεία Βάθη. 

Παραδεκτή από 
ΕΕ η αναφορά 
για υπέρογκες 
χρεώσεις ΕΛΓΑ

Μαζί με τις προγραμματικές 
η αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ αποτελεί έναν εισπρακτικό 
µηχανισµό που προσφέρει ελάχιστα 

στον αγροτικό κόσµο τονίζει στην 
αναφορά του ο πρόεδρος του 

ΑKΚΕΛ, Βάκης Τσιοµπανίδης, την 
οποία προώθησε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η πρόεδρος της Επιτροπής, 
Cecilia Wikstrom.

Εφεξής, ζητήµατα 
διεθνούς εµπορίου 
και εξωτερικής 
οικονοµικής 
πολιτικής, υπάγονται 
στο υπουργείο 
Εξωτερικών και 
όχι στο υπουργείο 
Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης.

Με εντολή Μητσοτάκη ο Enterprise Greece
υπό τη σκέπη του υπουργείου Εξωτερικών

Αλλαγές µε το «καληµέρα» σε κυβέρνηση και κράτος έφερε ο πρόεδρος της 
Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προχώρησε σε σύσταση, συγχώνευση, 
µετονοµασία και κατάργηση υπουργείων αλλά και στον καθορισµό των νέων 
αρµοδιοτήτων τους. Μάλιστα µε ΦΕΚ που κυκλοφόρησε τη νύχτα της 8ης 
Ιουλίου, διευκρινίζεται η µεταφορά υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ των 
υπουργείων. Έτσι, εφεξής, ζητήµατα διεθνούς εµπορίου και εξωτερικής 
οικονοµικής πολιτικής, υπάγονται στις αρµοδιότητες του υπουργείου Εξωτερικών 
και όχι στο υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπως γινόταν µέχρι πρότινος. 
Σε αυτό το πλαίσιο, µεταφέρεται ως σύνολο αρµοδιοτήτων θέσεων και 
προσωπικού η εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εµπορίου Enterprise 
Greece και ο οργανισµός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Παράλληλα στο 
υπουργείο Εξωτερικών µεταφέρονται, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων και 
προσωπικού, η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Εµπορικής και Οικονοµικής 
Πολιτικής του τπουργείου Οικονοµίας, πλην της ∆ιεύθυνσης Εµπορικών 
Καθεστώτων και Μέτρων Άµυνας και το τµήµα Μέτρων Εµπορικής Άµυνας 
της ∆ιεύθυνσης Εµπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άµυνας.

Χαµηλή ποιότητα
Ένα ακόµη θέµα που 

σηκώνει συζήτηση και 
καθαρή λύση και µε το 
οποίο ο νέος υπουργός 
φάνηκε διατεθειµένος 
να ασχοληθεί, είναι η 
πτώση της ποιότητας 

της παραγωγής και πώς 
αυτό θα συνδέεται ή όχι 

µε τις αποζηµιώσεις



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η παγκόσµια αγορά ζυµαρικών α-
ναµένεται να αγγίξει τα 16 δισ. δο-
λάρια έως το 2024, από 13 δισ. δο-
λάρια το 2018 µετά από µια µέση 
ανάπτυξη 4,8% την περίοδο 2011-
2018. Η επέκταση σε νέες αγορές 
που δεν καταναλώνονται τα ζυµα-
ρικά παραδοσιακά, όπως είναι η Α-
σία, η ανάπτυξη νέων καινοτόµων 
προϊόντων και η εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών που θα επιτρέψει µια 
ευκολότερη διακίνηση των προϊ-
όντων στο λιανεµπόριο θα είναι 
ο βραχίονας πάνω στον οποίο θα 
στηριχθεί η διεύρυνση της αγοράς. 

Σε αυτούς τους τρεις τοµείς, η 
Barilla Hellas που παρουσίασε την 
Τρίτη 9 Ιουλίου τα οικονοµικά της 
αποτελέσµατα τα οποία εµφανίζο-
νται ενισχυµένα ως προς τον κύ-
κλο εργασιών της εταιρείας, βρί-
σκεται µέσα στο επίκεντρο των ε-
ξελίξεων σύµφωνα µε τα όσα υπο-
στήριξε ο γενικός διευθυντής της 
εταιρείας, Γιώργος Σπηλιόπουλος.

Ξεκινώντας από το πιο επίµαχο 
ίσως από τα τρία, τις άµεσες επεν-
δύσεις στο κοµµάτι της τεχνολο-
γίας, ο κ. Σπηλιόπουλος, ο οποί-
ος παραδέχτηκε στην εφηµερίδα 
Agrenda το πάθος του για τα νέα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα, ανέφε-
ρε πως η εταιρεία του ετοιµάζε-
ται να επενδύσει τουλάχιστον 4 

εκατ. ευρώ σε µια τεχνολογία που 
αλλάζει τον τρόπο  τοποθέτησης 
του προϊόντος στο ράφι. Πρόκει-
ται για το «shelf ready package» 
µια τάση που εξασφαλίζει εξοι-
κονόµηση χρόνου και ευκολία 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, η ο-
ποία παράλληλα µπορεί να οδη-
γήσει σε αύξηση των πωλήσε-
ων κατά 3-5% και σε πολλαπλά-
σια µείωση του κόστους για τον 
παραγωγό και τον λιανέµπορο.

Η ελληνική συνταγή και 
µοναδική παγκόσµια καινοτοµία

Αν τώρα κάτι εµποδίζει την πε-
ραιτέρω άνοδο της αγοράς του δυ-
τικού κόσµου, είναι η ενοχοποίη-
ση της δίαιτας που βασίζεται σε υ-
δατάνθρακες τα τελευταία χρόνια 
και που µεταξύ άλλων οδήγησε σε 
µια µείωση της κατά κεφαλήν κα-
τανάλωσης ζυµαρικών στην Ιταλία, 
κοντά στα 4 κιλά. Σε αυτήν τη δι-
ατροφική τάση η Barilla Hellas α-
παντά µε τις νέες σειρές ζυµαρι-
κών, όπως ζυµαρικά από αλεύρι 
ρεβιθιού και κόκκινης φακής, που 
διαθέτει αλλά κυρίως, µε µερικές 
«ελληνικές συνταγές», όπως χα-
ρακτήρισε τα ζυµαρικά ολικής ά-
λεσης ο κ. Σπηλιόπουλος, αλλά 
και την Χρυσή Σειρά MISKO από 
µονοποικιλιακό σιτάρι, «µια µο-
ναδική παγκόσµια καινοτοµία», 
σύµφωνα µε τον ίδιο. 

Επιπλέον, θετικές διαγράφονται 

και οι προοπτικές για τα προϊόντα 
bakery, που εµπορεύεται η Barilla 
Hellas, µε τη σειρά Gran Cereale 
και τη σειρά Wasa, όπως σηµείωσε.

Έτοιµο πλάνο για διπλασιασµό 
Το εργοστάσιο της εταιρείας 

στην Θήβα παράγει 50.000 τόνους 
έτοιµου προϊόντος, εκ των οποί-
ων 21.820 τόνοι εξάγονται στο ε-
ξωτερικό και σε χώρες όπως η Κί-
να και η Σουηδία, ενώ διοικητικά 
στην Αθήνα, στην Barilla Hellas, 
ανήκουν θυγατρικές του οµίλου 
Barilla στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, των οποίων ο ενοποιη-
µένος κύκλος πωλήσεων πλησί-
ασε τα 160 εκατ. εκατ. ευρώ από 
140 εκατ. ευρώ του 2017, κατα-
γράφοντας αύξηση 14%. 

Τόσο οι επενδύσεις στη Θήβα, 
συνολικής δαπάνης 8,4 εκατ. ευ-
ρώ, που ολοκληρώθηκαν το 2018, 
όσο και ο Μύλος στον Βόλο, για τον 
οποίο υπάρχει έτοιµο πλάνο επέ-
κτασης που θα εφαρµοστεί εφόσον 

οι συνθήκες στην αγορά το επιτρέ-
ψουν, εξασφαλίζουν στην Barilla 
Hellas, την δυνατότητα διατήρη-
σης και κατάκτησης νέων αγορών.

Οι υπεύθυνοι της διοίκησης δη-
λώνουν ικανοποιηµένοι µε τα οι-
κονοµικά αποτελέσµατα. Άλλωστε, 
µε εξασφαλισµένο µερίδιο στην ελ-
ληνική αγορά ζυµαρικών που κυ-
µαίνεται από το 40 ως το 45% σε 
αξία, η ιταλική θυγατρική Barilla 
Hellas συνέχισε την σταθερά ανο-
δική πορεία της το 2018, µε αύξη-
ση του κύκλου εργασιών που δια-
µορφώθηκε στα υψηλότερα επίπε-
δα της τελευταίας εξαετίας και α-
νήλθε σε 73,6 εκατ. ευρώ από 72 
εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος. 

Έτσι, τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν 
κατά 1,6% και διαµορφώθηκαν στα 
33,1 εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευ-
ρώ το 2017, ενώ τα λειτουργικά 
έξοδα της εταιρείας κατέγραψαν 
αύξηση και ανήλθαν στα 28,9 ε-
κατ. ευρώ έναντι 27,3 εκατ. ευρώ 
το προηγούµενο έτος.

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζυµαρικών στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 11 κιλά. Tα µικτά κέρδη του οµίλου αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαµορφώθηκαν στα 33,1 εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο γενικός διευθυντής της Barilla Hellas, Γιώργο Σπηλιόπουλος, παρουσίασε τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της εταιρείας, τα οποία εµφανίζονται ενισχυµένα ως προς τον κύκλο εργασιών.

Επενδύσεις 
για το μέλλον 
των ζυμαρικών

  Σε νέες τεχνολογίες αναζητά τη διεύρυνση των 

πωλήσεων η Barilla Hellas, με επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ

Μύλος Βόλου
Υπάρχει έτοιµο πλάνο για 
διπλασιασµό της δυναµι-
κότητας του Μύλου της 
εταιρείας στο Βόλο, που 
βρίσκεται σε αναµονή
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Λεκάνιο στα
εσπεριδοειδή
Απομυζά τους χυμούς των δέντρων 
και ευνοεί την ανάπτυξη καπνιάς

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Σοβαρές ζηµιές µπορεί να προ-
καλέσει στα εσπεριδοειδή ο ε-
ντοµολογικός εχθρός Λεκάνιο 
(Saissetia oleae Olivier), κάτι που 
έχει συµβεί αρκετές φορές στη 
χώρα µας τοπικά και περιστασι-
ακά. Έχει συνήθως µία γενεά το 
έτος αλλά σε ορισµένες περιοχές 
ή χρονιές µπορεί να συµπληρώ-
σει µερική ή και πλήρη δεύτε-
ρη γενεά. Προσβάλλει τα φύλ-
λα και τους τρυφερούς βλαστούς 
ή µικρούς κλάδους, αποµυζώ-
ντας το χυµό τους, ενώ τα µελι-
τώδη αποχωρήµατά τους ευνο-
ούν την ανάπτυξη των γνωστών 

µυκήτων της καπνιάς. Οι µύκη-
τες «καπνιά» (Fumago vagans) 
µπορούν να προκαλέσουν εξά-
ντληση, αφού αποµυζούν τα δέ-
ντρα και µειώνουν την ικανότη-
τά τους να φωτοσυνθέσουν, κα-
θώς πολλές φορές καλύπτονται 
ολόκληρα τα φύλλα. 

Γενικά η ανάπτυξη του λεκα-
νίου ευνοείται από την υψηλή 
σχετική υγρασία που παρατη-

ρείται όταν το φύλλωµα είναι 
πυκνό και δεν επιτυγχάνεται 
ο σωστός αερισµός. 

Σοβαρές προσβολές παρουσι-
άζονται σε δέντρα που βρίσκο-
νται σε υγρές περιοχές και σε α-
κλάδευτες καλλιέργειες. Σύµφω-
να µε τους γεωπόνους του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγ-
χου Αχαϊας, γενικά η παρουσία 
του εντόµου στο νοµό της ∆υτι-
κής Ελλάδος είναι περιορισµένη, 
µε µικρές εξαιρέσεις στην ευρύ-
τερη περιοχή των Κρεστένων. 

Στην καταπολέµηση του ε-
χθρού συµβάλλουν καλλιερ-
γητικά µέτρα που θα περιορί-
σουν την υγρασία και θα βο-
ηθήσουν στον καλό αερισµό 

και φωτισµό µέχρι το εσωτε-
ρικό της κόµης των δέντρων. 

Χηµική καταπολέµηση συ-
στήνεται µόνο στις καλλιέργει-
ες που διαπιστώνονται σοβα-
ρές προσβολές από Λεκάνιο, 
στην οποία περίπτωση χρειά-
ζεται να γίνει άµεση εφαρµο-
γή µε σκεύασµα που καταπολε-
µά παράλληλα τον Ψευδόκοκ-
κο ή την Κόκκινη Ψώρα, εφό-
σον υπάρχουν προσβολές και 
από αυτά τα κοκκοειδή.

Στην περίπτωση που χρησι-
µοποιηθεί σκέτος θερινός πολ-
τός, απαιτούνται δύο ψεκασµοί 
ο πρώτος το δεύτερο δεκαπεν-
θήµερο του Ιουλίου και ο άλ-
λος το δεύτερο δεκαπενθήµε-
ρο του Αυγούστου.

Εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα ο τετράνυχος στην αγγουριά
Συνεχής επιθεώρηση στις καλλιέργειες µε αγγουριές απαιτείται από τους 
παραγωγούς, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, καθώς η προσβολή 
από τον τετράνυχο εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και οι 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την 
ανάπτυξη των τετρανύχων. Σηµειωτέον ότι συνεχίζεται, σύµφωνα µε 

τους ειδικούς, η εµφάνιση του εχθρού στις καλλιέργειες µε αγγουριές στους 
νοµούς Καρδίτσας Λάρισας, Μαγνησίας Τρικάλων και Φθιώτιδας. Για την επιτυχία 
της χηµικής καταπολέµησης σηµασία έχει η έγκαιρη διάγνωση της προσβολής και ή 
άµεση καταπολέµηση µε ένα από τα εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα πριν τα ακάρεα να 
αναπτυχθούν σε µεγάλους πληθυσµούς Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη 
διαπίστωση της προσβολής (πάνω από 3 άτοµα ανά φύλλο), και όχι προληπτικά.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Αερισµός  
Η επίτευξη καλού 

αερισµού και φωτισµού 
στο εσωτερικό της κόµης 

µπορεί να περιορίσει 
το λεκάνιο

Ωίδιο της αµπέλου 
Εβδοµαδιαίος έλεγχος που ξεκινά 15 ηµέρες 
µετά την έναρξη της βλάστησης προκειµένου να 
εντοπιστούν τυχόν πρώιµες προσβολές από το 
ωίδιο της αµπέλου σε βλαστούς-σηµαίες 
συστήνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου. Με 
δεδοµένο ότι η διασπορά των σπορίων γίνεται σε 
κοντινές σχετικά αποστάσεις η αφαίρεση και 
καταστροφή αυτών των βλαστών εξασφαλίζει 
σηµαντική µείωση του αρχικού µολύσµατος εντός 
του αµπελώνα. Η χηµική καταπολέµιση είναι 
προληπτική. Με 3-4 επεµβάσεις στα ευαίσθητα 
στάδια εξασφαλίζεται ικανοποιητική προστασία 
στα οινοποιήσιµα σταφύλια και τη σουλτανίνα, 
ενώ στα επιτραπέζια συνήθως απαιτούνται 
συµπληρωµατικές. Οι επεµβάσεις γίνονται στα 
εξής στάδια της καλλιέργειας: 1. Πρώτα φύλλα 
(µήκος βλάστησης 5-6 εκ.) 2. Άνθηση 3. 
Καρπόδεση 4. Πρώτα στάδια ανάπτυξης ραγών 
(1-2 εβδοµάδες µετά την καρπόδεση). 

Σκευάσµατα
ALFA: Karathane Star, Vineto EC
BASF: Prosper 500EC, Flint Max 75WG
FMC: Impact 125SC, Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC 
SYNGENTA: Dynali 60/30 DC, Topas 100 EC
UPL: Vacciplant 4.5 SL

Κλαδοσπόριο της ντοµατιάς
Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπόριου στις 
πρώιµες και µεσοπρώιµες καλλιέργειες µε 
nτοµάτες θερµοκηπίου, ενώ αναµένεται στις 
όψιµες σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν 
είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη και τη µετάδοσh 
του µύκητα. Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα 
θερµοκήπια όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 
70%-95% και θερµοκρασίες από 4-32οC, µε 
άριστη θερµοκρασία 22-24οC. Εµφανίζονται 
πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή 
κίτρινες κηλίδες, οι οποίες σε προχωρηµένο 
στάδιο γίνονται νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια 
η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την 
εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα 
γκριζοκαστανό και υφή βελούδου. Όσοι 
παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα, 
συστήνεται χρήση φυτοπροστατευτικών.

Σκευάσµατα
ALFA: Mavita 250 EC, Cuprofix ultra 40 WG
BASF: Copperfield 20WG
SIPCAM: Clortosip 50SC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Score 25 
EC
UPL: Xydrocoure 40 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Κανένας 
δεν γίνεται
πλούσιος  
στο σκληρό 
σιτάρι 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Μία η άλλη» καταλήγει και φέτος η υπόθεση για 
τους παραγωγούς στο σκληρό σιτάρι, καθώς οι κα-
λές στρεµµατικές αποδόσεις ισοφαρίζονται από τη 
συγκράτηση της τιµής σε επίπεδα που δεν επιτρέ-
πουν µεγάλα όνειρα για τη συνέχεια. Κάτι παρα-
πάνω προσπάθησαν να κάνουν κάποιοι συνεται-
ρισµοί αλλά χωρίς ευρύτερη απήχηση στην αγορά.  
Η Ένωση Συνεταιρισµών Βόλου π.χ. που ξεκίνησε 
ουσιαστικά τις προσφορές για τη φετινή περίοδο µε 
τιµή στα 20 λεπτά, ανακοίνωσε την Πέµπτη 11 Ιου-
λίου ότι θα αυξήσει κατά 1,5 λεπτό το κιλό την προ-
σφορά της για το σκληρό σιτάρι, καλώντας όλους 
τους παραγωγούς που παρέδωσαν προϊόν στις ε-
γκαταστάσεις της να ενηµερωθούν σχετικά προκει-
µένου να εισπράξουν την εκκαθάριση για φέτος.

Λίγες ηµέρες νωρίτερα, σύµφωνα µε ρεπορταζ 
του Αgronews και της εφηµερίδας Agrenda, εµπο-
ρικός οίκος προσέγγισε τον Αγροτικό Συνεταιρι-
σµό Πλατυκάµπου για την πώληση σκληρού σιτα-
ριού στην τιµή των 222 ευρώ ο τόνος. Από το ποσό 
αυτό, ο συνεταιρισµός προτίθεται να πληρώσει κα-
θαρή τιµή παραγωγού στα 21 λεπτά.

Προβληµατίζουν τους παραγωγούς
οι τιµές στο σκληρό σιτάρι

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί παραγωγοί οδηγού-
νται σε δεύτερες σκέψεις αναφορικά τη σκοπιµότη-
τα συνέχειας της ενασχόλησής τους µε το σκληρό 
σιτάρι, µε αφορµή τις χαµηλές, όπως λένε, τιµές του 
προϊόντος και φέτος. «Τι να το κάνουµε που είχαµε 
καλές στρεµµατικές αποδόσεις. Η τιµή του σκληρού 
είναι ξεφτίλα. Το παίρνουν οι έµποροι στα 18 λε-
πτά το κιλό, ανοικτή τιµή λένε στους παραγωγούς, 
αλλά ποτέ δεν δίνουν κάτι παραπάνω», επισηµαί-
νει µε πικρία ο παραγωγός Μηνάς ∆ουλκερίδης α-
πό τον Εύρωπο του Κιλκίς.

Αγανακτισµένος από όσα συµβαίνουν γύρω α-

πό το σκληρό στάρι όµως είναι κι ο ∆ηµήτρης Παπα-
δάκης από τη Χαλκιδική. «Είχαµε στήσιµο στο φετι-
νό αλώνι γύρω στα 300 κιλά το στρέµµα, µε την ποι-
ότητα να είναι πάρα πολύ καλή, µε υψηλές πρωτεΐ-
νες και υαλώδη. Ωστόσο η τιµή που δίνει το εµπόριο 
είναι αδικαιολόγητα χαµηλή στα 18 λεπτά το κιλό. 
Με τις πράξεις που γίνονται στο εξωτερικό, στα 235 
ευρώ τον τόνο, ακόµη και αν βγάλουµε τα µεταφο-
ρικά έξοδα, ο παραγωγός θα έπρεπε να πληρώνεται 
το προϊόν στα 21 λεπτά το κιλό», τόνισε ο κ. Παπα-
δάκης, συµπληρώνοντας πως «θα υπάρξει πρόβληµα 
στην καλλιέργεια. Εγώ ο ίδιος από τα 1.100 στρέµµα-
τα που είχα φέτος, την επόµενη χρονιά δεν θα καλ-
λιεργήσω πάνω από 500 στρέµµατα».

Προβληµατισµένος δηλώνει κι ο ∆ιαµαντής ∆ια-
µαντόπουλος, πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτι-
κού Συλλόγου. Όπως είπε, φέτος οι αποδόσεις στα 
σκληρά στάρια κυµάνθηκαν στο νοµό κατά µέσο ό-
ρο στα 300-330 κιλά το στρέµµα, ενώ παραγωγοί 
που πρόσεξαν τα χωράφια τους πήραν έως και 450 
κιλά το στρέµµα. «Με τις τιµές που παίζουν στην α-
γορά για το σκληρό στάρι, ο παραγωγός δεν βγαίνει. 
Τα έξοδα, αν βάλουµε µέσα και τα ενοίκια και τα πο-
τίσµατα, φτάνουν τα 100 ευρώ το στρέµµα και τα έ-
σοδα, µε τις στρεµµατικές αποδόσεις που είχε ο νο-
µός δεν φτάνουν ούτε τα 60 ευρώ», µας ανέφερε ο κ. 
∆ιαµαντόπουλος, διατυπώνοντας, παράλληλα την ε-

Αύξηση 1,5 λεπτό το κιλό ανακοίνωσε η Ένωση Βόλου, τιμή 21 λεπτά 
στο Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου μετά τη συμφωνία με εμπορικό οίκο

Η ΕΑΣ Βόλου 
ανακοίνωσε στις 11 
Ιουλίου ότι θα αυξήσει 
την προσφορά της κατά 
1,5 λεπτό, καλώντας 
τους παραγωγούς 
να ενηµερωθούν για να 
πληρωθούν ανάλογα.
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κτίµηση πως η καλλιέργεια του σταριού θα συνεχι-
στεί στις περιοχές που δεν θα µπορεί να ευδοκιµή-
σει κάποιο άλλο προϊόν.

Στην περιοχή της Επανοµής οι αποδόσεις στο 
σκληρό έπαιξαν µεταξύ 400-450 κιλά το στρέµµα 
και οι πράξεις που γίνονται αυτή την περίοδο, κα-
τά τον κ. Γιώργο Τσιώνη κυµαίνονται από 19 έως 
21 λεπτά το κιλό, ενώ στην Κοζάνη, όπως τονίζει 
ο κ. Αµανατίδης, η τιµή είναι στα 18 λεπτά, ενώ τα 
συµβολαιοποιηµένα µπορούν να πιάσουν και τα 
20 λεπτά το κιλό, εφόσον πληρούν όρους και προ-
ϋποθέσεις ποιότητας.

Στον Έβρο, όπου η παραγωγή ανά στρέµµα κατά µέ-
σο όρο είναι στα 400 κιλά, η τοπική ΕΑΣ, σύµφωνα µε 
τον κ. Κώστα Αλεξανδρή, παίρνει µε 19 λεπτά το συµ-
βολαιοποιηµένο σκληρό και µε 18 λεπτά το υπόλοιπο.

Να σηµειωθεί ότι από άποψη αποδόσεων ωστό-
σο, χρονιά των σιτηρών αποδείχθηκε η φετινή 
για τους παραγωγούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, 
µε τις καιρικές συνθήκες να στέκονται σύµµαχος 
στις καλλιέργειες και τις στρεµµατικές αποδόσεις 
να χτυπάνε ρεκόρ 20ετίας σε πολλά παραγωγικά 
κέντρα. Ωστόσο, τα χαµόγελα των παραγωγών για 
το υψηλό τονάζ ωστόσο, µετριάζονται από την πο-
ρεία των τιµών, που για µια ακόµη σεζόν δεν αντα-
ποκρίνεται ούτε στην ποιότητα του προϊόντος, ού-
τε και στις προσδοκίες τους.

Το µοντέλο της συµβολαιοποιηµένης 
καλλιέργειας, στα πρότυπα του βυνο-
ποιήσιµου κριθαριού, αρχίζει να κερ-
δίζει έδαφος και στο µαλακό σιτάρι σε 
αρκετές περιοχές της Βορείου Ελλά-
δος. Για παράδειγµα στην Ξάνθη, ό-
πως µας ανέφερε ο Γιάννης Γιαννέ-
λης το «στήσιµο» ήταν γύρω στα 650 
κιλά το στρέµµα, ενώ κάποιες ποικι-
λίες σε ποτιστικά χωράφια, κατά τον 
Θέµη Γεωργακόπουλο έδωσαν πάνω 
από 700 κιλά το στρέµµα. 

Οι δύο αυτοί παραγωγοί επεσήµα-
ναν πως στο νοµό Ξάνθης οι περισσό-
τεροι αγρότες που ασχολούνται µε το 
µαλακό σιτάρι, πλέον, συνάπτουν συµ-
βολαιακή συνεργασία µε τοπικούς µύ-
λους και εµπόρους, οι οποίοι πλήρω-
σαν τη φετινή σεζόν τιµή γύρω στα 17 
µε 17,5 λεπτά το κιλό. 

«Σε κάποιες περιπτώσεις οι παραγω-
γοί πήραν στο χέρι 15 λεπτά και στην 
εκκαθάριση, ανάλογα µε την ποιότη-
τα του σίτου, που παραδίδουν, µπορεί 
να πιάσουν µέχρι και 18 λεπτά το κι-
λό», εξηγεί στην εφηµερίδα Agrenda 

ο κ. Γεωργακόπουλος. Ακόµη πιο χα-
µηλά, στα 15 λεπτά το κιλό παρέδωσαν 
το µαλακό οι καλλιεργητές του Κιλκίς, 
σχολιάζει ο κ. ∆ουλκερίδης. 

Χαµηλές τιµές 
στο κτηνοτροφικό κριθάρι

Μεγάλη αύξηση της παραγωγής στα 
κτηνοτροφικά κριθάρια είχε και η πε-
ριοχή του Κιλκίς, όπου οι αποδόσεις έ-
παιξαν από 400 έως 600 κιλά το στρέµ-
µα, από περίπου 250 κιλά το στρέµµα 
συνήθως, αλλά οι τιµές δεν λένε να ση-
κώσουν κεφάλι από τα 14 λεπτά το κι-
λό, όπως αναφέρει ο παραγωγός Μη-
νάς ∆ουλκερίδης. 

Ανάλογη εικόνα και στην περιοχή 
της Κοζάνης, όπου οι αλωνιστικές µη-
χανές µπήκαν εδώ και λίγες ηµέρες 
στα χωράφια και οι αποδόσεις στο κτη-
νοτροφικό κριθάρι, κατά τον παραγω-
γό Σταύρο Αµανατίδη, κυµαίνονται α-
πό 500 έως 700 κιλά το στρέµµα, ανά-
λογα την ποικιλία, µε την τιµή να παί-
ζει στα 14,5 – 15 λεπτά το κιλό, από 16 
λεπτά πέρυσι.

Στην Ξάνθη οι αποδόσεις στο κριθάρι 
ξεπέρασαν τα 700 κιλά το στρέμμα

Η συμβολαιακή στο μαλακό 
αρχίζει να εδραιώνεται

λιών που έχουν αναπτύξει οι ζυθοποιίες, οι ο-
ποίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα παραγωγικές.

Η πλειονότητα των παραγωγών στην περι-
οχή της Ξάνθης, σύµφωνα µε τους συνοµιλη-
τές µας συνεργάστηκε συµβολαιακά µε την «Α-
θηναϊκή Ζυθοποιΐα», η οποία τοπικά πλήρω-
σε 17,5 λεπτά το κιλό, τιµή που είναι στα ίδια 
επίπεδα µε την περσινή σεζόν.

Εξαιρετικές αποδόσεις είχαν οι παραγωγοί 
και στην περιοχή του Έβρου. Όπως µας εί-

πε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Α-
λεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής, µέχρι 
και τις αρχές της εβδοµάδας που πέρασε, µε 
το 70% των εκτάσεων αλωνισµένα, τα περισ-
σότερα χωράφια απέδωσαν από 700 έως 800 
κιλά το στρέµµα. Ο ίδιος εξήγησε πως «στην 
ευρύτερη περιοχή οι καλλιεργητές βυνοποι-
ήσιµου κριθαριού συνεργάζονται µε τη Ζυ-
θοποιία Μακεδονίας Θράκης, η οποία πλη-
ρώνει 19 λεπτά το κιλό».

Την παράσταση, όσον αφορά στις στρεµµα-
τικές αποδόσεις, χωρίς καµία αµφιβολία την 
«έκλεψε» το κριθάρι κι ιδίως οι βυνοποιή-
σιµες ποικιλίες που καλλιεργήθηκαν συµ-
βολαικά µε ζυθοποιίες, «χτυπώντας» ακόµα 
και πάνω από 900 κιλά το στρέµµα. Πρωτα-
γωνιστικό ρόλο είχε σίγουρα και το µαλακό 
στάρι, µε αγρούς που έδωσαν ακόµη και πά-
νω από 700 κιλά το στρέµµα, ενώ αρκετά χα-
µηλότερες αποδόσεις είχε το σκληρό σιτάρι.

Μια από τις περιοχές όπου οι αποδόσεις στο 
κριθάρι… χτύπησαν ταβάνι είναι η Περιφερει-
ακή Ενότητα Ξάνθης, στην οποία το «στήσιµο», 
από το φετινό αλώνι των βυνοποιήσιµων ποι-
κιλιών, ξεπέρασε τα 700 κιλά, ανά στρέµµα. 
«∆εν θυµάµαι εδώ και πάρα πολλά χρονιά, άλ-
λη σεζόν που να έχουν πάει τα κριθάρια µας 
τόσο καλά. Ακόµη και στα ξερικά χωράφια οι 
αποδόσεις ξεπέρασαν τα 600 κιλά το στρέµµα, 
ενώ στα ποτιστικά δεν έπεσε κανείς κάτω από 
850 κιλά το στρέµµα και ακούσαµε ότι κάποιοι 
έπιασαν ακόµη και τα 1.000 κιλά το στρέµµα», 
ανέφερε στην Agrenda ο Θέµης Γεωργακόπου-
λος από το Πετεινό Ξάνθης, ο οποίος καλλιερ-
γεί περισσότερα από 300 στρέµµατα σιτηρά.

Κύριοι παράγοντες για τις φετινές αποδόσεις 
ρεκόρ στο βυνοποιήσιµο κριθάρι στη Ξάνθη, 
σύµφωνα µε τον τοπικό παραγωγό Γιάννη Γιαν-
νέλη, ήταν αφενός οι ιδανικές καιρικές συνθή-
κες για την καλλιέργεια, όλο το χρονικό διά-
στηµα µέχρι και την ολοκλήρωση των αλωνιών 
κι αφετέρου οι αποδοτικοί σπόροι των ποικι-

Κτηνοτροφικό 
κριθάρι

Μεγάλη αύξηση 
παραγωγής στα 

κτηνοτροφικά κριθάρια 
µε τις τιµές στα χαµηλά 
των 14 λεπτών το κιλό

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΙΛΑ/ ΣΤΡΜ.

ΤΙΜΗ
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 300 18

 ΣΕΡΡΕΣ 330-450 19

 ΕΠΑΝΟΜΗ 400-450 19-21 

 ΚΟΖΑΝΗ 400 18-20

 ΕΒΡΟΣ 400  8-19

ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

 ΞΑΝΘΗ 700 17,5 

 ΕΒΡΟΣ  700-800 19

 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ  >600 17,2 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 

 ΞΑΝΘΗ 650-700 17-17,5 

     ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ



Δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα

Στρατηγικές ανάπτυξης 
αλιευτικών περιοχών με 
στήριξη ως 600.000 ευρώ

  Επιδοτούνται οι αλιείς για να διαφοροποιήσουν τις  
δραστηριότητές τους και να συμπληρώσουν το εισόδημά τους

  Στόχος των παρεμβάσεων η αειφόρος ανάπτυξη των 
αλιευτικών περιοχών με εστίαση στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τον καθορισµό των δράσεων ιδι-
ωτικού χαρακτήρα, του είδους ε-
νίσχυσης, των δικαιούχων και του 
ποσοστού ενίσχυσης του Μέτρου 
8.3.3 «Εφαρµογή στρατηγικών το-
πικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της 
πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προ-
τεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχό-
λησης και της Εδαφικής Συνοχής» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», 
προβλέπει απόφαση του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης που πήρε 
ΦΕΚ στις 3 Ιουλίου.

Ο προϋπολογισµός των ενισχυό-
µενων παρεµβάσεων για τις δράσεις 
του µέτρου, που εφαρµόζονται σε κα-
θορισµένες περιοχές παρέµβασης α-
λιείας, όπως αυτές έχουν εγκριθεί κα-
τά την αξιολόγηση των τοπικών στρα-
τηγικών κάθε ΟΤ∆, µπορεί να ανέλ-
θει µέχρι 600.000 ευρώ ανά πράξη. 
Για πράξεις οι οποίες αφορούν άυ-
λες (δεν αφορούν δηµιουργία υπο-
δοµών ή σε επενδύσεις) ενέργειες ι-
διωτικού χαρακτήρα, ο προϋπολο-
γισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
100.000 ευρώ. Η ενίσχυση χορηγεί-
ται στο δικαιούχο µε την µορφή επι-
χορήγησης και το ύψος της υπολογί-
ζεται βάσει των επιλέξιµων δαπανών.
∆ικαιούχοι είναι:

  αλιείς (φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα 
στην περιοχή παρέµβασης ή που 
δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν), µε 
σκοπό τη διαφοροποίηση δραστη-
ριοτήτων καθώς και τη συµπλήρω-
ση του εισοδήµατός τους,

  µη αλιείς (φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα 
στην περιοχή παρέµβασης ή δρα-
στηριοποιούνται σ’ αυτή), για ίδρυ-
ση ή εκσυγχρονισµό πολύ µικρών 

Την επόµενη εβδοµάδα, εφόσον 
δεν υπάρξουν αλλαγές από την 
νέα ηγεσία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, ανα-
µένεται να ανοίξει η πλατφόρµα 
για την υποβολή αιτήσεων έντα-
ξης στη β’ φάση του προγράµµα-
τος «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ». 

