
Εκτός κουλτούρας 
τα blend ελαιολάδου    
Ελληνικό ελαιόλαδο µόνο το έξτρα 
παρθένο αναγνωρίζουν οι αγορές, λέει  
ο Κεφαλογιάννης της Gaea. σελ. 42 
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Καινοτόµες ιδέες 
µε αγροτικό πρόσηµο 
Προϊόντα vegan και εξοπλισµός 
εντοπισµού νοθείας στο γάλα 
βραβεύτηκαν στο «ΕΙΤ Food». σελ. 38

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 05/09

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

240
177

58,21
2,24

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

12/09

240
177

62,02
2,21

 

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

225
182
84,76
2,93

Σχέδιο διακοπής των άµεσων ενισχύσεων σε αγρότες που λαµβά-
νουν σύνταξη εξετάζει επισταµένως η κυβέρνηση ως µέτρο που θα 
λειτουργήσει προς όφελος των νέων και δραστήριων επαγγελµατι-
ών του αγροτικού χώρου. Ταυτόχρονα, προκειµένου να καµφθούν 

οι αντιδράσεις από µία τέτοια απόφαση, είναι πολύ πιθανό, αυτή 
να συνοδεύεται µε την κατάρτιση ενός διαρθρωτικού προγράµµα-
τος, το οποίο θα θεσπίζει κάποιο ειδικό επίδοµα αναπλήρωσης µέ-
ρους των απωλειών που θα έχουν οι συνταξιούχοι αγρότες. σελ. 10

Τέλος οι επιδοτήσεις  
για συνταξιούχους αγρότες  
Ωριμάζει στην κυβέρνηση η ιδέα της αναδιανομής των ενισχύσεων  

Με καθαρές ζηµιές κινείται η µέση αγελαδοτροφική µονάδα 
στην Ελλάδα, µε την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών να αυξάνει 
τελικά τα κόστη, όπως δείχνει σχετική µελέτη. σελ. 27-30

Παράγει ζωοτροφές ο γελαδάρης;  
ΣABBATO: † Η ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ   Μήνας 9ος, Εβδ. 37η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:06 - ∆ύση 19:35 ΣΕΛΗΝΗ: Πανσέληνος ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

ΕΝΘΕΤΟ 

Πρόσθετο δηµοσιονοµικό χώρο αναζητά η 
κυβέρνηση για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, 
ενώ καλλιεργεί παράλληλα προσδοκίες 
ώστε να περάσει η µείωση στο φόρο των 
συνεταιρισµών και στα µέλη τους. σελ. 8

Τους τυροκόµους στο δρόµο τους 
φέρνουν αυτή τη φορά οι κτηνοτρόφοι. 
Μια ακόµα συνάντηση στο Λιβάδι 
Ολύµπου έδειξε ότι µε το γάλα στα 95 
λεπτά η φέτα παίρνει αξία. σελ. 44

Για την Agrotica άφησε 
τα καλά ο Μητσοτάκης

Με πίστη για 95 λεπτά 
οι αιγοπροβατοτρόφοι  

Αφετηρία τα 40 λεπτά  
στο σύσπορο βαµβάκι   
Οι εκκοκκιστές φέρνουν και φέτος το 
παιχνίδι στα µέτρα τους µε την αυστηρή 
ανάγνωση των διεθνών χρηµατιστηριακών 
τιµών, ενώ «θολώνουν τα νερά» µε το 
πριµ 1% για την υγρασία. σελ. 12, 22

ΤΙΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Ν. ΥΟΡΚΗΣ

62,02
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ

0,41
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,10456

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45850

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09456

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89528

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
119,28450

• Νέα στρατηγική τετραετίας για τα 
τρακτέρ του Οµίλου CNH  σελ. 20, 37
• Κριθάρι βύνης στην Ιταλία σχεδιάζει να 
εξάγει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σελ. 32

• Γρήγορα συµφωνία για τη νέα ΚΑΠ 
η εντολή στον Πολωνό Επίτροπο σελ. 4
• ∆υναµικά στα στεγαστικά δάνεια 
επανέρχεται η Eurobank σελ. 34

• Είδος σε ανεπάρκεια και ως εκ τούτου και 
καλοπληρωµένη η ελιά Χαλκιδικής σελ. 43
• Ένα tweet του Τραµπ ανέβασε στα 62,02 
σεντς το χρηµατιστήριο στο βαµβάκι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ένα «τιτίβισµα» του προέδρου Ντόναλντ Τραµπ ήταν αρκετό για 
να ξεκολλήσει η χρηµατιστηριακή τιµή στο βαµβάκι, ανεβαίνοντας 
στα 62 σεντς του δολαρίου. Στο καλαµπόκι υπάρχουν ενδείξεις 
διεθνώς για καλή πορεία τιµής. Η µεγάλη ζήτηση από εµπόρους 
ανέβασε την τιµή στα φασόλια Northern. Οι εξαγωγές της ΕΕ 
φτάνουν τα 138 δις ευρώ, καθιστώντας την πρώτη παγκοσµίως, 
µε Νο1 προϊόν που εξάγεται το κρασί και το βερµούτ. 

Καρπόκαψα µηλιάς
Από τα δεδοµένα του δικτύου των 
παγίδων της Ηµαθίας και της Πιερίας 
εκτιµάται ότι ξεκίνησε η 4η πτήση του 
εντόµου της καρπόκαψα στις µηλιές, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των γεωπόνων 
του τµήµατος Προστασίας Φυτών 
Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 
Με βάση τις θερµοκρασίες που 
καταγράφονται από τους 
µετεωρολογικούς σταθµούς Ηµαθίας 
και Πιερίας, η έναρξη των ωοτοκιών 
υπολογίζεται 12-14 Σεπτεµβρίου και 
οι πρώτες εκκολάψεις 18-20 του µήνα.

Εφαρµογή ψεκασµών
Ενδεικτικός χρόνος επέµβασης 
ανάλογα µε τον τρόπο δράσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
είναι οι 15-17 Σεπτεµβρίου για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε 
εφαρµογή κατά την εναπόθεση των 
ωών και 20-22 Σεπτεµβρίου για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
στοχεύουν στις νεαρές προνύµφες. 
Προσοχή πρέπει να δοθεί στον αριθµό 
ηµερών αναµονής από την επέµβαση 
έως τη συγκοµιδή. Επειδή η 
πλειονότητα των αυγών αποτίθεται 
στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί µέριµνα 
ώστε να καλυφθούν µε επιµεληµένη 
εφαρµογή του ψεκασµού και οι 
κορυφές των δέντρων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 14-09-2019
Γενικά αίθριος καιρός µε 
τοπικές νεφώσεις και ασθενείς
τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν 
τη χώρα.Οι άνεµοι θα πνέουν 
βόρειοι στα δυτικά µέτριοι, στο 
Ιόνιο, στο Αιγαίο και τα 
ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 
ισχυροί, µε µικρή εξασθένηση 
από το βράδυ. Η θερµοκρασία 
δεν θα µεταβληθεί σηµαντικά.

Κυριακή 15-09-2019
Αίθριος καιρός µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα βορειανατολικά 
της χώρας. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις στα 
δυτικά και στα ανατολικά 
µέτριοι, ενώ στο Αιγαίο τοπικά 
ισχυροί. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 16-09-2019
και Τρίτη 17-09-2019
Αραιές νεφώσεις θα 
σηµειωθούν στα βόρεια της 
χώρας. Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 
ασθενείς, στα ανατολικά βόρειοι 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά 
ισχυροί µε τάση εξασθένησης. 
Η θερµοκρασία θα µειωθεί 
ελάχιστα κυρίως στα βόρεια.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 18-09-2019
έως και Παρασκευή 
20-09-2019
Νεφώσεις στα βόρεια θα 
αναπτυχθούν από το απόγευµα. 
Τοπικά περιορισµένη θα είναι η 
ορατότητα κυρίως τις πρωινές 
και βραδινές ώρες στα δυτικά. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από 
δυτικές διευθύνσεις ασθενείς 
έως µέτριοι. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή περαιτέρω 
άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί 
στα δυτικά 4 µε 6 
µποφόρ και στο Ιόνιο 
πρόσκαιρα 7 µποφόρ, 
στα ανατολικά 6 µε 8 
και στο Αιγαίο τοπικά 
9 µποφόρ µε µικρή 
εξασθένηση από 
το βράδυ.
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Τον καιρό που η χώρα βρισκόταν στην καρδιά 
της οικονοµικής κρίσης, οι αναφορές γύ-
ρω από την ανάγκη αλλαγής του οικονο-
µικού µοντέλου ήταν συνεχείς και επανα-
λαµβανόµενες. Φυσικά, στην πρώτη τριάδα 
των τοµέων που θα έπρεπε να τύχουν ιδιαί-
τερης προσοχής προκειµένου η χώρα να ε-
πιστρέψει στην ανάπτυξη ήταν και ο λεγό-
µενος αγροδιατροφικός.

Περίπου µια δεκαετία από την εκδήλωση αυ-
τής της κρίσης κι ενώ η Ελλάδα δείχνει 
να ανακάµπτει, οι αναφορές όσον αφο-
ρά την ανάγκη αναθεώρησης του µοντέ-
λου ανάπτυξης δείχνουν να αραιώνουν 
και η σηµασία συµβολής του αγροδια-
τροφικού τοµέα σ’ αυτή την υπόθεση αρ-
χίζει να αποσιωπάται. 

Αυτό που κυρίως ευαγγελίζονται οι σηµερι-
νοί κυβερνώντες, περιγράφει µια διάθε-
ση ανάληψης πρωτοβουλιών για «τεχνι-
κές» κυρίως βελτιώσεις, όπως εκσυγχρο-
νισµός της δηµόσιας διοίκησης, απλο-
ποίηση των διαδικασιών έγκρισης επεν-
δύσεων, περιορισµός των φορολογικών 
βαρών, ειδικά των επιχειρήσεων, οι οποί-
ες εκτιµάται ότι θα απελευθερώσουν την 
αναπτυξιακή διαδικασία.

Την ίδια στιγµή, βλέπουµε, τόσο την κυβέρνη-
ση, όσο και τους διαµορφωτές του οικονο-
µικού κλίµατος, να επιστρέφουν σε ανα-
πτυξιακές λογικές πανοµοιότυπες αυτών 
που καλλιεργήθηκαν πριν από την κρίση, 
µεταθέτοντας επί της ουσίας τις αναζητή-
σεις για την αναµόρφωση του αναπτυξια-
κού µοντέλου στο απώτερο µέλλον. 

Κάπως έτσι, ο τοµέας της αγροδιατροφής δεί-
χνει να χάνει την προτεραιότητά του στη 
χάραξη της νέας οικονοµικής πολιτικής, οι 
συντελεστές του αγροτικού χώρου  αντιµε-
τωπίζονται ξανά µε την περιφρόνηση που 
είχαν γνωρίσει στα χρόνια της οικονοµι-
κής ευµάρειας, η σύνδεση της αγροτικής 
παραγωγής µε το τουριστικό προϊόν και 
τον πολιτισµό της υπαίθρου µοιάζει και 
πάλι µε «ψιλά γράµµατα». 

∆εν είναι δουλειά της Agrenda να προσδιορί-
σει τις προτεραιότητες στο νέο µείγµα οι-
κονοµικής πολιτικής που επιχειρεί να ξε-
διπλώσει η κυβέρνηση, ούτε µπορεί µια ε-
φηµερίδα να υπαγορεύσει στο τραπεζικό 
σύστηµα πού θα κατευθύνουν τα χρηµατο-
δοτικά τους προγράµµατα και την πιστωτι-
κή τους πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, η ε-
νίσχυση του τουριστικού προϊόντος, όπως 
και η τόνωση της οικοδοµικής δραστηριό-
τητας, έχουν τη δική τους αξία και σηµα-
σία. Αυτό το οποίο η Agrenda οφείλει να 
υπενθυµίσει είναι οι επισηµάνσεις όλων 
των αναλυτών στα χρόνια της κρίσης ότι οι 
ιθύνοντες οφείλουν να πάρουν τα πράγ-
µατα από την αρχή. Ο πρωτογενής τοµέας, 
είναι από τη φύση του στην αρχή. Agrenda

Τα γράμματα 
από την αρχή 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ένα γράµµα της φον ντερ Λάιεν 
που τον καλεί να επισπεύσει τις δι-
αδικασίες για τη νέα ΚΑΠ και µία 
κοινή δήλωση που συνυπογράφει 
ο συµπατριώτης του υπουργός Γε-
ωργίας να µην ξεχάσει το καθήκον 
που έχει για πλήρη εξωτερική σύ-
γκλιση, περίµεναν τον Πολωνό 
Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, µετά την 
επίσηµη τοποθέτησή του στη νέα 
Κοµισιόν ως Επίτροπος Γεωργίας.

Όπως είχε γράψει η Agrenda 
στο πρώτο άκουσµα της υποψη-
φιότητας Βοϊτσιεχόφσκι για τη θέ-
ση αυτή, η χώρα µας τώρα πρέπει 
να προβάλει ακόµα πιο ισχυρή ά-
µυνα στα κελεύσµατα της Πολω-
νίας και των κρατών της Βαλτικής 
για την πλήρη εξωτερική σύγκλι-
ση που θα µειώσει τις ενισχύσεις 
στην Ελλάδα στο µισό. Συγκεκρι-
µένα, στην κοινή δήλωση που συ-
νυπέγραψαν οι υπουργοί Γεωργί-
ας Εσθονίας, Λιθουανίας, Λετονί-
ας και Πολωνίας στις 5 Σεπτεµβρί-
ου αναφέρονται τα εξής:

Θεωρούµε ότι η ισορροπία των ά-
µεσων πληρωµών µεταξύ των κρα-
τών µελών είναι απαραίτητη καθώς 

οι εκµεταλλεύσεις µας λειτουργούν 
στην ενιαία αγορά, η οποία θα πρέ-
πει να βασίζεται στον θεµιτό ανταγω-
νισµό και να πληροί παρόµοιες πρό-
σθετες υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται σε όλους τους αγρότες 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Είναι απα-
ράδεκτο ότι οι άµεσες πληρωµές ε-
ντός της ΕΕ διαφέρουν µέχρι 3 φο-
ρές, ενώ το βάρος της εκπλήρωσης 
των κοινωνικών και πολιτικών φι-
λοδοξιών επιβάλλεται σε όλους τους 
αγρότες της ΕΕ εξίσου.

Πιστεύουµε λοιπόν ότι δεν δικαι-
ολογείται περαιτέρω συνέχιση των 
διαφορών στο επίπεδο των άµεσων 

πληρωµών που προκύπτουν από τις 
ιστορικές παραµέτρους αναφοράς 
τους. Αναµένουµε τη διαδικασία ευ-
θυγράµµισης των άµεσων πληρω-
µών που πρέπει να ολοκληρωθεί το 
2021-2027.

Γρήγορα η τελική συµφωνία
Σε επιστολή που έστειλε η νέα 

πρόεδρος της Κοµισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν προς τον Πολωνό 
Επίτροπο, υποψήφιο για το χαρτο-
φυλάκιο Γεωργίας, δίνει ορισµένες 
γενικές οδηγίες για το µέλλον της 
ευρωπαϊκής αγροτικής οικονοµί-
ας, όπου η Γερµανίδα παροτρύνει 
τον κ. Βοϊτσεχόφσκι να εξασφαλί-
σει την άµεση ολοκλήρωση των συ-
νοµιλιών για την ΚΑΠ µετά το 2020. 

 «Η τελική συµφωνία πρέπει να 
είναι φιλόδοξη όσον αφορά την ε-
πισιτιστική ασφάλεια και την προ-
στασία του περιβάλλοντος και του 
κλίµατος. Πρέπει να ενθαρρύνει 
την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνο-
λογιών και να διασφαλιστεί ότι ο 
τοµέας µπορεί να παραµείνει α-
νταγωνιστικός, να προσφέρει δί-
καιο εισόδηµα και να στηρίξει τους 
νέους αγρότες» γράφει στην επι-
στολή της η Γερµανίδα πολιτικός. 
Στη συνέχεια εξηγεί στον κ. Βοϊτσε-
χόφσκι πως µόλις ολοκληρωθούν 
οι διαπραγµατεύσεις, θα πρέπει 
να εστιάσει στην πλήρη εφαρµο-
γή τους και να συνεργαστεί στενά 
µε τα κράτη µέλη για τα στρατηγι-
κά τους σχέδια, ώστε αυτά να δια-
σφαλίζουν µια ισορροπία µεταξύ 
των στόχων σε επίπεδο ΕΕ και ε-
θνικών προτεραιοτήτων. 
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Πιο κοντά ένα «ατύχημα» 
με την εξωτερική σύγκλιση
Εντολή φον ντερ Λάιεν στο νέο Επίτροπο για συμφωνία στην ΚΑΠ

Καμία μείωση στην Αγροτική Ανάπτυξη

Γενικές οδηγίες
Με γνώµονα την ανάπτυξη των 
κοινωνιών της υπαίθρου διατυ-
πώθηκαν οι βασικές οδηγίες της 
προέδρου της Κοµισιόν προς τον 

Γιάνουζ Βοϊτσεκόφσκι

Επόµενα 
βήµατα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει τώρα να δώσει τη 
συγκατάθεσή του στο σύνολο 
του Σώµατος των Επιτρόπων, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, που έχει οριστεί ο 
Μαργαρίτης Σχοινάς. Της 
έγκρισης προηγούνται οι 
ακροάσεις των προτεινόµενων 
Επιτρόπων στις αρµόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
του Κοινοβουλίου. Μόλις το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δώσει τη συγκατάθεσή του, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διορίζει 
επίσηµα την Κοµισιόν. 

Τη σηµασία ενός ισχυρού δεύτερου 
πυλώνα της ΚΑΠ προσπαθούν να ε-
πισηµάνουν παράλληλα οι υπουρ-
γοί Γεωργίας της Πολωνίας και των 
χωρών της Βαλτικής, ζητώντας να 
παραµείνουν τα κονδύλια τουλάχι-
στον στο ύψος των σηµερινών. Συ-
γκεκριµένα, θεωρούν τα Προγράµ-
µατα Αγροτικής Ανάπτυξης ως κύ-
ριο εργαλείο για την εκπλήρωση 
καθηκόντων που σχετίζονται µε 
την κοινωνική και οικονοµική α-
νάπτυξη των αγροτικών περιοχών, 
τον εκσυγχρονισµό του τοµέα των 

γεωργικών προϊόντων διατροφής, 
τις προκλήσεις για το περιβάλλον 
και το κλίµα, τη βελτίωση της και-
νοτοµίας, την υποστήριξη των λι-
γότερο ευνοηµένων περιοχές και 
την ανανέωση των γενεών. 

«Eκφράζουµε τη µεγάλη µας α-
νησυχία για την αδικαιολόγητη 
µείωση της χρηµατοδότησης της 
αγροτικής ανάπτυξης (σ.σ -15%), 
και µάλιστα υπό το πρίσµα µίας 
πολιτικής που αποδείχθηκε απο-
τελεσµατικό εργαλείο για την αντι-
µετώπιση των προκλήσεων που α-

ντιµετωπίζει η ΚΑΠ», συνεχίζουν 
στην επιστολή τους οι υπουργοί. 

Παράλληλα, υπογραµµίζουν ότι 
αυτό µπορεί να αποδυναµώσει τις 
δυνατότητες υλοποίησης των στό-
χων αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως στα 
λιγότερο εύπορα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τού-
του καλούν να διατηρηθεί ο προϋ-
πολογισµός του Ευρωπαϊκού Γεωρ-
γικού Ταµείου για την Αγροτική Α-
νάπτυξη (ΕΓΤΑΑ), τουλάχιστον, στο 
ίδιο επίπεδο µε εκείνο της τρέχου-
σας περιόδου προγραµµατισµού.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ
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Συχνά ακούµε ότι οι πελάτες µας ανησυχούν 

όταν τα αγροτικά και αγροβιοµηχανικά τους 

οχήµατα αναπηδούν συχνά στο δρόµο µε και-

νούρια ελαστικά. Οι περισσότεροι δεν το γνω-

ρίζουν αλλά στο 95% των περιπτώσεων, η 

αναπήδηση δεν οφείλεται στην ποιότητα της 

κατασκευής των ελαστικών. Ωστόσο, πρέπει 

πάντα να θυµάστε να χρησιµοποιείτε τις πιέ-

σεις που συνιστούν οι κατασκευαστές των οχη-

µάτων σας.

Για να σιγουρευτείτε ότι δεν θα δηµιουργηθούν 

προβλήµατα στο όχηµά σας, σας προτείνουµε 

να ελέγχετε:

1. Ότι το µέγεθος της ζάντας αντιστοιχεί στο 

µέγεθος του ελαστικού σύµφωνα µε τις οδηγί-

ες του κατασκευαστή

2. Την κατάσταση των ελαστικών (βλάβες, 

µπουλόνια κ.λπ.) και τα  εξαρτήµατα των των  

τροχών (βαλβίδες, δακτύλιοι)

3. Τις αναρτήσεις

4. Τον άξονα

5. Την τοποθέτηση των ελαστικών (διαστάσεις  

& µηχανική αναλογία)

6. Ελέγξτε εάν υπαρχουν τα κατάλληλα παρελ-

κόµενα εργαλεία του µηχανήµατος ή τα κατάλ-

ληλα αντίβαρα 

7. Την εξωτερική εµφάνιση του ελαστικού και 

της ζάντας

  

Αν παρόλα αυτά, το πρόβληµα συνεχίσει, σας 

προτείνουµε τα εξής:

1. ∆ιορθώστε την πίεση και βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση.

2. Ξεφουσκώστε το ελαστικό, περιστρέψτε το 

γύρω από τη ζάντα κατά 90° και φουσκώστε 

το σε πίεση τοποθέτησης (2,5 bar για ελαστι-

κά MICHELIN). Ελέγξτε αν το ελαστικό είναι 

σωστά τοποθετηµένο πάνω στη ζάντα και φου-

σκώστε ή ξεφουσκώστε στη συνιστώµενη πίεση 

χρήσης. Αυτή η διόρθωση είναι πολύ συχνά 

χρήσιµη όταν υπάρχει φθορά στο  ελαστικό 

λόγω ακινησίας,  που µπορεί να προκληθεί από 

την παρατεταµένη στάθµευση του οχήµατος. 

Τα ελαστικά  τύπου Bias επηρεάζονται περισ-

σότερο από αυτό το φαινόµενο από  ότι τα ελα-

στικά τύπου Radial.

3. Αλλάξτε τη θέση των ζαντών στο µηχάνηµά 

σας.

Αν κάνετε όλα τα παραπάνω και το πρόβληµα 

δεν λυθεί, τότε συµβουλευτείτε άµεσα το µε-

ταπωλητή ελαστικών που βρίσκεται πιο κοντά 

σας. 

Αναπήδηση (άλµατα ή δονήσεις) 
αγροτικών ελαστικών στο δρόµο;

Γράφει ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος,  

Senior Account Manager για  
τα Αγροτικά Προϊόντα της Michelin

Σωστή 

εφαρµογή 

τακουνιού  

στη ζάντα.  

Ευθυγράµµιση 

άξονα.        

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ MICHELIN



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Το επόµενο διάστηµα και µέχρι τις 24 Οκτωβρίου, οπό-
τε και δροµολογείται καλώς εχόντων των πραγµάτων η 
πληρωµή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενί-
σχυσης του 2019 στους αγρότες, αυξάνεται κατά πολύ 
ο φόρτος εργασίας στους διοικητικούς του Οργανισµού 
Πληρωµών. Αιτία, οι διορθώσεις µέσω διοικητικών πρά-
ξεων στις οποίες καλούνται να προχωρήσουν οι παρα-
γωγοί, προκειµένου να κλείσουν οι φάκελοι, χωρίς λά-
θη τα οποία εντοπίζονται από τους ελέγχους και να µην 
υπάρχουν απώλειες ενισχύσεων κατά την πληρωµή της 
πρώτης δόσης του τσεκ. Εκτός αυτού, βέβαια, πάνω στην 
ίδια «δισκέτα» µε τις διορθώσεις θα πατήσουν οι αρµόδι-
οι για να προχωρήσουν µέσα στον Νοέµβριο στην πλη-
ρωµή της πρώτης δόσης των Προγραµµάτων του 2019 
(Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία, Νιτρο-
ρύπανση, Κοµφούζιο, Σπάνιες Φυλές), αλλά και στα τέ-
λη ∆εκεµβρίου για την εξισωτική αποζηµίωση του 2019.

Να σηµειωθεί ότι οι αγρότες έχουν περιθώριο µέχρι τις 
30 Σεπτεµβρίου για την υποβολή παραστατικών συµµόρ-
φωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρµογής 2019 
της ∆ράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλι-
κής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων (Κοµφούζιο)».

Την ίδια ώρα και έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 οι παρα-
γωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα αιτήµα-
τά τους για επιλεξιµότητα, άρση επικάλυψης και ένταξη 
σε περιφέρεια, αλλά και για τα γεωχωρικά αποτελέσµα-
τα ελέγχου. Τα « εύκολα», και όσο πιο σύντοµα οι δικαι-
ούχοι τρέξουν τη διαδικασία, θα περαστούν στις τρέχου-
σες διορθώσεις, µε αποτέλεσµα να µην µείνουν εκτός της 
προκαταβολής της ενιαίας ολόκληρα αγροτεµάχια ή και 
τµήµατα αυτών. Για όσους δεν το έχουν πάρει χαµπάρι 
και το διαπιστώσουν στα χρήµατα που θα βρουν (ή µάλ-
λον δεν θα βρουν) στα βιβλιάριά τους τον άλλο µήνα, τό-
τε υπάρχει ακόµα χρόνος για διορθώσεις, µε την πίστω-
ση όµως να πηγαίνει στην εξόφληση του ∆εκεµβρίου. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γε-
ωργοί, οι οποίοι διαφωνούν µε τον καθορισµό της επι-
λεξιµότητας του αγροτεµαχίου τους, έχουν το δικαίωµα 
υποβολής ένστασης επιλεξιµότητας και µετά τις 15-7-
2019, προς τις αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και 
Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆υνατότητα υποβολής ένστασης 
έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεµάχια που εµπίπτουν 
στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έ-
κταση  είναι µικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την 
αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει 
ένσταση έως τις 15-7-2019. Οι εντάσεις αυτές αφορούν 
περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί προγενέ-
στερα των όσων υποβλήθηκαν κατά τη δήλωση του 2019.

Εκκαθαρίσεις παλιών εκκρεµοτήτων 
Όσον αφορά τις εκκαθαρίσεις από παλαιότερα προ-

γράµµατα, θέµα χρόνου θεωρείται µια πληρωµή για τις 
Σπάνιες Φυλές του έτους 2018, που αφορά τις ενστάσεις, 
µετά την έγκριση πίστωσης ποσού 4 εκατ. ευρώ. Κατόπιν 

και µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου αναµένεται να βγει µια πλη-
ρωµή για τις ενστάσεις σε Βιολογική Γεωργία και Κτηνο-
τροφία του περσινού έτους, µετά τις διορθώσεις στις ο-
ποίες προχωρούν τώρα οι παραγωγοί. Σε αυτή τη λογι-
κή δροµολογείται και µια πληρωµή για παλιές εξισωτι-
κές, καθώς υπάρχουν εκκρεµότητες και του 2011, αλλά 
και του 2013 και 2014. Ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές 
στους αγρότες ότι η πληρωµή αυτή θα αφορά ενστάσεις 
κυρίως από µετακινούµενους που έγιναν την αντίστοι-
χη χρονιά, κάποιους ελέγχους που δεν έγιναν παλαιό-
τερα, αλλά δεν θα «ακουµπά» το ευαίσθητο θέµα της κα-
τανοµής των κοινοτικών βοσκότοπων.   

Μέσα στο ∆εκέµβρη η πρώτη δόση για το 14χίλιαρο
Σίγουρα µέσα στον ∆εκέµβριο, κατά πάσα πιθανότη-

τα µετά την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης εκτιµάται 
ότι θα πληρωθεί η πρώτη δόση στους δικαιούχους του 
υποµέτρου 6.3 για το 14χίλιαρο. Σύµφωνα µε το πλάνο 
και τις οδηγίες που δόθηκαν από τους αρµόδιους, µέχρι 
τις 4 Νοεµβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
αιτήσεων από τους αρµόδιους υπαλλήλους των Περιφε-
ρειών, οι οποίες είχαν κατατεθεί έως την καταληκτική η-
µεροµηνία της προθεσµίας (2 Ιουλίου 2019) αλλά δεν 
είχαν αξιολογηθεί. Κατόπιν θα ακολουθήσουν οι σχετι-
κοί διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειµένου η πληρωµή να 
γίνει τον ∆εκέµβριο. Ζητούµενο είναι αν θα προηγηθεί 
της εξόφλησης του τσεκ, αν υπάρχει χρόνος από τους δι-
οικητικούς υπαλλήλους να τρέξει η διαδικασία ή αν θα 
γίνει µετά και πριν αλλάξει το έτος. Υπενθυµίζεται ότι ε-
πιλέξιµοι είναι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών 
(όχι νεοεισερχόµενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έ-
τος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε 
για το έτος 2018, µε το εισόδηµά τους έως 8.000 ευρώ.

 Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Παρατείνεται έως 
τις 30 Σεπτεµβρίου 

η προθεσµία της 
εµπρόθεσµης 
καταβολής 
της ειδικής 

ασφαλιστικής 
εισφοράς έτους 
2018 του ΕΛΓΑ

Επίδοµα 
παιδιού

Στις 25 µε 27 
Σεπτεµβρίου 
πληρώνεται η 

τέταρτη διµηνιαία 
δόση του 2019 
(για τον Ιούλιο 
και Αύγουστο) 
του επιδόµατος 
παιδιού από τον 

ΟΠΕΚΕΑ για όσους 
υποβάλλουν αίτηση 

Α21 µέχρι και 13 
Σεπτεµβρίου

∆ηλώσεις 
συγκοµιδής
Ψηφιακά µέχρι 
30 Νοεµβρίου οι 
δηλώσεις συγκο-
µιδής αµπελοοι-
νικής περιόδου 
2019-2020 από 

τους παραγωγούς
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Διορθώσεις αγροτών πριν το τσεκ 
για να μην ξεμείνουν μέχρι την εκκαθάριση   

 Ο προγραμματισμός δείχνει Πέμπτη 24 Οκτωβρίου την προκαταβολή και μετά Βιολογικά και Νιτρικά
 Εκκαθαρίσεις εν τω μεταξύ για παλιές εξισωτικές, που όμως δεν «εμπλέκονται» με κοινοτικό βοσκότοπο

Άρχισαν µαθήµατα
οι Νέοι, αλλά πάει 
το 2020 η β’ δόση
Ξεκίνησαν αυτές τις µέρες τα µαθήµατα 150 
συνολικά ωρών για τους Νέους Αγρότες του 
2016, προκειµένου να ολοκληρώσουν και 
αυτή την «υποχρέωση» για να λάβουν τη 
δεύτερη δόση που τους οφείλεται από το 
πρόγραµµα και αφορά το 30%. 
Ωφελούµενοι είναι περίπου 12.325 νέοι 
γεωργοί από τις περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, ∆υτικής 
Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων 
Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, 
Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, των 
οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο 
της 1ης πρόσκλησης (έτος 2016) και της 2ης 
πρόσκλησης του Υποµέτρου 6.1 (έτος 2018). 
Ωστόσο πρέπει να καταστεί σαφές ότι για να 
γίνει αίτηµα πληρωµής πρέπει να έχουν 
περάσει για τον κάθε δικαιούχο Νέο Αγρότη 
36 µήνες από την απόφαση ένταξής του. 
Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί της πρώτης 
πρόσκλησης έχουν πρώτο έτος ελέγχου το 
2020 και αυτοί της δεύτερης πρόσκλησης 
µαζί µε τους επιλαχόντες το 2021.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

70% 10%

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ 2019

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΤΟΥ 2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΤΟΥ 2018
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μείωση του φόρου για τα συνεργατι-
κά σχήµατα του αγροτικού τοµέα στο 
10%, από 13% σήµερα, όχι όµως και 
για τα µέλη τους, προχωρά η κυβέρ-
νηση µε βάσει τη φιλοεπενδυτική δέ-
σµη µέτρων Μητσοτάκη από την ∆ΕΘ.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε καµιά 
αναφορά στη βελτίωση της φορολο-
γικής µεταχείρισης των αγροτών (φυ-
σικών προσώπων) που διακινούν την 
παραγωγή τους µέσα από συνεταιρι-
σµούς και οµάδες παραγωγών, κάτι 
που θα έδινε πρόσθετο κίνητρο για συ-
νεργασίες στον αγροτικό χώρο, παρότι 
απογοήτευσε τους παραγωγικούς φο-
ρείς, αφήνει κάποιες ελπίδες η εν λό-
γω ρύθµιση να έρθει µαζί µε το νόµο 
για τους συνεταιρισµούς, που βγαίνει 
σε διαβούλευση-βάσει των αναφορών 
Μητσοτάκη, περί τα τέλη Σεπτεµβρίου.

Κατά τα λοιπά, η µείωση του εισα-
γωγικού συντελεστή για τα εισοδήµα-
τα µέχρι 10.000 ευρώ στο 9%, από 22% 
σήµερα, είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον 
νέο από τη ∆ΕΘ κι όχι τόσο οι φορο-α-
σφαλιστικές ελαφρύνσεις και τα επι-
δόµατα που επανέλαβε προς εµπέδω-
ση, ο πρωθυπουργός ήτοι:

 ∆ιατηρείται το αφορολόγητο και 
µειώνεται ο συντελεστής για τα εισο-
δήµατα µέχρι 10.000 ευρώ στο 9%, α-
πό 22% που είναι σήµερα.

 Ο φόρος στα νέα αγροτικά σχή-
µατα θα είναι µόνο 10%.

 Άµεσα έρχεται στη Βουλή νέος νό-
µος για αγροτικούς συνεταιρισµούς.

 Μειώνεται στο 24% ο φόρος επι-
χειρήσεων από 28%. Προοπτική είναι 
ο συντελεστής να µειωθεί στο 20%.

 Μειώνεται στο 5% ο φόρος στα µε-
ρίσµατα από 10% 

 Αναστέλλεται για τρία χρόνια ο 
ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές, δίνεται έκπτω-
ση 40% στις δαπάνες για ανακαίνιση.

 Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας 
των ακινήτων.

 Μεσοπρόθεσµα, αλλά όχι εντός 
του 2020, καταργούνται το τέλος επιτη-
δεύµατος και η εισφορά αλληλεγγύης.

 Παρέχεται πρόσθετο αφορολόγη-
το 1.000 ευρώ ανά παιδί.

 ∆ιατηρείται το έκτακτο επίδοµα των 
συνταξιούχων. Θα καταβληθεί στο τέ-
λος του 2020.

 Από 1η Ιουλίου 2020 ξεκινά στα-
διακή µείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών κατά 5 µονάδες, έως και το 

2023. Μέχρι το τέλος του 2020 θα έ-
χουν µειωθεί κατά 1 µονάδα, µόνο 
για εργαζόµενους πλήρους απασχό-
λησης. «Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσο-
τάκης δεν βρήκε κάτι να πει παρά µό-
νον να επαναλάβει την εξαγγελία για 
την έκπτωση στους συνεταιρισµούς 
που ο Αλ. Τσίπρας είχε ήδη εξαγγεί-
λει τον Μάιο του 2019» το σχόλιο του 
τοµεάρχη αγροτικού ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου  
Αραχωβίτη, που κατά τον ίδιο ο πρωθυ-
πουργός «σκόπιµα «κόβει» την εξαγ-
γελθείσα από τον Αλ. Τσίπρα έκπτω-
ση για τους αγρότες-µέλη συνεταιρι-
σµών, που θα αποτελούσε το πραγµα-
τικά γενναίο κίνητρο για την ενίσχυση 
των συνεταιρισµών µε νέα µέλη αλλά 
και τον έλεγχο της παραοικονοµίας α-
γροτικών προϊόντων». Μάλιστα, σύµ-
φωνα µε τον πρώην υπουργό «µε-
τά τις προγραµµατικές δηλώσεις, την 
αύξηση στα τιµολόγια της ∆ΕΗ και τη 
∆ΕΘ, χωρίς αναφορά στο αγροτικό πε-
τρέλαιο που είχε εξαγγελθεί από τον 
Αλ. Τσίπρα, είναι πιθανόν στη Ν∆ να 
θεωρούν ότι η µείωση του εισαγωγι-
κού φορολογικού συντελεστή έως τις 

10.000 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, α-
φορά τους αγρότες όταν αυτοί ήδη α-
πολαµβάνουν το γενικό αφορολόγη-
το από 8.660 έως 9.550 ευρώ!».

Σε κάθε περίπτωση πιο κερδισµένες 
θα είναι είναι οι επιχειρήσεις στις οποί-
ες η κυβέρνηση δίνει µεγάλη έµφαση 
µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων 
για να τονωθεί η ανάπτυξη. Ο φορολο-
γικός συντελεστής από 28% µειώνεται 
σε 24%. Η µείωση θα εφαρµοστεί στα 
φετινά κέρδη που θα φορολογηθούν 
το 2020, ενώ ο φόρος που επιβάλλε-
ται στα µερίσµατα που θα µοιραστούν 
το 2020 κουρεύεται κατά 50%. Από 10% 
σήµερα µειώνεται στο 5%.