Η πλατφόρµα, όπως όλα δεί-
χνουν τουλάχιστον, θα ανοίξει:

  Στις 15 Ιουλίου για τους ενδια-
φερόµενους στις περιφέρειες Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 
Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας.

 Στις 18 Ιουλίου για τις Περι-
φέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ι-
ονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαί-
ου και Κρήτης και στις 22 Ιουλί-
ου για τις περιφέρειες της Αττικής 
και του Νότιου Αιγαίου.

Οι διαθέσιµοι πόροι ανέρχονται 
σε 250 εκατ. ευρώ και το πλήθος 
των κατοικιών που θα ωφεληθούν 
σε όλη τη Ελλάδα υπολογίζεται σε 
20.000 - 25.000. Μέσα από το πρό-
γραµµα τα νοικοκυριά που χρησι-

µοποιούν µια µονοκατοικία ή ένα 
διαµέρισµα ως κύρια κατοικία αλλά 
και συνολικά οικογένειες που δια-
µένουν σε πολυκατοικία (πάντα µε 
χρήση κύριας κατοικίας) µπορούν 
να διεκδικήσουν ανάλογα µε το ει-
σόδηµά τους και τον αριθµό µελών 
τους επιδότηση από 25% έως 70% 
για την ενεργειακή αναβάθµιση 
του σπιτιού τους. Συνδυαστικά µπο-
ρούν να χρησιµοποιήσουν άτοκο 
δάνειο ή και ίδια κεφάλαια για να 
καλύψουν τις αναγκαίες δαπάνες.

Οι εργασίες που επιδοτούνται 
από το πρόγραµµα είναι οι εξής:

Ξεκινά η β’ φάση Εξοικονομώ

και µικρών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο των προσκλήσεων, βά-

σει και του θεσµικού πλαισίου εφαρ-
µογής, οι ΟΤ∆ δύναται να εξειδικεύ-
ουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε 
επίπεδο δράσεων, σε εφαρµογή της ε-
γκεκριµένης τοπικής τους στρατηγικής.
Οι ενισχύσεις παρέχονται
σε δικαιούχους:

(i) των οποίων µπορεί να καταδει-
χθεί η φερεγγυότητα και η οικονοµι-
κή βιωσιµότητα,

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους 
συµµετοχή,

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση 
ένταξης για χρηµατοδότηση από Εθνικό 
ή Κοινοτικό Πρόγραµµα, για το σύνο-
λο ή µέρος της προτεινόµενης πράξης.

∆ράσεις - ύψος ενίσχυσης
Τα ποσοστά στήριξης ανά κατηγορία 

δράσεων έχουν ως εξής :
 Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα που 

δεν εµπίπτουν σε καθεστώς κρατι-
κών ενισχύσεων: 50% - 100% των ε-
πιλέξιµων δαπανών, ανάλογα µε τη 
χωροθέτηση, το δικαιούχο και την ε-
νισχυόµενη δράση

 Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα που 
εµπίπτουν σε καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων: Έως το 100% των επι-
λέξιµων δαπανών, µε τον περιορι-
σµό της µη υπέρβασης των 200.000 
ευρώ ανά τριετία, ανά επιχείρηση.

Υποχρέωση
Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να 

έχουν ποβάλλει αίτηση ένταξης 
για χρηµατοδότηση από Εθνικό 
ή Κοινοτικό Πρόγραµµα, για το 

σύνολο ή µέρος της πράξης

Ο προϋπολογισµός 
των ενισχυόµενων 
παρεµβάσεων φτάνει τα 
600.000 ευρώ ανά πράξη, 
ενώ για άυλες ενέργειες 
ιδιωτικού χαρακτήρα δεν 
ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. 
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Άυλες ενέργειες
Για πράξεις οι οποίες αφορούν 
σε άυλες ενέργειες ιδιωτικού 
χαρακτήρα, ο προϋπολογισµός 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 100.000 ευρώ.

ΟΤΔ
Παρέχεται η δυνατότητα σε 
κάθε ΟΤ∆ να προσαρµόζει 
αιτιολογηµένα, βάσει της 
στρατηγικής σηµασίας της κάθε 
παρέµβασης, τα ποσοστά 
ενίσχυσης έως και του κατά 
περίπτωση ανώτατου επιτρεπτού 
ορίου.

De minimis
Η ενίσχυση για δράσεις που 
εµπίπτουν σε καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων 
καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 (De Minimis) και 
ανέρχεται στο ανώτατο ποσό 
των 200.000 ευρώ ∆ηµόσιας 
∆απάνης στην ενιαία επιχείρηση.



 κατ’ οίκον

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
(ΠΟΣΟ ΑΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ)

ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ
350.000

ΕΥΡΩ
10.000ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων 
ή συλλογικού φορέα 
το ανώτερο πόσο αυξάνεται 
στις 500.000 ευρώ

Επενδυτικά σχέδια 
οινοποιείων χωρίς
εγγραφή στο ΓΕΜΗ
Οι συνεταιρισµοί έχουν υποχρέω-
ση να υποβάλλουν µόνο το πιστο-
ποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών κα-
τά την υποβολή των επενδυτικών 
σχεδίων των οινοποιείων τους κα-
θώς βάσει εγκυκλίου απαλλάσσο-
νται από την υποχρέωση εγγραφής 
τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.

Αυτό αναφέρει η Κεντρική Κλα-
δική Συνεταιριστική Ένωση Αµπε-
λοοινικών Προϊόντων αναφορικά 
µε τα ερωτήµατα που ανέκυψαν 
κατά την ηµερίδα που διεξήχθη-
κε την 3η Ιουλίου από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης (∆ιεύ-
θυνση Αξιοποίησης και Τεχνολο-
γίας Τροφίµων), για την υποχρέω-
ση όλων των επιχειρήσεων που υ-
ποβάλλουν αιτήµατα ένταξης στο 
µέτρο των επενδύσεων των οινο-
ποιείων περιόδου 2020-2023, να 
είναι εγγεγραµµένες στο Γ.Ε.Μ.Η.

Η ΚΕΟΣΟΕ ενηµερώνοντας και την 
αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρινίζει 
ότι σύµφωνα µε την την υπ’ αριθµό 
1237/76214/4-7-2016 εγκύκλιό του 
υπουργείου που ερµηνεύει τον νό-

µο 4384/2016 και ειδικά για στην 
ερµηνεία του άρθρου 19 (σελίδα 8) 
αναφέρει ότι οι Α.Σ. ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, α-
παλλάσσονται από την υποχρέωση 
εγγραφής τους στο Γενικό Εµπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), στο Μητρώο 
Εµπόρων του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α’ 
89) και στα Εµπορικά Επιµελητήρια 
της περιφέρειας τους.

Συνεπώς, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ,  
οι συνεταιρισµοί έχουν υποχρέω-
ση µόνο να υποβάλλουν το ανα-
φερόµενο στο παράρτηµα ΙΙ της 
ΥΑ 1717/149520/21.6.2019 (ΦΕΚ 
Β 2736/2019) πιστοποιητικό εγγρα-
φής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισµών και άλλων Συλλο-
γικών Φορέων, κατά την υποβολή 
των επενδυτικών σχεδίων των οι-
νοποιείων τους, σύµφωνα µε την 
παραπάνω απόφαση.

∆ηλαδή, τα δικαιολογητικά συµ-
µετοχής που αφορούν την τεχνική 
περιγραφή του επενδυτικού σχεδί-
ου (µελέτη σκοπιµότητας), τα οικο-
νοµικά στοιχεία επιχείρησης, αδει-
οδοτήσεις, εξοφλήσεις τιµολογίων.

Για τη φετινή χρονιά, οι ενδιαφε-
ρόµενοι για ένταξη στο πρόγραµµα 
µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονι-
κά την αίτησή τους από την 1η Ιου-
λίου έως και την 10η Σεπτεµβρίου. 
Ως κατώτερο ποσό προγράµµατος ε-
πένδυσης ανά δικαιούχο ορίζονται 
τα 10.000 ευρώ και ως ανώτερο τα 
350.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένω-
σης προσώπων ή συλλογικού φο-
ρέα το πόσο της επένδυσης αυξά-
νεται στις 500.000 ευρώ.

Ως 15 Ιουλίου 
αιτήσεις στον ΙΟC 
Έως 15 Ιουλίου οι προτάσεις στον 
ΙΟC για προγράµµατα προώθησης 
ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. 
Η ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας 
Τροφίµων ενηµερώνει τους 
αρµόδιους οργανισµούς (ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Ελαιολάδου, ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς) ότι 
στην ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Ελαιοκοµίας http://
www.internationaloliveoil.org/
estaticos/view/413-grants έχουν 
αναρτηθεί σχετικές πληροφορίες.

Υπογειοποίηση αγωγών 
άρδευσης στο Κιλελέρ
Στην υπογειοποίηση αγωγών 
άρδευσης στο ∆ήµο Κιλελέρ 
προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Θα αντικατασταθούν συνολικά 8,3 
χλµ αγωγών κατάλληλης διατοµής 
στα τµήµατα του δικτύου. Ο 
Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός 
υπέγραψε προγραµµατική σύµβαση 
µε το ∆ήµαρχο Κιλελέρ Αθανάσιο 
Νασιακόπουλο για υπογειοποίηση 
αγωγών ύδρευσης στον οικισµό 
«Καλό Νερό» ποσού 240.000 ευρώ.

  Αντικατάσταση κουφωµάτων.
 Τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης.
 Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο 

κτιριακό κέλυφος συµπεριλαµβα-
νοµένων του δώµατος / στέγης και 
της πιλοτής.
 Αναβάθµιση συστήµατος θέρ-

µανσης. Αναβάθµιση συστήµατος 
παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 
ηλεκτρονικά την αίτησή του στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα https://
exoikonomisi.ypen.gr. Η υποβολή 
της αίτησης γίνεται µε τους κωδικούς 
του taxisnet του ενδιαφερόµενου.

Απαλλαγή
Oι Α.Σ. ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, απαλ-
λάσσονται από την υπο-
χρέωση εγγραφής τους 

στο Γ.Ε.Μ.Η, στο Μητρώο 
Εµπόρων και στα Εµπορικά 

Επιµελητήρια
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μεταποίηση
Επαναπροκηρύχθηκε το 
Μέτρο 4.2.1 για τη 
Μεταποίηση σε 
περιφερειακό επίπεδο, µε 
τη Θεσσαλία να κάνει την 
αρχή και να εκδίδει την 
πρώτη πρόσκληση που 
λήγει στις 15 Νοεµβρίου. 
Οι αιήσεις υποβάλλονται 
από τις 15 Ιουλίου και 
αφορούν επενδύσεις έως 
500.000 ευρώ.

 
Leader
Ανοιχτές για αιτήσεις 
είναι οι προσκλήσεις 
των ιδιωτικών Leader σε 
44 Αναπτυξιακές, ύψους 
129.349.000 ευρώ (∆.∆.).
Με βάση τρέχοντα στοιχεία 
έχουν καταχωρηθεί 898 
αιτήσεις, από τις οποίες 
137 αιτήσεις από 15 
ενεργές προσκλήσεις, 
έχουν οριστικά υποβληθεί, 
µε συνολική αιτούµενη 
επιχορήγηση 
20.138.463,34 ευρώ.
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Νέα ελαστικά υψηλής 
πλευστότητας 
λάνσαρε η Michelin
Η δηµοφιλής κατασκευάστρια ελαστικών παρουσίασισε 
το ελαστικό CargoXBib ιδανικό για τρείλερ και δεξαµε-
νές λιπάσµατος. Την µικρότερη δυνατή συµπύκνωση 
του εδάφους προσφέρουν τα νέα ελαστικά CargoXBib, 
σύµφωνα µε την κατασκευάστρια Michelin. Το νέο ε-
λαστικό διαθέτει χαρακτηριστικά που το κάνουν να έ-
χει υψηλή πλευστότητα και σε αυτό βοηθάει κυρίως ο 
σχεδιασµός τους. Τα CargoXBib έρχονται σε τέσσερις 
διαθέσιµες διαστάσεις και όπως αναφέρει η Michelin 
κατασκευάζονται µε υλικά που προσφέρουν υψηλή α-
καµψία, στοιχείο που τα κάνει να επηρεάζουν ακόµη 
λιγότερο το έδαφος σε σχέση µε την προηγούµενη γε-
νιά των ελαστικών ίδιου τύπου. Σχεδιασµένα λοιπόν α-
ποκλειστικά για τρέιλερ, διανοµείς και δεξαµενές που 
φέρουν λίπασµα, τα VF CargoXBib High Flotation θα 
αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα CargoXBib High 
Flotation στα τέσσερα µεγέθη τους. Σύµφωνα µε την 
Michelin το πρότυπο VF θέτει νέα στάνταρντς στην α-
γορά επιτρέποντας στο ελαστικό να µεταφέρει 40% πε-
ρισσότερο φορτίο έχοντας την ίδια πίεση µε ένα κα-
νονικό ελαστικό. 

Φύτευση ακριβείας 
με τη John Deere
Σε συνεργασία µε τη ερευνητική οµάδα του Kansas State 

University, και υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αjay Sharda, 

η John Deere αναπτύσσει νέες τεχνολογίες φύτευσης ακρι-

βείας µε τεχνολογία υδραυλικής πρόσφυσης για την οµοι-

όµορφη τοποθέτηση σπόρων. Μέχρι στιγµής ο κολοσσός 

έχει χρηµατοδοτήσει µε 300.000 δολάρια το πρότζεκτ.   Η 

ανάπτυξη αυτού του συστήµατος φύτευσης, θα προσφέρει 

στους παραγωγούς τη δυνατότητα να φυτεύουν µεγάλες ε-

κτάσεις σε µικρό χρόνο µε ταυτόχρονη µεγιστοποίηση της 

απόδοσης ανά στρέµµα. Το πρότζεκτ θα επικεντρωθεί στον 

έλεγχο του συστήµατος φύτευσης για τη διαχείριση της α-

πόστασης φύτευσης των σπόρων σε πραγµατικό χρόνο αλ-

λά και της οµοιοµορφίας του βάθους κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, σε διαφορετικά πεδία και συνθήκες λειτουργίας. ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αρέσκεται στη λήψη αποφάσεων µέσω των αυ-
τοµατοποιηµένων της συστηµάτων χωρίς να 
«υποτιµά» όµως και την κρίση του χειριστή η 
νέα θεριζοαλωνιστική CR 7.80 που λανσάρει 
η New Holland ως βασικό µοντέλο στην βρα-
βευµένη γκάµα CR Revelation.

Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι η βασική CR 7.80 
στερείται των αυτοµατισµών που ενσωµατώνουν 
τα υπόλοιπα µοντέλα όπως είναι το αναβαθµι-
σµένο σύστηµα αυτοµατισµού IntelliSense™ 

που µεγιστοποιεί τη συγκοµιδή και ελαχιστο-
ποιεί τις απώλειες και τον κατεστραµµένο καρ-
πό ή το σύστηµα αυτοµατισµού τροφοδοσίας 
καρπού IntelliCruise™ II που, όπως υποστηρί-
ζει η εταιρεία,  παρέχει καλύτερη απόκριση αλ-
λά και σταθερότητα στο µηχάνηµα.

Η νέα «µικρή» CR 7.80 τροφοδοτείται όµως 
από τον κινητήρα Cursor 9 Common Rail ονο-
µαστικής απόδοσης 360 ίππων µε τη µέγιστη 
ισχύ να αγγίζει τους 401 ίππους.

Το νέο µοντέλο διαθέτει επίσης αισθητήρα 
κούνιας µε µονή επιστροφή. Όπως λέει και η 
New Holland, µε τη δεξαµενή καυσίµου των 

«Όλα για τον καρπό» 
το μότο New Holland 
για τη νέα CR 7.80 
Αναβαθμίζονται οι θεριζοαλωνιστικές της με μια φρέσκια 
προσθήκη στην επιτυχημένη γκάμα των CR Revelation
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Νέες τεχνικές για 
τα ζιζάνια στο ρύζι
Εναλλαγές σκευασµάτων, µείγµατα µε διαφορετικές δρα-
στικές, αλλά κι αξιοποίηση της αµιψεισποράς ή όπου αυ-
τή δεν είναι εφικτή, χρήση της εκ περιτροπής αγρανά-
παυσης και άλλων µηχανικών µέσων, προτείνουν οι επι-
στήµονες για την καταπολέµηση των ζιζανίων στο ρύζι. 
Η ισχυρή ανθεκτικότητα που έχουν αναπτύξει βιότυποι 
της µουχρίτσας, του κόκκινου ρυζιού και της µοσχοκύ-
περης, αποτέλεσε αντικείµενο του διεθνούς workshop 
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ζιζανιολογική Εταιρεία 
3 µε 7 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. 

«Η ανθεκτικότητα στο κόκκινο ρύζι ξεπερνά το 90%, που 
σηµαίνει πως µε τα διαθέσιµα όπλα που έχουµε στα χέρια 
µας η αποτελεσµατικότητα σε µια προσβεβληµένη έκταση 
1.000 στρεµµάτων περιορίζεται στα 100 στρέµµατα», είπε ο 
ορυζοκαλλιεργητής και πρόεδρος του Συνεταιρισµού Χαλά-
στρας Β’, Αχιλλέας Καµπούρης, σχολιάζοντας το υψηλό κό-
στος της ζιζανιοκτονίας που φτάνει τα 600 ευρώ το εκτάριο. 

Ο ∆ηµοσθένης Χάχαλης από το Μπενάκειο Φυτοπαθο-
λογικό Ινστιτούτο τόνισε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
κι άλλες µέθοδοι, όπως ψευδοσπορά, προσεκτική απαλ-
λαγή του εδάφους από σπόρους των ζιζανίων, κλπ. Στην 
ανάγκη ολοκληρωµένης διαχείρισης των ζιζανίων επικέ-
ντρωσαν οι κ.κ. Θωµάς Βελούκας από τη Bayer και Πα-
ναγιώτης Ποτουρίδης από τη Syngenta, οι οποίοι υπο-
στήριξαν πως θα πρέπει να εξεταστούν κι άλλες λύσεις 
αντιµετώπισης των ζιζανίων, όπως οι προφυτρωτικές ε-
φαρµογές µε τις οποίες οι αγρότες στην Ελλάδα δεν εί-
ναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι, ενώ ο Σταύρος Ρήγαλος α-
πό τη Dow Agrosciences, αναφέρθηκε σε ένα νέο διασυ-
στηµατικό προσπαρτικό και µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτό-
νο, για την καταπολέµηση αγρωστωδών, κυπεροειδών 
και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού, 
που εξασφάλισε η εταιρεία του µε άδεια 120 ηµερών.

Επίσης, από τη Sipcam Hellas, ο Χρήστος Νικολαΐδης εστί-
ασε στη λύση της ξηρής σποράς και σε ένα προφυτρωτικό 
σκεύασµα που δοκίµασε η εταιρεία φέτος σε 600 στρέµµα-
τα στη Χαλάστρα µε ενθαρρυντικά όπως είπε αποτελέσµατα 
στην αντιµετώπιση της µουχρίτσας, ενώ ο Γεώργιος Ζανά-
κης από την Pioneer Hybrid Hellas µίλησε για το πρόβληµα 
της ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει η οροµβάχη στον η-
λίανθο σε ξερικά χωράφια στη Θράκη.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

750 λίτρων, µε 9500 λίτρα χωρητικότητα σιλό 
και υψηλή ταχύτητα εκφόρτωσης 126 λίτρων/
δευτερόλεπτο, η CR 7.80 παρέχει πολύ υψη-
λή απόδοση για τα δεδοµένα της κατηγορίας.

Νέο Ground Drive 
µε κιβώτιο δύο ταχυτήτων

Η CR 7.80 διαθέτει ένα νέο Ground Drive, µε 
κιβώτιο δύο ταχυτήτων, ενσωµατωµένα φρένα 
σε δίσκους µε λάδι, µεγαλύτερη υδροστατική 
αντλία και ηλεκτροϋδραυλική ανάρτηση. Το 
κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει δύο σειρές τα-
χυτήτων – µία για εργασία στο χωράφι, από 0 
έως 17 km/h  και µία για πορεία στον δρόµο 
από το µηδέν µέχρι τη µέγιστη ταχύτητα, η ο-
ποία ρυθµίζεται από το εργοστάσιο σύµφωνα 
µε τους τοπικούς κανονισµούς σε κάθε αγορά.

Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια, το δύο 

ταχυτήτων κιβώτιο ground drive προσφέρει 
µεγαλύτερη δύναµη έλξης, βελτιωµένη ικα-
νότητα αναρρίχησης σε επικλινές έδαφος και 
ταχύτερη απόκριση και αυτό αποδίδεται φυ-
σικά στην µεγαλύτερη υδροστατική αντλία 
που τοποθέτησε η New Holland. Τι σηµαίνει 
αυτό πρακτικά; Ότι δεν χρειάζεται να διακό-
ψετε για αλλαγή των ταχυτήτων στο χωράφι 
ή στον δρόµο και κατ’επέκταση έτσι αυξάνε-
ται η αποδοτικότητα της θεριζοαλωνιστικής.

Ανάµεσα στα εντελώς νέα χαρακτηριστι-
κά που φέρει η µικρή CR7.80 βρίσκονται τα 
υγρά φρένα και η βαλβίδα µε σερβοµηχανι-
σµό χάρη στον οποίο βελτιώνεται ο έλεγχος 
της πέδησης και αυξάνεται η ασφάλεια της 
µηχανής συµπεριλαµβανοµένου και του νέ-
ου χειρόφρενου µε διπλή δράση. 

Ηλεκτροϋδραυλική ανάρτηση
Στο νέο δηµιούργηµά της, τέλος, η New Holland 

πρόσθεσε τη νέα τηλεχειριζόµενη ηλεκτροϋδραυ-
λική ανάρτηση. Λειτουργεί χωρίς µεγάλη προ-
σπάθεια µε ένα διακόπτη ποδιού που βρίσκεται 
στην καµπίνα. Παραµένει ενεργή υπό υδραυ-
λική πίεση και τα λοξά δόντια στον σύνδεσµο 
κλειδαριάς µε σιαγόνες εξασφαλίζουν ότι απε-
νεργοποιείται ενεργά όταν η ηλεκτροϋδραυλι-
κή ανάρτηση απενεργοποιείται στην καµπίνα.

Lars Skjoldager Sørensen
 Η νέα CR 7.80 αναλαµβάνει τη λήψη 

αποφάσεων από τον οδηγό για να 
βελτιώσει τη συγκοµιδή, την ποιότητα 
των καρπών και την άνεση του ίδιου

Τον κώδωνα του 
κινδύνου για τη 
δραστική µείωση 
της εργαλειοθήκης 
που έχουν στη 
διάθεσή τους οι 
παραγωγοί για 
την καταπολέµηση 
της ζιζανιοκτονίας 
έκρουσε η γενική 
διευθύντρια του 
ΕΣΥΦ Φραντζέσκα 
Υδραίου.
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Η 
11η Ιουλίου 2019 θα µείνει στα χρονι-
κά ως καθοριστική ηµεροµηνία για το 
µέλλον των ελληνικών αποσταγµάτων. 
Με την απόφασή του στην υπόθεση C-

91/18, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα-
ταδίκασε την Ελληνική ∆ηµοκρατία για την φορολο-
γική µεταχείριση τόσο του τσίπουρου/τσικουδιάς ό-
σο και των διήµερων αποσταγµατοποιών. 

ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ∆ΙΚΑΣΤΗ

Η 
απόφαση έχει δύο σκέλη. Για το τσί-
πουρο/τσικουδιά, ο Νόµος 3845/2010 
(Α΄ 65), προβλέπει µειωµένο συντελε-
στή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 

κατά 50% (δηλαδή 1225 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυ-
δρης αλκοόλης)  έναντι του γενικού συντελεστή. Ο 
µειωµένος αυτός συντελεστής στηρίχθηκε στην εξαί-
ρεση που ρητά προβλέπει για την Ελλάδα η ευρω-
παϊκή Οδηγία 92/83 ως προς το ούζο, στη βάση ό-
τι τα δύο προϊόντα (ούζο αφενός, τσίπουρο/τσικου-
διά αφετέρου) είναι συναφή. Το προνοµιακό καθε-
στώς που επέτρεψε η Οδηγία δεν επεκτάθηκε και 
στο τσίπουρο καθώς εκείνη την εποχή η εµπορική  
του απήχηση ήταν περιορισµένη, η δε επικαιροποί-
ηση της Οδηγίας προσκρούει στο γεγονός ότι οι ευ-
ρωπαϊκοί φορολογικοί κανόνες υπάγονται στην δι-
αδικασία λήψης απόφασης µε οµοφωνία στο Συµ-
βούλιο Υπουργών. Στην πρόσφατη-ύστατη, όπως α-
ποδείχτηκε-προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης 
και της ρουµανικής Προεδρίας να εισάγει την σχε-
τική εξαίρεση για το τσίπουρο (και τους διήµερους) 
καταδείχτηκε πόσο δύσκολο είναι να επι-
τευχθεί συµφωνία µεταξύ 28 Κρατών. 

Τ
ο ∆ικαστήριο, λοι-
πόν, έκρινε ότι οι 
φορολογικές ε-
ξαιρέσεις που 

προβλέπονται από τα σχε-
τικά κείµενα πρέπει να ερ-
µηνεύονται στενά. Με την 
δογµατική αυτή θέση, ο δι-
καστής δεν χρειάστηκε να 
λάβει υπόψη του τα επιχει-
ρήµατα της Επιτροπής που 
προσπαθούσε να αποδείξει ό-
τι το τσίπουρο είναι ανταγωνιστι-
κό προϊόν µε το ουίσκι και τη βότκα 

ή ότι το τσίπουρο αντικατέστησε σταδιακά τα προα-
ναφερόµενα εισαγόµενα προϊόντα.

Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι η ελληνική 
Πολιτεία δεν εξάντλησε τα περιθώρια άµυνας της. 
Ο κλάδος αλλά και η αρµόδια Υπηρεσία είχαν επι-
σηµάνει ότι ένα καθεστώς προνοµιακό που θα αφο-
ρούσε µόνο το τσίπουρο/τσικουδιά «φώναζε» από 
µακρυά ότι συνιστούσε οικονοµικό προστατευτισµό 
(κάτι που απεχθάνεται το δίκαιο της εσωτερικής αγο-
ράς). Αν το ίδιο καθεστώς είχε επεκταθεί και στα ει-
σαγόµενα αποστάγµατα στεµφύλων σταφυλής) από 
άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., ίσως θα µπορούσε να στα-
θεί καλύτερα η ελληνική επιχειρηµατολογία, χωρίς 
να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος ανταγωνισµού για τα 
αποστάγµατα µας. Μάταια. Από την παράγραφο 20 
της απόφασης προκύπτει ότι η ελληνική πλευρά ου-
δέποτε προχώρησε σε υλοποίηση τέτοιου σχεδίου ε-
πειδή η Επιτροπή το έκρινε µη ικανοποιητικό. Ως αν 
να αποφάσιζε η Επιτροπή αντί του ∆ικαστηρίου…

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Μ
ε το δεύτερο σκέλος της, η απόφαση 
καταδικάζει την Ελλάδα για το τέλος 
απόσταξης των µικρών (διήµερων) α-
ποσταγµατοποιών, που ισοδυναµεί µε 

0,59 ευρώ ανά λίτρο έτοιµου προϊόντος επισηµαίνο-
ντας ότι τίποτα δεν επιτρέπει η φορολόγηση τους µε 
συντελεστή κατώτερο από το µισό του γενικού συντε-
λεστή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Οδη-
γίας. Ο δε παραδοσιακός χαρακτήρας του προϊόντος 
είναι εν προκειµένω νοµικά αδιάφορος. 

Εδώ όµως η απόφαση του ∆ικαστηρίου πάσχει, κα-
θώς αναφέρεται πλείονες φορες σε «τσίπου-

ρο»/ «τσικουδιά» για το προϊόν απόσταξης 
µικρών αποσταγµατοποιών. Το λάθος εί-

ναι ασυγχώρητο, και θα έπρεπε να το 
είχε επισηµάνει η ελληνική πλευρά 
κατά την διαδικασία, πολλώ δε µάλ-
λον καθώς ο Ν. 2960/2001 έχει ευ-
θυγραµµισθεί µε το αυτονόητο: το  
«τσίπουρο» και «τσικουδιά» είναι 
γεωγραφικές ενδείξεις που προ-
στατεύονται από το δίκαιο της Ε.Ε. 

(Κανονισµοί 1576/1989, 110/2008 
και, πρόσφατα ο 2019/787) στην βά-

ση του σχετικού τεχνικού φακέλου. Α-
ντίθετα, το προϊόν απόσταξης µικρών α-

ποσταγµατοποιών παράγεται από διάφορες 

πρώτες ύλες, µε διαδικασία παραγωγής σαφώς πιο 
ελεύθερη και δεν υπόκειται στους ποιοτικούς ελέγ-
χους της γεωγραφικής ένδειξης. 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ;

Η 
απόφαση επί παράβασης κράτους µέ-
λους έχει µεν αναγνωριστικό χαρακτή-
ρα αλλά έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα 
και θα πρέπει η Ελλάδα να συµµορφω-

θεί. Ειδάλλως, η Επιτροπή µπορεί µε νέα προσφυγή 
να ζητήσει από το ∆ικαστήριο την καταδίκη της χώ-
ρας σε καταβολή προστίµου ή στην επιβολή ποινι-
κής ρήτρας µέχρι την συµµόρφωση. Αλλά ως γνω-
στόν, οι αλλαγές στους Ε.Φ.Κ. δεν προαναγγέλλο-
νται για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην αγο-
ρά και η αισχροκέρδια. Παρότι δεν υπάρχει δυνατό-
τητα έφεσης, σηµαντικό θα ήταν το αίτηµα διόρθω-
σης κατ’ άρθρο 154 του Κανονισµού του ∆ικαστηρί-
ου προκειµένου να αρθεί η ανακρίβεια ως προς το τι 
είναι «τσίπουρο»/«τσικουδιά». Το πιο σηµαντικό εί-
ναι πάντως η συµµόρφωση µε την απόφαση να µην 
λάβει τη µορφή «λογιστικής» προσαρµογής. 

Ο 
δεκαπλασιασµός του φόρου των διή-
µερων αποσταγµατοποιών θα διογκώ-
σει περαιτέρω την παράνοµη διακίνη-
ση αποσταγµάτων, και σε συνδυασµό 

µε τον διπλασιασµό του φόρου στο τσίπουρο, ο κλά-
δος των «συστηµατικών αποσταγµατοποιών» απει-
λείται µε αφανισµό. Η µείωση του φορολογικού βά-
ρους εν γένει των οινοπνευµατωδών θα έδινε ανάσα, 
αλλά µάλλον προσωρινά. Η διαπραγµάτευση νέων 
εξαιρέσεων για την Ελλάδα είναι επιβεβληµένη αλ-
λά η έκβασή της εξαιρετικά αβέβαιη. Θα πρέπει λοι-
πόν να εξυγιανθεί το καθεστώς των διήµερων απο-
σταγµατοποιών, να ενισχυθούν οι προοπτικές για 
συνεταιριστικά αποσταγµατοποιεία, να χαραχθεί, ε-
πιτέλους, στρατηγική για την δηµιουργία προστιθέ-
µενης αξίας για το τσίπουρο. Η δηµιουργία ενός ε-
θνικού Συµβουλίου Αποσταγµάτων µε την συµµετο-
χή όλων των φορέων και του κράτους και σκοπό την 
χάραξη εθνικής στρατηγικής και σύγχρονης, δίκαι-
ης νοµοθεσίας, είναι πιο επιβεβληµένη από ποτέ. 

   

Από το χάος στην προοπτική... μετά το   
Δ.Ε.Ε. για τη φορολογια στα αποσταγματα  

*Νοµικού Συµβούλου του ΣΕΑΟΠ και της ΕΝΑΠΑΠΕ

Καθ. ∆ικαίου Οίνου και Οινοπνευµατωδών (Reims – Γαλλία)

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ*
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Ό,τι είναι 
επανορθώσιμο 

 ∆ιαχρονικό: Να το πάρωµε 
απόφασιν ότι δεν υπάρχει, δεν 
υπήρξε ποτέ «Θεός της Ελλάδος». 
Ένας είναι ο Θεός δι’ όλα τα έθνη. Η 
φρόνησις, η διορατικότης, η 
προορατικότης, η επαφή µε την 
πραγµατικότητα. Ιδού τι θα µας 
βοηθήσει να επανορθώσουµε ό,τι 
είναι επανορθώσιµον. (Ελευθέριος 
Βενιζέλος, 1922) 

 Ακριβή Ελλάδα: Οι τιµές 
βασικών αγαθών στην Ελλάδα ήταν 
το 2018 ψηλότερες από τον µέσο 
όρο της ΕΕ στα περισσότερα 
προϊόντα. Για το γάλα-γαλακτοκοµικά 
και τα αυγά στην Ελλάδα ήταν 34% 

υψηλότερες από 
τον µέσο όρο 
της ΕΕ. Σε ψωµί 
και δηµητριακά η 
Ελλάδα ήταν 
ακριβότερη κατά 
14% και στα 
οινοπνευµατώδη 
κατά 33%. Ήταν 

φθηνότερη στο κρέας (9%) και στον 
καπνό (20%). Στα γαλακτοκοµικά η 
διαφορά τιµής µεταξύ της Κύπρου 
(ακριβότερη) και της Πολωνίας 
(φθηνότερη) ήταν της τάξης του 
65%. Στην κατηγορία ψωµί-σιτηρά η 
διαφορά ακριβότερης (∆ανίας) και 
φθηνότερης χώρας (Βουλγαρίας) 
ήταν 98%. (Εurostat, 26/6/2019) 

 Παιδική εργασία: Τα παιδιά δεν 
πρέπει να εργάζονται στα χωράφια 
αλλά να ονειρεύονται είπε η ∆ιεθνής 
Οργάνωση εργασίας την Παγκόσµια 
Ηµέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας 
(12/6/2019). Σήµερα, 152.000.000 
παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν. 
Η παιδική εργασία εµφανίζεται 
σχεδόν σε όλους τους τοµείς, αλλά 
κυρίως στον αγροτικό τοµέα, αφού 7 
στα 10 απασχολούνται στα χωράφια. 
(www.ilo.org. elinyae.gr, 12/6/2019). 