Απλοποίηση περιβαλλοντικών 
αδειοδοτήσεων 

Στο πακέτο παρεµβάσεων για τη δι-
ευκόλυνση του επιχειρείν περιλαµβά-
νονται 25 µέτρα, τα οποία η κυβέρνη-
ση προσδοκά να βελτιώσουν το οικο-
νοµικό προφίλ καίριων παραγωγικών 
κλάδων, ανάµεσα και ο πρωτογενής.

Αρκετά από αυτά θα περιληφθούν 
στο αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο, 

που θα τεθεί σε διαβούλευση τις επό-
µενες ηµέρες, ενώ άλλα θα είναι τµή-
µα του φορολογικού νοµοσχεδίου. 

Ενδιαφέρον έχει, εφόσον γίνουν 
πράξη σε κοντινό χρονικό ορίζοντα:

  Η απλοποίηση των περιβαλλοντι-
κών αδειοδοτήσεων. Στο νοµοσχέδιο 
αναµένονται ασφυκτικές ηµεροµηνίες 
για την έκδοση των σχετικών αδειών.

 Η ∆ιευκόλυνση εγκατάστασης των 
επιχειρήσεων εντός των επιχειρηµατι-
κών πάρκων. Θα προβλέπεται επίσης 
δυνατότητα διαµεσολάβησης µεταξύ 
φορέα διαχείρισης πάρκου και εγκα-
τεστηµένων επιχειρήσεων για την ά-
µεση επίλυση διαφορών.

  Η δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού 
Χάρτη αποτύπωσης των γεωχωρικών 
δεδοµένων (π.χ. όροι και περιορισµοί 
δόµησης, δάση και δασικές εκτάσεις, 
αιγιαλός, περιοχές natura, κ.λπ.).

  Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 
για επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές.

  Η δηµιουργία Ελεύθερης Ζώνης 
στη Θεσσαλονίκη για επιχειρήσεις µε 
εξαγωγικό προσανατολισµό, που θα α-
παλλάσσονται από δασµούς και ΦΠΑ. 

Στις προτεραιότητες 
Μητσοτάκη µε αστερίσκο, 
εφόσον υπάρξει πρόσθετος 
δηµοσιονοµικός χώρος και η 
προώθηση µέτρων για φθηνό 
αγροτικό πετρέλαιο. Το θέµα 
τέθηκε σε ερώτηση προς τον 
πρωθυπουργό στην ∆ΕΘ, µε 
τον ίδιο να ξεκαθαρίζει, πως 
στην παρούσα φάση εξήγγειλε 
µόνο αυτά για τα οποία είναι 
απολύτως βέβαιος ότι µπορεί 
να δροµολογήσει άµεσα το 
κυβερνητικό επιτελείο. 
Μάλιστα, όπως είπε, έχει 
πλήρη επίγνωση και εικόνα 
για το πρόβληµα τους κόστους 
παραγωγής, και για το λόγο 
αυτό έχει ζητήσει προτάσεις 
από τα αρµόδια υπουργεία.
«Εξήγγειλα µόνο αυτά για τα 
οποία είµαι απολύτως βέβαιος 
ότι µπορώ να δεσµευτώ, 
και για τα οποία υπάρχει 
δηµοσιονοµικός χώρος. Μας 
απασχολεί πολύ το ζήτηµα αυτό 
και έχω ζητήσει και από τα 
αρµόδια υπουργεία σκέψεις και 
προτάσεις. Θέλω να γνωρίζετε 
ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο 
έχουµε οποιονδήποτε 
πρόσθετο δηµοσιονοµικό χώρο, 
ενδεχοµένως και εντός του 
2019 εάν έχουµε κάποια 
υπεραπόδοση του 
προϋπολογισµού, είναι µία απ’ 
τις άµεσες προτεραιότητές 
µας το ζήτηµα αυτό το οποίο 
θίξατε. Έχω πλήρη εικόνα για 
το πρόβληµα του κόστους 
παραγωγής», είπε 
χαρακτηριστικά.

ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ 

Υπεραπόδοση  
εσόδων ίσως
φέρει λύση
για φθηνό 
πετρέλαιο

Με 25 μέτρα για την επιχειρηματικότητα

Η μείωση του φόρου 
δεν περνάει στα μέλη
Προσδοκίες για ρύθμιση έκπληξη στο νόμο για τους συνεταιρισμούς

Το πιο ενδιαφέρον νέο 
από το τριήµερο της φετινής 
∆ΕΘ είναι ίσως η µείωση του 

εισαγωγικού συντελεστή για τα 
εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ 

στο 9% από 22% σήµερα. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Νόµος 
Κατρούγκαλου
Οι συντάξεις που 
εκδίδονται είναι 

µικρότερες σε σχέση 
µε όσες συντάξεις 

έχουν εκδοθεί, πριν 
την εφαρµογή του 

νόµου Κατρούγκαλου

Με καθυστέρηση δύο ετών και 
μειωμένες οι συντάξεις ΕΦΚΑ  
Θέμα στελέχωσης των υπηρεσιών για τους αγρότες θέτει το ΚΙΝΑΛ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μείζον ζήτηµα για το κυβερνητικό 
επιτελείο αποτελεί η παγιωµένη α-
πό την προηγούµενη ηγεσία διετής 
καθυστέρηση στην έκδοση συντάξε-
ων από τον ΕΦΚΑ για πολλές οµά-
δες ασφαλισµένων, ανάµεσα τους 
και οι αγρότες.

Μάλιστα, πέραν της καθυστέρησης, 
σύµφωνα µε καταγγελίες και διαµαρ-
τυρίες αγροτών, οι συντάξεις που εκ-
δίδονται είναι µικρότερες σε σχέση µε 
εκείνες που εκδόθηκαν, πριν την ε-
φαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου.

Το ζήτηµα επαναφέρουν µε ερώ-
τηση τους προς τον υπουργό Εργασί-
ας, ο γραµµατέας της Κοινοβουλευ-
τικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλα-
γής και βουλευτής Ηρακλείου Βασί-

λης Κεγκέρογλου, µαζί µε τον βου-
λευτή Γιώργο Μουλκιώτη, θέτοντας 
παράλληλα το θέµα στελέχωσης του 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Αγροτών.  

«Ξεπερνάει τα δύο χρόνια η καθυ-
στέρηση που παρατηρείται στην έκ-
δοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
για πολλές οµάδες ασφαλισµένων. 
Συγκεκριµένα, οι ασφαλισµένοι στον 
ΕΦΚΑ αγροτών δεν νιώθουν απλώς 
αγανάκτηση, αλλά είναι και εξορ-
γισµένοι, αφού αν και έχουν κατα-
θέσει την αίτηση συνταξιοδότησης 
τους, ακόµη και δύο χρόνια τώρα και 
πληρούν καθόλα όλες τις προϋπο-
θέσεις, όχι µόνο δεν προχωρά η αί-
τηση τους αλλά δεν λαµβάνουν ού-
τε προσωρινή σύνταξη, µε συνέπεια 
να ανακύπτουν σοβαρά βιοποριστι-
κά προβλήµατα.

Επιπλέον, σύµφωνα µε καταγγελί-

ες και διαµαρτυρίες αγροτών, οι συ-
ντάξεις που εκδίδονται είναι µικρό-
τερες σε σχέση µε όσες συντάξεις έ-
χουν εκδοθεί, πριν την εφαρµογή 
του νόµου Κατρούγκαλου.

Επειδή οι λιγοστοί υπάλληλοι που 
έχουν αποµείνει στις κατά τόπους ∆ι-
ευθύνσεις ΕΦΚΑ αγροτών καταβάλ-
λουν υπεράνθρωπες προσπάθειες 

και επειδή τα προβλήµατα επεκτεί-
νονται όχι µόνο σε ότι αφορά την ε-
νηµέρωση των αγροτών σχετικά µε 
την πορεία των αιτήσεών τους για 
σύνταξη γήρατος, αλλά και για άλ-
λες αιτήσεις, που αφορούν συντά-
ξεις χηρείας, αναπηρίας, προνοιακά 
επιδόµατα, επιδόµατα κηδείας κ.ά.», 
αναφέρουν στην επιστολή.

Σύµφωνα µε τις καταγγελίες των αγροτών, οι ασφαλισµένοι στον ΕΦΚΑ, 
ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν πέρνουν ούτε προσωρινή σύνταξη.
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Αναδιανομή 
Σχέδιο αποκλεισμού 
των συνταξιούχων 
από άμεσες ενισχύσεις 
Εκτιμάται ότι θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα και 
θα διευκολύνει τις μεταβιβάσεις γης σε νέους αγρότες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το ενδεχόµενο αποκλεισµού των συ-
νταξιούχων αγροτών από τις άµεσες 
ενισχύσεις (τσεκ) της νέας ΚΑΠ, µε 
στόχο την αναδιανοµή των διαθέ-
σιµων κονδυλίων προς όφελος των 
νέων και δραστήριων επαγγελµατι-
ών του αγροτικού χώρου, εξετάζει ε-
πισταµένως η κυβέρνηση. 

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληρο-
φορίες της Agrenda το θέµα που έχει 
τεθεί επί τάπητος, εντάσσεται στην κυ-
βερνητική προσπάθεια να δοθεί έµ-

φαση στην ενίσχυση της επιχειρηµα-
τικότητας και στην ανάπτυξη και έρ-
χεται να καλύψει µια βαθιά παθογέ-
νεια που χαρακτηρίζει τον τρόπο µε 
τον οποίο κατανέµονται οι ενισχύσεις 
των αγροτών στη χώρα µας. 

Η παραπάνω επιλογή δεν είναι εύ-
κολη, στην κυβέρνηση αντιλαµβά-
νονται καλά τις αντιδράσεις που θα 
προκαλέσει από την πλευρά των α-
ποµάχων της γεωργίας, γι’ αυτό και 
εξετάζουν παράλληλα τρόπους µε 
τους οποίους θα τους «γλυκάνουν 
το χάπι». Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, 
µια τέτοια απόφαση να έρθει ταυτό-
χρονα µε την κατάρτιση ενός διαρ-
θρωτικού προγράµµατος το οποίο 
θα θεσπίζει κάποιο ειδικό επίδοµα 
α ναπλήρωσης µέρους των απωλει-
ών που θα έχουν οι συνταξιούχοι α-
γρότες µετά τη διακοπή των δικαιω-

µάτων επί των άµεσων ενισχύσεων. 
Σε κάθε περίπτωση εκτιµάται ότι το 

υπό εξέταση νέο πλαίσιο θα έχει πολ-
λαπλά οφέλη στη διαµόρφωση µιας υ-
γιούς κατάστασης στον αγροτικό χώ-
ρο, καθώς το όλο θέµα συνδέεται και 
µε τον αντιπαραγωγικό τρόπο που α-
κολουθεί σήµερα η διαχείριση της α-
γροτικής γης. Για τους παρεπιδηµού-
ντες της Ιερουσαλήµ είναι σαφές ό-
τι όσο οι συνταξιούχοι του αγροτικού 
χώρου έχουν τρόπο να κατοχυρώνουν 
δικαιώµατα δεν έχουν ισχυρό λόγο 
να αποποιούνται και της εικονικής 
έστω διαχείρισης της αγροτικής γης. 

Αυτό έχει ως απο-
τέλεσµα, να ανθί-
ζουν τα λεγόµενα 
«µισακά» και άλλος 
να εµφανίζεται στα 
χαρτιά ως ενεργός 
αγρότης και άλλος 
να φέρει εις πέρας 
την καλλιέργεια. Ό-
σο κι αν αυτό το ιδι-
ότυπο µοντέλο βρί-
σκει εφαρµογή στη 
χώρα µας, το βέβαιο 
είναι ότι στερεί δυ-
ναµική από την ελ-

ληνική γεωργία και δυσκολεύει τον 
αναπτυξιακό σχεδιασµό προς την κα-
τεύθυνση των σύγχρονων και ισχυρών 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Σηµειωτέον ότι µε βάση τις διαθέ-
σιµες πληροφορίες, η θέσπιση του 
µέτρου που αφορά τον αποκλεισµό 
των συνταξιούχων από τις άµεσες ε-
νισχύσεις θα επιταχυνθεί στην περί-
πτωση που ο προσανατολισµός της 
νέας ΚΑΠ δείξει το δρόµο της πλή-
ρους εξωτερικής σύγκλισης. Σ’ αυτή 
την περίπτωση είναι σαφές ότι οι ε-
νισχύσεις κατά στρέµµα θα µειωθούν 
δραστικά, οπότε δεν θα υπάρχει εκ 
των πραγµάτων κανένας απολύτως 
λόγος να µοιράζονται σε τόσους πολ-
λούς. Όµως και η πλήρης σύγκλιση 
να µην υπάρξει τελικά, στο εδώ ξε-
καθάρισµα των δικαιούχων επιβάλ-
λεται σύντοµα κάτι να γίνει.  

21-22, 35-36

Αυξημένη 
η ζήτηση 
για φασόλια 
Northern

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Μεγάλη ζήτηση έχει παρατηρηθεί στη 
Θεσσαλία από εµπόρους, για ξερά φα-
σόλια, κυρίως της ποικιλίας Northern 
που καλλιεργείται κατά πλειοψηφία 
στην περιοχή. «Πηγαίνεις να πουλή-
σεις φακές και οι έµποροι σε ρωτά-
νε αν έχεις φασόλια», δήλωσε στην 
Agrenda ο γεωπόνος και παραγωγός 
από τη Λάρισα Θεόδωρος Τσικρίκας. 

Η αυξηµένη αυτή ζήτηση έχει ανεβάσει 
την τιµή από την περασµένη σεζόν και έ-

τσι από 85 έως και 97 λεπτά το κιλό που 
πωλούνταν σε κάποιες περιπτώσεις, τώ-
ρα έχουν ανέβει στο 1,05 µε 1,30 ευρώ το 
κιλό. Στην περιοχή τα περισσότερα φασό-
λια έχουν µαζευτεί, µε πάνω από το 80% 
να έχει µαζευτεί από τα τέλη Αυγούστου. 

Υπάρχουν όµως ακόµη κάποιες εκτά-
σεις µε επίσπορο φασόλι που κατά πά-
σα πιθανότητα θα συγκοµιστούν στα τέ-
λη του Σεπτεµβρίου. 

 ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ψάχνει για φασόλια το εµπόριο
Αυξηµένη η τιµή σε σχέση µε τα µέσα του καλοκαιριού, λόγω ζήτησης
Παραγωγοί πηγαίνουν να πουλήσουν ρεβίθια και τους ζητάνε φασόλια
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X 
ρηµατιστηριακά, το βαµβάκι ακόµα 
προσπαθεί να σπάσει τα 60 σεντς 
ανά λίµπρα. Το καλό νέο είναι πως 
όλες τις αρνητικές ειδήσεις τις έχει 

προεξοφλήσει η αγορά, εποµένως ένα ενθαρ-
ρυντικό για τις τιµές νέο θα µπορέσει να φέρει 
την αντίδραση. Στην αγορά µας, οι τιµές από 
τους εµπορικούς οίκους κυµαίνονται στα 4-5 
σεντς πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών, 
ωστόσο οι προσφορές είναι πολύ λίγες κα-
θώς οι εκκοκκιστές προτιµούν να περιµένουν 
να βγουν τα βαµβάκια, ενώ και οι εµπορικοί 
οίκοι είναι πιο χλιαροί στο ενδιαφέρον τους. 

 Μαζεύουν ελαφρά οι τιµές στο σκληρό σι-
τάρι, καθώς η εξαγωγή πληρώνει χαµηλότερα 
επίπεδα από τα αντίστοιχα του Αυγούστου. Οι 
Ιταλοί είναι έτοιµοι να πληρώσουν λίγο πάνω 
από τα 230 ευρώ ο τόνος, ενώ καθώς ακόµα 
δεν έχουν αφοµοιωθεί αυτά τα επίπεδα στο ε-
σωτερικό, δεν ακούγονται νέες πωλήσεις. Στο 
χρηµατιστήριο του Σικάγο «ξεκόλλησαν» από 
τα πρόσφατα χαµηλά, κάτι στο οποίο βοήθη-
σε η φυσική αγορά, αφού τα πρόσφατα επί-
πεδα τιµών είναι δελεαστικά για νέες αγορές. 

 Με αξιώσεις οικονοµικής ανάκαµψης των 
παραγωγών επιτραπέζιας ελιάς, ξεκίνησε η 
συγκοµιδή Κονσερβολιάς στη Φθιώτιδα. Στον 
συνεταιρισµό της Στυλίδας έχουν ξεκινήσει ή-
δη οι παραλαβές µε ανοιχτές τιµές. Υπενθυ-
µίζεται πως η µέση κατηγορία πέρυσι ορίστη-
κε στα 75 λεπτά το κιλό, µε τον παραγωγό να 
παίρνει στο τέλος κοντά στο 1 ευρώ, σύµφω-
να µε τον πρόεδρο της ∆ΟΕΠΕΛ Γιώργο Ντού-
τσια. «Φέτος περιµένουµε ίδια επίπεδα τιµών, 
ίσως κατά τι λιγότερο» συµπληρώνει ο ίδιος.

Τα αρνητικά νέα 
τα έχει προεξοφλήσει 
η αγορά βάμβακος

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/08 20/08 27/08 03/09 10/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE
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Προσφορά
Ενδεχοµένως οι καταστροφές 

στα φασόλια σε κάποιες περιοχές, 
λόγω καιρού, να έχουν µειώσει 

την προσφορά

Παραγωγή
Το φασόλι έχει συγκοµιστεί στη 
Θεσσαλία, µε κάποιες εκτάσεις 
επίσπορου να αναµένεται να 

συγκοµιστούν τέλη Σεπτεµβρίου

Ποικιλίες
Την ποικιλία Northern 

καλλιεργούν οι περισσότεροι 
παραγωγοί οσπρίων στην 

περιοχή της Θεσσαλίας

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
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Τιμή παραγωγού 
στο φασόλι (ευρώ το κιλό)

2018 0,97

2019 1,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018 0,97

2019 1,30

Τιμή παραγωγού 
στα φασόλια (ευρώ/κιλό)  

2018   0,97  

2019                                       1,30

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Οι ΕΑΣ φαίνεται να 
ακολουθούν ενδείξεις 
ανόδου στο καλαμπόκι

 138 δις οι εξαγωγές 
της ΕΕ, 9% αυτών το 
κρασί και το βερμούτ 

Ενδείξεις για αλλαγές 
στην τιµή του βαµβακιού
Εν ριπή οφθαλµού, µε µια δηµοσίευση 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ο Ντόναλντ Τραµπ ξεκόλλησε τη 
χρηµατιστηριακή τιµή στο βαµβάκι, το 
µικρό ποιοτικό πριµ όµως απογοητεύει 
τους επιµελείς παραγωγούς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μαζί µ’ αυτό
ξεκαθαρίζει 
και το ΟΣ∆Ε
Μια σοβαρή και µε νόηµα αναδιανοµή 
των άµεσων ενισχύσεων, προς όφελος 
των νεότερων και δυναµικών 
επαγγελµατιών του αγροτικού χώρου, 
θα διευκόλυνει ποικιλοτρόπως και τους 
χειρισµούς που υποχρεούται να κάνει 
η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΟΣ∆Ε. 
Μεταφορά των άµεσων ενισχύσεων σε 
λιγότερους και νεότερους σηµαίνει ότι    
οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε θα είναι λιγότερες 
και η ενεργοποίηση δικαιωµάτων θα 
αφορά νέους και συστηµατικούς 
αγρότες, οι οποίοι δεν θα χρειάζονται 
καθοδηγητές και «µπαστουνάκια» για 
να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Τα 
πράγµατα ήταν πάντοτε απλά και τώρα 
γίνονται ακόµα απλούστερα, καθώς 
µε τη νέα κατανοµή των ενισχύσεων 
λύνεται και το πρόβληµα µε τα 
«σκουπίδια κάτω από το χαλί», που 
έκρυβε µέχρι τώρα η συντεχνία του 
ΟΣ∆Ε. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο 
ΟΠΕΠΕΚΕ να κάνει συστηµατικά τη 
διαχείριση και η οποιαδήποτε τεχνική 
εταιρεία να υποστηρίζει απλά το 
µηχανογραφικό. Τίποτα άλλο.  

Είναι πολύ πιθανό 
µια τέτοια απόφαση 
να έρθει ταυτόχρονα 
µε την κατάρτιση 
ενός διαθρωτικού 
προγράµµατος.

Αυτή η 
επιλογή 
δεν είναι 
εύκολη, 
γι’ αυτό 
εξετά-
ζονται 
διάφοροι 
τρόποι.
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Ένα σύγχρονο πρόγραµµα επιβράβευσης 
των ενήµερων πελατών στεγαστικών δα-
νείων υιοθετεί η Τράπεζα Πειραιώς αντα-
µείβοντας τις προσπάθειες των ελληνικών 
νοικοκυριών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
της οικονοµικής κρίσης, για την οµαλή 
εξυπηρέτηση των δανειακών τους υπο-
χρεώσεων. Το πρόγραµµα επιβράβευσης 
απευθύνεται στους ενήµερους δανειολή-
πτες στεγαστικών δανείων της Τράπεζας 
και περιλαµβάνει τα εξής:

 Επιστροφή χρηµατικού ποσού που ι-
σοδυναµεί µε µείωση επιτοκίου του στε-
γαστικού τους δανείου κατά 0,10%.

 Επιβράβευση µε 1 yellow για κάθε 
ευρώ της µηνιαίας δόσης, το οποίο θα α-
ποδίδεται σε µηνιαία βάση.

 Επιβράβευση, µετά από κλήρωση, κά-
θε µέρα ενός τυχερού δανειολήπτη που 
κερδίζει το ποσό της δόσης του σε yellows.

 Προσφορά προνοµιακού επισκευα-
στικού δανείου µε το χαµηλότερο επιτόκιο 
της αγοράς -Euribor 1 µηνός πλέον περι-
θωρίου 1,50%-, για την ανακαίνιση κατοι-
κίας καθώς τα περισσότερα δάνεια δόθη-
καν περίπου πριν από 10 µε 15 χρόνια.

Έτοιµος να παραχωρήσει την 
ευθύνη της χάραξης της στρα-
τηγικής για την επόµενη ηµέρα 
του πρωτογενούς τοµέα στους 
«πρωταγωνιστές» του κλάδου, 
εµφανίζεται ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Μάκης Βορί-
δης. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, πως 
εάν εκείνοι αδρανήσουν θα το 
πράξει το υπουργείο ακόµη κι 
ερήµην τους, διότι, όπως λέει, 
δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο.

Θεωρητικά, η προσέγγιση του 
υπουργού έχει ενδιαφέρον, υ-
ποδηλώνει δηµοκρατικό πνεύ-
µα. Στην πράξη, βέβαια, τα πράγ-
µατα είναι διαφορετικά. Οργα-
νωµένο συνεταιριστικό κίνη-
µα δεν υπάρχει κι αυτό που έ-
χει αποµείνει, εκτός από πα-
ρωχηµένο είναι και διχασµένο. 
Σε ποια από τις δύο πλευρές θα 
αναθέσει αυτή την ευθύνη ο υ-
πουργός; Αλλά ακόµη κι αν µπο-
ρούσε να βρεθεί κοινή συνιστα-
µένη οι προτάσεις θα απηχούν 
προσωπικές στρατηγικές και τις 
ανάγκες του χθες.  

«Οι παραγωγοί και οι επαγ-
γελµατικές οργανώσεις για εµέ-
να έχουν τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο, τον οποίον εάν θέλουν να 
τον αναλάβουν, είναι δικαίωµά 

τους. Εγώ είµαι διατεθειµένος 
να τους τον δώσω. Εάν θέλουν 
να τον πάρουν µε γεια τους µε 
χαρά τους, αλλιώς είναι σαφές 
ότι η στρατηγική θα χαραχτεί ή 
µαζί τους ή χωρίς αυτούς», ή-
ταν το µήνυµα που θέλησε να 
στείλει ο Μάκης Βορίδης προς 
τους συντελεστές του πρωτογε-
νούς τοµέα, µιλώντας σε εκδή-
λωση του ΥπΑΑΤ στην 84η ∆ΕΘ.

Τους κάλεσε µάλιστα «να έρ-
θουν να τον διαµορφώσουν οι 
ίδιοι, ούτε καν λέω να τον συν-
διαµορφώσουµε, και να υπηρε-
τήσει το κράτος, τη στόχευση 
που θα θέσουν οι ίδιες οι διε-
παγγελµατικές οργανώσεις. Αρ-
κεί όµως, να βλέπω ότι διαµορ-
φώνεται η στρατηγική και δεν 
χάνουµε το χρόνο µας».

Θα πρέπει να αναφερθεί στο 
σηµείο αυτό ότι η ανάµειξη των 
συνεταιρισµών µε τις διεπαγγελ-
µατικές οργανώσεις, µόνο σύγ-
χυση µπορεί να δηµιουργήσει. 
Αυτή τη στιγµή η χώρα και ο α-
γροτικός χώρος έχουν ανάγκη 
από συνεταιρισµούς και οργανώ-
σεις παραγωγών. Αν αυτές συ-
γκροτηθούν και το θελήσουν, θα 
µπορούν να συµµετέχουν και σε 
διεπαγγελµατικές. Αν... 

Επιβραβεύει 
τους συνεπείς 
στεγαστικών 
η Πειραιώς 

Ευθύνη στους συνεταιριστές
ή προφάσεις εν αμαρτίαις;  

Ο διευθύνοντας σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς, 

Χρήστος Μεγάλου.

Η συνάντηση 
των δύο 
αντιπροσωπειών 
αποτελεί συνέχεια 
της επίσκεψης στο 
υπουργείο, της 
πρέσβειρας της 
Κίνας στην Αθήνα, 
Zhang Qiyue.

Εφικτή τον Νοέµβριο η επισφράγιση της συµφωνίας 
για πρωτόκολλο εξαγωγής κρόκου Κοζάνης στην Κίνα

Την άµεση έναρξη εξαγωγών κρόκου Κοζάνης στην Κίνα θα 
σηµατοδοτήσει η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, κάτι που είναι 
εφικτό να επισφραγιστεί µέσα στον Νοέµβριο, οπότε και θα υπάρξουν 
αµοιβαίες επίσηµες επισκέψεις υψηλόβαθµων κυβερνητικών 
αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Τα παραπάνω προέκυψαν κατά την 
συνάντηση η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο 
χωρών στις οποίες µετείχαν µέλη της Γενικής ∆ιοίκησης Τελωνείων της 
Κίνας και υψηλόβαθµα στελέχη των Γενικών ∆ιευθύνσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, υπό τον γενικό γραµµατέα Γιώργο 
Στρατάκο. Επιπρόσθετα, τέθηκε η δυνατότητα υποβολής φακέλου για την 
εξαγωγή εσπεριδοειδών στην Κίνα, αλλά και η ανανέωση του πρωτοκόλλου 
εξαγωγής ακτινιδίων και παράλληλα συζητήθηκε το θέµα της εξαγωγής 
πυρηνόκαρπων (κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα κ.λπ.) ώστε να ξεπεραστούν 
τα κωλύµατα που είχαν προκύψει µετά τον έλεγχο στελεχών της Γενικής 
∆ιοίκησης Τελωνείων της Κίνας σε οπωρώνες της βορείου Ελλάδος. 

Αν γυρίσεις, αν 
Αυτή τη στιγµή η χώρα 
έχει ανάγκη από συνε-
ταιρισµούς. Αν αυτοί το 
θελήσουν θα µπορούν 
να συµµετέχουν και 
σε διεπαγγελµατικές 

οργανώσεις
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με τη σφραγίδα της ∆ιεπαγγελµατι-
κής επικυρώνουν οι εκκοκκιστές τον 
φετινό τους σχεδιασµό για το καθε-
στώς παραλαβής και τις τιµές αγοράς 
στο σύσπορο βαµβάκι. Ελλείψει αξι-
όλογων οργανώσεων από την πλευ-
ρά των παραγωγών, µε µια ∆ιεπαγ-
γελµατική κοµµένη και ραµµένη στα 
µέτρα της βιοµηχανίας (πρώτης µετα-
ποίησης) και µε τις αρµόδιες αρχές 
απούσες, οι εκπρόσωποι των εκκοκ-
κιστών παίζουν και φέτος το παιχνί-
δι όπως τους βολεύει.    

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
τη συνεδρίαση της ∆ιεπαγγελµατικής 
την περασµένη Τετάρτη να επιβάλει 
µε το παραπάνω τη βούληση των µε-
ταποιητών, στέλνοντας τους παραγω-
γούς στα εκκοκκιστήρια ως πρόβατα 
επί σφαγήν. Έτσι, εκτός από την αυ-
στηρή ανάγνωση των διεθνών χρη-
µατιστηριακών τιµών και την ωµή µε-
ταφορά τους στην «πλάστιγγα», δη-
λαδή εκεί όπου τιµολογούνται οι πα-
ραδόσεις του σύσπορου, η ενηµέρω-
ση θέλει τη διοίκηση της ∆ιεπαγγελ-
µατικής να «θολώνει τα νερά» και σε 
ότι αφορά την υγρασία. Το 1% µπό-
νους ή ποινή αντίστοιχα, επί της βα-
σικής τιµής, στο οποίο κατέληξαν τε-
λικά για υγρασίες, όταν αυτές κινού-
νται έξω από τη ζώνη (13 έως 15) που 
καθορίζει την τιµή βάσης, µάλλον δεν 
θα έχει τελικά κανένα αντίκρυσµα για 
την ανταµοιβή της ποιότητας της πα-
ραγωγής. Η προσέγγιση αυτή αφή-

νει µεγάλα περιθώρια στους εκκοκ-
κιστές να διαχειρίζονται τις εισκοµί-
σεις κατά βούληση και να παίζουν 
µε την αξιολόγηση της ποιότητας α-
νάλογα µε το ποιος φέρνει το βαµ-
βάκι. Σηµειωτέον ότι οι παραγωγοί 
βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια δύ-
σκολη διεθνή συγκυρία, η οποία α-
ξιοποιείται δεόντως από τις εγχώριες 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, που δι-
ατηρούν πλήρως τον έλεγχο της εγ-
χώριας αγοράς.

Κι ενώ µέχρι πριν λίγα 24ώρα το 
χρηµατιστήριο εµπορευµάτων της 
Νέας Υόρκης δεν έλεγε να σπάσει τα 
60 σεντς η λίµπρα, γινόταν φανερό 
ότι οι τιµές στο σύσπορο του οποίου 
η συγκοµιδή αρχίζει την επόµενη ε-
βδοµάδα, δεν θα µπορούσαν να βλέ-
πουν πάνω από τα 40 λεπτά το κιλό. 
Ωστόσο το tweet του Αµερικανού προ-

έδρου Τραµπ ήταν αρκετό –ως φάνη-
κε- να ξεκολλήσει τα χρηµατιστήρια 
βάµβακος και να ανεβάσει την τιµή 
στα 62 σεντς. Με αυτή την έκτακτη ε-
ξέλιξη αναµένονται στη χώρα µας φι-
ξαρίσµατα ανοιχτών συµβολαίων µε 
τελική τιµή στα 65 σεντς ανά λίµπρα, 
που σηµαίνει ότι το άνοιγµα στο σύ-
σπορο θα µπορούσε να είναι τα 43 
λεπτά το κιλό. Την ίδια ώρα, βέβαια, 
η σκληρή στάση των εκκοκκιστών 
διευκολύνει το γεγονός ότι τα γνω-
στά «µέτρα Κόκκαλη» προέβλεπαν ε-
φαρµογή από την επόµενη εκκοκκι-
στική περίοδο, ενώ η νέα κυβέρνηση 
δεν δείχνει διάθεση ώστε να εµπλα-
κεί τόσο νωρίς σε ένα θέµα που καί-
ει. Άλλωστε όλοι το ξέρουν ότι οι εκ-
κοκκιστές είναι παραδοσιακά οι κα-
λύτεροι «σπόνσορες» όλων των βου-
λευτών του κάµπου.

125,61
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Στην κλίνη του Προκρούστη 
ξανά οι βαμβακοκαλλιεργητές 
Με τον μανδύα της Διεπαγγελματικής ντύνει ο Μάρκου το σχέδιο των εκκοκκιστών 
που καθηλώνει το σύσπορο γύρω από τα 40 λεπτά το κιλό και θολώνει την υγρασία   

Μπόνους 1% 
Το 1% µπόνους ή 

ποινή αντίστοιχα επί 
της βασικής τιµής για 
υγρασίες, µάλλον δεν 
θα έχει τελικά κανένα 

αντίκρυσµα για την 
ανταµοιβή της ποιότη-

τας της παραγωγής 

Όπως τους 
βολεύει 

Με µια ∆ιεπαγγελ-
µατική κοµµένη και 
ραµµένη στα µέτρα 
της βιοµηχανίας, οι 

εκκοκκιστές φέρνουν  
και φέτος το παιχνίδι 

στα µέτρα τους   

Μικροαλλαγές 
στη νέα
εγκύκλιο για το
πριµ βάµβακος
Τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της 
διαδικασίας ελέγχου για τη χορήγηση 
της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης 
για το βαµβάκι περιόδου 2019-2020, 
περιγράφει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
που αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια. 
Σύµφωνα µε αυτή, οι υποχρεώσεις των 
παραγωγών µένουν ως έχει σε σχέση µε 
τα παραδόσεις στα εκκοκικιστήρια και 
τους συνεταιρισµούς, ενώ αλλαγές 
υπάρχουν στις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
των συνεταιρισµών ή οµάδων ως προς 
τις συµβάσεις αγοραπωλησίας. 
Συγκεκριµένα, οι παραγωγοί πρέπει:
i) Να συγκοµίζουν και να παραδίδουν 
τουλάχιστον την ελάχιστη στρεµµατική 
απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην 
οποία ανήκουν, υπογράφοντας και την 
προβλεπόµενη σύµβαση αγοραπωλησίας 
µε την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη 
Συνεταιριστική Οργάνωση. ii) Να µην 
παραδίδουν σύσπορο βαµβάκι µε 
ποσοστό ξένων υλών πάνω από 10% 
διότι δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον 
υπολογισµό της στρεµµατικής απόδοσης.
Αντίστοιχα, συνεταιριστικές οργανώσεις 
και Οµάδες Παραγωγών πρέπει:  i) Η 
Σύµβαση αγοραπωλησίας µε συνηµµένο 
κατάλογο των µελών να υπογράφεται 
πριν την έναρξη των παραδόσεων και να 
κατατίθεται εντός 10 ηµερών από την 
υπογραφή της στην Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ. ii) Οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις και οι 
Οµάδες Παραγωγών οφείλουν να 
εγγραφούν στην ηλεκτρονική εφαρµογή 
καταχώρησης ποσοτήτων για τα 
συνδεδεµένα καθεστώτα και να 
καταχωρούν τις παραδοθείσες 
ποσότητες ανά παραγωγό-µέλος της 
Οµάδας ή του συνεταιρισµού. Επίσης 
πρέπει να καταθέσουν στην αρµόδια 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
Καταστατικό και Έγκριση Λειτουργίας 
της Οµάδας ή του Συνεταιρισµού. Οι  
παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις ή τις 
Οµάδες Παραγωγών θα καταχωρούνται 
από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις στους 
ΑΦΜ του συνεταιρισµού ή της Οµάδας.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 
για την ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι 

της περιόδου 2019-2020 
στο www.agronews.gr 





Αποφύλλωση
για προστασία
Μειώνει τον πληθυσμό ρόδινου και 
πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η χηµική αποφύλλωση του βαµ-
βακιού αποτελεί απαραίτητη ε-
πέµβαση διότι επιταχύνει την ω-
ρίµανση και το άνοιγµα των κα-
ρυδιών και διευκολύνει τη συγκο-
µιδή, σύµφωνα µε τους γεωπό-
νους του τµήµατος Προστασίας 
Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγει-
ονοµικού Ελέγχου Καρδίτσας.

Ακόµα, µε την αποφύλλω-
ση διασφαλίζεται η προστα-
σία του συγκοµιζόµενου βαµ-
βακιού από την ποιοτική υπο-
βάθµιση λόγω χρωµατισµού 
των ινών και την παρουσία 
ξένων υλών και δηµιουργού-

νται καλύτερες συνθήκες απο-
θήκευσης. Η επέµβαση αυτή 
προστατεύει την καλλιέργεια 
από όψιµες προσβολές εντό-
µων και παθογόνων και µειώ-
νει τον πληθυσµό του πράσι-
νου και ρόδινου σκουληκιού 
την επόµενη άνοιξη. Τόσο ο 
χρόνος εφαρµογής των απο-
φυλλωτικών στο βαµβάκι όσο 

και η εφαρµοζόµενη ποσότη-
τα του αποφυλλωτικού είναι 
καθοριστικοί παράγοντες για 
την επιτυχία της επέµβασης. 

Τα αποφυλλωτικά πρέπει να 
εφαρµόζονται όταν έχει ανοί-
ξει τουλάχιστον το 60% των κα-
ρυδιών. Πρόωρη αποφύλλωση 
βλάπτει την ποιότητα του βαµ-
βακιού και µπορεί να έχει τα 
αντίθετα από τα επιθυµητά α-
ποτελέσµατα όπως µισοανοιγ-
µένα καρύδια και «καραµελο-
ποίησή» τους. Για την αύξηση 
της αποτελεσµατικότητας των 
αποφυλλωτικών απαιτούνται 
οι παρακάτω συνθήκες: 1) ευ-
νοϊκές θερµοκρασίες ηµέρας 
και νύχτας (µεγαλύτερες από 
15-18οC) για 4-5 ηµέρες µετά 

την εφαρµογή 2) χαµηλή εδα-
φική υγρασία και 3) να επικρα-
τεί ηλιοφάνεια. Αντίθετες και-
ρικές συνθήκες παρεµποδίζουν 
ή καθυστερούν τη δράση τους. 
Καθοριστικής σηµασίας είναι 
και η εφαρµοζόµενη ποσότη-
τα του αποφυλλωτικού.