 ΚοινΣΕπ-εργασία: Οι 
κοινωνικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις αναγνωρίζονται για την 
ανθεκτικότητά τους στις µεταβολές 
της κυκλικής και δοµικής οικονοµίας 
και για την ικανότητα να συµβάλουν 
στην τοπική και περιφερειακή 
οικονοµική ανάπτυξη. (www.
eurofound.europa.eu/publications/
report/2019/cooperatives-and-
social-enterprises-work-and-
employment-in-selected-countries, 
elinyae.gr, 6/2019) *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα σε λιγότερο από ένα µήνα, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών, κατάφερε να εξασφαλίσει 
την πρώτη θέση σε δύο διαγωνι-
σµούς καινοτοµίας τροφίµων και 
να διακριθεί σε διεθνείς διαγω-
νισµούς τεχνολογίας τροφίµων. 
Πρώτα, οµάδα φοιτητών του Τµή-
µατος κέρδισε τις εντυπώσεις και 
την πρώτη θέση στη διοργάνωση 
Ecotrophelia, µε έτοιµα για µαγεί-
ρεµα γεύµατα από παραδοσιακές 
ελληνικές συνταγές. 
Το απόγευµα της Πέµπτης 11 Ιου-
λίου, δύο είδη πούδρας από υπο-
προϊόντα ψαριών, εντυπωσίασαν 
τους κριτές του «Trophy – Τροφή 
Challenge». Πρόκειται για δυο προ-
ϊόντα, ένα µε υψηλή περιεκτικότη-
τα σε ασβέστιο και ένα σε πρωτε-
ϊνη που απευθύνονται σε µικρο-
µεσίες βιοτεχνίες και συνεταιρι-
σµούς τροφίµων µε σκοπό την ε-
νίσχυση της θρεπτικής αξίας των 
προϊόντων τους και σε χώρους µα-
ζικής εστίασης όπου θα χρησιµο-
ποιούνται ως ενισχυτικό γεύσης.

Σε ό,τι αφορά γενικά τον δια-
γωνισµό αυτό, οι τέσσερις νικη-
τές κέρδισαν χρηµατικά έπαθλα 

25.000 ευρώ, απευθείας συµµε-
τοχή στους τελικούς του παγκό-
σµιου διαγωνισµού αγροδιατρο-
φής και τεχνολογίας Future Agro 
Challenge (Σεπτέµβριος 2019) και 
εκπαιδευτική επίσκεψη διάρκειας 
πέντε ηµερών στο Πανεπιστήµιο 
Rutgers στις Η.Π.Α. Θα επωφελη-
θούν ακόµα από εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα επιχειρηµατικής ανά-
πτυξης, που θα υλοποιηθεί σε συ-
νεργασία µε την Endeavor Greece.

Ας αναφερθεί πως ο διαγωνι-
σµός «Trophy – Τροφή Challenge», 
υλοποιείται από το πρόγραµµα 

«Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», 
υπό την καθοδήγηση του Πανε-
πιστηµίου Rutgers, σε συνεργα-
σία µε το Γεωπονικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών και την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή, µε την υποστήρι-
ξη των Industry Disruptors Game 
Changers (ID-GC) και της Πρεσβεί-
ας των Η.Π.Α. Μέγας δωρητής του 
προγράµµατος «Νέα Γεωργία για 
τη Νέα Γενιά» και του “Trophy – 
Τροφή Challenge” είναι το Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ενώ Χρυ-
σός Χορηγός του ∆ιαγωνισµού η 
Τράπεζα Πειραιώς.

Με ιδέες στους διαγωνισμούς
καινοτομίας & τεχνολογίας 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας Πρώτη θέση στον «Trophy-Τροφή 

Challenge» κέρδισαν οι φοιτητές του 
ΓΠΑ, με πούδρα υποπροϊόντων ψαριού

Η καινοτοµία του ESD, έγκειται στην 
δηµιουργία υγιεινού αναψυκτικού.

Σταθερή δηµιουργική και επιστηµονική παρουσία 
στον τοµέα Τροφίµων για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Με την επιστηµονική υποστήριξη του Αντώνιου Κουτελιδάκη, επίκουρου 
Καθηγητή ∆ιατροφής του Ανθρώπου στο Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και 
∆ιατροφής, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου εξασφάλισε την δηµιουργική του παρουσία 
στον διαγωνισµό µε δυο προτάσεις. Στα πλαίσια του διαγωνισµού σχεδιάστηκε, 
υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Χαραλαµπίας ∆ήµου και τις προσπάθειες των 
φοιτητριών Θέµιδας Στυλιανουδάκη και Χρυσούλας ∆ήµου, ένα καινοτόµο 
λειτουργικό ρόφηµα. Πρόκειται για ένα Ελληνικό προβιοτικό, ανθρακούχο 
αναψυκτικό, από παραπροϊόντα (φλοιοί µήλου, βερίκοκου και ροδιού) και 
υποπροϊόντα της Βιοµηχανίας Τροφίµων (τυρόγαλα). Θέλοντας να αντιµετωπίστεί 
το πρόβληµα της κρυστάλλωσης του µελιού, η υποψήφια διδάκτορας ∆ήµητρα 
Γραικίνη-Ευαγγελινού και ο επιβλέπων ∆ρ Παπαχρηστοφόρου Αλέξανδρος, 
δηµιούργησαν το πρώτο µέλι-κρέµα µε βάση το θυµάρι. Για τη δηµιουργία του 
µελιού κρέµα, προηγήθηκε πειραµατισµός. Απώτερος σκοπός, να κυκλοφορήσει 
στην διεθνή κυρίως αγορά ένα καινοτόµο προϊόν από µέλι Λήµνου.

ΤΕΤ∆
Το τµήµα µε 

τέτοιες δράσεις 
ωθεί τους φοι-
τητές του στην 

καινοτοµία

Trophy 
- Τροφή 

Challenge
Ο διαγωνισµός 

κατευθύνει 
τους νικητές 

και στα επόµενα 
βήµατά τους

Υποπροϊόντα
Η ιδέα του 
ΓΠΑ επικε-
ντρώνεται 

στην αξιοποί-
ηση υποπροϊό-
ντων ψαριού



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 Agrenda 39

Με ένα ιδιαίτερο ανακάτεµα της µπύ-
ρας µε τον πολιτισµό, επιχειρούν οι άν-
θρωποι πίσω από το ΚΥΚΕΩΝ Folk Beer 
Festival να διαµορφώσουν µια κουλτού-
ρα µπύρας στην Ελλάδα, η οποία µε τη 
σειρά της θα διώξει το στίγµα του ερασι-
τεχνισµού µε το οποίο αρκετές φορές η 
αγορά αντιµετωπίζει τις όποιες προσπά-
θειες της ελληνικής κοινότητας ζύθου.

Η ζυθοποιία στην Ελλάδα αναµφισβή-
τητα βρίσκεται σε καλό δρόµο, αφού πλή-
θος µικρών και φιλόδοξων ζυθοποιών 
έστρωσαν τον δρόµο της craft στη χώ-
ρα και µετέδωσαν το «µικρόβιό» στους 
καταναλωτές. Αυτό που µένει τώρα εί-
ναι µια ιδιότυπη ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση, που θα εντάξει την κουλτούρα της 
µπύρας στην ελληνική καθηµερινότητα.

Η Ιωάννα Ανδριοπούλου, beer journalist 
και taster, µίλησε στο Αgronews.gr για 
τις προσπάθειες της ίδιας και της οµά-
δας της, που βρίσκονται πίσω από το 
ΚΥΚΕΩΝ Folk Beer Festival, για το όρα-
µα της να διαµορφώσει µια κουλτούρα 
µπύρας στη χώρα. «Με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις, κι αν βγάλουµε από τη συζήτη-
ση ορισµένους πολύ καλούς ζυθοποι-
ούς, επικρατεί ερασιτεχνισµός ακόµα 
στη µπύρα. Χρειάζονται πράγµατα και 
τεχνογνωσία που θα ανεβάσουν και 
τις απαιτήσεις του κοινού», όπως είπε.

Τεχνογνωσία και πειραµατισµός από 
την πλευρά των ζυθοποιών και απαιτή-
σεις του κοινού αποτελούν άρα δυο συ-
γκοινωνούντα δοχεία και έχοντας αυτό 
κατά νου, οι διοργανωτές του ΚΥΚΕΩΝ 
Folk Beer Festival συστήνουν περισσό-
τερες από 100 ετικέτες µπίρας, φέρνουν 
γεύσεις από όλο τον κόσµο και πληθώ-
ρα πολιτιστικών events, για όσους βρε-
θούν στην κεντρική πλατεία του Ιλίου 29 
Αυγούστου µε 1η Σεπτεµβρίου, στο πιο 
πρωτότυπο φεστιβάλ του καλοκαιριού.

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Ζύ-
θου σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ιλίου, α-

ντιστέκονται στη ζέστη «παντρεύοντας» 
την παγωµένη µπύρα µε το φολκλόρ, σε 
ένα τετραήµερο party µε µουσική, χορό, 
θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικούς 
διαγωνισµούς» είπαν στη συνέντευξη 
τύπου στις 10  Ιουλίου στο Barley Cargo 
στην Αθήνα οι διοργανωτές.

Επίτιµος καλεσµένος, φυσικά, ο «Κυ-
κεών», το αρχαίο ποτό των Ελλήνων που 
είχε ως βάση το κριθαρόζουµο και το κρα-
σί, ενώ εµπλουτιζόταν µε βότανα, αλλά 
και κατσικίσιο τυρί ανάλογα µε τον τό-
πο παραγωγής του. Μετά από ένα µα-
κρύ ταξίδι στην Ιλιάδα, την Οδύσσεια, τα 
Ελευσίνια µυστήρια, την αγροτική ζωή 
και τα συµπόσια, ο «Κυκεών» επιστρέ-
φει. Μία από τις εκπλήξεις του φεστιβάλ 
είναι η σύγχρονη αναβίωσή του σε συ-
νεργασία µε την Πατραϊκή Ζυθοποιία.

Αν ανέβουν οι απαιτήσεις
του κοινού, θα ανέβει 
και η αγορά της μπύρας 

Κουκουνάρι 2018, η νέα εκδοχή 
της ρετσίνας από το Κτήμα Φλοριάν
Μια νέα premium ρετσίνα, τη µονα-
δική στην Ελλάδα από την ποικιλία 
Chardonnay, που θέλει να βάλει έ-
να ακόµη λιθαράκι στην προσπά-
θεια του παραδοσιακού αυτού ελ-
ληνικού κρασιού να αποτινάξει α-
πό πάνω του τη «ρετσινιά» του οί-
νου χαµηλής ποιότητας, που κυρι-
αρχεί κυρίως στις ξένες αγορές, ρί-
χνει στην αγορά το Κτήµα Φλοριάν.

«Το νέο προϊόν ονοµάζεται 
«Κουκουνάρι 2018» και παράγε-
ται από ένα αµπέλι 12,5 στρεµµά-
των της ποικιλίας Chardonnay, 
η οποία επιλέχθηκε γιατί είναι 
προσαρµόσιµη σε τέτοιου είδους 
πειραµατισµούς», ανέφερε στην 
Agrenda ο Gerd Schneider, πα-
τέρας του Florian και συνιδιο-
κτήτης του boutique οινοποιεί-
ου, που έχει στήσει η οικογένεια 
στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης στα 
µέσα της δεκαετίας του 2000.

Μια από τις ιδιαιτερότητες που χα-
ρακτηρίζει τη ρετσίνα «Κουκουνά-
ρι 2018» είναι ότι η φυσική ρητίνη 
που χρησιµοποιείται στην παραγω-
γή της είναι σε πάρα πολύ µικρή πο-
σότητα, περί τα 180 γραµµάρια ανά 
τόνο, µε αποτέλεσµα να µην επισκι-
άζει το άρωµα του Chardonnay και 

να δίνει ένα προϊόν της premium 
κατηγορίας ποιότητας.

Η εµφιάλωση της νέας ρετσίνας 
πραγµατοποιήθηκε πριν περίπου 
2,5 µήνες, αλλά το εµπορικό της 
λανσάρισµα ξεκινά αυτή την πε-
ρίοδο. «Για πρώτη χρονιά εµφι-
αλώσαµε περιορισµένη ποσότη-
τα, συνολικά γύρω στις 1.500 φι-
άλες. Στόχος είναι να δούµε πώς 
θα την υποδεχθεί το κοινό και ε-
φόσον το αποτέλεσµα είναι θε-
τικό, πρόθεση του οινοποιείου 
είναι να αυξήσει την παραγωγή 
της», εξηγεί ο Γιάννης Μπότσκα-
ρης από την εµπορική διεύθυνση 
του Κτήµατος Φλοριάν.  Το Κτήµα 
διαθέτει συνολικά έναν αµπελώνα 
περίπου 70 στρεµµάτων, µέρος των 
οποίων στον Τρίλοφο Επανοµής ό-
που καλλιεργεί τις λευκές ποικιλί-
ες Aσύρτικο, Μαλαγουζιά, Μαλβά-
ζια, Chardonnay, Sauvignon Blanc 
και τα υπόλοιπα στη Νάουσα, όπου 
υπάρχουν οι ερυθρές Syrah, Ξυ-
νόµαυρο και Αγιωργίτικο. Από τις 
ποικιλίες αυτές παράγει 13 ετικέ-
τες κρασιών, σε περίπου 40.000 – 
50.000 φιάλες και τα δύο τρίτα αυ-
τών τις εξάγει σε αγορές της Κεντρι-
κής Ευρώπης.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Με summer 
διάθεση οι 
ετικέτες του
Πόρτο Καρράς
Μια οινική βραδιά 
γεµάτη «φρέσκες» 
εκπλήξεις, κρασί, 
µουσική και summer 
διάθεση ετοίµασε το 
Κτήµα Πόρτο Καρράς 
στο Gigifioggos wine 
bar στο Περιστέρι, στις 
11 Ιουλίου. Αφορµή, η 
συνεργασία του 
ιστορικού Κτήµατος µε 
τον Head sommelier 
Βασίλη Παπαδόπουλο. 
Το ταξίδι ξεκινά µε τον 
προικισµένο αµπελώνα 
του Πόρτο Καρράς στη 
Χαλκιδική, από όπου οι 
τρεις υπέροχες 
καλοκαιρινές ετικέτες. 
Πρωταγωνίστρια η 
Μαλαγουζιά, το 
µοναδικό Limneon µε 
τα ελκυστικά ζουµερά 
κόκκινα φρούτα και η 
αφρώδης Zoe µε τις 
εκρηκτικές τροπικές 
νότες. 

Επίτιµος καλεσµένος, ο «Κυκεών», 
το αρχαίο ποτό των Ελλήνων µε 
βάση το κριθαρόζουµο και το κρασί.

Εµπορική διάθεση
Το «Κουκουνάρι 2018» 

κυκλοφορεί σε µία φιάλη 
των 750 ml και σε µία 
των 375 ml, σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Μύκονο 
και Κεντρική Ευρώπη
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 Tombazis Olive Grove

Ο ελαιώνας 
της Επανάστασης 
του 1821, σήμερα
Ένας νεαρός επιχειρηματίας παράγει ελαιόλαδο στο 
περίφημο περιβόλι του ναύαρχου Μανώλη Τομπάζη 

 Παραγωγή
Ο ελαιώνας «βγάζει» 

κοντά στους 10 τόνους 
ελαιολάδου ετησίως, 
όµως προς το παρόν 
δεν είναι δυνατή η 

εµφιάλωση ολόκληρου 
του όγκου παραγωγής 

Η συσκευασία του προϊόντος 
διατηρεί το σχήµα και την 
αισθητική εκείνης του 1900.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στην ήσυχη παραθαλάσ-
σια κωµόπολη του Γα-
λατά Τροιζηνίας στη 
Βορειοανατολική Πε-
λοπόννησο, ακριβώς 
απέναντι από το όµορ-
φο νησί του Πόρου, ο Α-
ριστοτέλης Παναγιώταρος 
κάνει τη δική του προσπά-
θεια στη δύσκολη πλην δηµι-
ουργική διαδικασία παραγωγής, τυ-
ποποίησης και πώλησης ελαιολάδου. 

Μάλιστα, θεωρεί αυτονόητη τη διαδικα-
σία αυτή για κάθε παραγωγό. Σύµµαχός του 
στις προσπάθειες αυτές όµως είναι και ο ι-
στορικός του ελαιώνας από τον οποίο πέ-
ρασαν µεγάλες προσωπικότητες του αγώνα 
του 1821. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο ναύ-
αρχος Χέυδεν και κυρίως ο ναύαρχος Μα-
νώλης Τοµπάζης, που έχτισε τα χρόνια µετά 
την Επανάσταση τη µονοόροφη πέτρινη κα-

τοικία του και ξεκίνησε να χτίζει 
το «περιβόλι» του εκεί. 

Σήµερα, η καλλιεργήσιµη 
έκταση του ελαιώνα είναι 30 
στρέµµατα, όπου και καλ-
λιεργούνται 1.240 ελαιό-
δεντρα της ποικιλίας Κο-
ρωνέικη. «Τα δέντρα µας 
είναι ηλικίας 30 ετών» εξη-

γεί στην εφηµερίδα Agrenda 
ο Αριστοτέλης Παναγιώτα-

ρος, εκφράζοντας παράλληλα 
τη φιλοδοξία του να συνεχίσει τη 

βαριά παρακαταθήκη που έχει ο τόπος 
που δουλεύει, αφού το 1900, οι απόγονοι 
του Ναύαρχου Τοµπάζη κατάφεραν να πα-
ράξουν τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας ελαιό-
λαδο που στην ξακουστή παγκόσµια έκθεση 
του Παρισιού απέσπασε το παγκόσµιο χρυ-
σό µετάλλιο. Μάλιστα, επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα µε το χρυσό µετάλλιο, το ελαιόλαδο 
Τοµπάζη γνωρίζει τεράστια αναγνωρισηµό-
τητα και γίνεται ο αποκλειστικός προµηθευ-
τής της βασιλικής οικογένειας.

Οι πρώτες µανταρινιές στην Ελλάδα φυτεύτηκαν εκεί που βρίσκεται ο ελαιώνας 
του ναύαρχου Τοµπάζη στον Γαλατά. Σήµερα στο ίδιο σηµείο ο Αριστοτέλης 
Παναγιώταρος έχει ξεκινήσει έναν προσωπικό αγώνα εξαγωγών ελαιολάδου.

Αριστοτέλης Παναγιώταρος
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Ο Αριστοτέλης δεν διαθέτει λιο-
τρίβι στο χώρο του ελαιώνα, ού-
τε εγκαταστάσεις εµφιάλωσης, 
όµως αυτό δεν τον εµπόδισε να 
προχωρήσει στην απόφαση να 
βάλει σε µια όµορφη ετικέτα το 
ελαιόλαδό του και να ξεκινήσει 
τις εξαγωγές. «Είναι µονόδροµος 
ένα καλό προϊόν να µπει σε ένα 
µπουκάλι, και να διατεθεί µε αυ-
τόν τον τρόπο στην αγορά. Αλλιώς 
και αυτό και ο παραγωγός παγι-
δεύονται στην παραδοσιακή δι-
άθεση µέσω της οικογένειας» θα 
πει. Αναφορικά µε τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει οποιοσδήπο-
τε δραστηριοποιείται στον πρω-
τογενή τοµέα αναφέρει: «Νιώθω 
πως οποιοσδήποτε θέλει να ξε-
κινήσει να κάνει κάτι βρίσκεται 
να παλεύει µόνος του µε τα θη-
ρία. Έτσι ύστερα από πολύ προ-
σωπικό αγώνα, αν τα καταφέρει, 
βαπτίζεται και ήρωας».

Ας σηµειωθεί εδώ πως φέτος 
το Tombazis Olive Grove διανύ-
ει το δεύτερο έτος του στην αγορά 
τυποποιηµένου ελαιολάδου. Ο ε-
λαιώνας παράγει περί τους 10 τό-
νους ετησίως, όµως δεν τοποθε-
τούνται όλοι σε ένα µπουκάλι, α-

φού µέρος της παραγωγής διατί-
θεται αναγκαστικά χύµα, «σε τιµές 
εξευτελιστικές» σύµφωνα µε τον 
ίδιο. Μέχρι στιγµής, ο Αριστοτέ-
λης Παναγιώταρος εξάγει το ελαι-
όλαδό του σε χώρες όπως η Γερ-
µανία, η Αγγλία ή η Ελβετία, ενώ 
τώρα προσπαθεί να πετύχει ένα ά-
νοιγµα σε αγορές της Βόρειας Ευ-
ρώπης, σαν αυτήν την Σουηδίας. 

Όπως µας εξηγεί, οι εξαγωγές 
αποτελούν έναν προσωπικό αγώ-
να. Απευθυνόµενος σε πρεσβείες 
συνέλλεξε τα τηλέφωνα εµπόρων 
που ενδιαφέρονταν για εισαγω-
γή ελαιολάδου, ενώ χρήσιµες του 
φάνηκαν και οι  επαφές που έκα-
νε από την δεύτερη επιχείρησή 
του, µια σοκολατερί στο κέντρο 
της Αθήνας. «Μπορεί να πάρεις 
και 30 και 50 εµπόρους όµως α-
πό εκεί και πέρα, ένα απρόσωπο 
τηλεφώνηµα ή email από την Ελ-
λάδα προς την Αυστρία, είναι σα 
να ρίχνεις ένα µπουκάλι στον ω-
κεανό και να περιµένεις κάποιος 
να δει το µήνυµά σου. Θα πρέπει 
να αφιερώσεις χρόνο, να κάνεις 
προσωπικές επαφές, να επισκε-
φτείς τις χώρες, έτσι θεωρώ ότι 
θα έχεις επιτυχία», εξηγεί.  

Προσωπική υπόθεση η υλοποίηση 
του αυτονόητου, της τυποποίησης

ΓΑΛΑΤΑΣ

TOMBAZIS OLIVE GROVE
Τοµπάζης, Αγ. Σωτήρα, Μεγάλο Ποτάµι, Τροιζήνα, 

Πελοπόννησος, 18020
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 3392348
email: info@tombazisestate.com

Σκλαβενίτης 
O Δημήτρης 
Ράμφος 
αντικαθιστά 
τον Ανδρέα 
Συμεώνογλου 
Τη θέση του γενικού διευθυντή 
πωλήσεων και marketing, την οποία 
κατείχε µέχρι πρότινος ο Ανδρέας 
Συµεώνογλου, καταλαµβάνει ο 
∆ηµήτρης Ράµφος, επικεφαλής 
αγορών παντοπωλείου στις 
Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη. 

Συνεταιρισμός 
Ζαγοράς
Ιωάννης 
Κράββαρης 
Ο Ιωάννης Κράββαρης, επανέρχεται 
στη διοίκηση του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Ζαγοράς, έπειτα από 
µία θητεία του ως µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου κατά την 
περίοδο 2007-2011, αφού 
επανεξελέγη πρόεδρος. 

Αλέξανδρος 
Καραφυλλίδης 
CEO  της 
Carlsberg Italia       

Νέα καθήκοντα ανέλαβε πρόσφατα 
ο µέχρι πρότινος Vice President 
Challenger Markets ∆υτικής 
Ευρώπης του οµίλου Carlsberg, 
Αλέξανδρος Καραφυλλίδης. 
Το στέλεχος που έχει διατελέσει 
διευθύνων σύµβουλος της 
Ολυµπιακής Ζυθοποιίας πριν την 
πλήρη εξαγορά της από τον όµιλο 
Carlsberg, ανέλαβε καθήκοντα 
στην Carlsberg Iταλίας. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγωγές
Ένα email δεν αρκεί  
για να ξεκλειδώσουν 
αγορές, χρειάζονται 

άµεσες επαφές και ταξίδια

ΓΑΛΑΤΑΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
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gogos@agronews.gr

Η παγκόσµια ζήτηση για αγροτικά προϊόντα 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 15% τα επόµενα 
χρόνια, όµως οι ρυθµοί αύξησης της παρα-
γωγικότητας θα µεγεθυνθούν ταχύτερα και 
κατά συνέπεια, οι παραγωγοί των αγροτικών 
προϊόντων δεν θα µπορέσουν να επωφελη-
θούν σε µεγάλο βαθµό από την αύξηση της 
ζήτησης. Τα παραπάνω υπογραµµίζει έκθε-
ση για τις προοπτικές της αγροτικής παραγω-
γής µέχρι το 2028, την οποία συνυπογράφει 
το ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο Οργανισµός Γε-
ωργίας και Τροφίµων (FAO) που δηµοσιεύ-
θηκε την ∆ευτέρα 8 Ιουλίου.

Ειδικότερα, στην φετινή έκδοση της Γεωρ-
γικής Προοπτικής του ΟΟΣΑ-FAO, η οποία 
παρουσιάστηκε στη Ρώµη, παρέχεται µια ε-
κτίµηση για τις προοπτικές σε βάθος δεκαε-
τίας των αγορών αγροτικών και αλιευτικών 
προϊόντων σε εθνικό, περιφερειακό και πα-
γκόσµιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το παγκό-
σµιο εµπόριο, αυτό αναµένεται να αναπτυ-
χθεί κατά την επόµενη δεκαετία, µε ρυθµούς 
περίπου 1,3% ετησίως, σαφώς µικρότερους 
από ό, τι την τελευταία δεκαετία που εµφά-

νισε έναν µέσο όρο κοντά στο 3,3%, καθώς 
η αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης για εισα-
γωγές αναµένεται να επιβραδυνθεί. Από την 
πλευρά των εξαγωγών, τόσο η Λατινική Αµε-
ρική όσο και η Ευρώπη αναµένεται να αυξή-
σουν τις πωλήσεις τους στις ξένες αγορές. 

Προκαλούν αβεβαιότητα 
οι ασθένειες σε φυτά και ζώα, 
αλλαγές στις συνήθειες

Ταυτόχρονα, αναδύονται νέες αβεβαιό-

τητες πέραν των συνήθων κινδύνων που α-
ντιµετωπίζει η γεωργία. Μεταξύ αυτών συ-
γκαταλέγονται οι διαταραχές από τις εµπο-
ρικές εντάσεις, η εξάπλωση ασθενειών φυ-
τών και ζώων, η αυξανόµενη αντοχή στις α-
ντιµικροβιακές ουσίες, οι ρυθµιστικές αντι-
δράσεις στις νέες τεχνικές φυτικής αναπα-
ραγωγής και τα όλο και πιο ακραία κλιµατι-
κά φαινόµενα. Οι αβεβαιότητες περιλαµβά-
νουν επίσης τις εξελισσόµενες διατροφικές 
προτιµήσεις υπό το πρίσµα των θεµάτων υ-

γείας και βιωσιµότητας και των πολιτικών 
απαντήσεων σε ανησυχητικές παγκόσµιες 
τάσεις στην παχυσαρκία. 

Η έκθεση διαπιστώνει ότι τα επίπεδα κα-
τανάλωσης ζάχαρης και φυτικών ελαίων α-
ναµένεται να αυξηθούν, αντανακλώντας τη 
συνεχιζόµενη τάση προς κατανάλωση προ-
παρασκευασµένων και επεξεργασµένα τρο-
φίµων, ιδίως σε πολλές χώρες µε χαµηλά 
και µεσαία εισοδήµατα που εµφανίζουν τά-
σεις ταχείας αστικοποίησης. Οι ανησυχίες 
για την υγεία και την ευηµερία, εν τω µετα-
ξύ, είναι πιθανό να ωθήσουν πολλές χώρες 
υψηλότερων εισοδηµάτων προς τη µείωση 
της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και τη 
µετάβαση από τα φυτικά έλαια στο βούτυρο.

Αύξηση κατανάλωσης 
των δηµητριακών

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η χρήση δηµητρια-
κών για τρόφιµα αναµένεται να αυξηθεί κατά 
περίπου 150 εκατοµµύρια τόνους κατά την 
περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις, κά-
τι που αντιστοιχεί σε αύξηση 13% , µε το ρύ-
ζι και το σιτάρι να αντιπροσωπεύουν το µε-
γαλύτερο µέρος της αύξησης της κατανάλω-
σης. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που ο-
δηγεί στην προβλεπόµενη αύξηση της κα-
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Αυξηµένη ζήτηση, αλλά και ενίσχυση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων στον τοµέα 

των γεωργικών τροφίµων, που θα οδηγήσει 
σε υπερπροσφορά και κατά συνέπεια σε 

συντήρηση ή µείωση των τιµών τους µέσα 
στην επόµενη δεκαετία, εντοπίζει έκθεση 

που συνυπογράφουν ΟΟΣΑ και FAO.

Η παραγωγικότητα 
τρέχει πιο πολύ από τις τιμές 
Στον ΟΟΣΑ βλέπουν πίεση τιμών ως το 2028 παρά την αύξηση 15% της ζήτησης
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τανάλωσης των βασικών προϊόντων είναι η 
αύξηση του πληθυσµού, η οποία αναµένε-
ται να αυξηθεί ταχύτερα στην υποσαχάρια 
Αφρική και τη Νότια Ασία. 

Σταθεροποίηση τιµών στο σιτάρι 
Η τιµή του σιταριού αναµένεται να µειωθεί 

σε επίπεδο πραγµατικών τιµών, αν και βρα-
χυπρόθεσµα θα σηµειώσει αύξηση δεδοµέ-
νης της µικρής παραγωγής και της αυξηµέ-
νης εξαγωγικής δραστηριότητας. Ωστόσο η 
µεσοπρόθεσµη υποχώρηση θα είναι µάλλον 
αναιµική παρουσιάζοντας µια σταθεροποίη-
ση στα 238 δολάρια ανά τόνο µέχρι το 2028, 
σύµφωνα µε την έκθεση. 

Η τιµή για το καλαµπόκι παρέµεινε σχετι-
κά σταθερή την τελευταία διετία ενώ παράλ-
ληλα, αν και παρατηρείται µια υποχώρηση 
των παγκόσµιων αποθεµάτων, προσπάθει-
ες άµεσης εξάντλησής τους από την Κίνα, 
περιορίζουν την εξαγωγική δραστηριότη-
τα συγκριτικά µε τα όσα σηµειώθηκαν την 
προηγούµενη δεκαετία και θα περιορίσει τα 
όποια ουσιαστικά κέρδη µπορεί να παρου-
σιάσει σε αυτό το νέο πλαίσιο το συγκεκρι-
µένο προϊόν. Έτσι αν και οι ονοµαστικές τι-
µές αναµένεται να σηµειώσουν αύξηση, οι 
πραγµατικές τιµές θα υποχωρήσουν, υπο-
στηρίζει ο ΟΟΣΑ. 

∆υσκολίες για το βαµβάκι
Οι διεθνείς τιµές του βαµβακιού αναµένε-

ται να µειωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ε-
ξεταζόµενης περιόδου, καθώς η παγκόσµια 
ζήτηση βαµβακιού παραµένει υπό πίεση α-
πό την αγορά συνθετικών ινών και ιδίως του 
πολυεστέρα. Ειδικότερα, µία µείωση 23% ε-
πί των πραγµατικών τιµών του βαµβακιού α-
ναµένεται τα αµέσως επόµενα τρία έτη, ακο-
λουθούµενη από µια σταδιακή µείωση 1,1% 
ετησίως σε πραγµατικούς όρους. 

Αυτό θα συµβεί παράλληλα µε µια αύξη-
ση της παραγωγής της τάξης του 16% ως το 
2028, οπότε η παγκόσµια παραγωγή θα αγ-
γίξει τους 29,2 εκατ. τόνους. Η έκθεση υπο-
γραµµίζει µια σηµαντική πιθανότητα για 
διαταραχές της ζήτησης ή της προσφοράς 
που θα προκαλέσει έντονη µεταβλητότητα 
ως προς τις τιµές, όµως σηµειώνει πως µια 
επανάληψη των υψηλών τιµών της περιό-
δου 2009-2010 φαίνεται απίθανη, δεδοµέ-
νου ότι υπάρχουν υψηλότερα παγκόσµια α-
ποθέµατα εκτός της Κίνας.

Στη Δύση τρώνε όσπρια και στην 
Ασία κρέας, λόγω εισοδήματος 
Η παγκόσµια κατανάλωση οσπρίων και άλλων φυ-
τικών προϊόντων που βρίσκονται στο επίκεντρο των 
σύγχρονων δυτικών διατροφικών συνηθειών, α-
ναµένεται να αυξηθεί κατά 1,9% ετησίως από τώ-
ρα µέχρι το 2028, σύµφωνα µε την ίδια έκθεση.

Μάλιστα, οι προβλέψεις αυτές, εµφανίζουν τα 
υψηλότερα περιθώρια αύξησης της κατανάλω-
σης για τις φακές, τα φασόλια και τα ξηρά φασό-
λια, σηµαντικές πηγές πρωτεϊνών, ανάµεσα σε 
µια λίστα µε τα βασικά προϊόντα διατροφής. Πα-
ράλληλα η κατανάλωση ζωικών προϊόντων, κρέ-
ατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων αναµένε-
ται να αυξηθεί κατά 1,7%.

Η έκθεση τονίζει ότι τα επόµενα 10 χρόνια, η 
ζήτηση για αγροτικά προϊόντα θα εξαρτηθεί σε 
µεγαλύτερο βαθµό από τις ανάγκες ενός αυξα-
νόµενου, πλουσιότερου παγκόσµιου πληθυ-
σµού. Έτσι, στην Ασία, όπου το κατά κεφαλήν 
εισόδηµα αναµένεται να αυξηθεί απότοµα µέχρι 
το 2028, η ετήσια κατανάλωση κρέατος θα αυ-
ξηθεί κατά 5 κιλά κατά κεφαλήν στην Κίνα και 
κατά 4 κιλά στη Νοτιοανατολική Ασία, σηµειώ-
νουν οι ειδικοί.  Το µεγαλύτερο µέρος της αύξη-
σης θα αφορά τα πουλερικά και το χοιρινό κρέ-
ας, τους δύο τύπους κρέατος που καταναλώνο-
νται περισσότερο στην περιοχή.