Μεγαλύτερη ποσότητα σε α-
ποφυλλωτικά από την κανονι-
κή συνήθως ξηραίνει τα φύλλα 
και τα αφήνει κολληµένα στα 
φυτά µε αποτέλεσµα την ποι-
οτική υποβάθµιση του προϊό-
ντος, αφού υπάρχει κίνδυνος 
τριµµένα ξηρά φύλλα να ανα-
µιχθούν µε τις ίνες του βαµβα-
κιού, ενώ αν είναι µικρότερη 
ποσότητα από την κανονική 
τότε τα φύλλα δεν πέφτουν. 

Ψεκασµός για ανθοτρίτη σε ζηµιά του 50% των ανθέων λεµονιάς
Έλεγχο στα άνθη και στους νεαρούς καρπούς στις δίφορες λεµονιές που έχουν 
ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία, για εντοπισµό προσβολών από το 
έντοµο ανθοτρίτη συστήνουν οι γεωπόνοι του Τµήµατος Προστασίας Φυτών, 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου. Συνιστάται αυτή την 
περίοδο εφαρµογή χηµικής καταπολέµησης, εάν τα προσβεβληµένα άνθη είναι 
σε ποσοστό µεγαλύτερο από 50% ή τα προσβεβληµένα καρπίδια πάνω από 

3%. Κατά προτίµηση τις λεµονιές προσβάλλει ο ανθοτρίτης, σε περιοχές µε µεγάλη σχετική 
υγρασία. Οι λεµονιές ανθίζουν επανειληµµένα διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη 
διαβίωση του εντόµου, µε τις προνύµφες να προκαλούν ζηµιές στα κλειστά άνθη και στους 
νεαρούς καρπούς. Ανοίγουν οπές και στοές και καταστρέφουν το εσωτερικό συνδέοντας 
µε νηµάτια τα προσβεβληµένα µέρη. Παρατηρήσεις φεροµονικής παγίδευσης ακµαίων από 
τη ∆ΑΟΚ Χανίων δείχνουν αύξηση του πληθυσµού του εντόµου στην εν λόγω περιφέρεια.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Υποβάθµιση 
προϊόντος

Μεγαλύτερη ποσότητα 
από αποφυλλωτικά αφή-
νει τα ξεραµένα φύλλα 
στα φυτά µε κίνδυνο να 
αναµειχθούν µε τις ίνες

Βοτρύτης ντοµατιάς
Ο βοτρύτης προσβάλλει όλα τα µέρη των φυτών 
ντοµάτας (στελέχη, φύλλα, άνθη και καρπούς). 
Στα στελέχη σχηµατίζει καστανού χρώµατος 
έλκη, τα οποία καλύπτονται από τεφρά εξανθηση. 
Απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξή του 
είναι η υψηλή υγρασία περιβάλλοντος 
(βροχοπτώσεις, οµίχλες, έλλειψη αερισµού, κλπ). 
Αναπτύσσεται σε θερµοκρασίες 1-300C, µε 
άριστη θερµοκρασία τους 18-230C. Σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του τµήµατος Προστασίας 
Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
Βόλου, την είσοδο του παθογόνου διευκολύνει η 
παρουσία πληγών, νεκρών φυτικών ιστών και 
ανθέων. Όσον αφορά τη χηµική καταπολέµηση, 
αυτή πρέπει να γίνεται µε άµεσο ψεκασµό στις 
καλλιέργειες στις οποίες παρατηρείται ο 
βοτρύτης και να επαναλαµβάνεται σε 8 ηµέρες, 
όπου υπάρχει πρόβληµα.

Σκευάσµατα
ALFA: Folpet Adama Makhteshim 80 WG, 
Trigramm WG
BAYER: Teldor 50WG (Θ),  Serenade ASO
ELANCO: Fontelis 20SC
SIPCAM: Frupica-S 50WP
SYNGENTA: Geoxe 50WG, Switch 25/37.5
UPL: Pyrus.

Περονόσπορος καρπουζιάς
Η εµφάνιση του περονόσπορου της καρπουζιάς 
αναµένεται κυρίως µετά από βροχοπτώσεις, 
λόγω της υγρασίας που επικρατεί σε µεγάλο 
βαθµό, µε συχνές οµίχλες και δρόσο. 
Καθοριστική σηµασία για την ανάπτυξη της 
ασθένειας ενέχει ο υγρός καιρός µε 
θερµοκρασίες από 15-25ΟC (άριστη θερµοκρασία 
16-22οC). Στα καλλιεργητικά µέτρα 
συγκαταλέγονται ο καλός αερισµός, τα κανονικά 
κλαδέµατα και ποτίσµατα, καθώς και η αραιή 
φύτευση. Ο ψεκασµός είναι απαραίτητος µόνο 
µετά την εκδήλωση των πρώτων συµπτωµάτων 
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
τµήµατος Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου. Επιπλέον 
συνίσταται στους καλλιεργητές η αποµάκρυνση 
των προσβεβληµένων φύλλων, καθώς και η 
επανάληψη των ψεκασµών µετά από βροχή.

Σκευάσµατα
ALFA: Traverso WG, Cuprofix ultra 40 WG
BAYER: Aliette 80WG, Volare 687.5SC
ELANCO: Curzate 60WG, Champ 36,3SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Ortiva 25SC
UPL: Xydrocoure 40 WG, Caldo Bordelles 
Valles 20 WG, Caldo Bordelles Valles 20 WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Εξαλείφει
γραφειοκρατία
το Αναπτυξιακό
νοµοσχέδιο
Νέα δεδοµένα στη δηµιουργία 
και λειτουργία των 
επιχειρήσεων, στις 
περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις αλλά και στη 
µείωση της γραφειοκρατίας, 
φιλοδοξεί να φέρει το 
Αναπτυξιακό Νοµοσχέδιο. 
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο 
που δόθηκε σε διαβούλευση 
µέχρι 17 Σεπτεµβρίου, 
προβλέπεται µεταξύ άλλων 
σχετικά µε τον έλεγχο 
Επενδυτικών Σχεδίων που 
έχουν ενταχθεί στους 
αναπτυξιακούς νόµους, να 
µπορεί να πιστοποιηθεί η 
υλοποίηση του 50% αυτού 
και να ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία καταβολής της 
ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του 
αιτήµατος από την υπηρεσία, 
κατ’ επιλογή του φορέα.
Επιπλέον, προβλέπονται 
αυστηρές προθεσµίες για 
έγκριση µελετών 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που καταθέτουν 
οι επιχειρήσεις εντός 1 µήνα 
και διευκολύνσεις για την 
εγκατάσταση βιοµηχανιών 
εντός Επιχειρηµατικών 
Πάρκων. Ακόµη, 
προβλέπεται η δηµιουργία 
Παρατηρητηρίου 
Γραφειοκρατίας, µε κύρια 
αποστολή την κυλιόµενη 
µέτρηση και αποτύπωση των 
διοικητικών βαρών, τα οποία 
προκύπτουν από τη 
νοµοθεσία και τις 
κανονιστικές πράξεις της 
διοίκησης, προς πολίτες, 
επιχειρήσεις και δηµοσίους 
υπαλλήλους, καθώς και την 
σύνταξη ετήσιων αναφορών 
για τις τάσεις της 
γραφειοκρατίας στην 
Ελλάδα µε ποσοτικούς και 
ποιοτικούς όρους.  

Παλινωδίες 20ετίας κρατάνε το καθεστώς στα 12 κιλά

Οι εκπτώσεις στο «καρτελάκι»
δείχνει πως πάνε να τελειώσουν
Επανέρχεται δριμύτερη η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς στο σκληρό σιτάρι

Η καραντίνα στον αραβόσιτο
Βουλγαρίας ανάσα για καλαμπόκι

Oι εκπρόσωποι του ΣΕΠΥ 
ανέφεραν στον υπουργό για 
το ανταποδοτικό τέλος που 
καταβάλλεται για τον έλεγχο 
του πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Συνθήκες για µικρή έστω ενίσχυση 
των τιµών του καλαµποκιού, δηµι-
ουργεί η ανάγκη λήψης πρόσθετων 
µέτρων φυτόυγειονοµικού ελέγχου 
στα σύνορα µε τη Βουλγαρία από ό-
που εισάγονται µεγάλες ποσότητες 
πολύ φθηνών προϊόντων αραβοσίτου.

Την ίδια στιγµή, όπως έχει γρά-
ψει ήδη το Agronews, στην εγχώ-
ρια αγορά, η ανάκαµψη που φαί-
νεται να παρουσιάζει το αιγοπρό-
βειο γάλα, αφήνει κάποιο περιθώ-
ριο στις κτηνοτροφικές Εκµεταλεύ-
σεις να πληρώσουν κάτι παραπά-
νω για το καλό ντόπιο καλαµπόκι.
Το θέµα των ελέγχων στα βόρεια 
σύνορα της χώρας από όπου εισά-
γεται το φθηνό καλαµπόκι, τέθηκε 
µετ’ επιτάσεως από την πλευρά των 
παραγωγών -κυρίως της Μακεδο-
νίας- κατά τη διάρκεια των συνα-
ντήσεων που έγιναν στο πλαίσιο 
της ∆ΕΘ, µε την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου να δηλώνει ότι θα 
κάνει ότι µπορεί, µέσα στο πνεύµα 
των κοινοτικών κανόνων.

Το θέµα επανέφερε µε ερώτησή 
του στη Βουλή και ο βουλευτής Λά-
ρισας Μάξιµος Χαρακόπουλος, τονί-
ζοντας ότι ο κίνδυνος από την πανώ-

λη των χοίρων δίνει τη δυνατότητα 
για διεξαγωγή αυστηρών ελέγχων. 
Όπως είναι φυσικό, οι έλεγχοι αυτοί 
θα δυσκολέψουν τις αθρόες φθηνές 
εισαγωγές σήµερα που η κατάσταση 
γίνεται δύσκολη για τους εγχώριους 
καλλιεργητές καλαµποκιού. Υπ’ αυ-
τό το πρίσµα, αναφέρει ο θεσσαλός 
βουλευτής, αγροτικά προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές για 
τους χοίρους -κυρίως ο αραβόσιτος– 
και οι οποίες εισάγονται από χώρες 
όπου υπάρχουν διαπιστωµένα κρού-
σµατα πανώλης θα πρέπει να µπουν 
σε καθεστώς «καραντίνας».

Η ερώτηση Χαρακόπουλου:
Προτίθεστε να λάβετε άµεσα µέτρα 

ελέγχου στα σύνορα, ώστε να αποσο-
βηθεί ο κίνδυνος µετάδοσης της πα-
νώλης µε την εισαγωγή ζωοτροφών 
ή αγροτικών προϊόντων; 

∆εδοµένου ότι ελλοχεύουν κίνδυ-
νοι ελληνοποιήσεων ζωοτροφών, ό-
πως τα “βαφτίσια” σε γάλα και φέτα, 
προτίθεστε να διερευνήσετε τη δυνα-
τότητα ιχνηλασιµότητας, ώστε να πα-
ρακολουθείται η πορεία των αγροτι-
κών προϊόντων που προορίζονται για 
τη διατροφή των χοίρων;   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Θερµό υποστηρικτή στην ταλαιπω-
ρηµένη υπόθεση που σχετίζεται µε 
τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 
σποράς στην Ελλάδα και ειδικά 
στην καλλιέργεια σκληρού σίτου 
όπου η χώρα µας διεκδικεί δάφ-
νες υψηλής ποιότητας και ανάλο-
γης υπεραξίας, δείχνει να βρήκε ο 
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πολλα-
πλασιαστικού Υλικού στο πρόσω-
πο του υπουργού Μάκη Βορίδη.

Σε συνάντηση που έγινε το µε-
σηµέρι της Τρίτης στο υπουργείο, 
ο κ. Βορίδης δεσµεύθηκε να εξετά-
σει ενδελεχώς το θέµα, καλώντας 
ταυτόχρονα τους παραγωγούς να 
χρησιµοποιούν πιστοποιηµένο σπό-
ρο και πιστοποιηµένο γενικότερα 
πολλαπλασιστικό υλικό.

Σηµειωτέον ότι η υπόθεση των 
άκοµψων θεσµικών παρεµβάσεων 
για τον περιορισµό της χρήσης πι-
στοποιηµένου σπόρου στο σκληρό 
σιτάρι χρονολογείται από τα τέλη 
της δεκαετίας 1990, µε διάφορους 
υπουργούς να επεµβαίνουν τελευ-
ταία στιγµή -πριν την έναρξη της 
περιόδου σποράς- και να καθορί-
ζουν σε χαµηλά έως πολύ χαµη-
λά όρια (10-12 κιλά το στρέµµα) τη 
χρήση πιστοποιηµένου σπόρου.

Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς να εισπράττουν το 
ποιοτικό πριµ µε λιγότερα κιλά πι-
στοποιηµένου σπόρου (καρτελάκι), 
πράγµα το οποίο ωστόσο οδηγού-
σε και οδηγεί σε παραγωγή αστα-
θούς ποιότητας και περιορισµένης 
οµοιογένειας και το οποίο δυσκό-
λευε και δυσκολεύει την αναγνώρι-
ση της εγχώριας παραγωγής σκλη-

ρού σίτου στις αγορές και την κα-
θήλωση της τιµής του παραγόµε-
νου προϊόντος σε χαµηλότερα επί-
πεδα απ’ αυτά που µπορεί να πετύ-
χει ο Έλληνας παραγωγός.     

Στη διάρκεια της συνάντησης ε-
ξετάσθηκαν ακόµη το ανταποδο-
τικό τέλος που καταβάλλεται από 
τις επιχειρήσεις για τον έλεγχο του 
πολλαπλασιαστικού υλικού και 
η συγκρότηση επιτροπής για την 
κατάρτιση προδιαγραφών και συ-
στήµατος ελέγχου του παραγόµε-
νου πολλαπλασιαστικού υλικού.
Στην ανακοίνωση του 
υπουργείου αναφέρονται:

Για θέµατα που αφορούν τον το-
µέα της παραγωγής και της εµπορίας 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
ενηµέρωσαν εκπρόσωποι του Συν-
δέσµου Επιχειρήσεων Πολλαπλασι-
αστικού Υλικού (ΣΕΠΥ) τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βο-
ρίδη το µεσηµέρι της Τρίτης 10/9.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΥ ανα-
φέρθηκαν στο ανταποδοτικό τέλος 
που καταβάλλεται για τον έλεγχο 
του πολλαπλασιαστικού υλικού αλ-
λά και στην αναγκαιότητα πάταξης 
της παράνοµης εµπορίας απιστο-
ποίητου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο υπουργός δεσµεύθηκε να ε-
ρευνήσει τον Λογαριασµό Σπορο-
παραγωγής και Φυτωρίων στον ο-
ποίο κατατίθεται το τέλος, αλλά και 
να προχωρήσει στην αξιοποίησή του 
προς όφελος του κλάδου. Έκανε σα-
φές ότι θα εξετάσει σοβαρά την ε-
πανασύσταση της Οµάδας Εργασί-
ας για την ολοκλήρωση της κατάρ-
τισης προδιαγραφών για τη δηµι-
ουργία συστήµατος ελέγχου της πα-
ραγωγής, πιστοποίησης και διακί-
νησης των σπόρων σποράς. 
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Σε δοκιμές από start-up των ΗΠΑ 

Δεν πείθει η γεωργία 
ακριβείας όταν βγαίνει 
εκτός του εργαστηρίου   

  Τη θεωρία στην πράξη τεστάρει για λογαριασμό των μελών 
της η πρώτη υπηρεσία δοκιμών τεχνολογιών από start-up, 
AgValidity του γιγαντιαίου συνεταιρισμού Growmark 

  Ειδικών συνθηκών αποδεικνύονται πολλά προϊόντα, που δεν 
πληρώνουν «ούτε τον ευατό τους» όταν εφαρμόζονται γενικά

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα τελευταία δύο χρόνια ο συ-
νεταιρισµός Growmark που δρα-
στηριοποιείται σε 40 αµερικανι-
κές πολιτείες και στον Καναδά, 
συνεργάζεται µε πολλές start-up 
για να ενσωµατώσει τεχνολογί-
ες ακριβείας. Για να αξιολογεί τις 
προτάσεις, δηµιούργησε ένα πρό-
γραµµα, το AgValidity. 

Το 2019, η Growmark έχει προ-
γραµµατίσει δοκιµές για πάνω α-
πό 20 τεχνολογίες και προϊόντα. 
«Αυτές περιλαµβάνουν από νέα 
προϊόντα θρέψης έως αισθητή-
ρες», σύµφωνα µε τον Λανς Ρού-
περτ, διευθυντής τεχνολογίας και 
γεωπονίας του Growmark. «Οι δο-
κιµές σε αυτά τα προϊόντα µπο-
ρεί να πάρουν δύο έως τρία χρό-
νια πριν πούµε τελικά ότι όντως 
δουλεύει, και αυτό είναι που ζη-
τάνε οι αγρότες και τα µέλη µας». 
Μία εξαίρεση εδώ µπορεί να είναι 
τα ψηφιακά προϊόντα, προσθέτει 
ο κ. Ruppert καθώς η οµάδα συ-
νεχώς δοκιµάζει κατά τη διάρκεια 
της σεζόν τέτοια προϊόντα. «Στόχος 
του προγράµµατος AgValidity εί-
ναι να αποκτήσουµε µία καλύτερη 
εικόνα για το αν κάνουν για τους 
αγρότες αυτά τα προϊόντα. Μέχρι 
στιγµής χρησιµοποιούµε προσέγ-
γιση δοκιµών σε γενικές κατηγο-
ρίες αγροτών και δεν έχουµε κα-
λά αποτελέσµατα», αναφέρει πά-
ντως ο Λανς Ρούπερτ. «Σε πολλές 
κατηγορίες προϊόντων αναρωτιό-
µαστε γιατί παίρνουµε τόσο χαµη-
λές αυξήσεις στις αποδόσεις της 
σοδειάς. Πολλές φορές αυτό γίνε-
ται καθώς η αποτελεσµατικότητα 
ενός προϊόντος διαφέρει από χω-
ράφι σε χωράφι», συµπληρώνει. 

Ο κ. Ρούπερτ µετρά την απόδο-

Στα 18,34 ευρώ καθορίστηκε το 
ποσό επιχορήγησης για την προ-
µήθεια κυψελών αντικατάστασης 
ανά κυψέλη και στα 4,17 ευρώ α-
νά µετακινούµενο µελίσσι, για ό-
σους προχώρησαν σε αιτήσεις στα 
πλαίσια των δράσεων 3.1 και 3.2 
των µελισσοκοµικών προγραµµά-
των για το 2019. 

Το ποσό των 18,34 ευρώ αφορά 
συγκεκριµένα τη δράση 3.1 «Εξο-
πλισµός για τη διευκόλυνση των 
µετακινήσεων» και το 4,17 ευρώ 
τη δράση 3.2 «Οικονοµική Στήρι-
ξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας».

Για την τριετία 2020-2022 τα πα-
ραπάνω ποσά αναµένονται αυξη-
µένα καθώς το µπάτζετ διαµορφώ-
νεται προς τα πάνω: Στην πρώτη 
περίπτωση το ποσό θα φτάσει τα 
22,83 ευρώ και στη δεύτερη τα 4,7 
ευρώ, µε τη λογική πως οι αιτήσεις 
θα κυµανθούν στον ίδιο αριθµό. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τροποποι-
ητική απόφαση (ΦΕΚ Β’/3428/2019) 
οι δαπάνες για την υλοποίηση 
των εγκεκριµένων δράσεων του 
προγράµµατος νοούνται ως πραγ-

µατοποιηθείσες εκ µέρους των 
δικαιούχων και είναι επιλέξιµες 
για χρηµατοδότηση, εφόσον το 
φυσικό αντικείµενο των δράσε-
ων έχει πραγµατοποιηθεί εντός 
του µελισσοκοµικού έτους το ο-
ποίο αφορούν και οι δαπάνες έ-
χουν εξοφληθεί νοµίµως µέχρι 
τις 30 Αυγούστου 2019.

Επιπλέον η απόφαση αναφέρει 
πως για το πρόγραµµα έτους 2019, 
το δικαιολογητικό της περίπτωση ε) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 

Πριμ 18,34 ευρώ ανά κυψέλη 

ση της επένδυσης (ROI) της τεχνο-
λογίας και το αν υπερβαίνει µόνο 
την άµεση αποπληρωµή της. «Για 
να επενδύσουµε σε ορισµένους τύ-
πους ψηφιακής τεχνολογίας, πρέ-
πει να µας βοηθήσουν να την κά-
νουµε πρώτα πιο αποτελεσµατική, 
και µέσω αυτής της αποτελεσµατι-
κότητας θα πληρώνει για τον εαυ-
τό της και άλλο τόσο», προσθέτει ο 
κ. Ρούπερτ.

Εφόσον τώρα βρεθεί κάποια τε-
χνολογία ή προϊόν που µπορεί να 
προσφερθεί στα µέλη του συνεται-
ρισµού, η Growmark απασχολεί πά-
νω από 500 συµβούλους και γεωπό-
νους για να περάσουν τον εξοπλι-
σµό και τη χρήση του στους αγρότες. 

Σηµειώνεται εδώ πως και στη χώ-
ρα µας θεαµατικά αυξάνονται τον τε-
λευταίο καιρό οι start-up εταιρείες 
που υπόσχονται λύσεις γεωργίας α-
κριβείας, ωστόσο έχει γίνει σαφές 
ότι όσο οι αγρότες δεν µπορούν να 
έχουν σαφή εικόνα για την οικο-
νοµικότητα (κόστος-όφελος) της ε-
πένδυσης πριν βάλουν το χέρι στην 
τσέπη, η ιστορία αυτή µένει υπόθε-
ση για πολύ λίγους. Ειδικά, όσον α-
φορά τους µεµωνοµένους αγρότες 
το ρίσκο θεωρείται δυσανάλογο σε 
σχέση µε το θεωρητικό προσδοκώ-
µενο όφελος και φυσικά πάντα ε-
µπόδιο είναι το θέµα εξεύρεσης των 
απαραίτητων κεφαλαίων. 

Οικονοµικότητα
Οι αγρότες θέλουν να έχουν 
σαφή εικόνα για την οικο-
νοµικότητα της επένδυσης, 

πριν µπουν στη διαδικασία να 
αγοράσουν νέα τεχνολογία

Η δηµιουργία 
ειδικού τµήµατος 
δοκιµών λύσεων 
γεωργίας ακριβείας 
από συλλογικά 
σχήµατα µπορεί να 
δώσει ώθηση στην 
ενσωµάτωσή τους.
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Μελέτες
Μία ανάλυση κόστους-οφέλους 
για κάθε αγρότη ξεχωριστά όσον 
αφορά τις νέες τεχνολογίες 
είναι σίγουρα δύσκολη, ωστόσο 
εξοπλισµός που µπορεί να έχει 
ευρεία απήχηση µε καλά 
αποτελέσµατα δύσκολα 
µπορεί να βρεθεί για όλους.
 

 ΚΑΠ
Οι επενδύσεις για νέες 
τεχνολογίες που θα µπορούν 
να έχουν θετικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον θα επιδοτούνται µε 
το µέγιστο ποσοστό του 80% 
στα µέτρα για τις επενδυτικές 
δράσεις της νέας ΚΑΠ.

Εμπόδιο
Ειδικά, όσον αφορά τους 
µεµωνοµένους αγρότες το ρίσκο 
θεωρείται δυσανάλογο σε σχέση 
µε το θεωρητικό προσδοκώµενο 
όφελος και φυσικά εµπόδιο 
πάντα είναι το θέµα εξεύρεσης 
των απαραίτητων κεφαλαίων. 



για το 2019

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ.650

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ.32
Νέα χρηματοδοτική
γραμμή για πράσινες
επενδύσεις
Στις επόµενες εβδοµάδες θα µπο-
ρούν να κατατεθούν αιτήσεις χρη-
µατοδότησης από ενδιαφερόµε-
νους φορείς για τη χρηµατοδό-
τηση έργων σε πράσινες υποδο-
µές, όπως φωτοβολταϊκά πάρκα 
και µονάδες βιοαερίου, µέσω της 
τράπεζας Πειραιώς. Συγκεκριµέ-
να, η τράπεζα ανακοίνωσε πως 
θα συµµετάσχει στο Ταµείο Υ-
ποδοµών (Infrastructure Fund 
of Funds-InfraFoF), το οποίο δη-
µιουργήθηκε από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων µε σκοπό 
να κινητοποιήσει τις ενεπενδύ-
σεις σε υποδοµές συνολικού ύ-
ψους 650 εκατ. ευρώ. Η τράπε-
ζα Πειραιώς είναι η δεύτερη ελ-
ληνική τράπεζα που θα συµµε-
τάσχει στην πρωτοβουλία αυτή, 
µετά την Εθνική Τράπεζα που έ-
κλεισε αντίστοιχη συµφωνία τον 
περασµένο Ιούνιο. 

Το νέο αυτό πρόγραµµα που 
αφορά δανειοδοτήσεις µε ευνο-
ϊκούς όρους συνδυάζει κονδύ-
λια της ΕΕ, εθνικούς πόρους και 

χρηµατοδότηση από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
θα επενδύσει πόρους του προ-
γράµµατος σε νέα έργα καθαρής 
ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς, εγκα-
ταστάσεις βιοαερίου και βιοµά-
ζας και υδροηλεκτρικούς σταθ-
µούς. Επίσης θα εξεταστούν νέες 
επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε δηµό-
σια και ιδιωτικά κτίρια. 

Επαναχρησιµοποίηση 
παρατηµένων εγκαταστάσεων

Επιπλέον, η νέα πρωτοβου-
λία θα κινητοποιήσει επενδύ-
σεις που αναµένεται να έχουν 
σηµαντικό αντίκτυπο στην κοι-
νωνικοοικονοµική ανάπτυξη, ό-
πως βιοµηχανικά και βιοτεχνι-
κά πάρκα, εγκαταστάσεις για εκ-
παιδευτική ή πολιτιστική χρήση, 
κατασκευή, επέκταση, αναβάθ-
µιση ή ανακαίνιση ξενοδοχεί-
ων και άλλων τουριστικών κα-
ταλυµάτων και εγκαταστάσεων 
(π.χ. ιαµατικές πηγές, µαρίνες, 
συνεδριακοί χώροι).

Άλλα έργα αναµένεται να συµ-
βάλλουν στην επαναχρησιµο-
ποίηση εγκαταλειµµένων εγκα-
ταστάσεων για εµπορική και ε-
πιχειρηµατική χρήση. 

Αρχικά, η Τράπεζα Πειραιώς 
θα χρησιµοποιήσει 32 εκατ. ευρώ 
από το νέο Ταµείο για να στηρί-
ξει επενδύσεις σε έργα που θα υ-
λοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα.

Μέχρι τις 4 Νοεµβρίου   
η αξιολόγηση για τις
Μικρές Εκµεταλλεύσεις 

Ο έλεγχος των αιτήσεων για το 
Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων» θα ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 4 Νοεµβρίου µε στόχο η 
πληρωµή της πρώτης δόσης του 
ποσού (70% του συνολικού) να 
πραγµατοποιηθεί εντός του 2019, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Υπενθυµίζεται πως την περασµένη 
εβδοµάδα δόθηκαν οι σχετικές 
οδηγίες προς τους αξιολογητές. 

Ακόµα 3 µήνες αιτήσεις 
στον Αναπτυξιακό νόµο
Το υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η 
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων 
λήγει στις 29 Νοεµβρίου 2019, 
λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος 
που εκδηλώνεται στο καθεστώς  
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» που 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων και 
στον εν λόγω κύκλο πρόκειται να 
διατεθούν 350 εκατ. ευρώ.

της αριθµ. 938/81027/26-7-2017 
κοινής απόφασης του υπουργού 
και του αναπληρωτή υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
όπως ισχύει (Βεβαίωση εγγραφής 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκµεταλλεύσεων), µπορεί να 
κατατεθεί συµπληρωµατικά µέχρι 
30 Αυγούστου 2019, εφόσον από 
τα στοιχεία προκύπτει ότι ο ενδια-
φερόµενος ήταν επαγγελµατίας α-
γρότης κατά το χρονικό διάστηµα 
υλοποίησης της δράσης.

Είδος επενδύσεων
 Οι επενδύσεις αφορούν 
αιολικά πάρκα, φωτο-
βολταϊκούς σταθµούς, 

εγκαταστάσεις βιοαερίου 
και βιοµάζας και υδροηλε-

κτρικούς σταθµούς
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 
θα παραµείνει ανοιχτή η 
πλατφόρµα αιτήσεων για 
το καθεστώς «Πολύ Μικρή 
Επιχειρηµατικότητα» του 
Αναπτυξιακού Νόµου. 
Παράλληλα έως τις 29 
Νοεµβρίου γίνονται αιτήσεις 
στο καθεστώς «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα».

 
Μεταποίηση
Ανοιχτές είναι οι 
προσκλήσεις για αίτηση στο 
Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, 
εµπορία και ανάπτυξη µε 
τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήµατος I, γεωργικό 
προϊόν» σε Θεσσαλία, 
Κεντρική Μακεδονία, 
Αττική. Στη Θεσσαλία οι 
αιτήσεις θα παραµείνουν 
ανοιχτές έως τις 15 
Νοεµβρίου, στην Αττική έως 
τις 22 του ίδιου µήνα και 
στην Κεντρική Μακεδονία 
µέχρι τις 19 ∆εκεµβρίου. 
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Βελτιώνει τους 
όρους κάλυψης 
αγροτικών οχημάτων 
η Interamerican  
Βελτιωτικές αλλαγές για την κάλυψη των αγροτι-
κών οχηµάτων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα σύγχρο-
να χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης κατηγορίας 
πελατών, πραγµατοποίησε η Interamerican, συνε-
χίζοντας τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των 
παρεχοµένων ασφαλιστικών λύσεων και των τιµο-
λογίων στον κλάδο ασφάλισης Ι.Χ.Φ. οχηµάτων και 
για τους αγρότες.
Συγκεκριµένα, το ασφαλιστικό πρόγραµµα «Agro 
Classic» αντικαθίσταται από δύο νέα προγράµµατα 

που, πλέον, περιλαµβάνουν τις καλύψεις:
 «Αgro Classic»: αστική ευθύνη προς τρίτους για 

σωµατικές βλάβες, αστική ευθύνη προς τρίτους για 
υλικές ζηµιές, υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχη-
µα, πλήρη οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων και 
ακόµη, ιατρικές συµβουλές µέσω της Γραµµής 1010 
της Interamerican.
 «Agro Classic Plus»: επιπλέον των ανωτέρω καλύ-

ψεων, το «Agro Classic Plus» περιλαµβάνει και την 
κάλυψη της νοµικής προστασίας.

Επαναπροσαρµογή τιµολογίων
Ακόµη, η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµο-
γή τιµολογίου αστικής ευθύνης, τόσο στα υφιστά-
µενα προγράµµατα «Αgro Basic», «Agro Extra» και 
«Agro Total» όσο και στα νέα προγράµµατα «Agro 
Classic» και «Agro Classic Plus». Το τιµολόγιο ό-
λων των προγραµµάτων γίνεται περισσότερο παρα-
µετρικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε πολλές κα-
τηγορίες κινδύνων.
Ευρύτερα στην ασφάλιση του αγροτικού τοµέα, η 
Interamerican παρέχει στον αγρότη και σε κάθε ε-
πιχειρηµατία αγροτικών δραστηριοτήτων τη δυνατό-
τητα επιλογής και σύνθεσης ασφαλιστικής προστα-
σίας για υποδοµές (ακίνητα, εγκαταστάσεις θερµο-
κηπίων, εξοπλισµό), µηχανήµατα, φυτική παραγω-
γή υπαίθρια και εντός θερµοκηπίου, µεταφορά προ-
ϊόντων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Επιπροσθέ-
τως, η εταιρεία διαθέτει στην αγορά και πρόγραµµα 
ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Επέκταση του µεριδίου αγοράς µε νέα προ-
ϊόντα και ένα διαφορετικό προφίλ για κά-
θε µία από τις εταιρείες Case και Steyr είναι 
οι στόχοι του οµίλου CNH Industrial, που έ-
χουν µπει ήδη στην ατζέντα για την τετραε-
τία 2020-2024, µε την ονοµασία Transform 
2 Win. Για την ολοκληρωτική «µεταµόρφω-
ση», που αποζητά η εταιρεία, έχει προβλε-

φθεί µια σηµαντική επένδυση στην ανάπτυ-
ξη προϊόντων, αλλά και δαπάνες ύψους 5,6 
δις δολαρίων στην έρευνα και την ανάπτυξη 
για προϊόντα του γεωργικού κλάδου. 

Ο πρόεδρος του γεωργικού κλάδου του ο-
µίλου CNH, Derek Neilson, σε ανακοίνωσή 
του στο συνέδριο New York Stock Exchange, 
δήλωσε πως µέρος του πλάνου του οµίλου 
αποτελεί και ο στόχος για αύξηση των κα-
θαρών πωλήσεων κατά 30% µέχρι το 2024, 
µε καθαρά κέρδη 16 δις δολάρια. 

Γενναίο rebranding 
αποφάσισε η CNH  
για τα τρακτέρ της  
Από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο όμιλος 
ανακοίνωσε τη στρατηγική του για την τετραετία 
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Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως οι εταιρείες 
Case IH και Steyr θα «ξανασυστηθούν» ως 
πρίµιουµ εταιρείες και ότι αυτό θα γίνει ά-
µεσα, µε αυξηµένη διαφοροποίηση στα µο-
ντέλα που θα διαθέτει η καθεµιά προς την 
ευρωπαϊκή αγορά. «Έχουµε επενδύσει ση-
µαντικά στην Steyr, εξελίσσοντάς την σε ε-
ταιρεία µε τεχνολογίες αιχµής που ενσω-
µατώνονται στα τρακτέρ της. Σηµειωτέον ο-
τι είµαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες µε πρίµι-
ουµ κατασκευαστές παρελκόµενων που θα 
προάγουν τη µάρκα», δήλωσε ο κ. Neilson. 

Σύµφωνα µε όσα µεταφέρει η ιστοσελίδα 
Profi.uk, από εκείνα που ειπώθηκαν στο συ-
νέδριο New York Stock Exchange, ένα µεγά-
λο µέρος των δαπανών του οµίλου προορί-

ζεται για την κατασκευή µιας νέας γκάµας 
τρακτέρ κάτω των 100 ίππων, που θα είναι 
έτοιµη ενδεχοµένως τον επόµενο χρόνο, 
µε τον όµιλο να έχει στόχο την κατασκευή 
100.000 µονάδων το χρόνο. 

∆ιπλάσιες λύσεις γεωργίας ακριβείας
Σηµαντικά νέα έφερε επίσης ο όµιλος και 

όσον αφορά τα τρακτέρ µε φυσικό αέριο και 
άλλου είδους φιλικά καύσιµα, καθώς είναι 
σχεδόν έτοιµος να παράξει τα νέας γενιάς 
τρακτέρ που θα εκλύουν µηδενικούς ρύπους 
και θα καταναλώνουν ελάχιστα.

Στον κλάδο των µηχανηµάτων συγκοµι-
δής βρίσκονται σε εξέλιξη οι νέες περιστρο-
φικές θεριζοαλωνιστικές µε βελτιωµένες δυ-
νατότητες στις κεφαλές τους, αλλά και τα ρο-
µποτικά συστήµατα που δε θα µπορούσαν 
να λείπουν από το «µενού». 

«Μέχρι το 2024 ο αριθµός των µηχανηµάτων 
που προσφέρουν λύσεις γεωργίας ακριβείας 
θα διπλασιαστούν και το σύστηµα AgXtend 
κατά των ζιζανίων θα επεκταθεί το επόµενο 
έτος. Η ηλεκτροκίνηση και η αυτόνοµη οδή-
γηση είναι καθοδόν», τόνισε ο διευθύνων 
σύµβουλος της CNH, Hubertus Mühlhäuser.

∆ιαφοροποίηση
Ο όµιλος CNH φιλοδοξεί να κάνει 

τις φίρµες Case IH και Steyr έντονα 
διαφορετικές όσον αφορά τα προϊό-
ντα που θα διαθέτουν στην Ευρώπη

Με σήμα Lemken 
οι διανομείς Sulky 
Η Nicola Lemken και o διευθύνοντας σύµβουλος της Sulky, 
Julien Burel έδωσαν τα χέρια, και έτσι, από το Νοέµβριο, η 
εταιρεία αγροτικών µηχανηµάτων Lemken θα επεκτείνει 
το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της προσφέροντας τώ-
ρα τους διανοµείς της Sulky στα δικά της µπλε χρώµατα.
«Είµαστε πολύ χαρούµενοι για αυτή τη συνεργασία καθώς 
και πεπεισµένοι ότι θα µας επιτρέψει να υποστηρίξουµε α-
κόµη καλύτερα τους πελάτες µας», σχολίασε το µέλος του 
∆Σ της οµώνυµης εταιρείας Nicola Lemken, για τη νέα αυ-
τή συνεργασία.