Στη Νότια Ασία, από την άλλη πλευρά, τα αυξη-
µένα εισοδήµατα θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερη 
ζήτηση γαλακτοκοµικών προϊόντων, προϊόντων 
ζάχαρης και φυτικών ελαίων. Τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα και τα όσπρια θα παραµείνουν οι µεγα-
λύτερες πηγές πρωτεϊνών στην περιοχή αυτή. Το 
Πακιστάν θα πρέπει να δει την υψηλότερη αύξη-
ση της κατανάλωσης γαλακτοκοµικών προϊόντων 
στον κόσµο, µε την αναµενόµενη εξέλιξη των 42 
κιλών ανά κάτοικο µέχρι το 2028. 

Επιπλέον, η ζήτηση για ζωοτροφές αναµένε-

ται να ξεπεράσει την αύξηση της ζωικής παραγω-
γής σε χώρες όπου ο κτηνοτροφικός τοµέας εξε-
λίσσεται από παραδοσιακά σε εµπορικά συστή-
µατα παραγωγής, ενώ η χρήση γεωργικών πρώ-
των υλών ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βι-
οκαυσίµων αναµένεται να αυξηθεί κυρίως στις 
αναπτυσσόµενες χώρες.

Ας σηµειωθεί ακόµη πως οι άµεσες εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου από τη γεωργία αναµέ-
νεται να αυξηθούν κατά 0,5% ετησίως κατά την ε-
πόµενη δεκαετία. Το παραπάνω κρίνεται θετικό 
αν αναλογιστεί κανείς τους ρυθµούς ανάπτυξης 
περί το 0,7% των τελευταίων 10 ετών, ενώ το 0,5% 
βρίσκεται κάτω και από τον προβλεπόµενο ρυθµό 
αύξησης της παραγωγής - γεγονός που υποδηλώ-
νει µείωση της έντασης του άνθρακα.

 «∆υστυχώς, οι πιο φτωχές περιοχές αναµένε-
ται να παρουσιάσουν αναιµική αύξηση του ει-
σοδήµατος και εποµένως µόνο µικρές βελτιώ-
σεις στη διατροφική τους κατάσταση», προειδο-
ποίησε ο Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµι-
κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του FAO, Μάξι-
µο Τόρερο. «Τα ευρήµατα δείχνουν µια συνο-
λική µείωση του υποσιτισµού. Ωστόσο, µε τους 
τρέχοντες ρυθµούς βελτίωσης, θα παραµείναµε 
πολύ µακριά από την επίτευξη του στόχου της 
µηδενικής πείνας µέχρι το 2030».

 «Η έκθεση καθιστά άκρως σαφές ότι το εµπό-
ριο είναι κρίσιµο για την παγκόσµια επισιτιστική 
ασφάλεια», δήλωσε ο διευθυντής του ΟΟΣΑ για το 
εµπόριο και τη γεωργία, Κεν Ας. «Οι περιφέρειες 
που αντιµετωπίζουν ταχεία πληθυσµιακή ανάπτυ-
ξη δεν είναι απαραιτήτως εκείνες όπου η παραγω-
γή τροφίµων µπορεί να αυξηθεί µε βιώσιµο τρό-
πο, γι ‘αυτό είναι απαραίτητο όλες οι κυβερνήσεις 
να υποστηρίξουν ανοιχτές, διαφανείς και προβλέ-
ψιµες αγορές αγροτικών προϊόντων διατροφής».
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Λιγότερο σιτάρι 
και ακριβότερο
Η τιµή του σιταριού 
βραχυπρόθεσµα θα 
σηµειώσει αύξηση 

λόγω µικρής παρα-
γωγής και αυξη-

µένης εξαγωγικής 
δραστηριότητας

Απώλειες στο 
λευκό χρυσό
Μείωση 23% επί 

των πραγµατικών 
τιµών του βαµβα-
κιού αναµένει ο 

ΟΟΣΑ τα αµέσως 
επόµενα τρία έτη
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Αν µη τι άλλο δυναµικό το νέο σχήµα που α-
νέλαβε την πολιτική ευθύνη του αγροτικού 
χώρου, µε Μάκη Βορίδη επικεφαλή και Κώ-
στα Σκρέκα - Φωτεινή Αραµπατζή σε θέσεις 
υφυπουργών. Αποτελεσµατική διαπραγµά-
τευση για τη νέα ΚΑΠ και αξιοποίηση της 
συλλογικής µνήµης της δηµόσιας διοίκη-
σης προέταξε ο νέος υπουργός κατά τη διάρ-
κεια της τελετής παραλαβής του υπουργείου 
από τον προκάτοχο του Σταύρο Αραχωβίτη 
την περασµένη Τρίτη 9 Ιουλίου.

Με την άνεση του πολιτικού στελέχους 
που δύναται να ελίσσεται χωρίς πρόβληµα 
σε όλα τα πεδία της πολιτικής, ο Μάκης Βο-
ρίδης έδειξε να αντιλαµβάνεται από την πρώ-
τη στιγµή το πεδίο της αγροτικής παραγω-
γής που καλείται να υπηρετήσει, όπως και 
τη γλώσσα των Θεσσαλών αγροτοσυνδικα-
λιστών που έσπευσαν να τον καλωσορίσουν.

Κατά τα λοιπά η τελετή κύλησε στους γνώ-

ριµους ρυθµούς ανταλλαγής φιλοφρονήσε-
ων µε σφιγµένα δόντια και σε κλίµα το οποίο 
δεν κατέστη δυνατό να βελτιώσουν ούτε οι ι-
διαίτερα υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύ-
χθηκαν στη φιλόξενη κατά τα λοιπά αίθου-
σα εκδηλώσεων του 6ου στην Αχαρνών 2.

Μεγάλη πολιτική αλλαγή
Ο κ. Βορίδης ξεκίνησε την οµιλία του το-

νίζοντας πως έχει συντελεστεί µια µεγάλη 
πολιτική αλλαγή, της οποίας έχουν όλοι συ-
ναίσθηση. Και αυτό συνέβη, συνέχισε, «σε 
µια χρονική στιγµή που ουσιαστικά το µεγά-
λο στοίχηµα για τη χώρα είναι να µεγεθύ-
νουµε την οικονοµία, να γυρίσουµε στην α-
νάπτυξη, να επιταχύνουµε τους αναπτυξια-
κούς ρυθµούς. Η αγροτική ανάπτυξη για τη 
χώρα µας είναι επίσης κεντρική. Και άρα ό-
λη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται µέσα στη 
συνολική προσπάθεια που κάνει η Κυβέρ-
νηση.  Ξέρουµε που έχουµε έρθει, ξέρουµε 
τις δυσκολίες, τις προκλήσεις  τις οποίες α-
ναλαµβάνουµε και το στοίχηµα που έχουµε 

µπροστά µας. Αυτό είναι στοίχηµα για τον 
ελληνικό λαό, για τους Έλληνες αγρότες, 
για όλους µας, για την πατρίδα».

Επιχειρώντας να δώσει ένα σηµείο επαφής 
µε τον αγροτικό χώρο, ο νέος υπουργός ανα-
φέρθηκε στα εφηβικά του χρόνια, όταν ερ-
γάζονταν ως πωλητής ψεκαστικών στην οι-
κογενειακή επιχείρηση αγροτικών µηχανη-
µάτων. Μετά από αυτό, δεν χρειάζεται µεγά-

λη ζήτηση για το πού θα καταλήξει ο περι-
βόητος τιµοκατάλογος Τσιατούρα που απα-
σχόλησε το υπουργείο το τελευταίο εξάµηνο.

Από την πλευρά του ο απερχόµενος υπουρ-
γός Σταύρος Αραχωβίτης, παράλληλα µε τις 
τυπικές ευχές προσπάθησε να περιγράψει εκ 
νέου τις βασικές του επιδιώξεις στο υπουρ-
γείο, αναφέροντας µεταξύ άλλων την αντι-
µετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µέσα α-
πό έναν νέο Κανονισµό του ΕΛΓΑ που δεν 
ευοδώθηκε βέβαια, την οργάνωση των δια-
πραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ και την ανα-
ζήτηση λύσεων συνεργατισµού.  Ο απερχό-
µενος υπουργός υπογράµµισε πως το βάρος 
ρίχθηκε στο να αποτραπεί η µείωση της χρη-
µατοδότησής της ΚΑΠ, µε το χτίσιµο συµµα-
χιών αλλά και µε συστράτευση δυνάµεων.

Επίσης, τέθηκε το θέµα της κλιµατικής αλ-
λαγής, το οποίο, όπως τονίστηκε από όλες 
τις πλευρές, αποτελεί και θα αποτελέσει το 
νούµερο ένα πρόβληµα που θα πλήξει τους 
αγρότες στα χρόνια που έρχονται.  

Μάλιστα, όπως είπε ο νέος υφυπουργός 

Αν μη τι άλλο... μια κοψιά 
Δυναμικό το νέο σχήμα στην πλατεία Βάθη  
Καλή διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες και συλλογική μνήμη στην Αθήνα προέταξε ο νέος υπουργός Μάκης Βορίδης  

Μάκης Βορίδης
«Η αγροτική ανάπτυξη για 

τη χώρα µας είναι κεντρική. 
Άρα όλη η προσπάθεια στο 

ΥΠΑΑΤ εντάσσεται µέσα στη 
συνολική προσπάθεια που κάνει 
η Κυβέρνηση για µεγέθυνση της 
οικονοµίας και επιστροφή στην 
ανάπτυξη µε επιταχυνόµενους 

αναπτυξιακούς ρυθµούς»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αρµό-
διος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κώ-
στας Σκρέκας, το βάρος αναµένεται να δο-
θεί εκεί, µε δηµιουργία υποδοµών άρδευσης, 
καθώς, από το 2050, το 60% των αρδευόµε-
νων εκτάσεων δείχνουν ότι θα γίνουν ξερι-
κές. Πρόσθεσε, δε, πως «έχουµε χρέος να 
βοηθήσουµε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για 
να γυρίσει σελίδα η χώρα».

Βάρος και στην αλιεία
Από την πλευρά της η υφυπουργός Αγρο-

τικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή τόνισε 
πως «Στρατηγική επιλογή για τη Νέα ∆ηµο-
κρατία ο αγροτικός τοµέας», ενώ µιλώντας 
για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ανέφερε 
ότι στόχος είναι η βέλτιστη και τάχιστη αξι-
οποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος Αλιείας για την αύξηση του εισοδήµα-
τος των αλιέων, την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας,  της υδατοκαλλιέργειας, της 
µεταποίησης των προϊόντων και της αύξη-
σης του εισοδήµατος όλων όσων παράγουν 

και µοχθούν στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέρ-
γειας, ενώ συµπλήρωσε πως: «Εµείς πραγ-
µατικά πιστεύουµε ότι η δυνατότητα συµβο-
λής του πρωτογενούς τοµέα στα θεµελιώδη 
οικονοµικά µεγέθη της χώρας, η διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής και της ζωής της υ-
παίθρου είναι κοµβικής σηµασίας, όπως και 
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των α-

γροτών της δηµιουργίας των ζητούµενων α-
γροτικών επενδύσεων και της αύξησης των 
θέσεων εργασίας». 

Σε ό,τι αφορά στον άκρως σηµαντικό το-
µέα της αλιείας, η Φωτεινή Αραµπατζή ση-
µείωσε πως είναι κοµβικής σηµασίας τόσο 
για την ελληνική, όσο και για την ευρωπαϊ-
κή οικονοµία, καθώς αξιοποιεί τους πλουτο-
παραγωγικούς πόρους και συµβάλλει στην 
αύξηση του εισοδήµατος των ανθρώπων που 
παράγουν και µοχθούν τόσο στις παράκτιες, 
όσο και στις νησιωτικές περιοχές.

Ειδικά δε για τη µεσογειακή ιχθυοκαλλι-
έργεια, η οποία  εδώ και 35 χρόνια πραγµα-
τικά προοδεύει, στόχος της νέας διοίκησης 
του ΥΠΑΑΤ είναι η περεταίρω ενίσχυσή της 
και ο απεγκλοβισµός από αγκυλώσεις, την 
ώρα που η ζήτηση των αλιευτικών προϊόντων 
και ο εξωτερικός ανταγωνισµός µεγαλώνει.

Υπερήφανη η τέως διοίκηση
«Είµαστε υπερήφανοι για το έργο που κάνα-

µε», δήλωσε ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος προ-
έτρεψε τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ «να 
συνεχίσει το µοντέλο του νέου Αγρότη» και έδω-
σε ως συµβουλή «να ακούτε τον απλό αγρότη».

Την εκτίµηση ότι το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης µπορεί να είναι η ραχοκο-
καλιά για την ανάπτυξη της ελληνικής οι-
κονοµίας, έκανε κατά την οµιλία της η πρώ-
ην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Ολυµπία Τελιγιορίδου. «Κάναµε 
µεγάλη προσπάθεια», είπε, µεταξύ άλλων, 
αναγνωρίζοντας πως «υπήρξαν και καθυ-
στερήσεις και λάθη», εντούτοις όπως υπο-
στήριξε ο κεντρικός στόχος ήταν η εξυπη-
ρέτηση του µικροσαίου αγρότη.

∆εν έγιναν προσωρινά δεκτές από τον νέο 
υπουργό οι παραιτήσεις που υπέβαλλαν οι 
Γενικοί Γραµµατείς του ΥΠΑΑΤ Χαράλαµπος 
Κασίµης και Νίκος Αντώνογλου, καθώς στο 
πνεύµα της οµαλής µετάβασης την οποία 
προτίθεται να ακολουθήσει ο Μ. Βορίδης, ε-
πιθυµεί να συνεργαστεί µαζί τους µέχρι να 
καταλάβει καλά τι γίνεται στο υπουργείο. 

 Πλήθος εκπροσώπων αγροτικών 
συνεταιρισµών,  πολιτικά πρόσωπα 

από τη Νέα ∆ηµοκρατία αλλά και τον 
ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι φορέων ακόµη 

και πολίτες παρευρέθησαν στην 
τελετή παραλαβής του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
από το νέο υπουργό Μάκη Βορίδη 

και τους υφυπουργούς Κώστα 
Σκρέκα και Φωτεινή Αραµπατζή.  

Κώστας Σκρέκας
«Βασικό θέµα ενασχόλησης του 

υπουργείου θα είναι η διαχείριση 
των επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής. Βασική είναι η δηµιουργία 
υποδοµών άρδευσης, καθώς αν δε 
γίνει κάτι, από το 2050, το 60% 
των αρδευόµενων εκτάσεων δεί-
χνουν ότι θα γίνουν ξερικές λόγω 

έλλειψης πρόσβασης σε νερό»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Ένα βράδυ 
κράτησε 
η χαρά του 
βουλευτή για 
το Νασίκα 
Αντί του κοινοβουλίου στο 
κρατητήριο κατέληξε ο Θανάσης 
(Νασιούλας) Νασίκας, γνωστός 
αγροτοσυνδικαλιστής και 
υποψήφιος µε τα χρώµατα της 
«Ελληνικής Λύσης». 
Ο Θεσσαλός κατάφερε ως γνωστόν 
να έρθει πρώτος σε σταυρούς στο 
νοµό Λάρισας, όπου ήταν 
υποψήφιος, ωστόσο, ο πρόεδρος 
του κόµµατος επέλεξε να κρατήσει 
αυτός την έδρα στην περιφέρεια 
Λάρισας, όπου επίσης ήταν 
υποψήφιος, µε αποτέλεσµα το θέµα 
να εξελιχθεί σε διαπληκτισµό των 
δύο ανδρών και σε επίλυση των 
διαφορών στις δικαστικές αίθουσες. 
Nα σηµειωθεί ότι η Ελληνική Λύση 
έλαβε στην περιφέρεια Λάρισας 
4,34% (6.786 ψήφους) και κέρδισε 
τη µία έδρα. Ο κ. Νασίκας είχε λάβει 
1.308 ψήφους και ήταν πρώτος σε 
σταυρούς, µε τον κ. Βελόπουλο να 
φέρεται να του είχε υποσχεθεί ότι 
δεν θα κρατούσε την έδρα. Μετά 
την απόφαση του κ. Βελόπουλου να 
κρατήσει ο ίδιος την έδρα της 
Λάρισας, ο κ. Νασίκας σε δηλώσεις 
του τον αποκάλεσε «άφιλο και 
ανέντιµο» µε την γνωστή συνέχεια.
 «Όλη αυτή η συµπεριφορά του µε 
οδηγούν στην απόφαση να 
αποχωρήσω από την Ελληνική Λύση 
ζητώντας παράλληλα συγνώµη από 
όλους εκείνους που µε 
εµπιστεύθηκαν και µε ψήφισαν. 
Τους διαβεβαιώνω ότι πολύ 
σύντοµα θα βρεθούµε όλοι µαζί σε 
άλλο πολιτικό φορέα», δήλωσε ο κ. 
Νασίκας.

Στον πρωθυπουργό η πρώτη 
επιλογή για τα νέα πρόσωπα  
Ο Θεοδόσης Αθανασάς αναλαμβάνει διευθυντής στο γραφείο του υπουργού 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οι συζητήσεις για τις νέες θέσεις συµβού-
λων και διοικούντων οργανισµών, µάλλον 
απορροφούν περισσότερη ενέργεια απ’ ό-
ση  επιβάλλεται για τη διαµόρφωση της νέ-
ας στρατηγικής του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων αλλά ας γί-
νει δεκτό ότι είµαστε ακόµα στην αρχή. Πε-
ρί της στρατηγικής, πέραν της «επιστολής» 
τεσσάρων σηµείων του κ. Μητσοτάκη στο 
πρώτο υπουργικό (ρεπορτάζ σελ. 4) δεν υ-
πάρχουν προς το παρόν περισσότερα στοι-
χεία. Όσο για τα πρόσωπα που θα στελε-
χώσουν τις κρίσιµες θέσεις του υπουργεί-
ου και των εποπτευόµενων οργανισµών, 
η συζήτηση καλά κρατεί και οι διαρροές 
πάνε κι έρχονται. Εντύπωση, έχει προκα-
λέσει για παράδειγµα η σπουδή δηµοσιο-
γράφου από το γραφείο τύπου του υπουρ-
γείου να δώσει το όνοµα του Κώστα Μπα-
γινέτα, ως αντικαταστάτη του Νίκου Αντώ-
νογλου στη θέση του γενικού γραµµατέα, 
την ίδια ώρα που ο υπουργός έβλεπε τους 
δηµοσιογράφους χωρίς να παρέχει µια τέ-
τοια ενηµέρωση.  Αυτό που ξέρουµε προς 
το παρόν είναι ότι έχουν γίνει δεκτές από 
τον κ. Βορίδη µόνο οι παραιτήσεις των δι-
οικητών οργανισµών.

Το δεύτερο βέβαιο είναι ότι τη θέση διευ-
θυντή στο γραφείο του υπουργού αναλαµ-

βάνει ο στενός του συνεργάτης Θεοδόσης 
Αθανασάς. Από εκεί και πέρα το χάος.  Οι 
πληροφορίες θέλουν την πρώτη επιλογή, 
των υποψηφίων για τις κρίσιµες θέσεις στο 
υπουργείο και τους οργανισµούς να την κά-
νει το γραφείο του πρωθυπουργού. Εκεί έρ-
χονται οι υποψηφιότητες, από κει ξεκινούν 
οι προτάσεις και στη συνέχεια ο υπουργός,  
όπως συµβαίνει και σε όλα τα υπουργεία, ε-
νηµερώνεται, βλέπει τους υποψήφιους, δί-
νει ή όχι τη συγκατάθεσή του και τα πράγ-
µατα εξελίσσονται αναλόγως. Η Agrenda 
έχει στη διάθεσή της αρκετά από τα ονό-
µατα που εµπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικα-
σία, για λόγους τάξης ωστόσο, αποφεύγει 
σ’ αυτή τη φάση να δηµοσιεύσει περισσό-
τερα στοιχεία. Έτσι, το τυπικο, µε βάση την 
ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως εξής:  

∆ιαδοχικές συναντήσεις είχε από το πρωί 

της Τετάρτης ο νέος υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, µε υπηρεσιακά 
στελέχη και επικεφαλής εποπτευόµενων ορ-
γανισµών του υπουργείου προκειµένου να 
ενηµερωθεί σχετικά. 

Στο πλαίσιο της ενηµέρωσής του από τους 
επικεφαλής των εποπτευοµένων φορέων 
του Υπουργείου, ο Υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων Μάκης Βορίδης, δέ-
χθηκε τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπο-
νικών Επιστηµών, Παναγιώτη Σκοτειδάκη, 
τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβου-
λο του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ Νικόλαο Κατή και 
Αθανάσιο Μπακαλέξη, τον Πρόεδρο του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιο Καπρέλη, τον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ Θεοφάνη Κουρεµπέ και τον Πρό-
εδρο του ΕΦΕΤ, Χρόνη Πολυχρονίου. 

Οι επικεφαλής των φορέων, µετά την ενη-
µέρωση, παρέδωσαν τις παραιτήσεις τους, 
οι οποίες θα γίνουν δεκτές στη βάση της 
οµαλής µετάβασης και της αποφυγής δυ-
σλειτουργιών. 

Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων ενηµερώθηκε από τα υ-
πηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και συ-
γκεκριµένα τους προϊσταµένους της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆η-
µήτριο Τσαγκαλίδη, της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Αγροτικής Ανάπτυξης Απόστολο Πο-
λύµερο και της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοι-
κητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ∆ι-
ακυβέρνησης, Παναγιώτα Χατζηπαντελή. 

Οµαλή µετάβαση
Οι παραιτήσεις των επικεφαλής 
των φορέων θα γίνουν δεκτές 

στη βάση οµαλής µετάβασης και 
της αποφυγής δυσλειτουργιών

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής 
και υποψήφιος µε την «Ελληνική 
Λύση» Θανάσης Νασίκας. 
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Εξασφάλισε ακόµη µια θητεία στην θέση 
του επιτρόπου της Ιρλανδίας ο σηµερινός 
επίτροπος γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Φιλ Χόγκαν, επιβεβαιώνοντας το πολιτικό 
ρεπορτάζ του τελευταίου διαστήµατος, που ήθελε 
τον πρωθυπουργό της χώρας, Λίο Βαράντκαρ να 
προχωρά στην απόφαση αυτή. Βέβαια, δεν είναι 
δεδοµένη η διατήρηση του ίδιου χαρτοφυλακίου, 
αφού αρκετοί αγρότες ανά την Ευρώπη 
εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους στο 

ενδεχόµενο. Από την άλλη οι Βρυξέλλες 
δείχνουν ικανοποιηµένες από τα πεπραγµένα του 
Ιρλανδού, όµως ακούγεται πως το ντοσιέ της 
γεωργίας θα αναλάβει κάποια χώρα του νότου. 
Ακούστηκε και το όνοµα του Αντώνη Σαµαρά, 
ωστόσο εφόσον η Ελλάδα αναλάβει κάποιο «πιο 
παραγωγικό χαρτοφυλάκιο», ίσως θα είναι αυτό 
της ενέργειας ή της γεωργίας... Σε ό,τι αφορά τον 
πάντως τον Φιλ Χόγκαν, θα ήταν χαρούµενος µε 
το χαρτουλάκιο εµπορίου.

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Γιος οικογένειας αγροτών από το Ρά-
βενσµπουργκ και σύµβουλος στο Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Βά-
δης Βυρτεµβέργης το διάστηµα 2010-
2014, ο χριστιανοδηµοκράτης Lins θα 
ηγηθεί της Επιτροπής που θα κληθεί 
να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δια-
µόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής α-
γροτικής πολιτικής τα επόµενα χρό-
νια, συµπεριλαµβανοµένων αρµοδι-
οτήτων που σχετίζονται µε χρηµατο-
οικονοµικά εργαλεία.

Πρώτος αντιπρόεδρος αναδείχθη-
κε ο Πορτογάλος Francisco Guerreiro 
µε 38 ψήφους από τους Πράσινους 
και δεύτερος αντιπρόεδρος ο Ρουµά-
νος Daniel Buda µε 37 ψήφους από 
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. Η εκλο-
γή δύο ακόµη αντιπροέδρων µετα-
τέθηκε για την επόµενη συνεδρίαση 
στις 23 Ιουλίου. Η Maxette Pirbakas 
προερχόµενη από την Ένωση Συν-
δικάτων Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων στη Γουαδελούπη και µέλος του 
κόµµατος της Μαρί Λεπέν, ήταν υ-
ποψήφια και για τη θέση του πρώ-
του και δεύτερου αντιπροέδρου λαµ-
βάνοντας έξι και εφτά ψήφους αντί-
στοιχα. Η πολιτική οµάδα Ταυτότη-
τας και Ελευθερίας µεταφέρει ότι θα 
διεκδικήσει τις θέσεις και του τρίτου 
και τέταρτου αντιπροέδρου.

Στη γενική εικόνα, σε σηµαντικό 
βαθµό τα µέλη της Επιτροπής, είτε εί-
ναι αγρότες, είτε χάραξαν τις κατευ-
θύνσεις εθνικής αγροτικής πολιτι-
κής, είτε έχουν σπουδές σχετικές µε 
την αγροτική οικονοµία.

Επιχειρώντας µια ακτινογραφία 
της σύνθεσης της νέας Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου 
του Ευρωκοινοβουλίου, που µετρά 
συνολικά 48 µέλη (αυξηµένα κατά 
δύο έναντι της προηγούµενης), ο 

διακεκριµένος αγροτοοικονοµολό-
γος από το πανεπιστήµιο του Τρίνιτι 
στο ∆ουβλίνο, Άλαν Μάθιους εντο-
πίζει ως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 
τον αριθµό των καινούριων προσώ-
πων, µε λίγο περισσότερα από τα µι-
σά (26 από τα 48, 54%) να εκλέγο-
νται για πρώτη φορά, ενώ 15 από τα 
48 µέλη της Επιτροπής (31%) συµµε-
τείχαν στις εργασίες και της προη-
γούµενης. Εκτίµηση είναι ότι το γε-
γονός ότι πρόκειται κατά κύριο λό-
γο για µια καινούρια Επιτροπή θα ε-
πηρεάσει τον βαθµό στον οποίο θα 
είναι διατεθειµένη να δεχθεί τις υ-
πάρχουσες εκθέσεις χωρίς να προ-
χωρήσει σε αλλαγές.  

Οι µεταβολές που παρατηρούνται 
στη σύνθεση της Επιτροπής αντα-
νακλούν τις αντίστοιχες στην εικό-
να της Ευρωβουλής. Το Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό Κόµµα (EPP) έχει τα περισσό-
τερα µέλη στην Επιτροπή, δώδεκα 
τον αριθµό - µία λιγότερη έδρα α-
πό την προηγούµενη περίοδο, ό-
πως µία έδρα µείον είναι και οι Σο-
σιαλιστές. Η οµάδα για την Ανανέ-
ωση της Ευρώπης (Renew Europe) 
διατηρεί εφτά από τέσσερις και οι 
Πράσινοι πέντε από τέσσερις προη-
γουµένως. Οι αριστεροί καταλαµβά-
νουν από τέσσερις, τρεις έδρες τώ-
ρα ενώ δεξιοί σχηµατισµοί εκπρο-
σωπούνται µε εννιά από οχτώ πριν.

∆έκα εκ των 48 µελών της Επι-
τροπής Γεωργίας (21%) είναι αγρό-
τες (Biteau, Christensen, Decerle, 
Häusling, Katainen, Mortler, Müller, 
Schmiedtbauer, Schreijer-Pierik, Wiener). 
Τρεις από αυτούς ασχολούνται µε 
τη βιολογική καλλιέργεια (Biteau, 
Häusling and Wiener) και εκλέχθη-

καν µε το κόµµα των Πρασίνων. 
Ο Aguillera δούλευε προηγουµέ-

νως στο Συνεργατικό σχήµα αγροτών 
και κτηνοτρόφων Ανδαλουσίας και 
στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών Ανδαλουσίας, ο Dorfmann εί-
ναι πρώην διευθυντής της Ένωσης 
Αγροτών Νότιου Τυρόλο. Κάποιοι α-
ποφάσιζαν για την κατεύθυνση της 
αγροτικής πολιτικής από υπουργι-
κές θέσεις: ο Ciolos στη Ρουµανία, ο 
Amaro στην Πορτογαλία, ο De Castro 
υπηρέτησε στην Ιταλία, ο HlavÍcek εί-
ναι πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Γεωργίας και Αλιείας της Τσεχίας, οι 
Jurgiel και Kalinowski είχαν το αντί-
στοιχο χαρτοφυλάκιο στην Πολωνία 
ενώ ο Ruissen ασχολήθηκε µε θέµα-
τα ευρωπαϊκής πολιτικής στο Υπουρ-
γείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας 
∆ιατροφής της ∆ανίας.

Με αγροτόπαιδα 
η νέα Επιτροπή 

Γεωργίας 
Πρόεδρος της 

Επιτροπής Γεωργίας 
και Ανάπτυξης 

Υπαίθρου του 
Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ο 
Norbert Lins από 

το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα με 36 
ψήφους έναντι της 

Γαλλίδας Maxette 
Pirbakas, που 

συγκέντρωσε 11 
ψήφους

∆εύτερη θητεία Χόγκαν
 µε άγνωστο προς το

 παρόν χαρτοφυλάκιο

Δουλειά
Σε δηλώσεις του, ο Lins 
ανέφερε «έχουµε πολλή 
δουλειά µπροστά µας» σε ό,τι 
αφορά τη µεταρρύθµιση της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
και επεσήµανε ότι οι αγρότες 
και οι καταναλωτές 
«περιµένουν να φέρουµε 
αποτελέσµατα». 

Δεκαέξι
Οι εθνικότητες όσων 
συµµετέχουν φτάνουν τις 
δεκαέξι, που σηµαίνει ότι 
δώδεκα χώρες δεν 
εκπροσωπούνται. Η Ιταλία, 
η Γαλλία και η Ισπανία έχουν 
την πιο δυναµική συµµετοχή 
ενώ η Ιρλανδία µε τρία µέλη 
θεωρείται ότι 
υποεκπροσωπείται.

Σπουδές 
Εφτά µέλη της Επιτροπής 
έχουν εκπαίδευση σχετική µε 
θέµατα γεωργίας, δύο έχουν 
σπουδάσει αγροτική οικονοµία. 
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ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΚΟΛΥ∆ΑΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
«Τα µετεωρολογικά 
στοιχεία των 
προηγούµενων ηµερών 
είδαµε πως ήταν µια ίδια 
κατάσταση (σ.σ για µπουρίνι 
Χαλκιδικής) καρµπόν µε το 
µπουρίνι του 1983, και γι’ 
αυτό εκδώσαµε το δελτίο 
επικίνδυνων καιρικών 
φαινοµένων και όχι απλώς 
επιδείνωσης καιρού».

ΜΠΕΝ. ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΣΡΑΗΛ
«∆ε θα επιτρέψουµε να 
κατεδαφιστεί κανένας 
οικισµός στα κατεχόµενα 
παλαιστινιακά εδάφη στη 
∆υτική Όχθη στο πλαίσιο 
σχεδίου ειρήνης. ∆εν κάνω 
διάκριση συγκροτηµάτων 
οικισµών και οικισµών 
αποµονωµένων. Αυτοί οι 
τόποι είναι ισραηλινοί κατά 
τη δική µου άποψη». 

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«∆εν παίζει ρόλο σε ποιο 
κόµµα ανήκει ο εκάστοτε 
πρωθυπουργός [...].Τώρα 
θα δούµε τι θα κάνει ο 
Έλληνας πρωθυπουργός, 
τι αιτήµατα θα θέσει. Έχω 
µιλήσει τηλεφωνικά µαζί 
του και µου υποσχέθηκε 
προ πάντων ότι θα 
υλοποιήσει γοργά µια 
µεταρρυθµιστική ατζέντα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ∆ΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΜΗ 
ΤΩΝ ΚΝΑΤ
 ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝΩΝ ΤΟΥ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Παραλίγο
Αντί του κοινοβουλίου στο 
κρατητήριο κατέληξε ο Θανάσης 
(Νασιούλας) Νασίκας, γνωστός 
αγροτοσυνδικαλιστής και 
υποψήφιος µε τα χρώµατα της 
«Ελληνικής Λύσης», µετά τον 
διαπληκτισµό του µε τον πρόεδρο 
του κόµµατος που επέλεξε να 
κρατήσει την έδρα στη Λάρισα. 
Πέρα από την αποχώρηση από 
το κόµµα, η συνέχεια θα δοθεί 
στις δικαστικές αίθουσες.

 

Σύγκλιση;
Η µέχρι πρότινος τοµεάρχης 
αγροτικού της Ν∆, µπορεί να 
αναλαµβάνει τα θέµατα 
αλιείας, όµως τελευταία είχε 
επιδείξει ιδιαίτερη 
µαχητικότητα στα θέµατα της 
εξωτερικής σύγκλισης και 
των δικαιωµάτων της ΚΑΠ, 
εγκαλώντας διαρκώς µε τις 
ερωτήσεις της στη Βουλή 
για λάθη και ολιγωρίες την 
απερχόµενη κυβέρνηση. 

 

Βεντάλιες
Άφησε τα µπάνια του στη 
Μονεµβασιά για να παραστεί 
στην ορκωµοσία της Βάθη 
ένας γενικός γραµµατέας από 
τα παλιά, που κάποιοι 
υπάλληλοι του έκαναν αέρα...
παρακαλώντας να επιστρέψει. 
Για την ώρα στις θέσεις τους 
µένουν οι δύο γενικοί, οι οποίοι 
αν και υπέβαλαν παραιτήσεις, 
τους ζητήθηκε να παραµείνουν 
για όσο χρειαστεί.