Η γκάµα των µπλε µηχανηµάτων αποτελείται από τρεις 
σειρές µε συνολικά πέντε µοντέλα, τα οποία θα αναλά-
βουν να διανέµουν οι αντιπρόσωποι της Lemken σε Αυ-
στρία, Λευκορωσία, Γερµανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ελβε-
τία και Ηνωµένο Βασίλειο. Όλες οι σειρές των διανοµέ-
νων -Spica, Tauri και Polaris- θα έρχονται µε δεξαµενές 
χωρητικότητας από 900 έως 4000 λίτρα και µε µια σειρά 
από συστήµατα ελέγχου.
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Τα καλά λόγια 
κρύβουν κακία

 ∆ιαχρονικό: Αυτός που σου 
λέει τα ελαττώµατά σου, δεν είναι 
απαραίτητα ο εχθρός σου. Αυτός 
που σε κολακεύει συνέχεια δεν 
είναι απαραίτητα φίλος σου. 
Κινέζικη σοφία. 

 Κανναβοµανία: Τοίχος 
φτιαγµένος από βιοµηχανική 
κάνναβη και ασβέστη, ανανεώσιµος 
και βιώσιµος. Βρίσκεται 4 ώρες 
υπό 650οC στη µία πλευρά και στην 
άλλη του πλευρά είναι 2oC χωρίς 
να αναφλέγεται. Έχει 100 χρόνια 
ζωής και δυνατότητα 
κοµποστοποίησης. Κ. Τσίγκανος. 
Sporimedia. facebook, 6/8/2019. 
(σσ. Μια περίεργη «µόδα» για την 
κάνναβη και τα προϊόντα της έχει 
κυριεύσει πολλούς στην Ελλάδα. 
Μοιάζει να είναι µια καινούργια 

«µόδα» που 
πάντα καταλήγει 
εις βάρος των 
αγροτών.)

 Κολοκύθα: 
Στη Νέα 
Μηχανιώνα 
η µεγαλύτερη 

κολοκύθα της Ελλάδας µε βάρος 
658 κιλά (1024 OTT). Ο Π. 
Λυρίτσας έχει αναπτύξει έναν 
ειδικό σπόρο κολοκύθας από την 
ποικιλία atlantic giant. Η 
καλλιέργεια διήρκεσε πέντε µήνες. 
Στους δύο µήνες από την βλάστηση 
του φυτού έγινε η επικονίαση του 
άνθους κολοκύθας και στη 
συνέχεια τον έκλεισε για να µην 
διασταυρωθεί µε ξένη γύρη. Η 
ανάπτυξη ολοκληρώθηκε σε 87 
ηµέρες, ενώ την περίοδο αυτή το 
φυτό χρειάζεται 700 λίτρα νερό 
την ηµέρα. life-events.gr, 1/9/2019.

 Υγειές έδαφος: Ο FAO λέει 
ότι οι αγρότες προσφέρουν σε όλον 
τον πλανήτη και σε όλους τους 
ανθρώπους υγιές έδαφος, το οποίο 
είναι: Η βάση για υγιή παραγωγή 
τροφίµων, η φιλοξενία του 25% της 
βιοποικιλότητας του πλανήτη, ο 
παράγων για να αντισταθούµε στην 
κλιµατική αλλαγή, σηµαντικό για την 
διατροφική αυτάρκεια και η 
αποθήκη και το φιλτράρισµα του 
πόσιµου νερού. Food & Agriculture 
Organization (FAO). 

                 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ένα προηγµένο τεχνολογικό σύστη-
µα ανίχνευσης της νοθείας και των ε-
πιµολύνσεων στην αλυσίδα παραγω-
γής τροφίµων, καθώς και µια επιχείρη-
ση που παρασκευάζει ζυµωµένα φυτι-
κά τρόφιµα από άλλες γαστρονοµικές 
κουλτούρες, χρησιµοποιώντας ελληνι-
κές οργανικές πρώτες ύλες, είναι οι νι-
κητές του διαγωνισµού του «ΕΙΤ Food», 
που διεξήχθη το απόγευµα της περα-
σµένης ∆ευτέρας 9 Σεπτεµβρίου στο 
πλαίσιο της 84ης ∆ΕΘ και επιβραβεύ-
ονται µε συνολικά 15.000 ευρώ.

Το µεγάλο έπαθλο, αυτό των 10.000 
ευρώ του διαγωνισµού, το κέρδισε η 
«Photostick Analytics» ένας τεχνο-
βλαστός του ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος που 
ευελπιστεί να φέρει στην αγορά ένα 
νέο τεχνολογικό σύστηµα, το οποίο 
-όπως είπε στην Agrenda, η Ελένη 
Μακαρόνα, συν-ιδρύτρια της start 
up-  µπορεί εύκολα, γρήγορα, πολύ 
πιο οικονοµικά και κυρίως αξιόπιστα 
να εντοπίζει κρούσµατα νοθείας και 
επιµολύνσεων στα τρόφιµα.

 Σε πρώτη φάση η Photostick Analytics 
έχει εστιάσει τον εµπορικό στόχο της 

στον τοµέα της γαλακτοβιοµηχανίας, 
αλλά η εφαρµογή µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί και σε άλλα τρόφιµα, αρ-
κεί να είναι σε υγρή µορφή.

Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νανοεπι-
στήµης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕ-
ΦΕ ∆ηµόκριτος η συνοµιλήτριά µας -λί-
γα λεπτά µετά την ανακήρυξη της πρω-
τιάς για τη Photostick Analytics- µας ε-
ξηγεί πως πρόκειται για µια συσκευή 
που αποτελείται από ένα hardware και 
ένα software και επιτρέπει, µέσω φωτο-
νικών ψηφίδων την ανίχνευση προϊό-
ντων νοθείας και διαφόρων µολυσµα-
τικών παραγόντων, ανάλογα τη στό-
χευση (σ. σ. µυκοτοξίνες, αλλεργιογό-
να κ.λπ.,) που θα επιλεγεί κάθε φορά 
από τον ενδιαφερόµενο, σε οποιοδή-

ποτε στάδιο της αλυσίδας, από το ση-
µείο συλλογής, µέχρι και µέσα στο ερ-
γοστάσιο. Εξηγεί δε, παίρνοντας το πα-
ράδειγµα του γάλακτος πως «µια γα-
λακτοβιοµηχανία, µπορεί να υποδε-
καπλασιάσει το κόστος των ελέγχων 
της σε σχέση µε αυτό που της στοιχίζει 
σήµερα, µε τις ψηφίδες µιας χρήσης».

Η κα. Μακαρόνα είπε πως βρίσκεται 
γνωρίζεται ότι οι γαλακτοβιοµηχανίες 
το περιµένουν και εκτός από την ελλη-
νική αγορά, υπάρχουν και άλλες πά-
νω από 3.000 βιοµηχανίες του κλάδου 
στην Ευρώπη, και όσον αφορά τη χρη-
µατοδότηση πρόσθεσε ότι για να στη-
θεί η επιχείρηση απαιτούνται περίπου 
450.000 ευρώ και άλλα περίπου 1-1,5 
εκατ. ευρώ, σε δεύτερο στάδιο.

Φωτονικές ψηφίδες
που εντοπίζουν τη νοθεία 
στο γάλα ψάχνουν επενδυτικά 
κεφάλαια Το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό του 

«ΕΙΤ Food» απέσπασε η «Photostick 
Analytics» στην 84η ΔΕΘ

Ο Σταύρος Καραγιλάνης ιδρυτής 
της εταιρείας «Peace by Peas».

Αµιγώς εξαγωγική προσδοκά να γίνει η νεοφυής 
εταιρεία φυτικών προϊόντων ζύµωσης «Peace by Peas»

Έτερος θριαµβευτής του διαγωνισµού της ΕΙΤ Foods, η startup «Peace by 
Peas», η οποία, όπως µας είπε ο ιδρυτής της Σταύρος Καραγιλάνης 
παράγει προϊόντα ζύµωσης µε φυτικές πρώτες ύλες. «Πρόκειται για vegan 
προϊόντα. Παίρνουµε τεχνικές ζύµωσης από κουλτούρες όλου του κόσµου 
και παράγουµε προϊόντα µε ελληνική πρώτη ύλη, αντί για εκείνη που 
χρησιµοποιούν εκεί, τα οποία επεξεργαζόµαστε περαιτέρω αξιοποιώντας 
ελληνικά βότανα και µπαχαρικά και φτιάχνουµε έτοιµα προς µαγείρεµα ή 
και απευθείας κατανάλωση τρόφιµα», εξήγησε ο κ. Καραγιλάνης. «Σε 
πρώτη φάση απευθυνοµαστε σε εστιατόρια, χώρους εστίασης και βιολογικά 
καταστήµατα, ενώ στη συνέχεια θα στοχεύσουµε και σε super market και 
e-shop, µε την προσδοκία το 80% των πωλήσεών µας να προέρχεται από 
αγορές του εξωτερικού», τόνισε ο συνοµιλητής µας.

Anuga
Η Peace 

by Peas θα 
παρουσιαστεί 
στο Next Food 

Generation 
της Anuga 

Επιτυχία
Ο δρόµος για 
να γίνει το 
Photostick 
Analytics 
εµπορική 

επιτυχία είναι 
ακόµα µακρύς

Επένδυση
Για να στηθεί 
η επιχείρηση 
απαιτούνται 

σε πρώτη 
φάση περίπου 
450.000 ευρώ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Αυγά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
αλλά και γάλα, όλα τους παραγµέ-
να µε βιολογικό τρόπο, έχουν βρε-
θεί τον τελευταίο µήνα στο καλάθι 
του 80% των Ελλήνων καταναλωτών, 
γεγονός που µαρτυρά πως τα βιο-
λογικά προϊόντα φαίνεται ότι κερ-
δίζουν τις προτιµήσεις ολοένα και 
περισσότερων πολιτών. 

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευ-
νας της Nielsen που δείχνουν πως 
τον τελευταίο µήνα 8 στους 10 Έλ-
ληνες µε τις προαναφερθείσες κα-
τηγορίες τροφίµων να κατέχουν κυ-
ρίαρχη θέση στην επιλογή των κα-
ταναλωτών, ενώ αξιοσηµείωτη δυ-
ναµική παρουσιάζουν κατηγορίες 
όπως τα δηµητριακά, οι χυµοί, το 
γιαούρτι και τα όσπρια. Επίσης, α-
πό ανάλυση προκύπτει ότι µελλο-
ντικά σε κατηγορίες όπως είναι το 
ψωµί, οι φρυγανιές και τα κράκερς 
θα αυξηθεί η πρόθεση για αγορά βι-
ολογικών προϊόντων.

Με βάση τα ποιοτικά στοιχεία της 
έρευνας της Νielsen, ανάµεσα σε 
1.200 άτοµα ηλικίας άνω των 18 ε-
τών, καταγράφεται µια τάση σταθε-
ρής ανόδου των προϊόντων αυτών 
στην ελληνική αγορά. Το κερδισµένο 
έδαφος των βιολογικών προϊόντων 
συνδέεται µε θέµατα υγιεινής διατρο-
φής και υγείας, λόγοι που προβλη-
µατίζουν το 45% των ερωτηθέντων.

Αναφορικά µε τα κανάλια αγο-
ράς, το οργανωµένο λιανεµπόριο 
διατηρεί δεσπόζουσα θέση (72%) 
όταν πρόκειται για αγορά βιολογι-
κών προϊόντων και ιδιαίτερα στην 
κατηγορία των δηµητριακών. Φαί-
νεται όµως ότι τα εξειδικευµένα κα-
ταστήµατα επίσης καταλαµβάνουν 
µια αρκετά σηµαντική θέση (44%) 
όταν πρόκειται για την επιλογή βι-
ολογικών προϊόντων.

Η έρευνα της Nielsen αποκαλύπτει 

επίσης ότι τα βιολογικά προϊόντα 
ήρθαν και θα µείνουν στη ζωή του 
Έλληνα καταναλωτή, αφού αποκά-
λυψε πως 6 στους 10 Έλληνες ακο-
λουθούν κάποια συγκεκριµένη δί-
αιτα, µε το εν λόγω ποσοστό να έχει 
αυξηθεί, σε σχέση µε το 2016, κατά 
10 ποσοστιαίες µονάδες.  

Σηµαντική αύξηση σε σχέση µε 
το 2016 παρατηρείται επίσης στο 
ποσοστό των Ελλήνων (39%) που α-
ναφέρουν ότι οι ίδιοι είτε κάποιος 
άλλος στο νοικοκυριό έχει κάποια 
ευαισθησία, αλλεργία ή δυσανεξία 
σε ένα ή και περισσότερα συστατι-
κά τροφών. Σηµειωτέων, λακτόζη 
και γλουτένη είναι τα συστατικά ε-
κείνα που αναφέρονται συχνότερα 
ότι δηµιουργούν δυσανεξία και κά-
ποια ευαισθησία.

Το 80% των Ελλήνων
καταναλωτών βάζει πιο συχνά
στο καλάθι προϊόντα βιολογικά

Εργαλεία που κάνουν την παραγωγή 
εύκολη και τρόφιμα υψηλής ποιότητας 

Στο διαγωνισµό ΕΙΤ Food, συµµε-
τείχαν ως φιναλίστ άλλες οκτώ ελ-
ληνικές startup του αγροδιατροφι-
κού τοµέα, µε την αυλαία να ανοί-
γει η νεοφυής εταιρεία «Inagros», 
που έχει δηµιουργήσει ένα τεχνο-
λογικό εργαλείο βελτιστοποίησης 
της παραγωγικότητας των καλλι-
εργειών και µείωσης του υδατικού 
λιπάσµατος και της κατανάλωσης 
ενέργειας, µε χρήση αισθητήρων 
υψηλής τεχνολογίας. Στη συνέ-
χεια ακολούθησαν οι παρουσιά-
σεις των εξής νεοφυών:

Istmos: Πρόκειται για µια startup 
από την Αθήνα, που έχει φτιάξει 
µια συσκευή για την εξασφάλι-
ση της ποιότητας και της αυθε-
ντικότητας στην αλυσίδα εφοδι-
ασµού, χρησιµοποιώντας τεχνο-
λογίες IoT, αλλά και Blockchain. 

Beenotes plus pc: Πρόκειται για 
µια εφαρµογή Smart-Phone που βα-
σίζεται σε φωνή και είναι ενσωµα-
τωµένη σε µια πλατφόρµα Webcast 
Database και Platform Support (DSS) 
για τους µελισσοκόµους. Συνδυά-
ζει αυτόµατη καταγραφή δεδοµέ-
νων και την ανάλυση και µπορεί 
να βοηθήσει τον µελισσοκόµο να 
γίνει πιο αποτελεσµατικός. 

Oliveex: Το σύστηµα εξασφαλί-
ζει τις καλύτερες συνθήκες αποθή-
κευσης σε ζυµωµένα τρόφιµα, ό-
πως ελιές και τυρί µε αποµακρυ-
σµένη παρακολούθηση σε πραγ-
µατικό χρόνο και καθηµερινές προ-
τάσεις για τις ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν για µια βέλτιστη διαδι-
κασία αποθήκευσης. 

Chloe irrigation systems: ∆ί-
νει τη δυνατότητα στον παραγω-
γό να αυτοµατοποιήσει άρδευση 
και να παρακολουθεί τις καλλιέρ-
γειες από απόσταση. 

Coffeco: Αξιοποιεί τα υπολείµ-
µατα του καφέ, στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονοµίας.

Urban Poultry Farming p.c: Α-
ναπτύσσει την αστική πτηνοτροφία. 
Ο ενδιαφερόµενος παραγγέλνει 
την εκτροφή ενός βιολογικού κο-
τόπουλου µε το σιτηρέσιο που επι-
θυµεί και η startup αναλαµβάνει να 
το µεγαλώσει για λογαριασµό του. 

Airbots: Αντιµετωπίζει τις ανά-
γκες της επιθεώρησης των καλλι-
εργειών, της έγκαιρης ανίχνευσης 
και της θεραπείας των ασθενειών 
των φυτών µε χρήση drones, µε 
ταχύτητες 8 φορές ταχύτερες από 
τις υπάρχουσες λύσεις. 

Η νέα µπύρα 
ΝΥΜΦΗ µάγεψε 
τους επισκέπτες 
της 84ης ∆ΕΘ
Τη δική της µπύρα, τη 
ΝΥΜΦΗ απέκτησε η 
84η ∆ΕΘ, µια 
ξεχωριστή µπύρα που 
παράγεται στη 
Θεσσαλονίκη από 
100% µακεδονικό 
κριθάρι και διανέµεται 
στη Βόρειο Ελλάδα. Η 
κυκλοφορία της 
µπύρας γιορτάστηκε 
τον Ιούνιο, στην πόλη, 
µε πλήθος κόσµου στο 
παλιό λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης. Με 
τόσο έντονους 
δεσµούς µε την πόλη, 
δε θα µπορούσε να 
λείπει από την ετήσια 
γιορτή καινοτοµίας, 
επιχειρηµατικότητας 
και πολιτισµού της 
∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης.

Το οργανωµένο λιανεµπόριο διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση στα βιολογικά.

Φιναλίστ
Στον διαγωνισµό 

συµµετείχαν ως finalist 
άλλες οκτώ ελληνικές 
startup του αγροδια-

τροφικού τοµέα 

ΣΤΟ  ΕΙΤ FOOD 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

INDUSTRYDISRUPTORS
-GAME CHANGERS

 50  ΕΤΑΙΡΟΙ 

13 ΧΩΡΩΝ
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Φάρμα Δαλαμήτρα

Σε δυο μήνες 
ξεφεύγεις από
τη βιομηχανία
Με όχημα τη νεότητα και 70 αγελάδες, η οικογένεια 
Δαλαμήτρα ξεκίνησε να μεταποιεί το δικό της γάλα

Μετάβαση 
Σε γενικές γραµµές 
η Μαρία ∆αλαµήτρα 
περιγράφει τη µετά-
βαση από την παρά-

δοση του γάλακτος σε 
βιοµηχανίες προς την 
παρασκευή των δικών 
της προϊόντων, ως µια 

απλή διαδικασία
Η εταιρεία παράγει 
αξιοποιώντας παραδοσιακές 
συνταγές, γιαούρτι κανονικό, 
στραγγιστό αλλά και µε λίγα 
λιπαρά καθώς και φρέσκο 
γάλα και κρέµα βανίλιας.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η κατάσταση στον τοµέα της 
γαλακτοβιοµηχανίας αποτέ-
λεσε σηµείο καµπής για µια 
γαλακτοκοµική µονάδα στους 
πρόποδες του Ολύµπου, η οποία 
εδώ και δυο µήνες, νοικιάζοντας ένα 
παρασκευαστήριο, ξεκίνησε να µεταποιεί 
το γάλα που παράγει.

Η Φάρµα ∆αλαµήτρα είναι µία αγελαδο-
τροφική µονάδα παραγωγής γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων, που βρίσκεται στους πρό-
ποδες του Ολύµπου, στην Καρίτσα Πιερίας.

Η τετραµελής οικογένεια ∆αλαµήτρα, δι-
αθέτει 70 αρµεγόµενες αγελάδες, µε άµε-
σο στόχο την αύξησή τους, σε συνάρτηση 
πάντα µε την αυξανόµενη ζήτηση των προ-
ϊόντων της από την αγορά. 