Στρατηγική επιλογή για διαπραγµάτευση της ΚΑΠ

Η επιλογή Μάκη Βορίδη για το Μέγαρο της πλατείας Βάθη, δεν 
έγινε τυχαία από τον πρωθυπουργό αλλά γιατί οι διαπραγµα-
τεύσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θέλουν κότσια, 
κάτι που αν µη τι άλλο φαίνεται να διαθέτει ο νέος ένοικος της 
Αχαρνών 2, που παρότι αστός και του Κολεγίου ξέρει ως άρι-
στος νοµικός να διαβάζει πίσω από τις γραµµές. Εξάλλου, το 
αυτό αποκάλυψε κι ο ίδιος στους διαπιστευµένους συντάκτες, 
υπογραµµίζοντας πως ο υφυπουργός θα συνδράµει συµβου-
λευτικά ως γνώστης των τεχνικών ζητηµάτων. Προσοχή, γιατί 
πολλές φορές το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Κάτι ήξερε η Ολυµπία 
που είχε εξαφανιστεί 
από το Μέγαρο της 
πλατείας, δικαιώθηκε 
από την εκλογική της 
περιφέρεια. Αντίθετα, 
τον εξ Οµορφοχωρίου 
συριζαίο πρώην 
βουλευτή τον έφαγε 
ο Κόκκαλης που είχε 
πιο δυνατά χαρτιά.

Στο 2% της συνολικής 
ενίσχυσης που 
λαµβάνουν οι αγρότες 
µένει το κόστος των 
διοικητικών δαπανών 
που συνδέονται µε 
την ΚΑΠ, µετά τη 
µεταρρύθµισή το 2013, 
λέει µελέτη της ΕΕ, 
που δεν υπολογίζει τα 
έξοδα της... εγχώριας 
µηχανοπαρέας!

Υβρίδια
 Ψηλά στην ατζέντα της νέας 

ηγεσίας της Βάθη η κλιµατική 
αλλαγή, η οποία, όπως 
τονίστηκε από όλες τις πλευρές, 
αποτελεί και θα αποτελέσει το 
νούµερο ένα πρόβληµα που θα 
πλήξει τους αγρότες. 

 Μάλιστα, όπως είπε ο νέος 
υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Κώστας Σκρέκας, το βάρος 
αναµένεται να δοθεί εκεί, 
καθώς, από το 2050, το 60% 
των αρδευόµενων εκτάσεων 
δείχνουν ότι θα γίνουν ξερικές.

 Θερµό καλωσόρισµα 
απευθύνουν οι γεωτεχνικοί του 
∆ηµοσίου στις πολιτικές 
ηγεσίες των υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
χαρακτηρίζοντας ως «πολύ 
θετικό ότι τις νέες πολιτικές 
ηγεσίες εκπροσωπούν στελέχη 
της πρώτης γραµµής».

;

ΜΙΛΙΤΑΟ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαι πολύ χαρούµενος 
που έρχοµαι στην κορυφαία 
οµάδα του κόσµου τη Ρεάλ 
Μαδρίτης. Από µικρό παιδί 
ήθελα να παίξω στη Ρεάλ. 
Με τη βοήθεια του πατέρα 
µου, της οικογένειάς µου, 
των µάνατζέρ µου, έφτασα 
εδώ. Θα δίνω τα πάντα στο 
χορτάρι και ελπίζω να 
γράψω ιστορία εδώ».

Το ξέρεις 
Χρηστάκο ότι 
το επόµενο 
παιχνίδι του Gran 
Turismo  θα είναι 
µε τρακτέρ στα 
µπλόκα;  

∆ιαφορετική τακτική λέγεται ότι ακολουθεί η 
«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» µε τους συνεργαζόµενους 
παραγωγούς βυνοποιίσιµης κριθής σε χωριά της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως η Επανοµή. Για τις 
πλεονάζουσες ποσότητες κριθαριού, πέραν 400 
κιλών το στρέµµα, η τιµή που πληρώνει δεν είναι η 
συµφωνηµένη του συµβολαίου, αλλά η τρέχουσα του 
κτηνοτροφικού κριθαριού. Κι αυτό γιατί οι αποδόσεις 
αρκετών παραγωγών στη συγκεκριµένη γεωγραφική 
ζώνη, «περιέργως» υπερέβαινε κατά πολύ τα 400 
κιλά ανά στρέµµα, που φαίνεται να είναι το µέσο 
«στήσιµο» της καλλιέργειας στην περιοχή. 

Το έψαξαν οι ιθύνοντες της ζυθοποιίας και 
διαπίστωσαν, λένε οι κακές γλώσσες, ότι ορισµένοι 
παραγωγοί κρατούσαν σπόρο και την επόµενη τον 
καλλιεργούσαν σε χωράφια εκτός συµβολαίου. Μετά 
την παραγωγή τους ανακάτευαν µε τη συµβολαιακή 
και κέρδιζαν και από τις επιπλέον ποσότητες και από 
τη διαφορά που δεν είναι ευκαταφρόνητη στην τιµή 
του σπόρου, δεδοµένου ότι στο συµβολαιακό κόστος 
ανά στρέµµα είναι στα 11 ευρώ. Και µπορεί η 
αντιµετώπιση αυτή να συνιστά δικλείδα ασφαλείας για 
τη ζυθοποιία, ωστόσο φέτος µπορεί τα πράγµατα να 
περιπλεχθούν και να υπάρξουν αδικίες. ∆ιότι τη 
φετινή χρονιά, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι 
αποδόσεις στο βυνοποιίσιµο κριθάρι είναι µακράν οι 
καλύτερες των τελευταίων ετών.

Καµπανάκι κινδύνου για το µέλλον της καλλιέργειας 
του σκληρού σίτου χτυπάνε ολοένα και περισσότεροι 
σιτοπαραγωγοί στη Βόρεια Ελλάδα. Η τιµή του 
προϊόντος, όπως αναφέρουν, είναι αδικαιολόγητα 
χαµηλή και φέτος, µε συνέπεια η καλλιέργεια να µην 
βγάζει ούτε καν τα έξοδά της και οι παραγωγοί να 
µπαίνουν σε δεύτερες σκέψεις. «Με στήσιµο στα 300 
κιλά το στρέµµα και 18 λεπτά το κιλό, που πληρώνει 
το εµπόριο, η οικονοµική απόδοση είναι 54 ευρώ το 
στρέµµα, όταν το κόστος είναι στα 60 ευρώ το 
στρέµµα. Μιλάµε δηλαδή για µια ζηµιά της τάξης των 
6 ευρώ το στρέµµα. Γιατί να καλλιεργήσει κανείς;», 
αναρωτιέται παραγωγός από τη Χαλκιδική….

Για την αντιµετώπιση της ανθεκτικότητας των 
ζιζανίων σε καλλιέργειες όπως ρύζι, όπου το κόκκινο 
ρύζι, η µουχρίτσα και τα κυπεροειδή, το έχουν… 
τερµατίσει µε την υψηλή ανθεκτικότητα που έχουν 
αναπτύξει, οι επιστήµονες προτείνουν, µεταξύ άλλων 
και κάποιες µηχανικές λύσεις όπως το «κορδόνι» και 
η µεταφύτευση. Η θεωρία, ωστόσο, φαίνεται για µια 
ακόµη φορά να απέχει παρασάγγες από την πράξη. 

Όπως εξήγησε έµπειρος και ψαγµένος παραγωγός 
από τη Χαλάστρα σε σεµινάριο της Ζιζανιολογικής 
Εταιρείας, στην περίπτωση του «κορδονιού», όταν το 
εφάρµοσε στο χωράφι, στο αλώνι διαπίστωσε ότι η 
σοδειά δεν έφτανε τα 500 κιλά το στρέµµα. Και 
βέβαια µπορεί να µην είχε ζιζάνια, αλλά δεν είχε ούτε 
βιώσιµη εκµετάλλευση. Αντίστοιχα για τη 
µεταφύτευση, η απόδοση ήταν στα 800 κιλά το 
στρέµµα, όταν στα καθαρά χωράφια ήταν στα 1.000 
κιλά το στρέµµα. Όπως ήταν φυσικό κι αυτή η 
µέθοδος αντιµετώπισης των ζιζανίων εγκαταλείφθηκε 
ως µη συµφέρουσα.     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν είδα να φεύγουν και πολύ χαρούµε-
νοι οι συνήθεις κλακαδόροι των εκάστο-
τε υπουργών µετά την ολοκλήρωση της 
τελετής παράδοσης-παραλαβής του υ-

πουργείου την περασµένη Τρίτη. Κάπως διαφο-
ρετικά φαντάζονταν την επιστροφή, µετά από 4,5 
χρόνια εκτός εξουσίας. Κάπως αλλιώς περίµεναν 
έναν «δικό τους» υπουργό σε ένα υπουργείο που 
ξέρει να φροντίζει τα «δικά µας παιδιά».

  Συλλογική μνήμη 
ΤΟ ΕΒΛΕΠΕΣ στα µάτια τους. Λες και ήταν ξένο 
σώµα! Κι ας έµειναν υποµονετικά κάπου ένα δίω-
ρο σ’  εκείνον το «φούρνο µικροκυµάτων» του 6ου 
ορόφου της Αχαρνών 2. Κι ας έδωσαν το καλύτερό 
τους χειροκρότηµα στην καυτή αίθουσα κατά την 
υποδοχή της νέας πολιτικής ηγεσίας. Έµεινα µε 
την εντύπωση ότι ο Μάκης Βορίδης… τους έβαλε 
πάγο! Πρώτα µ’ αυτό που είπε ότι στις ΗΠΑ η παρά-
δοση-παραλαβή κρατάει 3 µήνες και στη 
συνέχεια µ’ εκείνη τη «συλλογική 
µνήµη» της δηµόσιας διοίκησης. 

  Μόνο για selfi es 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ είχαν µάθει σήκω εσύ να κάτσω ε-
γώ! Αυτό το savoir vivre που ανέσυρε ξαφνικά ο 
Βορίδης, κάπου τους έκανε να χλωµιάσουν. Αλλά 
δεν ήταν µόνο αυτό! Παρά τα ζωηρά χαµόγελα, τις 
πολλές χειραψίες και τις ακόµα περισσότερες φω-
τογραφίες (selfies) που µοίρασε ο υπουργός, δεν 
είδα σε κανένα σηµείο να µπαίνει σε συζήτηση µε 
κανέναν για το τι µέλλει γενέσθαι! ∆εν άφησε ού-
τε µια χαραµάδα ελπίδας ότι την επαύριον θα εί-
ναι αυτοί που θα κληθούν να αναλάβουν κάποιο 
ρόλο, κάποια θέση, στο νέο σύστηµα εξουσίας. 

  Λεβεντιά ο σώγαμπρος
∆ΕΝ ΞΕΡΩ αν φταίει που ο Βορίδης είναι και κά-
τι σαν σώγαµπρος στη Νέα ∆ηµοκρατία, δεν ξέρω 
αν το όλο θέµα έχει να κάνει µε το γεγονός ότι έ-

νας αστός κινείται µε διαφορετικούς κώδικες επι-
κοινωνίας, δεν ξέρω ακόµα, αν το όλο θέµα ερµη-
νεύεται και µε την εικόνα του «νάρκισσου» στην ο-
ποία υποκύπτει συχνά ο Μάκης Βορίδης. Το θέµα 
είναι ότι από τους Θεσσαλούς αγροτοπατέρες που 
κατέφθασαν µέσα στο ντάλα καλοκαίρι, µέχρι την 
τελευταία υπάλληλο που νοσταλγούσε την επάνο-
δο της δεξιάς, κανείς δεν έφυγε ευχαριστηµένος. 

  Έμεινε άδειος ο κουβάς
ΕΚΕΙΝΟΣ, πάντως, που θα πρέπει να έφαγε µεγά-
λη ήττα, ήταν ο Κακαβάς. Σε άλλες εποχές, τέτοιες 
µέρες αλώνιζε! Την περασµένη Τρίτη έκατσε σαν 
τη βρεγµένη γάτα. Άβολα θα πρέπει να αισθάν-
θηκε και ο Μάµαλης, αφού κανείς δεν του έδωσε 
ιδιαίτερη σηµασία. ∆εν λέω για τον πρώην γενι-
κό γραµµατέα Κώστα Σκιαδά, ο οποίος έφυγε για 
τη Λακωνία µε το ίδιο εισιτήριο! Τζάµπα την κα-
ρέκλα που του κρατούσαν για ώρες οι πρώην συ-

νεργάτιδές του στο υπουργείο. 

  Σαν το λεμόνι
∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ βεβαί-
ως και σε κάτι διοικούντες 
οργανισµών, απ’ αυτούς 
του προηγούµενου καθε-
στώτος, οι οποίοι θα πρέ-
πει να υπέφεραν πολύ πα-
ραµένοντας ακόµα και µε 
χαµηλό αιµατοκρίτη ως το 
τέλος της τελετής. Κάποιοι 
εξ αυτών ήταν αποφασισµέ-
νοι για την παραίτηση, κά-
ποιοι άφηναν και ένα πε-

ριθώριο µήπως και την κάνουν στριφογυριστή! 
Στο τέλος βέβαια, έδειχναν και οι ίδιοι µετανοιωµέ-
νοι που δεν το έκαναν νωρίτερα να ξεµπεδεύουν !  

  Όποιος έχει μάτια βλέπει
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ του µηχανογράφου που στρι-
µώχτηκαν στη γωνία και αλληλοκοιτάζονταν όλη 
την ώρα, πραγµατικά τους λυπήθηκα! Θα πρέπει να 
πλήρωσαν τεράστια ψυχική οδύνη! ∆εν συγκρίνε-
ται, βέβαια, µε τα «αντισταθµιστικά» που είχαν ό-
λο αυτό τον καιρό για τις υπηρεσίες που προσέφε-
ραν στον εργολάβο του ΟΣ∆Ε. Όµως, ήταν από τις 
εµπειρίες που δεν πληρώνονται µε κανένα τίµηµα! 
∆εν ξέρω τι ξέρει για όλα αυτά ο Βορίδης, αµφιβά-
λω πολύ αν έµαθε κάτι παραπάνω κατά τη διάρκεια 
της ενηµέρωσης που είχε από τους διευθυντές και 
το στελεχιακό δυναµικό του υπουργείου. Μάλλον 
το αντίθετο θα συνέβη! Αν θέλει πάντως να µάθει, 
υπάρχει τρόπος! Αν πάλι όχι, θα βρει τον τρόπο του!         

Υπηρεσίες στον εργολάβο
∆εν ξέρω τι ξέρει για όλα αυτά 

ο Βορίδης. Αν θέλει πάντως να µάθει, 
υπάρχει τρόπος! Αν πάλι όχι, θα βρει 

τον τρόπο του! 

Ε
κτός από την Κριστίν Λαγκάρντ, 
που εάν είναι όντως η επόµενη 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας θα υπηρετή-

σει για οχτώ χρόνια, η νέα ηγετική οµά-
δα της ΕΕ αναµένεται να διατηρήσει τα 
πόστα της µέχρι το 2024. 

Θεωρούµε απίθανο ότι οι Ευρωπαίοι που 
ανέλαβαν επικεφαλής οργάνων το 2014 
περίµεναν αυτό που θα ερχόταν. Προέ-
βλεψε κανείς την εκλογή Τραµπ και τις 
συνεπακόλουθες πιέσεις στην αµερικανο-
ευρωπαϊκή συµµαχία και τη διεθνή τάξη, 
όπως διαµορφώθηκε µετά το 1945; ∆ια-
φαινόταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
συνέτασσε κείµενο που θα αναφερόταν 
στην Κίνα ως συστηµικό αντίπαλο; Ποιος 
είχε δει τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης 
που προκάλεσε το µεταναστευτικό ρεύµα 
το 2015-16; (…) Ήταν προετοιµασµένος 
κανείς για το Brexit; Ή για το ότι οι Ιτα-
λοί θα ψήφιζαν µια κυβέρνηση που επι-
κρίνει βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές; (…)

∆ιαθέτοντας κατά κύριο λόγο «µαλακή 
ισχύ (soft power)» (…), η ΕΕ ασκεί µικρή 

επιρροή σε θέµα-
τα πέρα από το ε-
µπόριο και την ε-
πιχειρηµατική νο-
µοθεσία. Στο εσω-
τερικό της, οι κοι-
νωνίες των κρα-
τών-µελών µοιρά-
ζονται ανάµεσα 
σε πολίτες που 

αγκαλιάζουν και επωφελούνται από την 
πολιτική και τα ιδανικά της και σε εκεί-
νους µε τους οποίους δεν συµβαίνει το 
ίδιο. Η ανεργία στους νέους είναι σε υ-
ψηλά επίπεδα, η εµπιστοσύνη στους πο-
λιτικούς χαµηλή. Ο κατακερµατισµός της 
πολιτικής των κοµµάτων σε εθνικό επίπε-
δο καθιστά τη χάραξη ευρωπαϊκής πολι-
τικής ακόµη δυσκολότερη. Οι µέρες που 
η παθητική συναίνεση των ψηφοφόρων 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θεωρού-
ταν δεδοµένη, έχουν περάσει. 

Τα επόµενα πέντε χρόνια, δεν πρέπει να 
αποκλειστεί το ενδεχόµενο, το πραγµατικά 
απρόσµενο - µέσα από µια ριζική αλλαγή 
στην ηγεσία ή την πολιτική κατεύθυνση ή 
την κατάρρευση της διεθνούς τάξης όπως 
την ξέρουµε – να επισυµβεί σε µία ή περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τότε η ερώτη-
ση µε την οποία θα έρθουν αντιµέτωποι οι 
επικεφαλής των οργάνων της Ένωσης θα 
είναι µε ποιες µεθόδους και ποιο τίµηµα θα 
την κρατήσουν στη σηµερινή της µορφή. 

* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES 

Η Ευρώπη πρέπει 
να μάθει να ζει
με το αναπάντεχο

ΤOY  TΟΝΙ ΜΠΑΡΜΠΕΡ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Για πολλούς η τοποθέτηση του Μάκη 
Βορίδη στο υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης αποτέλεσε µια µεγάλη έκ-
πληξη. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ό-
τι εξαπίνης βρέθηκε και ίδιος. Προφα-
νώς η επιλογή αποτέλεσε αποτέλεσµα 
κάποιας «καραµπόλας», όπως λέγεται 
στη γλώσσα των ανασχηµατισµών. Τώ-
ρα το θέµα είναι τι µπορεί να περιµέ-
νει κανείς από αύτη την εξέλιξη. Ο βί-
ος και η πολιτεία του Μάκη Βορίδη εί-
ναι λίγο πολύ γνωστά, άλλωστε µια 
απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο δίνει 
αρκετές λεπτοµέρειες για τα καµώµα-
τα των παιδικών του χρόνων και την 
εν γένει πολιτική του διαδροµή.

Σήµερα βρισκόµαστε στο 2019, ο Μαυ-
ροειδής και µετά Μάκης Βορίδης διετέ-
λεσε για καιρό επικεφαλής της Κοινο-
βουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµο-

κρατίας και στη συνέχεια υπουργός Υ-
γείας, ενώ σήµερα βρίσκεται στη θέση 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η αλήθεια είναι ότι καιρό τώρα το συ-
γκεκριµένο υπουργείο χρειάζονταν έ-
ναν υπουργό µε το πολιτικό εκτόπισµα 
και τo ταµπεραµέντο του Βορίδη. Έναν 
υπουργό που να µην έρχεται κουβα-
λώντας προσωπικές δεσµεύσεις ένα-
ντι των συντελεστών του χώρου, που 
να µην σκέφτεται τα «ψηφαλάκια» της 
εκλογικής του περιφέρειας, που να ξέ-
ρει να κάνει lobbing στις Βρυξέλλες, 
να µπορεί να διαπραγµατεύεται ενερ-
γά για τα κρίσιµα ζητήµατα της ΚΑΠ και 
να µεταφέρει στη χώρα το δηµιουργι-
κό πνεύµα των κοινοτικών κανόνων. 

Θα τα κάνει όλα αυτά ο Βορίδης; Η 
απάντηση είναι δύσκολη. Είναι άλλο 
να έχεις κάποιες ενδιαφέρουσες προ-
διαγραφές και άλλο να µετουσιώνεις 
αυτά σου τα χαρακτηριστικά σε πολι-
τικές παρεµβάσεις και σε οικονοµικό 
ή κοινωνικό αποτέλεσµα. Η αλήθεια 
είναι ότι αυτή τη φορά, ο υπουργός έ-
χει δίπλα του δύο άξιους συνεργάτες. 
Ο Τρικαλινός βουλευτής Κώστας Σκρέ-
κας είναι επίσης ένα πολιτικό στέλε-
χος υψηλών προδιαγραφών µε σαφέ-
στερη εικόνα των αγροτικών θεµάτων. 
Ταυτόχρονα και η Φωτεινή Αραµπατζή, 
βουλευτής Σερρών, έχει θητεύσει αρ-
κετό καιρό ως τοµεάρχης αγροτικού, 
προβαίνοντας συχνά σε καίριες παρεµ-
βάσεις στα χρόνια της αντιπολίτευσης.        

Όλα θα κριθούν από τον «δεύτερο 
κύκλο» στελεχών που θα συγκροτή-
σουν την οµάδα κρούσης του υπουρ-
γείου. Αποτελεί γεγονός ότι η δηµόσια 
διοίκηση και το στελεχιακό της δυνα-
µικό έχουν υποβαθµισθεί περαιτέρω 
τα τελευταία χρόνια. Οι παλιοί καλοί υ-
πάλληλοι έχουν φύγει, κάποιοι έχουν 
κουραστεί και στις πρώτες γραµµές έ-
χουν µείνει αρκετοί που ενδιαφέρο-
νται µόνο για την προσωπική τους α-
τζέντα. Το σύστηµα των συµβούλων, 
όπως το γνωρίσαµε δεν αποδίδει τα 
δέοντα και οι επιτελικές θέσεις στους 
οργανισµούς ξεπέφτουν συνήθως σε 
αποτυχόντες πολιτευτές και σε στελέχη 
µε ζωηρό κοµµατικό πρόσηµο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Μάκης Βο-
ρίδης καλείται να ενηµερωθεί για τα 
θέµατα, να εντοπίσει τα µεγάλα ζητή-
µατα που υπάρχουν, να αποκτήσει ι-
δία άποψη επ’ αυτών και να καθορί-
σει τις προτεραιότητες και τον τρόπο 
διευθέτησής  τους. Ένα αποτελεσµα-
τικό management είναι προϋπόθεση 
για µια πετυχηµένη πολιτική πορεία.

Από καραμπόλα στη λάσπη
Η μόνη σχέση με τα αγροτικά είναι το γεγονός ότι μικρός πουλούσε ψεκαστικά

Ο Μάκης Βορίδης γεννήθηκε στις 
23 Αυγούστου 1964 στην Αθήνα. 
Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου 
Αθηνών και πτυχιούχος της 
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, έχει Master of Laws στο 
University of London, ειδικευµένος 
σε θέµατα ∆ιεθνούς Εµπορικού 
∆ικαίου και Ποινικού ∆ικαίου. 
Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Τον 
Σεπτέµβριο του 2007 εκλέγεται για 
πρώτη φορά βουλευτής. ∆ιετέλεσε 
υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων στην κυβέρνηση 
Παπαδήµου, υπουργός Υγείας 
(2014-2015) και Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος της Ν∆ (2012-2014). 
Είναι παντρεµένος µε την παιδίατρο 
∆ανάη Μιχελάκου και έχει δύο 
παιδιά, µία κόρη και ένα γιο.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι το αποτελεσµατικό management 
είναι προϋπόθεση για µια πετυχηµένη πολιτική πορεία. Πάντως, 
ο Μάκης Βορίδης ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καλείται 
να ενηµερωθεί για τα θέµατα, να εντοπίσει τα µεγάλα ζητήµατα 
που υπάρχουν, να αποκτήσει ιδία άποψη επ’ αυτών και να 
καθορίσει τις προτεραιότητες και τον τρόπο διευθέτησής τους. 

Μάκης Βορίδης

∆ιαπραγµάτευση 
στις Βρυξέλλες

Ζητούµενο για τον Μάκη 
Βορίδη ένας υπουργός 
στην πλατεία Βάθη που 

να ξέρει να κάνει lobbing 
στις Βρυξέλλες

Όλα παίζονται 
στο β’ κύκλο

Όλα θα κριθούν από τον 
«δεύτερο κύκλο» στελε-
χών που θα συγκροτή-

σουν την οµάδα κρούσης 
του υπουργείου 

Αποτέλεσµα
Είναι άλλο να έχεις 

κάποιες ενδιαφέρουσες 
προδιαγραφές και άλλο 
να µετουσιώνεις αυτά 
σου τα χαρακτηριστικά 

σε πολιτικές παρεµβάσεις 
και σε οικονοµικό ή 

κοινωνικό αποτέλεσµα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Επανεκκίνηση 
της ευρωπαϊκής 
σηροτροφίας

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), µε αφορµή τις 
Γιορτές Μεταξιού, διοργανώνει 
σε συνεργασία µε τον Σύλλογο 
Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα», 
ηµερίδα µε θέµα «Η Ευρωπαϊκή 
σηροτροφία και το µέλλον της», 
το Σάββατο 13 Ιουλίου (ώρα 
11:00πµ), στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Η Silvia Cappelloza θα µιλήσει 
µε θέµα: «Επανεκκίνηση της 
Σηροτροφίας στην Ευρώπη: Τι 
µπορούµε να κάνουµε από εδώ 
και πέρα;». Ο ∆ρ. Σκαρλάτος 
Ντέντος, αναπληρωτής 
Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας 
ΕΚΠΑ θα εστιάσει στο τι έφερε 
τη σηροτροφία στη σηµερινή 
κατάσταση. Θα ακολουθήσει 
συζήτηση, είσοδος ελεύθερη. 
Πληροφορίες: 2554 023 700, 
www.piop.gr και greeksilk.com.

 Από 15 Ιουλίου µέχρι τις 15 
Νοεµβρίου θα είναι ανοιχτή η 
προκήρυξη του Μέτρου 4.2.1 
της µεταποίησης, εµπορίας και 
ανάπτυξης τελικού προϊόντος 
γεωργικού
 Από 15 Ιουλίου αιτήσεις για 

το νέο κύκλο του προγράµµατος 
Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον
 Μέχρι 29 Ιουλίου η υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων
 Έως 29 Ιουλίου ηλεκτρονική 

υποβολή Πιστοποιητικού 
Εφαρµογής Βιολογικής 
Γεωργίας για έτος εφαρµογής 
το 2019, των ενταγµένων στην 
πρώτη πρόσκληση της ∆ράσης 
«Προστασία παραδοσιακού 
ελαιώνα Άµφισσας»
 Μέχρι τις 31 Ιουλίου η 

υποβολή της ασφαλιστικής 
εισφοράς ΕΛΓΑ για το 2018
 Στις 30 Αυγούστου η πρώτη 

δόση εισφορών αγροτών στον 
ΕΦΚΑ 
 ∆εύτερη περίοδος εγγραφών 

στις Επαγγελµατικές Σχολές του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα από 2 έως 16 
Σεπτεµβρίου 
 Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου 

δικαιολογητικά για ένταξη στο 
αγροτικό τιµολόγιο
 Έως 30 Σεπτεµβρίου 

ρύθµιση χρεών στα ασφαλιστικά 
ταµεία και την εφορία µέσω των 
120 δόσεων

ΣΟΥΦΛΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Όλη η κουλτούρα και 
τα µυστικά του ούζου 
Από το 2013 ο Σύνδεσµος Ποτοποιών - 
Αποσταγµατοποιών Λέσβου διοργανώνει το Ouzo 
Fest προσκαλώντας σε γνωριµία µε το ούζο, την 
κουλτούρα και τα µυστικά που το περιβάλλουν. 
Φέτος στις 13-14 Ιουλίου στα Λαδάδικα (έναρξη) 
και στις 20 Ιουλίου στο Πλωµάρι (λήξη) οι 
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιµάσουν περισσότερες από 40 ετικέτες και να 
συνοµιλήσουν µε τους ποτοποιούς. Μουσικές και 
γαστρονοµικές εκδηλώσεις θα πλαισιώνουν το 
φεστιβάλ. Επίσης, οι επισκέπτες θα µπορούν να 
περιηγηθούν σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους 
για να µάθουν για την παραγωγή του ούζου που 
µετρά περισσότερο από έναν αιώνα. Πληροφορίες 
στο https://www.facebook.com/OuzoFest.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Επιστηµονικό-Επενδυτικό 

Φόρουµ µε θέµα: «Πράσινη 
ενέργεια: Αποθήκευση-Νέα έργα 
Ανανεώσιµων Πηγών» στις 15/07 
στο ξενοδοχείο Athens Divani 
Caravel. Πληροφορίες: 210 69 
12 183, www.a-energy.gr

 Φεστιβάλ Μπύρας στην 
πλατεία Πανεπιστηµίου στον Βόλο 
στις 19-21 Ιουλίου µε ∆. 
Σταρόβα, Λ. Λιβιεράτο, Χρ. 
Μενιδιάτη

 Το παράρτηµα Κρήτης του 
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας προσκαλεί τη 
∆ευτέρα 22 Ιουλίου στις 
18:30µµ στο αµφιθέατρο του 

Εκθεσιακού Κέντρου ∆ήµου 
Μινώα Πεδιάδας σε εσπερίδα 
µε θέµα: «Η παραγωγή 
προϊόντων αγροδιατροφικού 
τοµέα και το µέλλον τους». 
Εντάσσεται στις εργασίες της 
Παγκρήτιας 
Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης 
Αρκαλοχωρίου, η οποία θα 
λειτουργεί 19-24 Ιουλίου.

 Φεστιβάλ Σταφίδας στο 
Γρηγόρι ∆ήµου Αιγιαλείας στις 
27 Ιουλίου 

 Με θεµατικό άξονα την ελιά και 
το ελαιόλαδο το Συµπόσιο 
Γαστρονοµίας Λάκκας Σουλίου 
στις 27-28 Ιουλίου 

 Περισσότερες από 100 
ετικέτες µπύρας, γεύσεις από όλο 
τον κόσµο και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο 
Φεστιβάλ Folk Beer Κυκεών στην 
κεντρική πλατεία στο Ίλιον στις 
29 Αυγούστου µε 1η Σεπτεµβρίου

 Η Ένωση Κρητών Βριλησσίων 
στο πλαίσιο του 30ου Φεστιβάλ 
Βριλησσίων 2019 προσκαλεί σε 
Γιορτή Ρακής στο θέατρο 
Νταµάρι-Αλίκη Βουγιουκλάκη στις 
7 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:00µµ, 
παρέα µε το συγκρότηµα του 
Αντώνη Μαρτσάκη και µε 
µουσικοχορευτικό πρόγραµµα.

 Φόρουµ για τη Ντοµάτα στις 

3-4 Οκτωβρίου 2019 στην 
Κολωνία (Χίλτον). Πληροφορίες: 
https://energy.knect365.com/
the-tomato-forum/agenda/2

 Από τις 26 έως τις 28 
Σεπτεµβρίου, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο 
Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής 
Έρευνας, σε συνεργασία µε το 
Ίδρυµα Ανάπτυξης, 
διοργανώνoυν συνέδριο µε θέµα 
«Όραµα, σχεδιασµός και πολιτικές 
για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
των ορεινών και αποµονωµένων 
περιοχών», στις εγκαταστάσεις 
του ΜΕΚ∆Ε. Πληροφορίες: 210 
77 22 769, http://mirc.ntua.gr/
el/conference2019/about

Γιορτή κρασιού µε
την Ελένη Βιτάλη  
Από τις 18 έως τις 23 Ιουλίου θα πραγµατοποιηθεί η 
Γιορτή Κρασιού στην Αλεξανδρούπολη στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής, µε ώρα έναρξης τις 21:00µµ. 

Στις 18 Ιουλίου προγραµµατίζεται θρακιώτικη βραδιά 
µε την ορχήστρα του Βαγγέλη Παπαναστασίου 
(είσοδος: 2.50 ευρώ), στις 19 Ιουλίου διοργανώνεται 
λαϊκή βραδιά µε την ορχήστρα του Pico (είσοδος: 6 
ευρώ), στις 20 Ιουλίου, κρητική βραδιά µε την 
ορχήστρα του Μιχάλη Γιαχνάκη (είσοδος: 2.50 ευρώ), 
στις 21 Ιουλίου ποντιακή βραδιά µε την ορχήστρα του 
Κ. Τριανταφυλλίδη (είσοδος: 2.50 ευρώ), στις 22 
Ιουλίου συναυλία µε την Ελένη Βιτάλη (είσοδος: 12 
ευρώ), στις 23 Ιουλίου θρακιώτικη και σαρακατσάνικη 
εκδήλωση µε την ορχήστρα του Βαγγέλη 
Παπαναστασίου (είσοδος: 2.50 ευρώ). Πληροφορίες: 
https://el-gr.facebook.com/giortikrasiou

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

Περιοδική έκθεση 
προϊόντων και 
λαογραφία

Η Περιφέρεια Ηπείρου 
αναλαµβάνει το διάστηµα 
Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 
πρωτοβουλία παρουσίασης 
παραδοσιακών προϊόντων σε 
περιοχές της Ηπείρου µε 
Έλληνες και ξένους τουρίστες: 
στα Σύβοτα στις 26-28 Ιουλίου, 
την Πρέβεζα στις 23-25 
Αυγούστου και την Άρτα στις 
13-15 Σεπτεµβρίου 2019. 
Πληροφορίες: http://www.php.
gov.gr, τηλ: 2651 087 151, 
email: s.fouki@php.gov.gr. 
Η Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Τζουµέρκων (http://
www.ilet.gr) προγραµµατίζει για 
τις 10 Αυγούστου εκδήλωση µε 
θέµα: «Τα έργα και τα εργαλεία 
των προγόνων µας αφηγούνται 
τις ιστορίες τους. Ας τις 
αφουγκραστούµε.» στο κτίριο 
του Λαογραφικού Μουσείου 
Τζουµέρκων. Ο Πέτρος 
Μαργιόλκας θα επιµεληθεί 
εργαστήριο κατασκευής 
κοσµηµάτων από ασήµι. 

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

Η Λήµνος συστήνεται 
µε φίλεµα  
Στις 26 - 28 Ιουλίου προϊόντα της 
Λήµνου (ζυµαρικά, τυριά, αλίπαστα, 
καβουρµάς, όσπρια) θα 
παρουσιαστούν από παραγωγούς 
στον πολυχώρο Αποθήκη, Παλιό 
Λιµάνι Μύρινας. Με ειδικό µενού 
εστιατόρια θα σερβίρουν τοπικές 
συνταγές. Σε workshop, ο 
βοτανικός κόσµος της Λήµνου, µέσα 
και από τον ελληνικό αµπελώνα. Η 
Γιάννα Μπαλαφούτη θα προσφέρει 
γλυκό του κουταλιού, ενώ ο 
µπαρτέντερ Χρήστος Γκόλφης θα 
δηµιουργήσει ποτά µε τσίπουρο, 
κρασί και βότανα µε «zero miles» 
φιλοσοφία. Περισσότερα: https://el-
gr.facebook.com/lemnosphilema. 

ΓΑΛΛΙΑ

ΛΗΜΝΟΣ

Ελαιοκοµία, αµπελουργία 
και οπωροκηπευτικά στο 
επίκεντρο της SITEVI

Με αφετηρία το 1977, η έκθεση SITEVI 
έχει καθιερωθεί ως ορόσηµο στον 
εξοπλισµό και την τεχνογνωσία στους 
κλάδους ελαιοκοµίας, αµπελουργίας-
οινοποιίας και των οπωροκηπευτικών. Το 
2019 θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ 26 και 
28 Νοεµβρίου, στο Εκθεσιακό Πάρκο του 
Μοντπελιέ. Προγραµµατίζονται συνέδρια 
και εργαστήρια από τη Γαλλική 
∆ιεπαγγελµατική Ένωση για την Ελιά και 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Αµπέλου και Οίνου 
(IFV). Σε masterclasses και χώρο 
αφιερωµένο στην ελεύθερη γευσιγνωσία 
θα µεταδοθούν γνώσεις, µεταξύ άλλων, 
για ανθεκτικές ποικιλίες αµπέλου και 
µελλοντικές µε προοπτικές στη νότια 
Γαλλία. Τα Βραβεία Καινοτοµίας θα 
ανακοινωθούν στις 24 Σεπτεµβρίου. 
Περισσότερα: www.sitevi.com και για 
βοήθεια µε τις ελληνικές συµµετοχές: 
τηλ. 210 36 25 516 (Promosalons). 



Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου 2019Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 120 γίδια ηµίαιµα από Αλ-
πίν, Μούρθια και Ζάνες έτοιµες για πα-
ραγωγή γάλακτος. Τιµή 50€ έκαστη. 
Τηλ.6994/772474.

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

Πωλούνται Αγγλονούµπια αρσενικά 7 µη-
νών. Τηλ.6993/293573.

Πωλούνται κατσίκια 4 µηνών αρσενικά και 
θηλυκά. Τηλ.6942/572629.

Πωλούνται 40 γίδες ∆αµασκού. 
Τηλ.6940/726405.

Πωλούνται 60 πρόβατα Χιώτικα, καθαρό-
αιµα, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, 5 κριάρια, 
17 αρνάδες 9 µηνών. Τιµή 5.000€. Περιο-
χή Ναύπλιο. Τηλ.6985/626355. 

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµένα, 
γεννάνε τον Οκτώβριο. Τιµή 5.000€, συ-
ζητήσιµη. Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται 190 γίδια αρµεγόµενα. Περιο-
χή Κιλκίς. Τηλ.6946/092969.

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

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 80 
κιλά από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός Βό-
λου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 20 µοσχάρια αρσενικά 
limousine πέντε µηνών. Περιοχή Στερεά 
Ελλάδα. Τηλ.6945/337738.

Πωλούνται 150 πρόβατα  γαλάρια Λακόν. 
Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Στερεά Ελλάδα. 
Τηλ.6945/337738.

Πωλούνται 150 πρόβατα και 50 γίδια. Τι-
µή συζητήσιµη. Περιοχή Βόλου Μαγνησίας. 
Τηλ.6931/238548.

Πωλούνται κατσίκες Μούρθια 5 µηνών 
από κτηνοτρόφο. Τηλ.6942/572629.

Πωλούνται 70 πρόβατα. Περιοχή Κεφαλο-
νιά. Τηλ.6992/135070.

Πωλούνται 80 πρόβατα. Περιοχή Κεφα-
λονιά. Τηλ.6932/716445.

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

Πωλούνται 300 γίδια µε τα δικαιώµατα 
τους. Τηλ.6987/2296109.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 200 γίδια. Περιοχή Αργολίδα. 
Τηλ.6994/200659, 6973/507512.

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό 
σε πολύ καλή τιµή παράδοση και στον χώρο 
σας. Περιοχή Εύβοια Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται 200 πρόβατα φυλής Μυτιλή-
νης και 100 κατσίκια Χαλκιδικής. Περιοχή 
Κιλκίς.  Τηλ. 6936/990400.

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν και 
Σβίτς  4 έως 8 µηνών. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6944/340117. 

Πωλούνται αγελάδες Λιµουζίν διασταυ-

ρωµένες, τιµή 450€. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6944/340117. 

Πωλούνται γερµανικά πρόβατα και κατσί-
κες. Περιοχή Αττικη. Τηλ. 6979/998532 

Πωλούνται τράγοι φυλής µούρθια 
από κτηνοτρόφο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6942/572629

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

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

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

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης ποι-
ότητας. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλείται τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. 
Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται άχυρο σε δέµατα των 22 κιλών, 
από το χωράφι. Περιοχή Αρµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615. 

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες από 
το χωράφι. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλείται κοπριά κατάλληλη για ελαιώνες. 
Περιοχή Μαγνησίας Τηλ.6934/314998

Πωλείται φακή πολύ βραστερή, ποικιλία 
Σάµου βρώσιµη. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται  βίκος ποικιλία Ζέφυρος, για σπό-
ρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται µπιζέλι ποικιλία Όλυµπος, για 
σπόρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται φυτά πράσα ποικι-
λία Demi Kalemi. Περιοχή Επανοµή. 
Τηλ.6974/554733

Πωλούνται βιολογικές ζωοτροφές, κριθά-
ρι, αραβόσιτος. Περιοχή Θεσσαλονίκης Τηλ. 
6947/420755.

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης µε καρ-
πό, λιόλιου, αγριοτρίφφυλο,  µπάλες αρα-
βοσίτου µε καρπό και άχυρο  εξαιρετικής 
ποιότητας µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τιµή προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ.6982/485793

Πωλούνται ρεβίθια βραστερά ποικιλία 
Αµοργός. Περιοχή Επανοµή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6978/566420.

Πωλούνται φακές  βραστερές Ελληνική 
ποικιλία. Περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6978/566420

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται από ιδιώτες παραγωγούς κριθάρι, σι-
τάρι, καλαµπόκι και σίκαλη. ∆εκτοί και οι µεσίτες. 
Τηλ.6947/560683

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται 2 οικόπεδα-αγροτεµάχια 3 και 
12 στρεµµάτων εντός του οικισµού Αγ.∆η-
µητρίου Ορχοµενού Βοιωτίας. Τιµή συζητή-
σιµη. Τηλ.6974/129572.

Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρε-
σκοοργωµένο, κατάλληλο για βιολογι-
κή καλλιέργεια, µε 16 ελαιόδεντρα, κοντά 
σε άσφαλτο. Περιοχή Σελιανίτικα Αιγίου. 
Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

Πωλείται οικόπεδο 352 µέτρα µε 7 ελαιό-
δεντρα, θέα στο Κορινθιακό. Περιοχή Αίγιο. 
Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

Πωλείται κτήµα 7 στρεµµάτων, 500 µέτρα 
από τον οικισµό, 200 µέτρα πρόσοψη Χ 35 
µέτρα, πάνω στο κεντρικό δρόµο Κουφαλί-
ων, 200τ.µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 35.000€. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κτήµα 4.100 στρεµµάτων, 500 
µέτρα από τον οικισµό, 200τ.µ. οικοδοµήσι-
µο. Τιµή 16.000€. Τηλ.2310/711133.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργα-
σία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρ-
µακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών απο-
δόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟ-
ΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

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

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών απο-
δόσεων µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές 
εγκαταστάσεις . Περιοχή ΤOEB Χαλκηδό-
να. Τηλ.6945/934725..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα 
µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λά-

δι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέ-
λια  σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

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

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

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

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλ-
λικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κα-
τασκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευ-
ασµένο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και 
ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπρά-
τσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε 
Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος 
υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ια-
στάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κατα-
σκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρει-
άζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ 
ή το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται βυτίο 2,5 τόνων, αµεταχείριστο, 
ολοκαίνουριο, ενισχυµένο. Τιµή 300€. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876. 

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµε-
ταχείριστος, ολοκαίνουριος µάρκας Ωµέ-
γα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τιµή 1.500€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται σπαρτοµηχανή Vekam 14άρα, σε 
άριστη κατάσταση. Τιµή 1.200€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

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

Πωλείται ρίπερ µε 13 νύχια σταθερό, 
ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τιµή 1.500€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται ή 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 Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

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

Πωλείται 7 δεξαµένες των 35 τόνων και 
1 των 20 τόνων, ανοξείδωτες 316, µε πό-
δια και µε εσωτερικά στοιχεία εβαπτιζόµε-
να (ψύξης) για χαµηλές θερµοκρασίες ζύ-
µωσης, κατάλληλες για κρασί, ξύδι, τσίπου-
ρο και λάδι. Email: info@moraitiswines.gr 
Τηλ.2284/051706.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρα ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους  και ηλεκτρονικό ζυ-
γιστικό. Τιµή 7.000€ συζητήσιµη. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6984/471046.

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 766 µε κουβού-
κλιο, σε καλή κατάσταση. Τιµή λογική. 
Τηλ.6937/839612.

Πωλείται ψυγείο κρεάτων πλήρες, 
3Χ2Χ2,5 ύψος από πάνελ κουµπω-
τό, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6944/696387.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σχοινί και 
χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος κο-
πής 280. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται σβάρνα 32άρα µάρκας Ζορµπά. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται χορτοκοπτικό krone 280. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο knewerland 12άρι 3υνο. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται ψυγείο 17 κυβικών 3,5Χ2, µο-
τέρ 2 ίππων τριφασικό, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Περιοχή Κασσάνδρα Χαλκιδικής. 
Τηλ.6939/791950. 

Πωλείται αρµεκτικό ελαφρώς µεταχειρι-
σµένο Fullwood 12Χ12. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται βυτίο γαλβανιζέ, συρόµε-
νο 1,5 τόνο νερού. Περιοχή Θήβας. 
Τηλ.6942/547096.

Πωλείται καλλιεργητής 7 µέτρα, σπαστός. 
Χρειάζεται συντήρηση. Περιοχή Καστοριάς. 
Τιµή 3.000€. Τηλ.6944/416025.

Πωλείται τρακτέρ Int 80 ίππων, υδραυλι-
κό τιµόνι. Τιµή 3.500€. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6906/407758.

Πωλείται αποφλοιωτικό µηχάνηµα φιστι-
κιών. Τιµή 3.000€. Τηλ.6944/632861. 

Πωλείται John Deer 6520, µοντέλο 2008, 
αντιπροσωπείας από Ελλάδα, σε άριστη κα-
τάσταση, full extra. Τιµή 38.000€. Περιοχή 
Κατερίνη. Τηλ.6937/378484.

Πωλείται πλατφόρµα τετράτροχη 1,70µ.X 
3,50µ. Τιµή 750€. Περιοχή Σερρών. 

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

Τη διεξαγωγή ενός σηµαντικού δι-
εθνούς συνεδρίου στη Λάρισα, στις 
27 µε 29 Μαΐου του 2020, µε τη συµ-
µετοχή εκπροσώπων από 50 πόλεις 
του κόσµου ανακοίνωσε ο δήµαρχος 
Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. 
Πρόκειται για το ετήσιο συνέδριο του 
δικτύου «Οι Σηµαντικότερες Πόλεις 
της Ευρώπης (Major Cities of Europe)» 
που εστιάζει στις νέες τεχνολογίες και 
τις «έξυπνες πόλεις». Φέτος πραγµατο-
ποιήθηκε στη Βενετία 13-14 Ιουνίου. 

Το δίκτυο ιδρύθηκε το 1982 και θε-
ωρείται ευκαιρία για ενθάρρυνση της 
συµµετοχής σε διακρατικά σχέδια, συ-
νεργασία ανάµεσα σε εθνικούς κυβερ-
νητικούς οργανισµούς στην Ευρώπη 
και την Αµερική, φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της βιοµηχανίας και 
της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε α-
νταλλαγή εµπειριών και προώθηση 
καλών πρακτικών, στην κατεύθυνση 
της βελτίωσης της απόδοσης µέσα α-
πό την τεχνολογία. Ο ∆ήµος Λάρισας 
συµµετέχει στο δίκτυο ως µέλος, στο 
πλαίσιο της δραστηριοποίησης σε ευ-
ρωπαϊκά προγράµµατα που τρέχει το 
αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου. 

Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσι-
εύθηκε στη διεύθυνση: majorcities.
eu, αναφορικά  µε τις τάσεις στις νέ-

ες τεχνολογίες που αφορούν την το-
πική αυτοδιοίκηση, σηµειώνεται ότι 
το σηµαντικό στοιχείο είναι πώς η α-
ξία που φέρνουν µπορεί να συµβα-
δίζει µε το κόστος και το ρίσκο της υι-
οθέτησής τους. Εκτιµάται εκεί ότι το 
2019 θα παρατηρηθεί σηµαντική πίε-
ση για λήψη αποφάσεων µετάβασης 
από τα παλιότερα µοντέλα λειτουργί-
ας σε πιο σύγχρονα, διαδικασία που 
θεωρείται πολύπλοκη και κοστοβόρα. 

Προτείνεται η αποτίµηση του βαθ-
µού στον οποίο ένα υπάρχον σύστη-

µα συναντά λειτουργικούς περιορι-
σµούς, της καταλληλότητάς του για 
τη δουλειά που προορίζεται, του πό-
τε θα καταστεί αδύνατη η υποστήρι-
ξή του ή δεν θα µπορεί να παρέχει ε-
παρκώς υπηρεσίες. Συστήνεται η ιε-
ράρχηση των προτεραιοτήτων µε βά-
ση τις ανάγκες κάθε φορέα και όχι 
µε γνώµονα τις δυνατότητες που δι-
ανοίγονται µε τις νέες τεχνολογίες. 
Στα θετικά της υιοθέτησής τους προ-
τείνεται και ο περιορισµός της µονα-
ξιάς στην ύπαιθρο. 

Έχει φιλοξενηθεί
Πόλεις που έχουν φιλοξενή-

σει στο παρελθόν το συνέδριο, 
η Φλωρεντία, το Αµβούργο, 

η Ζυρίχη, το Λονδίνο

Βόλτα στο φεγγάρι µε 
Αστρασφαλιστήριο Ζωής
Την ιστορική ασφαλιστική κάλυψη των 
αστροναυτών της πρώτης αποστολής 
στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1969 
υπενθυµίζει η Interamerican, µε 
εκδήλωση που διοργανώνει για την 
50ή επέτειο της εκτόξευσης, στις 16 
Ιουλίου στο Ίδρυµα Ευγενίδου. Θα 
µιλήσει ο καθηγητής ∆ιονύσης 
Σιµόπουλος, θα γίνει σχετική προβολή 
στη σύγχρονη Θόλο του Πλανηταρίου 
και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε 
µουσική παράσταση στην παλαιά 
κυκλική αίθουσα του Πλανηταρίου.

Μυκηναϊκός πολιτισµός 
και Κυκλάδες
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
διοργανώνει, σε συνεργασία µε το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, 
την περιοδική έκθεση «Από τον κόσµο 
του Οµήρου. Τήνος και Κυκλάδες στη 
µυκηναϊκή εποχή», στο Μουσείο 
Μαρµαροτεχνίας στον Πύργο της 
Τήνου, 13 Ιουλίου µε 14 Οκτωβρίου. 
Έργα κεραµικής, µεταλλοτεχνίας, 
ειδωλοπλαστικής φωτίζουν την 
παρουσία του µυκηναϊκού πολιτισµού 
στο κυκλαδικό αρχιπέλαγος. 
Πληροφορίες στο 2283 031 290.

Η ΕΒΟΛ στις καλύτερες
ελληνικές εταιρείες 
«∆ιαµάντι της ελληνικής οικονοµίας», 
16η στην υψηλότερη κατηγορία 
µεταξύ 25 εταιρειών, αναδείχθηκε 
από το New Times Publishing η 
Γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ, σε 
εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετανία µε θέµα τις 50 καλύτερες 
εταιρείες. Το βραβείο «Diamonds of 
the Greek Economy 2019» που 
αποτελεί αναγνώριση κερδοφόρας 
πορείας και των καινοτόµων 
προϊόντων παρέλαβε ο πρόεδρος του 
συνεταιρισµού Νικήτας Πρίντζος.

Από το αλέτρι στο 
smartphone 
Ο Κωνσταντίνος Α. Πουλής 
καταγράφει στο βιβλίο «Από το αλέτρι 
στο smartphone», των εκδόσεων 
Μελάνι συζητήσεις µε τον πατέρα του 
στο Καρβουνάρι της Αρκαδίας 
σχολιάζοντας τη νοσταλγία της 
αγροτικής ζωής µε σύντοµα δοκίµια 
που επιχειρούν να συγκρίνουν πώς 
πεινάµε και πώς χορταίνουµε, τι είναι 
κρύο και ζέστη, καθαριότητα και 
βρωµιά, επικοινωνία και επαφή, από 
τα γουρνοτσάρουχα και τη µποµπότα 
έως το έξυπνο κινητό.

Ορισµένοι ∆ήµοι που είναι µέλη του δικτύου: Βερολίνο, Βαρκελώνη, ∆ουβλίνο, Μπέρµινχαµ, Βοστώνη, 
Τεργέστη, Τελ Αβίβ, Ουψάλα, Γενεύη, Τρίκαλα, Λιουµπλιάνα 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Για έξυπνες πόλεις 
τα λένε στη Λάρισα 
Το διεθνές συνέδριο θα λάβει χώρα στις 27 με 29 Μαΐου 2020, 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 50 πόλεις του κόσμου

Τηλ.6906/407758.

Πωλείται καλλιεργητής 7µ. σπαστός, χρήζει 
συντήρησης. Τιµή 3.000€. Περιοχή Καστο-
ριάς. Τηλ.6944/416025.

Πωλείται σφυρόµυλος 30 ίππων επαγ-
γελµατικός. Τιµή 500€. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6947/404701.

Πωλείται καθαριστήριο σιταριού-τριόρι, 
αντίκα, δουλεύει κανονικά. Τιµή 700€. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.    

Πωλείται θεριζοαλωνιστική John Deer 
1075, µηχανική. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.2491/025355.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

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

Πωλείται σωλήνες 2,5άρες 100 τεµάχια 
και µία κεντρόφικα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/770201.

Πωλείται αγροτικό Τoyota Ηilux 4 x 2, µο-
ντέλο 2006. Τηλ.6977/351859.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα µε αγε-
λάδες και µοσχίδες υψηλών αποδόσε-
ων, µηχανήµατα τρακτέρ, χαρµανιέρες, 
φορτωτές και φορτηγό. Περιοχή Σίνδου. 
Τηλ.6944/614947.

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

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

Πωλείται  δύο χορτοκοπτικά Ιταλίας πεντά-
δισκα µε συνθλιπτικό 3500 και 5500 ευρώ. 
Περιοχή ∆.Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ψεκαστική τουρµπίνα αναρ-
τώµενο 1000 λίτρων αχρησιµοποίη-
το. Τιµή 5.500€. Περιοχή ∆.Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρη-
σιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆.Μακε-
δονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται τριάρα µηχανή καρτέλ που φυ-
τεύει κάπνα. Περιοχή Σοχός Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6974/677830.

Πωλείται 4 κλουβιά τοκετού και 5 ταΐστρες 
απογαλακτισµού 1µ. χοιριδίων. Περιοχή Πιε-
ρία. Τηλ.2353/023580.

Πωλείται αρµεκτήριο 24/24 Alfa 
laval DeLaval. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6977/351859.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 80-
70 µε τρικουβέρτο, Mercedes κινητήρα και 
µια καρότσα-πάτωµα 10 µέτρων, τριαξονι-
κή από φορτηγό-πάτωµα. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6945/527293.

Πωλείται φορητό χηµείο γάλακτος που 
βγάζει αποτελέσµατα σε ένα λεπτό για λί-
πος, πρωτεΐνες, ΣΥΑΛ, πυκνότητα, λακτόζη 
και νοθεία µε νερό. ∆εν χρειάζονται γνώσεις 
χειριστή. Τιµή 666€. Τηλ.6977/685053. 

Πωλούνται 6 κλουβιά τοκετού χοιροµητέ-
ρων και 5 ταΐστρες απογαλακτισµού Περιο-
χή Πιερία. Τηλ.2353/023580.

Πωλούνται σωλήνες  2,5άρες 100 τεµάχια 
και µία κεντρόφικα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/770201.

Πωλούνται 400 µπάλες άχυρο προς 
2€/µια. Περιοχή Μαρµάρια Τριπόλεως.  
6946/086912.
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Οι τρεις τους 
και ο πρωτάρης 
Δύσκολα εκθρονίζονται οι big3 του τένις

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οσο κι αν προσπαθεί η νέα γενιά του 
παγκόσµιου τένις να εκθρονίσει τους 
τρεις µεγάλους και να διεκδικήσει τα 
µεγάλα τρόπαια, ο 32χρονος Νόβακ 
Τζόκοβιτς, ο 38χρονος Ρότζερ Φέ-
ντερερ και ο 33χρονος Ράφα Ναδάλ 
δεν παίρνουν το πόδι από το γκάζι. 
Και οι τρεις βρέθηκαν στους ηµιτελι-
κούς του Γουίµπλεντον αποδίδοντας 
µάλιστα εντυπωσιακό τένις. Στην πα-
ρέα τους βρέθηκε και ένας πρωτάρης, 
χωρίς πολλές πιθανότητες για πρω-
τιά, ο Ροµπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ. 
Ο 31χρονος Ισπανός, Νο23 του τα-
µπλό, απέκλεισε τον Αργεντινό Πέ-
για και βρήκε µπροστά του το τείχος 

του κορυφαίου Σέρβου τενίστα, Νό-
βακ Τζόκοβιτς. 
Στην µάχη των γυναικών, η Σιµόνα 
Χάλεπ και η Σερένα Γουίλιαµς θα εί-
ναι οι δύο αθλήτριες που θα αγωνι-
στούν σήµερα Σάββατο στον τελικό 
του Wimbledon στο µονό των γυναι-
κών. Απέκλεισαν Σβιτολίνα και Στρί-
τσοβα αντίστοιχα. Λίγο πριν κλείσει 
τα 38 της χρόνια, η Σερένα Ουίλιαµς 
θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει 
για ακόµη µία φορά το Γουίµπλεντον.
Η Αµερικανίδα τενίστρια έκανε επί-
δειξη δύναµης στον ηµιτελικό απένα-
ντι στην Τσέχα Μπάρµπορα Στρίτσο-
βα, την οποία νίκησε 6-1, 6-2 µε χα-
ρακτηριστική άνεση, και εξασφάλισε 
τη συµµετοχή της για 11η φορά στον 
τελικό του λονδρέζικου τουρνουά.

Στο ναό της F1 στο Silverstone, η Ferrari, σύµφωνα 
και µε δηλώσεις της ίδιας της οµάδας, κρατά µικρό 
καλάθι και το πιθανότερο είναι να µην δούµε από τα 
κόκκινα µονοθέσια της επιδόσεις που είδαµε στην 
Αυστρία, µε τη Mercedes να είναι ο απόλυτος 
κυρίαρχος και τον Hamilton να θέλει να πάρει την 
έκτη του νίκη στο GP της Μ. Βρετανίας.

Μικρό καλάθι 
κρατά η Ferrari 

Formula 1 

Grand Prix Βρετανίας - ∆οκιµές 16:00 ΕΡΤ Sport HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικός Αγώνας)

Ατρόµητος Αθηνών - Νότιγκχαµ Φόρεστ 21:00 ΕΡΤ Sport HD

Beach Volley (FIVB World Tour 2019)

Γκστάαντ, Ελβετία. Hµ ιτελικός ανδρών 14:05 COSMOTE SPORT 6HD

Τένις (Wimbledon 2019)

Τελικός Μονού Γυναικών 16:00 NOVASPORTS 1

Τελικός ∆ιπλού Ανδρών 18:15 NOVASPORTS 1

Τελικός ∆ιπλού Γυναικών  20:30 NOVASPORTS 1

Πόλο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Ελλάδα – Ισπανία (Γυναίκες) 11:50 ΕΡΤ Sport HD 

Τένις (Wimbledon 2019)

Τελικός Μονού Ανδρών 16:00 NOVASPORTS 1

Τελικός ∆ιπλού Μικτό 19.00 NOVASPORTS 1

Formula 1 

Grand Prix Βρετανίας  -  Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sport HD 

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 13 Ιουλίου

Κυριακή, 14 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πρώτο Συµβούλιο 
γεωργίας, κρας τεστ 
για τον νεοφώτιστο 
επί αγροτικών Βορίδη

Στις προγραμματικές
δηλώσεις οι βασικοί
άξονες αγροτικής 
ανάπτυξης

Στίγµα πολιτικής
τα πρόσωπα που θα  
στελεχώσουν καίριες 
θέσεις στη Βάθη

Περισσότερος Γιάννης
Νέα σπουδαία διάκριση για τον 
Γιάννη Αντετοκούνµπο, αφού µετά 
το βραβείο του MVP NBA 
βραβεύτηκε ως ο Αθλητής της 
χρονιάς στις ΗΠΑ και καλύτερος 
ΝΒΑερ στα βραβεία του ESPN. 
Έτσι, ο νεαρός αθλητής, 
ολοκλήρωσε µια ονειρεµένη σεζόν 
σε προσωπικό επίπεδο, αφού 
πλέον έχει στην κατοχή του τρία 
βραβεία. 

Ελπίδες για διάκριση
Το Παγκόσµιο πρωτάθληµα υγρού 
στίβου στην Γκουανζού της 
Νοτίου Κορέας ξεκίνησε και από 
αυτό δεν θα απουσιάσουν οι 
Εθνικές οµάδες πόλο. Τόσο οι 
άνδρες, όσο και οι γυναίκες θα 
παλέψουν για µία διάκριση στη 
διοργάνωση. Στην αποστολή 
συµµετέχουν όλα τα µεγάλα 
ονόµατα του ελληνικού πόλο µε 
πέντε εξ’ αυτών να αγωνίζονται 
τη νέα σεζόν εκτός συνόρων.

Ψάχνεται επιθετικά η ΑΕΛ 
Παίκτης της ΑΕΛ για τα επόµενα 
τρία χρόνια είναι ο 31χρονος 
Νιγηριανός επιθετικός, Αµπιόλα 
Ντάουντ. Μάλιστα, ο Ντάουντα, 
παλιός γνώριµος από τον 
Ατρόµητο, συµµετείχε στην πρώτη 
προπόνηση της ΑΕΛ για τη νέα 
σεζόν, η οποία διεξάχθηκε την 
Πέµπτη 11 Ιουλίου στην AEL FC 
Arena. Την προηγούµενη σεζόν 
αγωνίστηκε στην Τουρκική 
Γκιρένσουσπορ έχοντας 28 
συµµετοχές και 12 τέρµατα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Χαµηλότερη κατά 20 λεπτά είναι φέτος 
η τιµή στο ρεβίθι Μακαρένα, µε το προ-
ϊόν να προσγειώνεται στα 70 λεπτά α-
νά κιλό στον παραγωγό, από τα 90 λε-
πτά που έφτανε πέρυσι, σηµειώνοντας 
µείωση της τάξης του 22,2%. 

Ο τύπος αυτός ρεβιθιού αποτελεί τον 
κύριο όγκο παραγωγής της Ελλάδας, 
καθώς είναι ο πιο γνωστός και ο πιο 
επιθυµητός από το αγοραστικό κοινό. 
Στην προσπάθεια αντικατάστασης πο-
τιστικών καλλιεργειών στο Θεσσαλι-

κό κάµπο, πολλοί παραγωγοί έχουν 
καταλήξει στα όσπρια, τα οποία κρύ-
βουν όπως φαίνεται µια µικρή παγί-
δα, τη ζήτηση. 

Από φασόλι, ρεβίθι και λαθούρι, ο 
παραγωγός παίρνει περισσότερα κι-
λά/στρέµµα σε σχέση µε τη φακή, µε 
τους παραγωγούς να τα επιλέγουν και 
τις µεγαλύτερες ποσότητες αυτών των 
οσπρίων φέτος να ρίχνουν την τιµή. Η 
φακή βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε πέ-
ρυσι, στα 65-70 λεπτά το κιλό.

Έπεσε στα 70 λεπτά το ρεβίθι
 Η µεγαλύτερη παραγωγή του οσπρίου έριξε τις τιµές παραγωγού 

 Πιο εύκολη καλλιέργεια από τη φακή, µε µικρότερη όµως ζήτηση
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Φ
ορτώνονται µε γρήγορους ρυθ-
µούς στην ελληνική αγορά οι 
πρώτες πωλήσεις / εξαγωγές 
σκληρού σίτου σε Ιταλούς εµπό-

ρους γύρω στα 215-220 ευρώ ο τόνος FOB λι-
µάνι µας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόµα 
ζήτηση για τις µέτριες ποιότητες. Οι αποδόσεις 
τελικά ήταν καλές αλλά όσον αφορά τις ποιό-
τητες µπορούµε να πούµε πως ανάλογα περι-
οχής παρουσιάζουν µειονεκτήµατα (αλλού η 
πρωτεΐνες, αλλού τα υαλώδη). Στη Γαλλία α-
νακοινώθηκε αύξηση της παραγωγής µαλα-
κού, πιέζοντας ως αποτέλεσµα λίγο τις τιµές.  

  Η χρηµατιστηριακή πτώση θεωρείται ότι 
έφερε ένα καλύτερο πριµ στα ανοιχτά συµβό-
λαια βάµβακος, αλλά δυστυχώς µόνο για τις 
πιο χαµηλές ποιότητες. Στα ποιοτικά βαµβά-
κια δεν µπορούµε να πιάσουµε κάτι σηµαντι-
κά καλύτερο. Η προσπάθεια για τα 4 σεντς α-
νά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου  ‘19, 
δηλαδή κοντά στα 70 σεντς ανά λίµπρα, που α-
ντιστοιχεί σε 1,36 ευρώ το κιλό ακόµα συνεχί-
ζεται. Κι ενώ χρηµατιστηριακά, η αγορά δοκι-
µάζει τα χαµηλά της χωρίς να έχει υπάρχει κά-
ποιος τόσο σηµαντικός πτωτικός παράγοντας, 
ενθαρρυντικό είναι πως παρατηρείται αγορα-
στικό ενδιαφέρον από τα κλωστήρια. 

  Καθοδική πορεία σηµείωσαν οι τιµές στα 
όσπρια πλην της φακής, της οποίας η τιµή πα-
ρέµεινε σταθερή. Βασική αιτία οι αποδόσεις. 
Φαίνεται πως η φακή δεν είναι ιδιαίτερα δηµο-
φιλής ανάµεσα στους παραγωγούς, λόγω της 
δυσκολίας της συγκεκριµένης καλλιέργειας να 
προσφέρει ικανοποιητικές αποδόσεις. Έτσι τα 
φασόλια υποχώρησαν κατά 10 µε 20 λεπτά, ε-
νώ η φάβα βρέθηκε κάτω από τα 65 λεπτά, τη 
χαµηλότερη δηλαδή τιµή που σηµείωσε πέρυσι. 

Δειλά το ξεκίνημα 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/06 18/06 25/06 3/07/19 10/07/19

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,55
349,52348,92

365,18

348,46

Ξερικά
Να αντικαταστήσουν ποτιστικές 
καλλιέργειες µε όσπρια προσπα-

θούν πολλοί παραγωγοί 
στον Θεσσαλικό κάµπο

Φακή 
Η προσφορά της φακής δεν 
καλύπτει καν την εγχώρια 
αγορά, καθώς αποτελεί το 

πιο δηµοφιλές όσπριο 

Παραγωγή
Καλά πήγε η παραγωγή ρεβιθιού 

στη Θεσσαλία, µε λίγα µυκητολογι-
κής φύσεως προβλήµατα, όπως η 
ασκοχύτωση να αντιµετωπίζονται

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12/06 20/06 27/06 03/07 11/0707/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

225

181

209,5

68.70

338,50

866,40

16,19

79,42

107,50

99,52

225

181

209,5

65.65

332,80

878,60

16,35

79,02

110,22

97,03

225

182

209,5

65.32

332,40

901,00

16,30

81,80

108,55

94,63

225

183

209,5

66.39

327,60

890,00

16,27

73,62

109,57

93,96

225

183

209,5

67.29

320,70

885,60

17,31

73,80

106,00

92,79

225

183

209,5

63,82

318,90

893,20

17,35

71,55

107,75

93,75

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

239 239 239
234

245 245

2,14 2,15
2,33

2,25 2,30 2,34

Ρεβίθι
Τιμή παραγωγού  
(λεπτά ανά κιλό)

2018 90

2019 70
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η αγορά βάµβακος δοκιµάζει τα χαµηλά της

250

240

230

220

210

200

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
63,82

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

183

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,34

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Η αγορά βάµβακος δοκιµάζει 
τα χαµηλά της, χάνοντας 
σε µία εβδοµάδα περίπου 
5 σεντς ανά λίµπρα.

Στα σκληρά στάρια, η νέα 
λίστα της Φότζια εµφάνισε 
σταθεροποίηση στα 
πρόσφατα υψηλά επίπεδα.

Σταθερή έµεινε η τιµή του 
καλαµποκιού στη λίστα της 
Φότζια, έχοντας σηµειώσει 
ωστόσο µικρές ανοδικές κινήσεις. 

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

Ακολουθεί ανοδική 
πορεία η τιµή του 
ελαιολάδου στην 
Ευρώπαϊκή αγορά

30
ΣΕΠ

30
ΟΚΤ
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NOE
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ΙΟΥΝ

30
ΙΟΥΛ

30
ΑΥΓ
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NOE
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ΙΟΥΝ
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ΙΟΥΛ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ

30
ΟΚΤ

30
NOE

30
ΙΟΥΛ

30
ΑΥΓ

245
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¤/τόνος ¤/τόνος

30
ΟΚΤ

6
NOE

13
NOE

20
NOE
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NOE

74.00

72.00

70.00

68.00

66.00

64.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μειωµένη παραγωγή ελαιολάδου κα-
τά 8 % αναµένει η Κοµισιόν για την ε-
περχόµενη ελαιοκοµική περίοδο, ενώ 
παράλληλα υπογραµµίζει ανοδικές τά-
σεις στις εξαγωγές αλλά και στην εσω-
τερική κατανάλωση, εξαιτίας βέβαια 
των χαµηλών τιµών που επικράτησαν 
του τελευταίους µήνες στην αγορά. 

Όσον αφορά το 2019-2020, οι και-
ρικές συνθήκες αναµένεται να στηρί-
ξουν την ανάκαµψη της παραγωγής 
στην Ιταλία και την Ελλάδα και να δι-
ατηρήσουν την αυξανόµενη τάση πα-
ραγωγής στην Πορτογαλία. Ωστόσο, 
στην Ισπανία, οι περιορισµοί των υδά-
των καθώς και η ετήσια εναλλαγή ε-
λαιοδένδρων ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε µείωση της παραγωγής κάτω από 
το µέσο όρο των 5 ετών.

Ειδικότερα, στην µεσοπρόθεσµη έκ-
θεση της Κοµισιόν µε εκτιµήσεις πα-
ραγωγής και εµπορίου, υποστηρίζεται 
ότι, οι εξαγωγές χοιρινού, βοδινού, ε-

λαιολάδου και γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων στην ΕΕ αναµένεται να συνε-
χίσουν να αυξάνονται το 2019. Οι ε-
ξαγωγές χοιρινού κρέατος οφείλο-
νται κυρίως στην κινεζική ζήτηση, ε-
νώ η παραγωγή αναµένεται να στα-
θεροποιηθεί. 

Για το 2019-2020, η παραγωγή σι-
τηρών αναµένεται να ανακάµψει α-
πό το χαµηλό του περασµένου έτους 
και να φτάσει τα 311 εκατοµµύρια τό-
νους, αν διατηρηθούν οι καλές καιρι-
κές συνθήκες. Η παραγωγή σίτου θα 
πρέπει να αυξηθεί κατά 11% και να α-
νέλθει σε 142 εκατ. τόνους. Η παρα-
γωγή κριθαριού και καλαµποκιού πρέ-
πει να αυξηθεί αντίστοιχα κατά 7% και 
0,5%, φτάνοντας τους 60 εκατ. τόνους 
και 69 εκατοµµύρια τόνους.

Ο γαλακτοκοµικός τοµέας βλέπει 
τη διαρκή ζήτηση για γαλακτοκοµικά 
προϊόντα της ΕΕ να εντείνεται, γεγο-
νός που θα οδηγήσει σε αύξηση της 
κοινοτικής παραγωγής γάλακτος κα-
τά 1% το 2019. Επιπλέον, η παγκόσµια 
ζήτηση αποκορυφωµένου γάλακτος 

σε σκόνη είναι υψηλή. Τα δηµόσια α-
ποθέµατα της ΕΕ είναι τώρα κενά και 
τα ιδιωτικά αποθέµατα αναµένεται ό-
τι θα επανέλθουν στα χαµηλά επίπε-
δα στο τέλος του έτους.

Η ζήτηση χοιρινού κρέατος θα ο-
δηγήσει σε αύξηση κατά 12% των ε-
ξαγωγών της ΕΕ το 2019. Αυτή η αύ-
ξηση της ζήτησης προέρχεται κυρίως 
από την Κίνα λόγω της εξάπλωσης 
της αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων στη χώρα. Παρ ‘όλα αυτά, η πα-
ραγωγή θα παραµείνει σταθερή την 
ίδια περίοδο, λόγω της µείωσης του 
ζωικού κεφαλαίου και των περιβαλ-
λοντικών περιορισµών. Πάντως, το 
2020, η παραγωγή της ΕΕ αναµένε-
ται να αυξηθεί γύρω στο 1,4%.

Λιγότερο ελαιόλαδο περισσότερες εξαγωγές
 Στο 8% αποτιµά τη µείωση της παραγωγής ελαιολάδου για την περίοδο 2019-2020 η Κοµισιόν 
 Αύξηση στην παραγωγή γάλακτος, λόγω της µεγάλης ζήτησης για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα Οι προβλέψεις για µικρή 

έκταση καλλιέργειας 
καλαµποκιού στις ΗΠΑ που 
περιέχονταν σε 
προηγούµενες εκθέσεις, 
ανατράπηκαν από την 
τελευταία εκπόνηση 
πρόβλεψης του 
Αµερικανικού Υπουργείου 
Γεωργίας (USDA). Σύµφωνα 
µε το USDA, οι εκτάσεις που 
φυτεύθηκαν τελικά µε 
καλαµπόκι παρουσιάζουν 
αύξηση 2,9% από το 2018. 
Η παραγωγή καλαµποκιού 
για το 2019, παγκοσµίως 
αναµενόταν να αυξηθεί, 
ρίχνοντας τις τιµές. Όµως, 
οι µεγάλες υγρασίες και οι 
βροχές που έπεσαν την 
άνοιξη, προκάλεσαν αποτυχία 
στη σπορά κάτι που ανέβασε 
τις χρηµατιστηριακές τιµές. 
Τώρα, η ανακοίνωση του 
Αµερικανικού Υπουργείου 
ήρθε να ταράξει πάλι τις 
ισσοροπίες, µε τις 
µεγαλύτερες αναµενόµενες 
ποσότητες να ασκούν εκ 
νέου πίεση στις τιµές.

ΞΕΓΕΛΑΣΤΗΚΑΝ 
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ, ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΛΙ 
ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Η αγορά δοκιµάζει τα χαµηλά της, χάνοντας σε µία 
εβδοµάδα περίπου 5 σεντς ανά λίµπρα. ∆εν 
µπορούµε να ισχυριστούµε πως υπάρχουν εµφανείς 
θεµελιώδη λόγοι που πίεσαν τις τιµές, παρά µόνο 
ένας συνδυασµός µικροπαραγόντων και το σίριαλ 
περί µείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Μεγάλα 
κερδοσκοπικά κεφάλαια βγήκαν από τις θέσεις τους 
πουλώντας συµβόλαια, επισηµαίνεται δε πως η 
παγκόσµια κατανάλωση θα είναι µικρότερη της 
αναµενόµενης. Υπάρχει και η αντίδραση της φυσικής 
αγοράς µε τους κλώστες να βγαίνουν αγοραστές 
ώστε να επωφεληθούν της πρόσφατης πτώσης. 

ΝEA ΥOΡKH
Όσο το χρηµατιστήριο δοκίµαζε τα χαµηλά του, στο 
εσωτερικό έγινε µια προσπάθεια να αυηθεί το πριµ 
για ανοιχτά συµβόλαια πιο κοντά στα 4 σεντς/λίµπρα 
επί των χρηµατιστηριακών τιµών. Προσπάθεια που 
πέτυχε µερικώς. Η πλειονότητα των εµπορικών οίκων 
προτίµησε πληρώνοντας λίγο παραπάνω σε σχέση µε 
προηγούµενες εβδοµάδες να προαγοράσει ακόµα 
και λίγο υποδεέστερες ποιότητες δίνοντας 1 σεντ 
χαµηλότερα, παρά να αυξήσει τις προσφορές της για 
τα λευκά βαµβάκια. Σχετικά µε τη σοδειά, η σφοδρή 
χαλαζόπτωση στα µέσα της εβδοµάδας προκάλεσε 
σηµαντικές ζηµιές σε χωράφια της Ροδόπης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι χαµηλές τιµές ελαιολάδου στην ΕΕ 
οδήγησαν σε αύξηση των εξαγωγών.

ΧΟΙΡΙΝΟ
Στο 12% υπολογίζεται η 

αύξηση των εξαγωγών της 

ΕΕ προς την Κίνα ως το 

τέλος του έτους

Συνεδρίαση 10/07/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 63,82 +0,54

Μάρτιος '20 65,06 +0,39

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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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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Η πιο υγρή άνοιξη, αύξησε την 
πίεση από ασθένειες και σε 
συνδυασµό µε το χαλάζι που 
έπληξε κάποιες εκτάσεις, µεί-
ωσε την προβλεπόµενη ποσό-
τητα παραγωγής βιοµηχανικής 
τοµάτας στην Καλιφόρνια από 
12,1 εκατοµµύρια τόνους σε 
10,97. Η συγκοµιδή είχει ξε-
κινήσει στη µεγάλη παραγω-
γό πολιτεία της Καλιφόρνια για 

κάποιο µέρος της παραγωγής 
κυρίως οργανικής βιοµηχανι-
κής τοµάτας, από τις 30 Ιουνί-
ου. Όσον αφορά την παραγωγή 
της συµβατικής, στο Νότιο τµή-
µα της Καλιφόρνια οι µεταποι-
ητές περιµένουν πως η συγκο-
µιδή θα ξεκινήσει το πρώτο δε-
καήµερο του Ιουλίου, ενώ στο 
Βόρειο, θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία προς το τέλος του µήνα. 

Καµία έκπληξη από τον καιρό 
δεν εµφανίστηκε το τελευταίο 
δεκαπενθήµερο, παρ’ όλα αυ-
τά, όπως είχε αναφερθεί νωρί-
τερα µέσα στο µήνα, περίπου 
65.000 στρέµµατα επλήγησαν 
από σηµαντική χαλαζόπτωση 
στις επαρχίες Southern Fresno 
και Kings County, µε ένα τµή-
µα των εκτάσεων αυτών να έχει 
βγει εντελώς από το παιχνίδι. 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Για 37,5 εκατοµµύρια τόνους βι-
οµηχανικής τοµάτας κάνει λόγο 
η τελευταία εκτίµηση της παγκό-
σµιας παραγωγής, πριν από την 
έναρξη της συγκοµιδής, µε τη χώ-
ρα µας να κατέχει σηµαντικό µερί-
διο, χωρίς απώλειες στην καλλιέρ-
γεια, τουλάχιστον προς το παρόν 
και καιρικά φαινόµενα να δυσκο-
λεύουν άλλες χώρες, όπως αναφέ-
ρεται σε έκθεση του tomatonews.
com. Πιο συγκεκριµένα, ο καιρός 
ήταν καλός στη Νότια Ελλάδα, ε-
νώ η κεντρική Ελλάδα χτυπήθηκε 
από κάποιες χαλαζοπτώσεις που 
όµως δεν προκάλεσαν κάποια ση-
µαντική ζηµία. Η συγκοµιδή ανα-
µένεται να ξεκινήσει στα µέσα Ιου-
λίου στο Νότο και στα τέλη Ιουλί-
ου στις άλλες περιοχές της χώρας, 
µε την πρόβλεψη της παραγωγής 
να ανέρχεται σε 400.000 τόνους.

Η τελική επιφάνεια που φυτεύ-
τηκε στην Ισπανία ήταν 250 εκτά-
ρια χαµηλότερη από την αρχική 
εκτίµηση, πέφτοντας στα 33.500 
εκτάρια. Μέχρι στιγµής, οι συνθή-
κες ήταν καλές για την ανάπτυξη 
των καλλιεργειών µε ήπιες θερ-
µοκρασίες και κανένα απρόσµε-
νο περιστατικό δεν αναφέρθηκε. 
Ένας καύσωνας όµως αναµένε-
ται αυτή την εβδοµάδα, κυρίως 
στο βορρά (Navarra). Μπορεί να 
επηρεάσει την ανθοφορία στην 
Extremadura, αλλά είναι πολύ 
νωρίς για βεβαιότητες. Η συγκο-
µιδή ξεκίνησε στις 8-10 Ιουλίου 
στην Ανδαλουσία και γύρω στις 

25 Ιουλίου στην Extremadura. Η 
πρόβλεψη επιβεβαιώνεται στα 
3 εκατοµµύρια τόνους. Οι καιρι-
κές συνθήκες στη Γαλλία τελικά 
έγιναν «κανονικές» από τις 30 
Μαΐου και έρχεται τώρα ένα κύ-
µα καύσωνα. Στα πρώιµα χωρά-
φια, οι σκληρές συνθήκες καθυ-
στέρησαν και εµπόδισαν τη βλά-
στηση για κάποιο χρονικό διάστη-
µα, χωρίς να µπορούµε ακόµη να 
αξιολογήσουµε τις πιθανές απώ-
λειες απόδοσης του συνόλου, ε-
πειδή το κλίµα ήταν πραγµατικά 
ευνοϊκό για την ανάπτυξη όλων 
των καλλιεργειών τις τελευταίες 

δύο έως τρεις εβδοµάδες. ∆εν υ-
πάρχει ακόµα τίποτα που να ανα-
φέρεται επί του παρόντος σχετικά 
µε τα παράσιτα. A priori, οι πρώ-
τες ντοµάτες που συγκοµίστηκαν 
θα βρίσκονται στη νοτιοανατολική 
Γαλλία µέσα σε ένα µήνα ή ακό-
µα και λίγο νωρίτερα, εάν οι κα-
λοκαιρινές συνθήκες το επιτρέ-
ψουν. ∆ιατηρούνται προς το πα-
ρόν οι εκτιµήσεις που δόθηκαν 
στη ∆ιάσκεψη της Αβινιόν και έ-
καναν λόγο για 155.000 τόνους.  

Η εκτιµώµενη παραγωγή για 
την καλλιέργεια στη Βόρεια Ιταλία 
παραµένει αµετάβλητη στα 2,5 ε-
κατοµµύρια τόνους αλλά είναι πι-
θανό να µειωθεί σε 2,45 εάν η α-
πόδοση της όψιµης καλλιέργειας 
είναι χαµηλότερη από το κανονι-
κό, όπως φαίνεται να είναι αυτή 
τη στιγµή. Αυτό, ενώ και στη Νότια 
και Κεντρική Ιταλία παρουσιάστη-
κε οψίµιση, µε την πρόβλεψη για 
την περιοχή να παραµένει στα 2,4 

εκατοµµύρια τόνους. Η τιµή συµ-
φωνήθηκε στο «τρελό ποσό» των 
95 ευρώ ο τόνος για στρογγυλές 
ντοµάτες και 105 ευρώ ο τόνος για 
µακρόστενες ντοµάτες λόγω της 
υψηλής τιµής που συµφωνήθηκε 
στο Βορρά και των µετεωρολογι-
κών προβληµάτων που αντιµετώ-
πιζαν οι καλλιεργητές, κάτι που 
αύξησε το κόστος καθώς έπρεπε 
να επανατοποθετηθούν ορισµέ-
νες εκτάσεις που είχαν πληµµυ-
ρίσει. Η συνολική πρόβλεψη για 
την παραγωγή της Ιταλίας ανέρ-
χεται σε 4,9 εκατ. τόνους.

Στην Πορτογαλία, η φύτευση 
πραγµατοποιήθηκε λίγο-πολύ στο 
προκαθορισµένο χρονοδιάγραµ-
µα, και τελείωσε την πρώτη εβδο-
µάδα του Ιουνίου. Οι θερµοκρασί-
ες παρατηρήθηκαν πιο δροσερές 
από το συνηθισµένο και θα αυξη-
θούν, αλλά το κύµα καύσωνα δεν 
θα χτυπήσει τη χώρα. Η συγκοµι-
δή θα ξεκινήσει την τελευταία ε-
βδοµάδα του Ιουλίου ή στις αρ-
χές Αυγούστου και η πρόβλεψη 
του όγκου παραγωγής κάνει λό-
γο για 1,26 εκατ. τόνους.

Ο καιρός σε Ισπανία-Γαλλία-Ιταλία σπρώχνει
την ελληνική βιοµηχανική ντοµάτα 
Χωρίς απώλειες η παραγωγή, που υπολογίζεται στους 400.000 τόνους

Μικρότερη τελικά η παραγωγή στην Καλιφόρνια 
εκτός µεταποίησης βγαίνει ένα σηµαντικό ποσοστό

ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

Στα 95 ευρώ ο τόνος διαµορ-

φώθηκε στη Νότια Ιταλία η τιµή 

για τις στρογγυλές ντοµάτες και 

στα 105 ευρώ ο τόνος για τις 

µακρόστενες, καλή τιµή λόγω 

των µετεωρολογικών προβληµά-

των που µείωσαν την ποσότητα

ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Καύσωνας που αναµένεται σε 

Ισπανία και Γαλλία µπορεί να 

σηµάνει καλά νέα για την τιµή στην 

ελληνική βιοµηχανική ντοµάτα

Α
νάµεικτα είναι τα συναισθή-
µατα όσον αφορά τις φετι-
νές ποιότητες σκληρού σί-
του στην ελληνική αγορά. 

Ανάλογα µε την περιοχή κάποιο βασι-
κό χαρακτηριστικό µπορεί να υστερεί 
σε σχέση µε κάποιον άλλο νοµό. Θετι-
κό βέβαια είναι πως ποσοτικά πήγε κα-
λά η σεζόν, δεδοµένου ότι στις περισσό-
τερες περιπτώσεις οι αποδόσεις ήταν ι-
κανοποιητικές. Αναφορικά µε την εξα-
γωγή το µοτίβο παραµένει ίδιο, µε προ-
τίµηση των Ιταλών στα µέτρια στάρια 
σε τιµές µεταξύ 215-220 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας. Μάλιστα σε πολύ γρή-
γορους ρυθµούς έχουν ήδη φορτωθεί 
κάποια πρώτα καράβια. 

Στα σκληρά σιτάρια, η νέα λίστα της 
Φότζια είχαµε σταθεροποίηση στα πρό-
σφατα υψηλά. Συγκεκριµένα τα ποιοτικά 

στάρια µε ειδικό 
βάρος 80 kg/hl, 
υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% 
η τιµή αποθή-
κης παραγωγού 

διαπραγµατεύεται στα 240-245 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού στα 235-240 ευρώ ο τόνος. 

Στη Γαλλία, όπου οι τιµές δεν είχαν 
αυξηθεί όπως στην Ιταλία τις τρεις τε-
λευταίες εβδοµάδες, ανακοινώθηκε πως 
τελικά η νέα σοδειά θα είναι µειωµένη 
κατά περίπου 300.000 τόνους προκα-
λώντας φυσικά την ενίσχυση των τιµών 
κατά 5 ευρώ ο τόνος. Η εκτιµώµενη µεί-
ωση της διαθέσιµης ποσότητας προς ε-
ξαγωγή έφερε τις τιµές σε επίπεδα λίγο 
πάνω από τα 225 ευρώ ο τόνος. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τε-
λευταίες συνεδριάσεις είναι σχετικά υ-
ποτονικές, αναµένοντας φρέσκα νέα της 
αγοράς. Προεξοφλείται η βελτίωση των 
καιρικών συνθηκών και ο αντίκτυπος 
τους στις επερχόµενες παραγωγές δη-
µητριακών. Παράλληλα, κάποιες πωλή-
σεις στη φυσική αγορά έδωσαν µια µι-
κρή δυναµική στο χρηµατιστήριο, αλ-
λά ακόµα δεν υπάρχει ένας σηµαντι-
κός ανοδικός καταλύτης που θα ανε-
βάσει αρκετά τις τιµές. Αντιθέτως, στη 
Γαλλία ανακοινώθηκε από το αρµόδιο 
υπουργείο αύξηση της παραγωγής µα-
λακού 8,5% σε σχέση µε πέρυσι, το ο-
ποίο και πίεσε λιγάκι τις τιµές συµβο-
λαίων Σεπτεµβρίου ‘19 προς τα επίπε-
δα των 173 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι (-5 ευρώ από την προη-
γούµενη εβδοµάδα). 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΙΤΑΛΙΑ, 
ΑΝΟ∆ΙΚΑ Η ΓΑΛΛΙΑ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ  
(ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ)

155

ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

400

1260

3000
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Η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των αναπτυσσόµενων χωρών έχει µεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη πολλών βιοµηχανιών και 
τοµέων της οικονοµίας τους, όπως είναι η αγροτική παραγωγή, κάτι που φέρνει µεγάλη αύξηση του µεγέθους της αγοράς λιπασµάτων.

Στην εξασφάλιση µεριδίου της ταχέως αναπτυσσόµενης α-
γοράς δοκιµών, δηλαδή µετρήσεων εδάφους, νερού, θρέ-
ψης, αλλά και τροφίµων, στοχεύουν διακεκριµένες επιχει-
ρήσεις του χώρου της γεωργικής βιοµηχανίας, όπως αναφέ-
ρεται σε έκθεση του Future Market Insights, κυρίως σε πε-
ριοχές όπως η Βόρειος Αµερική, η Ευρώπη και εσχάτως η Α-
νατολική και Νότια Ασία, καθώς αποτελούν περιοχές-κλει-
διά στις οποίες η αγροτική οικονοµία αναπτύσσεται ταχέως.

Οι πάροχοι υπηρεσιών δοκιµών στη γεωργία παρέχουν δι-
άφορους τύπους υπηρεσιών δοκιµών όπως εδάφους, τροφί-
µων, νερού, σπόρων, λιπασµάτων και άλλες υπηρεσίες δο-

κιµών σε αυτές τις περιοχές. Η ύπαρξη επαρκούς αριθµού 
βασικών παρόχων γεωργικών υπηρεσιών και η συχνή α-
παίτηση για υπηρεσίες γεωργικών δοκιµών σε αυτές τις πε-
ριοχές τροφοδοτούν την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς. Οι 
βασικοί προµηθευτές υπηρεσιών δοκιµών στη γεωργία πι-
στεύουν ακράδαντα σε στρατηγικές εξαγορών και επέκτα-
σης για να επεκτείνουν τα παγκόσµια αποτυπώµατα τους.

Η Eurofins, από τους ηγέτες στην παροχή υπηρεσιών µε-
τρήσεων, ανακοίνωσε την απόκτηση των εργαστηριακών 
εγκαταστάσεων Laboratoire de Bromatologie de l’Ouest 
(LBO), µε σκοπό την επέκταση του δικτύου της δοκιµών σε 
τρόφιµα στη Γαλλία. Η εταιρεία ενδυνάµωσε την παρουσία 
της στη Γαλλία και µε την απόκτηση του Protec Group, ενώ 
η ALS Limited, ένας ακόµη πάροχος υπηρεσιών µετρήσε-
ων, απέκτησε το Mikrolab Group στη Σουηδία.  
   ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Η ΙΝ∆ΙΑ αναµένεται να ηγηθεί της α-
νάπτυξης της παγκόσµιας βιοµηχα-
νίας αζωτούχων λιπασµάτων, µέσω 
των ανακοινωθέντων εργοστασίων 
παραγωγής, συνεισφέροντας περί το 
24% της συνολικής προσθήκης επι-
πλέον δυναµικού παραγωγής ουρί-
ας, από το 2019 ως το 2030, σύµφω-
να µε έκθεση της Global Data. Όπως 

αναφέρεται στην έκθεση, σχετικά µε 
την παγκόσµια δυνατότητα παραγω-
γής ουρίας και τη δαπάνη κεφαλαί-
ου για το 2019, µε τίτλο: «Η Ινδία και 
το Ιράν έρχονται πρώτοι στην προ-
σθήκη δυναµικού παραγωγής», γύ-
ρω στα 91 σχεδιασµένα εργοστάσια 
έχουν προγραµµατιστεί να ξεκινή-
σουν εργασίες. 

ΟΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ο Dayanand Kharade, 
αναλυτής καυσίµων και αερίου στη 
GlobalData, «Η Ινδία έχει προγραµ-
µατίσει να έχει µεγάλη αύξηση στη 
δυνατότητα παραγωγής ουρίας και 
αυτό σε προσπάθεια να ανταποκρι-
θεί στην αυξανόµενη ζήτηση, επιδι-
ώκοντας όµως να περιορίσει την ε-

ξάρτησή της από τις εισαγωγές». Την 
ίδια ώρα, η GlobalData ταυτοποιεί το 
Ιράν ως τη δεύτερη µεγαλύτερη χώ-
ρα στις προσθήκες σε δυναµικό πα-
ραγωγής αζωτούχων, καθώς όπως 
όλα δείχνουν η χώρα είναι έτοιµη 
να αυξήσει την παραγωγή της κατά 
15,3 εκατ. τόνους κατ’ έτος.

ΑΝΑΜΕΣΑ στις πολλές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 
αζωτούχων λιπασµάτων και επιθυ-
µούν να εξασφαλίσουν µερίδιο α-
πό την υπό µεγέθυνση αγορά, οι 
Dangote Industries Ltd, η Nagarjuna 
Fertilizers and Chemicals Ltd και η 

Fertilizer Corporation of India Ltd 
βρίσκονται στην κορυφή παγκοσµίως, 
έχοντας τη µεγαλύτερη συνεισφορά 
στην αύξηση της παραγωγής ουρίας, 
καθώς πρόκειται να αυξήσουν την 
παραγωγή κατά 5,54, 3,34 και 2,99 
εκατ. τόνους ανά έτος έως το 2030.

ΑΥΤΟ  ΑΦΟΡΑ κυρίως εργοστάσια σε 
Ασία, Αφρική και Πρώην Σοβιετική 
Ένωση, που θα µπουν σε λειτουργία 
τα επόµενα 11 χρόνια. Από τις µελ-
λοντικές δυνατότητες της Ινδίας για 
παραγωγή ουρίας ως το 2030, υπο-
λογίζεται και αναµένεται πως 9,26 
εκατ. τόνοι ανά έτος θα προέρχο-
νται από ήδη σχεδιασµένες µονά-

δες παραγωγής, ενώ 8,84 εκατ. τό-
νοι ανά έτος είναι το πιθανότερο να 
προέρχονται από αρχικού σταδίου 
εργοστάσια που έχουν ανακοινω-
θεί. Η χώρα, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου πρόβλεψης, πρόκειται να 
εγκαταστήσει 10 ήδη σχεδιασµένες 
µονάδες παραγωγής και 12 που έ-
χουν ανακοινωθεί.    

ΕΩΣ ΤΟ 2030, από τους 15,3 εκατ. 
τόνους ουρία ανά έτος που πρόκει-
ται να προστεθούν στην παραγωγή 
και θα προέρχονται από νέες εγκα-
ταστάσεις και επεκτάσεις εργοστα-
σίων, οι 11,02 εκατ. τόνοι ανά έτος 
αναµένεται να προκύπτουν από τα 
σχεδιασµένα ήδη εργοστάσια και οι 

4,29 εκατ. τόνοι από τις βιοµηχανί-
ες των οποίων η κατασκευή έχει α-
νακοινωθεί. Η βελτίωση γενικά της 
οικονοµικής κατάστασης αναπτυσ-
σόµενων χωρών έχει µεγάλο αντί-
κτυπο στην ανάπτυξη πολλών βιο-
µηχανιών και τοµέων της οικονο-
µίας, όπως η αγροτική παραγωγή.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ µε την αύξηση του µε-
γέθους της αγοράς λιπασµάτων, ει-
δικά αζωτούχων, η ανάπτυξη της α-
γροτικής παραγωγής σε µεγάλες α-
ναπτυσσόµενες χώρες, ανοίγει την 
αγορά και για άλλα απαραίτητα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες. Όπως αναφέρε-

ται σε νέα έκθεση του Future Market 
Insights, µεγάλη ανάπτυξη θα γνω-
ρίσει η αγορά για υπηρεσίες δοκι-
µών, όπως µετρήσεις σύστασης ε-
δάφους, νερού, λιπασµατολογικές 
µελέτες κι άλλες δοκιµές µε σκοπό 
τον ορισµό ποιοτικών παραµέτρων.
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Σαν τρενάκι του λούνα παρκ  
το Χρηµατιστήριο
Aυτό που προβληµατίζει από την αρχή της εβδοµάδας 
το Χρηµατιστήριο Αθηνών, είναι η σφοδρότητα των 
πωλητών, οι οποίοι προκάλεσαν αρχικά ένα διήµερο sell 
off τόσο στον κλάδο όσο και στην αγορά. Παράλληλα, η 
εικόνα της αγοράς δείχνει ότι τα χαρτοφυλάκια µε 
βραχυπρόθεσµο ορίζοντα εξακολουθούν να κυριαρχούν 
το ΧΑ, επιχειρώντας µε την έντονη µεταβλητότητα που 
προκαλούν να αποκοµίσουν όλο και περισσότερα κέρδη. 
Οι µεγάλες διακυµάνσεις υποστηρίζουν αυτή τη 
στρατηγική, την ώρα µάλιστα που τα µηνύµατα από τις 
διεθνείς αγορές είναι θετικά.

LAVAZZA: Ο γνωστός Όµιλος 
παραγωγής ιταλικού καφέ 
Lavazza και η PT Beverage 

World, µέλος του Οµίλου Φώτος 
Φωτιάδης, ανακοινώνουν τη σύναψη 
µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής 
συνεργασίας, η οποία καθιστά την 
Beverage World, από την 1η 
Νοεµβρίου 2019, ως το νέο 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο των 
προϊόντων της Lavazza στην Ελλάδα.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ο Στυλιανός Κανάκης, 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ουδεµία 
µετοχή της Εταιρείας κατέχει πλέον, 
καθώς προέβη στην πώληση 
εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης, 
711.659 κοινών ονοµαστικών µετοχών 
αξίας 3.102.833,24 Ευρώ.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Η 24/07/2019 
ορίστηκε ως ηµεροµηνία αποκοπής 
του δικαιώµατος µερίσµατος της 
Μύλη Κεπενού. Το µικτό µέρισµα για 
τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,043 
ευρώ ανά µετοχή και το καθαρό  
µέρισµα  σε  0,0387 ευρώ ανά 
µετοχή. Η καταβολή του µερίσµατος 
θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Iουλίου 
2019 από την πληρώτρια Τράπεζα – 
ALPHA BANK.

MΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Την αυξοµείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ, µε σκοπό 
την επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά 
στους µετόχους, ενέκρινε η συνέλευση 
της Μύλοι Λούλη, η οποία δεν θα 
διανείµει µέρισµα για τη χρήση 2018.

LIDL: Την Τρίτη 9 Ιουλίου η Lidl 
Ελλάς εγκαινίασε ένα νέο κατάστηµα 
στο Ν. Μαρµαρά, φτάνοντας τα 7 
καταστήµατα στην Χαλκιδική και τα 
224 συνολικά σε όλη την Ελλάδα. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σειρά ακροάσεων ενώπιον των πολι-
τικών οµάδων του Ευρωκοινοβουλίου 
πραγµατοποιεί τα τελευταία 24ωρα η 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η υποψή-
φια διάδοχος του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, 
προκειµένου να πείσει για το όραµα της 
σε µια Ευρώπη που αντιµετωπίζει ση-
µαντικές πολιτικο-οικονοµικές προκλή-
σεις και αβεβαιότητες. Μάλιστα, «374» 
είναι ο µαγικός αριθµός, που θα πρέπει 
να αποσπάσει την ερχόµενη Τρίτη στο 
Στρασβούργο για να γίνει η πρώτη γυ-
ναίκα πρόεδρος της Κοµισιόν.

Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας συµφώνησαν, όπως α-
ναφέρουν τα πρακτικά Ιουνίου ότι «η 

αυξηµένη αβεβαιότητα» για την οικο-
νοµία του µπλοκ σηµαίνει πως η τρά-
πεζα πρέπει να είναι «προετοιµασµέ-
νη» για νέα µέτρα δράσης, ήτοι εξετά-
ζεται η πιθανότητα παράτασης και ενί-
σχυσης του guidance του διοικητικού 
συµβουλίου, επαναλαµβάνοντας τις 
καθαρές αγορές ενεργητικού και µει-
ώνοντας τα επιτόκια». Αντίστοιχα κι ο 
επικεφαλής της Fed, Ζερόµ Πάουελ, «έ-
στρωσε το δρόµο» για  µείωση των επι-
τοκίων στα τέλη του µήνα καθώς το οι-
κονοµικό outlook δεν έχει βελτιωθεί.

Στο µεταξύ, στην Αθήνα στις 17 Ιου-
λίου, ο βασικός µέτοχος της Eurobank 
και επικεφαλής του καναδικού οµίλου 
Fairfax, Πρέµ Γουάτσα. 

Νεα σειρά 
Η ∆ΕΛΤΑ παρουσιάζει την νέα σειρά 
Vitaline Go Nuts & Grains που 
συνδυάζει τα οφέλη και τη γεύση των 
καρπών αµυγδάλου και φουντουκιού 
µε δηµητριακά και βρώµη σε τρεις 
µοναδικές και απίθανες γεύσεις: 
Κορινθιακή Σταφίδα–Αµύγδαλο-
Φουντούκι, Αλόη-Αµύγδαλο-Chia, 
Πράσινο Τσάι Matcha-Πράσινο  
µήλο–Αµύγδαλο-Φουντούκι.

ΜΕΒΓΑΛ
Το 2018 η γαλακτοβιοµηχανία 
ΜΕΒΓΑΛ, κατάφερε να διανύσει µια 
ακόµη χρονιά µε θετικό πρόσηµο, αφού 
σηµείωσε ανάπτυξη 4,12% µε τζίρο 
111,7 εκ.ευρώ και αύξηση ύψους 11,6% 
στο EBITDA, ενώ εντυπωσιακά είναι 
και τα µεγέθη των εξαγωγών της, που 
σήµερα φθάνουν το 35% του 
συνολικού κύκλου εργασιών µε 
διαρκώς αυξητικές τάσεις. 

Ο μαγικός αριθμός
374 για την Ούρσουλα 

 Τρίτη η ψηφοφορία για διάδοχο του Γιούνκερ 
 Ο μεγαλοεπενδυτής Πρεμ Γουάτσα στην Αθήνα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,4000 +29,63%

FORTHNET Α.Ε.0,2680  +17,54%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,2980 +12,88%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1,6600 +9,93%

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Α.Ε. 1,5600 +9,86%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,2460 -8,21%

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 0,4300 -8,12%

ERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε 2,3200 -7,20%

ΓΕΚΕ Α.Ε. 4,8000 -4,95%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. 0,1268 -3,94%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27.065,29 0,76%
 NASDAQ Comp 8.218,82 + 0,20%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.497,37 -0,12%
Λονδίνο FTSE 100 7.509,82 -0,28%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12.332,12 -0,33%
Παρίσι CAC-40 5.551,95  -0,28%
Ζυρίχη SMI 9.879,53 -0,58%
Τόκιο NIKKEI-225 21.643,53 +0,51%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Η αλλαγή του τρόπου εισόδου στις επιδοτήσεις 
και τα προβλήματα που δημιουργούνται

Μ
έχρι και πέρυσι, την άντληση των στοι-
χείων των επιδοτήσεων των αγροτών, 
την βλέπαµε χρησιµοποιώντας τους κω-
δικούς taxis του καθενός εξ αυτών. Η 

είσοδος γινόταν από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ , από 
την «διαδικτυακή ενηµέρωση αγροτών για πληρω-

µές». Η  εφαρµογή µας οδηγούσε 
στο www.iris.gov.gr και µε την ε-
πιλογή του έτους αναφοράς, εκτυ-
πώναµε την κατάσταση δηµοσιο-
ποίησης πληρωµών, στην οποία α-
ποτυπώνονταν όλες οι επιδοτήσεις 
που εισέπραξε ο δικαιούχος αγρό-
της για το έτος που µας ενδιέφερε.

Αυτό είναι παρελθόν καθώς ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να αλλάξει τον 
τρόπο εισόδου. Πλέον, για να εισέλ-
θει κάποιος στην εφαρµογή χρειάζε-
ται να έχει φτιάξει κωδικούς εισόδου 
στην καρτέλα του αγρότη. 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ EMAIL
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι 

email έχουν όλοι όσοι υποβάλλουν 
δήλωση καλλιέργειας, είτε αγρότες 
του ειδικού, είτε αγρότες του κανο-
νικού καθεστώτος. ∆υστυχώς ελάχι-
στοι έως κανένας δεν έχει κρατηµένα 
στα στοιχεία αυτά (email και κωδικό 

πρόσβασης). Επιπλέον δεν είχαµε νωρίτερα πληροφό-
ρηση προκειµένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος 
για να ενηµερώσουµε τους αγρότες και να ψάξουν να 
βρουν τα ανωτέρω στοιχεία. Οι δε φορείς που συντάσ-
σουν τις δηλώσεις καλλιέργειας, είναι αµφίβολο εάν 
έχουν κρατήσει τα στοιχεία αυτά στα αρχεία τους, κα-
θώς το θέµα µε τα προσωπικά δεδοµένα που ισχύει α-
πό τον Μάιο του 2018, καθιστά την κίνηση αυτή απα-
γορευτική. Πιθανόν να έχουν δώσει τους κωδικούς ει-

σόδου µαζί µε τη δήλωση καλλιέρ-
γειας στους αγρότες και κάπου εί-
ναι ξεχασµένοι ή να µην έχουν κα-
ταλάβει οι άνθρωποι ότι τους έχουν 

ήδη λάβει. Είµαι σίγουρος ότι ο κάθε ένας που είναι υ-
πόχρεος σε δήλωση καλλιέργειας έχει πολλά παραπά-
νω από ένα email. Πιθανόν, κάθε φορά που πήγαιναν 
σε άλλο φορέα για τη σύνταξη της δήλωσης ΟΣ∆Ε, να 
τους εξέδιδαν νέο email και νέο κωδικό, µη έχοντας 
και µη βρίσκοντας τους παλιούς. 

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Και φτάνουµε στο σήµερα: οι λογιστές δεν µπορούν 

να εισέλθουν στην εφαρµογή, δεν µπορούν να δουν τις 
εισπραχθείσες επιδοτήσεις που αφορούν το 2018 και ως 
εκ τούτου, δεν µπορούν να έχουν εικόνα για τις επιδο-
τήσεις που έχουν εισπράξει και αφορούν το έτος 2018.

Κάποιοι θα επικαλεσθούν τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, η οποία όµως έχει δύο κενά: α) χρειάζεται και η ί-
δια κωδικούς και β) δεν περιλαµβάνει τις συνδεδεµέ-
νες που καταβλήθηκαν εντός του 2019, αφορούν το 
2018 και θα πρέπει να φορολογηθούν. 

Ακόµη δεν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό αυτής της 
αλλαγής. Προφανώς, όλο και κάτι θα σκέφτηκαν αυ-
τοί που αποφάσισαν να προχωρήσουν στην τροποποί-

ηση, µήπως όµως θα ήταν καλό να µας ενηµερώσουν 
κιόλας; Για να µπορούµε να αξιολογήσουµε, να ενη-
µερώσουµε και να αποφασίσουµε πως θα κινηθούµε.

Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχει καµία επίσηµη ανακοί-
νωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ενηµέρωση ότι «πρέ-
πει να κάνετε αυτό και …. Τέλος».

ΑΣΑΦΕΣ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
Επειδή έχω προσπαθήσει µε κάθε τρόπο να ενηµε-

ρώσω τους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πρόβληµα 
που έχουν δηµιουργήσει, αλλά δεν υπάρχουν ευήκοα 
ώτα (τουλάχιστον µέχρι στιγµής), θα ήθελα και από το 
βήµα αυτό να θυµίσω ξανά ότι:

 Είναι αστεία η δικαιολογία που επικαλούνται στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα. 

 Η βεβαίωση για φορολογική χρήση εκδίδεται µε τους 
κωδικούς taxis, η κατάσταση δηµοσιοποίησης γιατί όχι;

 Το πρόβληµα που έχετε δηµιουργήσει, δυστυχώς 
επιβαρύνει τον δικαιούχο αγρότη, ο οποίος αν δεν προ-
σκοµίσει στο λογιστή του την κατάσταση δηµοσιοποί-
ησης, δεν θα µπορέσουµε να έχουµε πρόσβαση στην 
πληροφορία των επιδοτήσεων. 

 Με ελλιπή την πληροφόρηση για τις ληφθείσες επι-
δοτήσεις, δηµιουργούνται ξεκάθαρα λανθασµένα απο-
τέλεσµα σε δύο τοµείς: το φορολογικό αποτέλεσµα και 
το ασφαλιστέο καθαρό εισόδηµα από το οποίο προσδι-
ορίζεται ο ΕΦΚΑ της επόµενης χρονιάς.

Εξαιτίας της µη αναγραφής των επιδοτήσεων που κα-
ταβλήθηκαν στο 2019 και έπρεπε να φορολογηθούν 
στο φορολογικό έτος 2018, το τελικό καθαρό φορο-
λογητέο αγροτικό εισόδηµα θα είναι µικρότερο από το 
πραγµατικό. Όπερ σηµαίνει ότι όσοι αγρότες έχουν και 
άλλα εισοδήµατα εξωγεωργικά, έχουν πολλές πιθανό-
τητες το αγροτικό τους εισόδηµα να είναι µικρότερο α-
πό το 50% του συνολικού δηλωθέντος φορολογητέου 
εισοδήµατος. Άρα να χάσουν την ιδιότητα του κατ’ ε-
πάγγελµα αγρότη. Άραγε, αυτό το σκέφτηκαν πριν αλ-
λάξουν τον τρόπο εισόδου στην πλατφόρµα των επιδο-
τήσεων χωρίς να ρωτήσουν κανέναν;

Κωδικοί
Χρήστης είναι το email 

του παραγωγού και 
κωδικός αυτός που έχει 

επιλέξει ο καθένας

Αφορούν το 2018
Η βεβαίωση του ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ δεν περιλαµβάνει 
τις συνδεδεµένες που 

καταβλήθηκαν το 2019

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)

«ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:»
Κύριε υπουργέ και κύριοι υφυπουργοί, το 

ΥΠΑΑΤ είναι κοµβικό υπουργείο. 
Εύχοµαι να κρατήσετε τα καλά που 

έχουν κάνει οι προκάτοχοι σας και να 
τρέξετε ακόµη πιο γρήγορα θέµατα που 

θα αναβαθµίσουν τον πρωτογενή τοµέα. 

«ΟΠΕΚΕΠΕ …ΣΥΝΕΧΕΙΑ»

Για να γίνουν όσα αναφέρουµε, απαιτείται από 
τους Υπηρεσιακούς και όσους έχουν την 
ευθύνη του σχεδιασµού των θεµάτων της 
καθηµερινότητας, να αποκτήσουν επαφή µε την 
καθηµερινότητα. ∆εν σηµαίνει ότι επειδή 
σκέφτηκαν κάτι, αυτό µπορεί να γίνει κιόλας. 
Βγείτε από τα γραφεία και ρωτήστε να µάθετε 
πως µπορεί να λειτουργήσει αυτό που 
σκέφτεστε. Στην πράξη κρίνονται όλα.





Το πράσινο σκουλήκι απαιτεί 
στρατηγική και εντοπισμό  
Αποτελεσµατικά σκευάσµατα και εφαρµογές για αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικότητας 
φέρνουν η εµπειρία χρόνων και η τεχνογνωσία των εταιρειών του χώρου, που σε 
συνδυασµό µε τα αξιόπιστα συστήµατα παρακολούθησης, δίνουν στον βαµβακοπαραγωγό 
τα όπλα και τη στρατηγηκή εναντίον του µεγαλύτερου εχθρού της καλλιέργειας.  

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΕΝΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ

3Η ΓΕΝΙΑ   

ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΜΕ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ  

1Η ΓΕΝΙΑ   ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 
ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2Η ΓΕΝΙΑ   
  

BAMBAKI
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EI∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 & KΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
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> Tο πράσινο σκουλήκι αποτελεί τον νούµερο ένα εχθρό της 
βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Έχει τρείς γενιές στο βαµβάκι, 
επικίνδυνη όµως είναι η δεύτερη γενιά του Αυγούστου. 

ΑΜΕΣΑ Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Aπό τα φύλλα και στη συνέχεια από τα 
«χτένια», τα οποία πέφτουν τρέφονται αρχικά 
οι προνύµφες (κάµπιες) του πράσινου 
σκουληκιού, πριν προχωρήσουν προκαλώντας 
τη σοβαρότερη ζηµιά στα «καρύδια». Στο 
εξωτερικό των προσβεβληµένων «καρυδιών», 
διακρίνονται η οπή εισόδου και τα περιττώµατα 
της προνύµφης όσο το εσωτερικό τρώγεται 
από τις κάµπιες. Ανάλογα µε το στάδιο 
ανάπτυξής τους, τα προσβεβληµένα καρύδια 
πέφτουν (τα µικρά) ή σαπίζουν επάνω 
στο φυτό, συνήθως λόγω δευτερογενών 
µυκητολογικών προσβολών. Κάθε µία 
προνύµφη προσβάλλει συνήθως περισσότερα 
από ένα «καρύδια».
Το Helicoverpa armigera, όπως είναι η 
επιστηµονική ονοµασία του πράσινου 
σκουληκιού, προσβάλλει το βαµβάκι, τον 
αραβόσιτο, την πατάτα, τον καπνό και τα 
λαχανικά.
Η πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού 
εµφανίζεται στα τέλη Ιουνίου µέχρι µέσα 
Ιουλίου και η δεύτερη που είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνη, ακόµη και καταστρεπτική τις 
χρονιές που οι πληθυσµοί του σκουληκιού 
είναι µεγάλοι (χρονιές επιδηµίας), εµφανίζεται 
από τα τέλη Ιουλίου µέχρι τις 20 Αυγούστου. 
Στη γενιά αυτή δεν υπάρχει χρόνος να 
αναπληρωθούν οι ζηµιές, οπότε αν ξεφύγει η 
κατάσταση γίνεται λόγος για καταστροφή της 
παραγωγής. Απαραίτητος, κατά τη δεύτερη 
αυτή γενιά, κρίνεται ο άµεσος ψεκασµός µε τα 
κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα µόλις η 
προσβολή ξεπεράσει το οικονοµικό επίπεδο. 
Είκοσι δύσκολες µέρες διαρκεί η γενιά αυτή. 
Η τρίτε γενιά, του Σεπτεµβρίου, δεν απασχολεί 
στη φυτοπροστασία, αφού σπάνια προκαλεί 
αξιόλογη ζηµιά. 
Γενικά, όσον αφορά τη χηµική καταπολέµηση, 
εφαρµόζεται ψεκασµός (οικονοµικό 
επίπεδο) για το πράσινο σκουλήκι στο στάδιο 
ανθοφορίας – καρποφορίας, όταν µετρηθούν 
6-8 νεαρές προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου, 
µήκους µέχρι ένα εκατοστό κατά µέσο όρο 

ανά 100  φυτά ή µία 1 νεαρή προνύµφη στα 
φυτά γραµµής µήκους ενός µέτρου. Στο στάδιο 
καρποφορίας, όταν µετρηθούν τέσσερις 4 
νεαρές προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου, 
µήκους µέχρι ένα εκατοστό κατά µέσο όρο, 
ανά 100 φυτά ή 1 νεαρή προνύµφη στα φυτά 
γραµµής µήκους ενάµιση 1,5 µέτρου.
Στη ∆ράµα ήδη ξεκίνησε την πτήση της 
η δεύτερη γενιά του σκουλικιού, όπως 
ενηµέρωσε µε τεχνικό δελτίο που εξέδωσαν 
στις 11 Ιουλίου οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ ∆ράµας, 
µε την πολύ όψιµη καλλιέργεια της περιοχής 
να βρίσκεται ακόµη στην άνθιση και την αρχή 
της καρπόδεσης, κάνοντας πιο κρίσιµη την 
επόµενη, τρίτη γενιά του εχθρού. Στη Θεσσαλία, 
η 2η γενιά δεν έχει ξεκινήσει ακόµη πτήσεις.     

ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΤΑ 
ΕΝΤΟΜΩΝ  
Προς το τέλος της βαµβακοκαλλιέργειας, όταν τα 
φυτά αλλάζουν χρώµα, έχει σχηµατιστεί και γεµίζει το 
καρύδι, η εφαρµογή διαφυλλικής λίπανσης φωσφόρου 
και συγκεκριµένα µε φωσφοροκάλι, σκληραίνει το 
καρύδι παρέχοντας επιπλέον προστασία από συνθήκες 
και κυρίως από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι 
του βαµβακιού. Η λίπανση µέσω του φυλλώµατος 
δεν µπορεί να στηρίξει όλες τις ανάγκες θρέψης στο 
βαµβάκι, είναι όµως σωτήρια όταν εφαρµόζεται ως 
επέµβαση διάσωσης, για τη διαχείριση εκτάκτων 
συνθηκών όπως οι βροχές και η έλλειψη κάποιου 
ιχνοστοιχείου που επιφέρει συνέπειες στην παραγωγή.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ

ΨΕΚΑΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ  ΣΚΟΥΛΗΚΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
ΟΤΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ �1� ΝΕΑΡΗ ΠΡΟΝΥΜΦΗ:

  ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΦΥΤΕΙΑΣ 1,0 ΜΕΤΡΟΥ

  ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΦΥΤΕΙΑΣ 1,5 ΜΕΤΡΟΥ

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
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Πρωταγωνιστώντας στην 
καλλιέργεια του βαµβακιού, η 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ 
έχει για 5ο συνεχή χρόνο 

εγκαταστήσει δίκτυο 
φεροµονικών 

παγίδων σε 63 σηµεία των Νοµών Λάρισας, 
Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας,  για την 
παρακολούθηση της πορείας των πληθυσµών 
των ακµαίων του πράσινου και του ρόδινου 
σκουληκιού,  συνεπικουρώντας στο υπάρχον 
δίκτυο παγίδων των κατά τόπους ∆.Α.Ο.Κ. του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. Επιπλέον, οι έµπειροι Γεωπόνοι της 
εταιρείας παρακολουθούν την πορεία των 
πληθυσµών και στα βαµβακοχώραφα.
Οι  ενέργειες αυτές της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΕΦΟ∆ΙΑ, τελούν υπό την οργάνωση κι 
επίβλεψη των γεωπόνων της Χρήστου 
Σαµουρέλη και Κώστα Κουτσοµάρκου και 
γίνονται σε συνεργασία µε τους τοπικούς 
γεωπόνους όσο και µε βαµβακοπαραγωγούς,  
παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες για την 
πορεία της καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία 
της, στην κοινή προσπάθεια για καλύτερη 
ποιοτικά και ποσοτικά σοδειά. 
Πέραν της παραπάνω προσφερόµενης 
υπηρεσίας, η εταιρεία διαθέτει ολοκληρωµένο 
πακέτο εντοµοκτόνων για την καταπολέµηση 
του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού όσο 
κι άλλων εχθρών όπως ο Λύγκος, οι αφίδες, 
τα τζιτζικάκια, ο θρίπας, οι αλευρώδεις και οι 
τετράνυχοι. Τα προϊόντα Mavrik Aquafl ow, 
Avaunt 15 EC, Methomex 20 SL, Coyote 
480 SC, Methochlor 48 EC, Lamdex 2.5 WG, 
Ikarus 2.5 EC και Grafi ti 2.5 EC καθώς και το 
Doble 1.8 EC (άδεια 120 ηµερών) µόνα τους 
ή σε συνδυασµούς αποτελούν εξαιρετική 
πρόταση για την αντιµετώπιση των επιζήµιων 
εντόµων της καλλιέργειας στα πλαίσια 
της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και της 
∆ιαχείρισης της Ανθεκτικότητας και πάντα µε 
τις συµβουλές και την αρωγή των τοπικών 
Γεωπόνων όσο και των Γεωπόνων της ΑΛΦΑ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τσικριτέας Γιώργος
Γεωπόνος, Τµήµα Marketing ΑΛΦΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ          >∆ιαφορετικές δραστικές και εξειδικευµένα εντοµοκτόνα, σε συνδυασµό µε στενή 
παρακολούθηση της εµφάνισης των γενεών φέρνουν το βέλτιστο αποτέλεσµα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Στη Syngenta Hellas γνωρίζουµε καλά το 
βαµβάκι. Η παρακολούθηση των πληθυσµών των 
διαφόρων εντόµων, η εστιασµένη εφαρµογή, η 
εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετική δραστική 
ουσία, είναι κάποιοι από τους βασικούς κανόνες για 
να έχουµε αποτελεσµατική αντιµετώπιση εντόµων 
και βελτίωση παραγωγής.

Η πρόταση της Syngenta Hellas ξεκινά από 
νωρίς στο βαµβάκι µε διαφορετικές δραστικές και 
εξειδικευµένα εντοµοκτόνα. Πρώτα προτείνεται 
η χρήση του EVURE 24EW για την αντιµετώπιση 
του λύγκου (Lyngus spp) αλλά και άλλων 
µυζητικών εντόµων, στα πρώτα στάδια εµφάνισης 
της προσβολής. Παράλληλα την ίδια περίοδο το 
Vertimec 1,8 EC είναι η ιδανική επιλογή για την 
περίπτωση που έχει αναπτυχθεί τετράνυχος στο 
βαµβάκι µας.

Στενή παρακολούθηση χρειάζεται από νωρίς 
και για το πράσινο σκουλήκι µιας και η γενιά που 
συνήθως παρατηρείται στο τέλος Ιουνίου µε αρχές 
Ιουλίου (η λεγόµενη 1η γενιά) είναι συνήθως µικρή 
αλλά ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στα 
πρώτα καρύδια και τα χτένια. Για την περίπτωση 
αυτή η χρήση εξειδικευµένου σκευάσµατος για 

λεπιδόπτερα όπως το Affi  rm 95SG, είναι απαραίτητη 
για την προστασία του βαµβακιού µας.
Έτσι, θα φτάσουµε στην επόµενη γενεά του 
πράσινου σκουληκιού, που συνήθως προκαλεί 
τις εκτεταµένες ζηµιές και τα πολλά προβλήµατα. 
Τώρα χρειάζεται η ισχυρότερη λύση. Το Ampligo 
150ZC είναι η δυνατή λύση για την αντιµετώπιση της 
γενεάς αυτής. 

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση µε Ampligo 
150ZC, περιορίζει σηµαντικά το πρόβληµα, βοηθά 
στην ανάπτυξη της µάζας των καρυδιών που θα 
δώσουν την καλή παραγωγή και το βάρος στο 
βαµβάκι. 

Το Ampligo 150ZC µε δύο δραστικές (Lambda-
Cyhalothrin + Chlorantraniliprole) και διπλό τρόπο 
δράσης είναι η δυνατή επιλογή για καλύτερο 
αποτέλεσµα.

Παναγιώτης Μπουδουρίδης
Campaign Manager βαµβακιού

ΠΕΜΠΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙ∆ΩΝ
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Eντυπωσιακό είναι το φαινόµενο της ανθεκτικότητας 
στα έντοµα, αφού σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται έως 
και χιλιάδες φορές µεγαλύτερη ποσότητα εντοµοκτόνου 
προκειµένου να  θανατωθεί ένας πληθυσµός 
ανθεκτικών εντόµων, σε σχέση µε έναν ευαίσθητο, 
σύµφωνα µε τον Ιωάννη Βόντα, καθηγητή του τµήµατος 
Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
Το πρόβληµα έχει σοβαρές συνέπειες, τόσο άµεσα, 
εξαιτίας της µη αποτελεσµατικής πολλές φορές 
καταπολέµησης των εντόµων σε µια καλλιέργεια µε 
αποτέλεσµα την εξαιρετικά µειωµένη ποσότητα και 
ποιότητα παραγωγής, όσο και έµµεσα, εξαιτίας της 
υπερβολικής χρήσης φαρµάκων στις καλλιέργειες και 
της ύπαρξης χηµικών υπολειµµάτων στο παραγόµενο 

προϊόν και στον υδροφόρο ορίζοντα. 
Η αντιµετώπιση των βλαβερών παρασίτων και 
εντόµων που προκαλούν προβλήµατα στις γεωργικές 
καλλιέργειες, γίνεται κατά βάση µε χηµικές ουσίες, 
βιοκτόνα και φυτοφάρµακα. Ωστόσο, τα παράσιτα και τα 
έντοµα αναπτύσσουν γρήγορα ανθεκτικότητα σε αυτά.  
Αυτό συµβαίνει επειδή οι χηµικές ουσίες σκοτώνουν τα 
ευαίσθητα παράσιτα και έντοµα και επιτρέπουν έτσι στα 
ανθεκτικά να πολλαπλασιαστούν και να διαδοθούν στο 
περιβάλλον. Με άλλα λόγια, τα φάρµακα δηµιουργούν 
εξελικτική πίεση που ευνοεί την επικράτηση ανθεκτικών 
πληθυσµών/στελεχών. 
Οι βασικοί µηχανισµοί ανθεκτικότητας των εντόµων 
στα εντοµοκτόνα αφορούν πρώτον διαφοροποιήσεις 
στη δοµή των πρωτεϊνών-στόχων των εντοµοκτόνων, 
συνήθως εξαιτίας σηµειακών µεταλλαγών που 

εµποδίζουν τη πρόσδεση, άρα και δράση των 
εντοµοκτόνων και δεύτερον, αυξηµένη παραγωγή 
από τα έντοµα ενζύµων αποτοξικοποίησης τα οποία 
κατακρατούν και διασπούν τις χηµικές ουσίες, πριν 
αυτές φτάσουν στους υποκυτταρικούς στόχους τους.
Η εναλλαγή δραστικών ουσιών και η αποφυγή άσκοπων 
ψεκασµών ούτως ώστε να αποτραπεί η δηµιουργία 
ανθεκτικών πληθυσµών εντόµων και παρασίτων 
πρέπει να είναι πρώτη στη λίστα του αγρότη, καθώς 
αν προκύψει κάτι τέτοιο θα αχρηστευθεί το χηµικό 
οπλοστάσιο που είναι διαθέσιµο.
∆ε θα υπάρχουν διαθέσιµα σκευάσµατα που να 
µπορούν να θανατώσουν τους εχθρούς, εφόσον 
οι ανθεκτικοί πληθυσµοί µπορούν να εξαπλωθούν 
ταχύτατα, ενώ σκευάσµατα µε νέες δραστικές ουσίες 
χρειάζονται πολλά χρόνια για να αναπτυχθούν.     

∆ιαθέσιµα όπλα: Εξάλειψη των αποτελεσµατικών δραστικών µπορεί να φέρει η εµφάνιση του φαινοµένου

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ  
ΑΠΟ ΤΗΝ PIONEER HI�BRED HELLAS 

ESKIF™ 120 SC: Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΣΚΟΥΛΗΚΙ �HELIOTHIS ARMIGERA� ΤΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου. ∆ραστική ουσία: 
Spinetoram 12% β/ο. Μορφή: Πυκνό Εναιώρηµα (SC).

Πλεονεκτήµατα
● Το Eskif™ 120 SC καταπολεµά αποτελεσµατικά το 
πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) στο βαµβάκι
● Αποτελεί ένα νέο εντοµοκτόνο, το οποίο δεν 
παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε 
εντοµοκτόνα άλλων χηµικών οµάδων.
● Αποτελεί ιδανική επιλογή για Προγράµµατα 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης (IPM).
● ∆ρα εναντίον όλων των σταδίων ανάπτυξης του 
εντόµου, στοχεύοντας κυρίως στις προνύµφες νεαρού 
σταδίου (L1-L2).
* Κάτοχος της έγκρισης (ΑΑ∆Α 14698/22.4.2019) Dow AgroSciences 

Export SAS

Πρόγραµµα Ελέγχου Εντόµων 
Ψηφιακή υπηρεσία παρακολούθησης της παρουσίας 

των εντόµων στο χωράφι, µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Corteva™ agriscience. Στόχος µας 
να προσφέρουµε τελευταίας τεχνολογίας υπηρεσίες 
έγκαιρης προειδοποίησης στους συνεργάτες µας, 
παραγωγούς  βαµβακιού, για την παρουσία  του 
εντόµου Heliothis armigera (πράσινο σκουλήκι).  Η 
ηλεκτρονική πλατφόρµας της Corteva™ agriscience 
ενηµερώνεται καθηµερινά και αποτελεί ουσιαστικό 
εργαλείο για την καταπολέµηση του πράσινου 
σκουληκιού.
Αυτόµατες παγίδες trapview µε προηγµένα 
ηλεκτρονικά συστήµατα που συλλέγουν δεδοµένα 
και φωτογραφίες που  αποστέλλουν αυτόµατα στην 
πλατφόρµα Ελέγχου Εντόµων της Corteva™.

Jerdez™ 500 WG: Με τη δύναµη του IsoclastTM active
Εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου. ∆ραστική ουσία: 
Sulfoxaflor (IsoclastTM active) 50% β/β. Μορφή: 
Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG)

Πλεονεκτήµατα
● Νέα δραστική ουσία (IsoclastTM active) µε µοναδικό 
τρόπο δράσης.
● Εξαιρετικά δραστικό κατά των σηµαντικότερων 
µυζητικών εντόµων. 
● Άµεσα αποτελέσµατα µε παρατεταµένη διάρκεια 
δράσης.
● ∆ιασυστηµατική και διελασµατική κίνηση.
● ∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε 
άλλα εντοµοκτόνα άλλων
χηµικών οµάδων.
● Ιδανική επιλογή για προγράµµατα διαχείρισης 
ανθεκτικότητας.
* Κάτοχος της έγκρισης (ΑΑ∆Α 14696/17.4.2019) Dow 

AgroSciences Export SAS

ΚΕΙΜΕΝΟ: Γιώργος Ζανάκης,  
Operative Marketing Manager  

Pioneer Hi-Bred Hellas

PIONEER HI�BRED HELLAS

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.





CORAGEN® 20SC: 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
Φέτος συµπληρώνονται 10 χρόνια από την πρώτη έγκριση 
του Coragen® 20SC στην Ελλάδα, ενός εντοµοκτόνου 
που έχει καταξιωθεί ως το σηµαντικότερο προϊόν για την 
καταπολέµηση του πράσινου σκουληκιού παγκοσµίως. 
Η πολυβραβευµένη δραστική ουσία που περιέχει, το 
rynaxypyr®, διαθέτοντας ένα συνδυασµό πολύ σηµαντικών 
ιδιοτήτων, έφερε πραγµατική επανάσταση στον έλεγχο των 
λεπιδοπτέρων. Χάρη σε αυτό το µοναδικό προφίλ του, το 
rynaxypyr® έχει πλέον κατακτήσει την 1η θέση ανάµεσα στα 
εντοµοκτόνα µε τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσµίως και 
αυτό µέσα σε µόλις 12 χρόνια από την πρώτη του εµπορική 

κυκλοφορία (2007 Φιλιππίνες)
Tο rynaxypyr®, ανήκει στην χηµική οµάδα των 
ανθρανιλικών διαµιδίων και δρα σε µία εντελώς διαφορετική 
θέση (µυϊκό σύστηµα) από τ’ άλλα εντοµοκτόνα. Αυτό το 
µοναδικό χαρακτηριστικό επιτρέπει στο Coragen®20SC να 
είναι αποτελεσµατικό, ακόµη και σε πληθυσµούς εντόµων 
ανθεκτικών στα υπάρχοντα εντοµοκτόνα
Το Coragen® 20SC δρα τόσο σε αυγά όσο και σε προνύµφες 
ενώ παράλληλα εµφανίζει και µια αξιόλογη επίδραση στα 
ακµαία. ∆ιαθέτει πολύ καλή αντοχή στην έκπλυση από τη 
βροχή, δεν διασπάται από το φως και δεν επηρεάζεται από τη 

θερµοκρασία, γι’ αυτό και είναι χαρακτηριστική η 
σταθερότητα που επιδεικνύει κάτω από τις συνθήκες του 
ελληνικού καλοκαιριού
 Τέλος, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που υπάρχουν για την 
επίδρασή του στα ωφέλιµα έντοµα και µε βάση το γενικότερο 
περιβαλλοντικό και τοξικολογικό του προφίλ, το Coragen® 
20SC µπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό κάθε 
προγράµµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης στο βαµβάκι
 Η πολύπλευρη δράση του Coragen® 20SC, σε 
συνδυασµό µε την συνεχή επίβλεψη και τις έγκαιρες 
προειδοποιήσεις του Evalio® Agrosystems, παρέχουν 
τη δυνατότητα πραγµατοποίησης επεµβάσεων την 
ενδεδειγµένη χρονική στιγµή, µικρότερων απωλειών 
παραγωγής, µείωσης του συνολικού κόστους για την 
καταπολέµηση των λεπιδοπτέρων, µε σεβασµό στους 
πληθυσµούς των ωφέλιµων αρπακτικών που βρίσκονται στα 
βαµβακοχώραφα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Κώστας Αναγνώστου Marketing & Sales  
Support FMC Chemicals Hellas

▲

> Το νέο ειδικό εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση του Πράσινου Σκουληκιού από την ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ.

HELICOVEX SC �ΧΕΛΙΚΟΒΕΞ�

Το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) χαρακτηρίζεται 
ως το πλέον επιβλαβές έντοµο για την καλλιέργεια του 
βαµβακιού
Την τελευταία 5ετία γίνεται ευρεία χρήση των νέων 
εντοµοκτόνων από την οµάδα των  διαµιδίων  , των 
Σπινοσυνών   και Αβερµεκτινών  , τα οποία βελτίωσαν 
σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων 
ψεκασµών και µείωσαν σε µεγάλο βαθµό τις συνέπειες στο 
περιβάλλον από τη µεγάλη χρήση των οργανοφωσφορικών 
και πυρεθρινοειδών εντοµοκτόνων.
Ο κίνδυνος είναι µεγάλος να χαθεί µέρος της 
αποτελεσµατικότητας και αυτών των εντοµοκτόνων από 
τη µη ορθή χρήση τους. 
Απαιτείται να εφαρµόζονται προγράµµατα µε εναλλαγές 
σκευασµάτων µε διαφορετικό τρόπο δράσης κλπ, ώστε να 
αποφευχθεί ο  κίνδυνος να µην υπάρχουν τα κατάλληλα 
«εργαλεία» για να αντιµετωπισθεί το πράσινο σκουλήκι, 
που πραγµατικά θα επιφέρει ένα ακόµα πλήγµα στην 
καλλιέργεια του βαµβακιού.
Ένα νέο µη συµβατικό εντοµοκτόνο το HELICOVEX  έχει  
εγκριθεί και στην χώρα µας  και  µπορεί  να συµβάλλει 

αποφασιστικά  στην αντιµετώπιση  του πράσινου σκουληκιού  
και  στην µείωση   του κινδύνου  ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
στα εντοµοκτόνα .Η δραστική ουσία  του  σκευάσµατος  
HELICOVEX είναι  ένας ιός  που προσβάλλει µόνο  τις 
προνύµφες του πρασίνου σκουληκιού στο χωράφι .
Το HELICOVEX περιέχει 7,5 χ1012  σωµατίδια του ιού ανά 
λίτρο σκευάσµατος   . Με τον ψεκασµό του σκευάσµατος  
στην βαµβακοφυτεία  τα σωµατίδια του ιού επικάθονται στα 
βαµβακόφυτα .  Από τα τρισεκατοµµύρια σωµατίδια του 
ιού που ψεκάζουµε  και επικάθηνται στα βαµβακόφυτα , 
απαιτούνται 1 µε 2  ανά κάµπια για να έχουµε θανάτωση των 
νεαρών προνυµφών του Πράσινου . Υπό κανονικές συνθήκες 
µετά τον ψεκασµό µε HELICOVEX κάθε φυτό βαµβακιού 
φέρει κάποια εκατοµµύρια σωµατίδια του ιού.
Τα κοκκία του HELICOVEX παραµένουν στα 
βαµβακόφυτα χωρίς να ξεπλένονται από τυχόν 
ποτίσµατα ή βροχές (αντέχουν έως και 90 mm βροχής 
δηλαδή 90 τόνων νερού στο στρέµµα).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ HELICOVEX SC
∆ιαρκής και Συνεχής επιµόλυνση της 
Βαµβακοφυτείας.  .Από το ρευστοποιηµένο σώµα των 
νεκρών προνυµφών ελευθερώνονται εκατοµµύρια 
σωµατίδια του ιού που είναι ικανά να µολύνουν και άλλες 
ζωντανές προνύµφες Πράσινου σκουληκιού (οριζόντια 
µετάδοση της µόλυνσης) ενώ παράλληλα εµφανίζεται 
και κάθετη µετάδοση της µόλυνσης επηρεάζοντας τις 
επόµενες γενιές του Πράσινου.
Καθιστά πιο Ασθενικές και πιο ευάλωτες  τις κάµπιες του 
Πράσινου σκουληκιού που θα τραφούν µε τα κοκκία του 
HELICOVEX  οι οποίες «αρρωσταίνουν», αποδυναµώνονται 
και είναι περισσότερο ευάλωτες στα χηµικά εντοµοκτόνα. 
(διαχείριση του φαινοµένου ανάπτυξης ανθεκτικότητας ).
∆ιαθέτει στοχευµένη δράση στις προνύµφες του 
Πράσινου σκουληκιού  δεν διαταράσσει την ισορροπία των 
ωφέλιµων εντόµων. 
Τα ωφέλιµα έντοµα πρέπει να διατηρούνται στη 
βαµβακοφυτεία καθώς προλαµβάνουν την ανάπτυξη και 
άλλων εχθρών όπως π.χ. Τετράνυχο, Αλευρώδη και Αφίδες.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνικό τµήµα Χελλαφαρµ