Ο µέσος όρος της παραγωγής γάλακτος 
της φάρµας ανά ηµέρα είναι 1.500 κιλά, 
µε το συνολικό ζωικό κεφάλαιο να ανέρ-
χεται στις 200 αγελάδες, µε εκτίµηση αύ-
ξησής του στις 250 αγελάδες.

Μάλιστα µέχρι πολύ πρόσφα-
τα παρέδιδε το γάλα τους σε 
µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία. 
Σήµερα, µας λέει η 27χρο-
νη Μαρία ∆αλαµήτρα, η τι-
µή του γάλακτος, στα 32 λε-

πτά το κιλό, έχει πέσει σε αρ-
κετές περιπτώσεις κάτω από το 

κόστος παραγωγής του προϊόντος. 
«Ήταν καιρός να πάµε ένα βήµα παραπέρα. 
Η απόφαση ήταν όλης της οικογένειας» δη-
λώνει η ίδια στην εφηµερίδα Agrenda. 

Η Μαρία όπως και ο αδελφός της, ο Θοδω-
ρής είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας 
νέας γενιάς που «επιστρέφει» µε καινούρ-
γιους όρους στο κοµµάτι της αγροδιατροφής, 
ενσωµατώνοντας τεχνικές και µεθοδολογί-
ες που ανταποκρίνονται στις σηµερινές επι-
ταγές της αγοράς και των καταναλωτών. «Ε-
γώ και ο αδερφός µου, ως τρίτη γενιά κτη-
νοτρόφων, κάναµε µια απόλυτα συνειδητή 
επιλογή, να εργαστούµε στον τόπο µας για 
µια καλύτερη ποιότητα ζωής και να µην τα 
εγκαταλείψουµε ακολουθώντας το δρόµο 
προς το εξωτερικό», δηλώνει στην Agrenda. 

H Φάρµα ∆αλαµήτρα είναι µία αγελαδοτροφική µονάδα παραγωγής γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, που βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύµπου, στην Καρίτσα Πιερίας. Η Μαρία 
και ο αδερφός της Θοδωρής είναι η τρίτη γενιά που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση.

Μαρία ∆αλαµήτρα
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Η ιστορία της οικογένειας ∆αλαµή-
τρα στην παραγωγή γάλακτος άρ-
χισε το 1967, όταν ο παππούς Θε-
όδωρος ∆αλαµήτρας ξεκίνησε την 
εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαρα-
γωγής µε µόλις επτά αγελάδες, σε 
µια αποθήκη παρακείµενη της οι-
κίας του στην Καρίτσα. Φρόντισε α-
πό την αρχή να τους εξασφαλίσει 
τις καταλληλότερες συνθήκες στα-
βλισµού και, όταν το 1986 ξεκίνησε 
ως «ο γαλατάς της γειτονιάς», δια-
κρίθηκε γρήγορα για την ποιότητα 
του γάλακτος. Έµεινε δραστήριος 
ως το 1997, όταν η επιχείρηση πέ-
ρασε στα χέρια του γιου του. 

Με αγάπη και µεράκι για την αγε-
λαδοτροφία, ο Γεώργιος ∆αλαµήτρας 
εκσυγχρόνισε την παραγωγή γάλα-
κτος, δηµιουργώντας σε νέα τοπο-
θεσία σταβλικές εγκαταστάσεις ευ-
ρωπαϊκών προδιαγραφών και αυ-
ξάνοντας το ζωικό του κεφάλαιο.

Σήµερα η Μαρία, συνεχίζοντας την 
οικογενειακή παράδοση µαζί µε τον 
αδερφό της, ως τρίτη γενιά, επιµέ-
νει σε αυτό που έµαθε από τον παπ-
πού της. «Να διατηρήσουµε ζωντα-
νή τη συναισθηµατική, γευστική και 

ποιοτική κληρονοµιά των γαλακτο-
κοµικών προϊόντων µας» µας λέει.

«Αντλώντας έµπνευση από παρα-
δοσιακές ελληνικές φορεσιές για τις 
συσκευασίες µας, αναδεικνύουµε 
στοιχεία του ανεκτίµητου λαογρα-
φικού µας πλούτου, συνδέοντας 
την παράδοση µε τη γνώση και το 
µεράκι. Την ίδια αγάπη και αφοσί-
ωση επιδεικνύουµε και στην παρα-
σκευή των προϊόντων µας, µε σύγ-
χρονα µέσα που ακολουθούν τα αυ-
στηρότερα πρότυπα υγιεινής, αλλά 
πάντοτε πιστοί στη βλάχικη κληρονο-
µιά µας και τις συνταγές του παππού 
και της γιαγιάς που µεταφέρθηκαν 
σ’ εµάς από γενιά σε γενιά» εξηγεί.

Ας σηµειωθεί πως η εταιρεία πα-
ράγει γιαούρτι κανονικό, στραγγιστό 
και µε λίγα λιπαρά, γάλα και κρέµα 
βανίλιας. Στους άµεσους στόχους 
της επιχείρησης βρίσκεται η σταθε-
ροποίηση των πωλήσεων στην Πιε-
ρία. «Πρέπει να σταθεροποιήσουµε 
τις πωλήσεις στον νοµό, να σιγου-
ρευτούµε ότι έχουµε γερά θεµέλια 
και µετά να συνεχίσουµε στην επέ-
κταση της παρουσίας µας και σε άλ-
λες περιοχές» εξηγεί η ίδια.

Πιστή στη βλάχικη κληρονομιά και τις 
συνταγές του παππού και της γιαγιάς 

ΤΟ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙ

Η Καρίτσα είναι ένα ιστορικό βλαχοχώρι, 
οι κάτοικοι του οποίου υπεράσπισαν ήδη από 
τον 19ο αιώνα την ελληνική τους ταυτότητα. 

https://dalamitrasfarm.gr/
τηλ. +30 6937 105070

JTI Ελλάδας 
Αλλαγή ηγεσίας 
Από την 1η Σεπτεµβρίου 2019 στην 
JTI Ελλάδας, νέος πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος αναλαµβάνει 
ο Βίκτωρ Κρέσπο (Victor Crespo) 
έχοντας, µε βάση την Αθήνα, την 
ευθύνη επίσης των αγορών της 
Κύπρου και της Μάλτας.

Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς
Ανέλαβε 
καθήκοντα 
το νέο Δ.Σ. 
Τα καθήκοντά του ανέλαβε, µετά τη 
δηµοσίευση της σχετικής απόφασης 
του υπουργείου Οικονοµικών, στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
στις 5 Σεπτεµβρίου 2019, το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.Το επταµελές ∆.Σ. 
της Επιτροπής διαµορφώνεται υπό 
την προεδρία της Βασιλικής 
Λαζαράκου, µε α’ αντιπρόεδρο τον 
Νικόλαο Κονταρούδη. 

Alibaba
Αποχωρεί 
από το τιμόνι 
ο ιδρυτής της
Το τέλος µίας εποχής και την έναρξη 
µίας νέας για τoν κινεζικό κολοσσό 
ηλεκτρονικού εµπορίου Alibaba, 
που κλείνει την 20η της επέτειο 
σηµατοδοτεί η αποχώρηση του 
ιδρυτής της Τζακ Μα, από την 
εκτελεστική προεδρία της. Ανήµερα 
των 55ων γενεθλίων ανακοίνωσε 
την αποχώρησή του από την 
αυτοκρατορία που έφτιαξε µε τα 
ίδια του τα χέρια και που σήµερα 
αποτιµάται στα 460 δισ. δολάρια. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οικογενειακή 
υπόθεση

Στη µονάδα απασχολού-
νται αποκλειστικά τα 

τέσσερα µέλη της οικογέ-
νειας ∆αλαµήτρα

ΚΑΡΙΤΣΑ
ΠΙΕΡΙΑ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr 

Μια ευνοϊκή χρονιά για την εκ νέου προσέγ-
γιση της αντιµετώπισης που τυγχάνει το ελ-
ληνικό ελαιόλαδο από παραγωγούς και αγο-
ρά είναι η φετινή, αφού η µέχρι τώρα πορεία 
των ελαιώνων ανά τη χώρα, προϊδεάζει για 
µεγάλες ποσοτικά και ποιοτικές επιδόσεις. 

Αυτό που δίδαξε η ελαιοκοµική περίοδος  2018-
2019 είναι πως πλέον στην όλο και πιο ανταγω-
νιστική αγορά, µέλλον έχουν οι καλύτερες ποι-
οτικά παρτίδες. Αυτό συµπεραίνει κανείς µιλώ-
ντας µε παραγωγούς και ανθρώπους του ελαιο-
λάδου, ενόψει της επερχόµενης καλλιεργητικής 
περιόδου, αλλά και µε αφορµή τις προσπάθει-
ες αναδιαµόρφωσης ενός στρατηγικού σχεδίου 
για το προϊόν, που έχουν ξεκινήσει τους τελευ-
ταίους µήνες από την Ε∆ΟΕ. Κοινό αίσθηµα ό-
λων είναι ότι η αγορά έχει αλλάξει και το ελλη-
νικό ελαιόλαδο πρέπει να δουλέψει προς µια κα-
τεύθυνση τέτοια ήδη από το χωράφι και το ελαι-
οτριβείο, η οποία στο τέλος µε µια τίµια τιµή θα 
αντικατοπτρίζει την ποιότητα της πρώτης ύλης.

«Είναι καλή ευκαιρία η φετινή χρονιά για 
µια επανεκκίνηση, αλλά µιλάµε για στρατηγι-
κές πενταετίας ή δεκαετίας. Μην απογοητευ-
τούµε αµέσως, αφού δεν µπορεί να αποδώσει 
βραχυπρόθεσµα καρπούς µια τέτοια προσπά-
θεια. Θα πρέπει να υπάρχει µια σταθερή προ-
σέγγιση, η οποία µέχρι τώρα δεν υπήρχε. Έ-
χουµε τις δυνατότητες να αλλάξουµε τις ισορ-
ροπίες στη διεθνή αγορά» σχολιάζει σχετικά 
στην εφηµερίδα Agrenda, ο Άρης Κεφαλογιάν-
νης, διευθύνων σύµβουλος της GAEA. 

Παρόµοια είναι και η τοποθέτηση του Μανώ-
λη Καρπαδάκη της Terra Creta, ο οποίος εξηγεί 
ότι το µέλλον του ελαιολάδου βρίσκεται στην 
ποιότητα. «Χρειάζεται αναβάθµιση της ποιότη-
τας τόσο της πρώτης ύλης όσο και της προβολής 
και επικοινωνίας που κάνουµε στο εξωτερικό. 
Θέλει µια σταθερότητα η προβολή σε στοχευµέ-
νες αγορές. Μέχρι τώρα κάναµε αποσπασµατι-

κές δράσεις χωρίς συνοχή, που οδηγούσαν απο-
κλειστικά σε ευκαιριακές πωλήσεις», αναφέρει 
ενώ συµπληρώνει: «Αυτά που συζητάµε έχουν 
γίνει από άλλες χώρες εδώ και δεκαετίες. Για 
αυτό έχουν µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά».

 Απαντώντας στο ερώτηµα τι είναι αυτό που 
θα κάνει τον Ευρωπαίο καταναλωτή να επιλέ-
ξει από το ράφι το ελληνικό ελαιόλαδο και όχι 
το ιταλικό, υποστηρίζει πως «ένας διαβασµένος 
καταναλωτής θα προτιµήσει ένα ποιοτικό προ-
ϊόν σαν το ελληνικό, από ένα blend διαφορετι-
κών ποιοτήτων ή ελαιολάδων προερχόµενων 
από διαφορετικές χώρες».

Σε ό,τι αφορά τώρα την τιµή, αυτή τη στιγµή 
βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ η πιεσµένη 
ευρωπαϊκή αγορά δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
ώστε η κατάσταση να αλλάξει προς το καλύτερο. 
Το κόσκινο της αγοράς άλλωστε αναµένεται να 
λειτουργήσει κατά τον κανόνα της προηγούµε-
νης περιόδου, δηλαδή να επιχειρήσει µια διάκρι-
ση ανάµεσα στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα: 
εκείνα µε οξύτητα κάτω του 0,5 και µέχρι 0,8. 

Εκτός κουλτούρας 
η ενεργητική τελειοποίηση

Υπενθυµίζεται πως το καλοκαίρι επανήλθε 

στην επικαιρότητα το ζήτηµα της ενεργητικής 
τελειοποίησης, που προβλέπει την εισαγωγή 
χαµηλής ποιότητας, λαµπάντε, ελαιολάδου, 
µε σκοπό την επεξεργασία και την επανεξαγω-
γή του. Οι δυο συνοµιλητές µας τοποθετήθη-
καν κάθετα κατά µιας τέτοιας πρότασης, εξηγώ-
ντας ότι δεν ανταποκρίνεται στο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα της χώρας, που είναι η ποιότητα. 
«∆εν θα έπρεπε να µας απασχολεί καθόλου» α-
ναφέρει ο κ. Κεφαλογιάννης, µε τον κ. Καρπα-
δάκη να υποστηρίζει ότι «ελληνικό ελαιόλαδο 
είναι το έξτρα παρθένο και µε αυτό πρέπει να 
πορευτούµε στις ξένες αγορές». 

Αυτό που δίδαξε η ελαιοκοµική περίοδος 
2018-2019 είναι πως πλέον στην όλο 
και πιο ανταγωνιστική αγορά, µέλλον 

έχουν οι καλύτερες ποιοτικά παρτίδες.

Θέλει επανεκκίνηση
και φέτος είναι η χρονιά του
Ένα ποιοτικό ελαιόλαδο έχει σαφώς καλύτερες προοπτικές από τα ιταλικά blends

Για την ενεργητική τελειοποίηση, ο Άρης 
Κεφαλογιάννης και ο Μανώλης Καρπαδάκης 
σχολίασαν πως δεν ανταποκρίνεται στο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της χώρας 
µας, που είναι η ποιότητα.     
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315.000
ΙΤΑΛΙΑ

1
ΙΣΠΑΝΙΑ

350.000
ΤΥΝΗΣΙΑ 

ΤΟΝΟΙ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ



Ισπανία
Η Ισπανία κλείνει 
από τώρα συµβό-

λαια για ελαιόλαδο 
που θα πουληθεί 

τον ∆εκέµβριο του 
2019, στην τιµή 
των 2,50 ευρώ 

το κιλό

Ποιοτικά
Όλοι παραδέχτηκαν 

πως τα ποιοτικά 
ελαιόλαδα θα 

εξακολουθήσουν 
να πληρώνονται µε 

τιµές άνω των 4 
ευρώ το κιλό

Σε αναζήτηση
κατεύθυνσης 
η Διεπαγγελματική 
Η ανάγκη ανασυγκρότησης της εγχώριας 
αγοράς ελαιολάδου βρέθηκε στο επίκεντρο µιας 
ακόµη σύσκεψης στα γραφεία της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, 
που δείχνει πως βρίσκεται µακριά από την 
εκπόνηση ενός ρεαλιστικού και πρακτικού 
σχεδιασµού. Μέχρι ένα βαθµό θα µπορούσε 
κανείς να πει πως ούτε οι νόµοι λείπουν, ούτε 
οι µηχανισµοί που θα µπορούσαν να δώσουν µια 
προοπτική ανάπτυξης στο ελληνικό ελαιόλαδο, το 
οποίο δείχνει εξαρτηµένο από τα στραβοπατήµατα 
της ισπανικής και ιταλικής παραγωγής αλλά και 
επιρρεπές για ακόµα µια χρονιά στις επιθετικές 
εµπορικές πολιτικές της βιοµηχανίας, τόσο της 
εγχώριας όσο και αυτής του εξωτερικού.
Πάντως αυτό που έγινε σαφές από αυτήν τη 
µίνι-σύσκεψη του Σαββάτου 7 Σεπτεµβρίου, κάτι 
στο οποίο φαίνεται πως συµφώνησαν όλοι οι 
παρευρισκόµενοι, είναι η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης να εφαρµοστούν τα γνωστά και 
αποφασισµένα, όπως είναι για παράδειγµα η 
χρήση τυποποιηµένων συσκευασιών σε χώρους 
µαζικής εστίασης. Σε µια εποχή που ακούγεται 
πως η Ισπανία κλείνει από τώρα συµβόλαια για 
ελαιόλαδο που θα πουληθεί τον ∆εκέµβριο του 
2019, στην τιµή των 2,50 ευρώ το κιλό, η 
ανασυγκρότηση της εγχώριας αγοράς επείγει. 
Πάντως, για να µην ακούγονται και όλα µαύρα, 
όλοι παραδέχτηκαν στη σύσκεψη της Ε∆ΟΕ πως 
τα ποιοτικά ελαιόλαδα θα εξακολουθήσουν να 
πληρώνονται µε τιµές άνω των 4 ευρώ το κιλό.
Είναι γεγονός πως η ατζέντα της Ε∆ΟΕ δεν 
προχώρησε καθόλου κατά την τελευταία 
συνάντηση. Κάτι που ίσως θα έπρεπε να κρατήσει 
κανείς από τη σύσκεψη της Ε∆ΟΕ, είναι η ανάγκη 
µιας περισσότερο ενεργής συµµετοχής των 
παραγωγών σε τέτοιες διαδικασίες αφού παρά 
την αιτιολογηµένη καχυποψία τους, συντρέχει ο 
κίνδυνος να καπελωθούν και οι όποιες αποφάσεις 
της Ε∆ΟΕ από µεµονωµένες συντεχνίες. 
Ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός ότι 
κανένας φορέας που να εκπροσωπεί παραγωγούς 
δεν βρέθηκε στη σύσκεψη, αν και το κάλεσµα 
ήταν προς όλους. Εκφράστηκαν λοιπόν απόψεις 
που θέλουν την επόµενη ηµέρα του ελαιολάδου να 
µένει στην αγορά, δηλαδή σε όσους 
αναλαµβάνουν την υπόθεση του προϊόντος αφ’ 
ότου αυτό φύγει από το ελαιοτριβείο. Βέβαια να 
τονιστεί πως σύµφωνα µε τον κ. Γιαννούλη, κάτι 
τέτοιο δεν θα το επιτρέψει, όσο κάθεται στην 
καρέκλα του προέδρου.   

Συµµετοχή
Κανένας φορέας 

που να εκπροσωπεί 
παραγωγούς δεν 

βρέθηκε στην 
σύσκεψη, αν και το 
κάλεσµα ήταν προς 

όλους

Περιζήτητοι όσοι έχουν ελιά 
Χαλκιδικής με καλή ποιότητα
ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

liamis@agronews.gr

Είδος σε ανεπάρκεια και ως εκ τούτου και καλοπλη-
ρωµένη, αναµένεται φέτος η ποιοτική ελιά στη Χαλ-
κιδική, καθώς οι όγκοι της, όπως εκτιµούν οι παρα-
γωγοί του νοµού, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το 
20%-25% της προσδοκώµενης παραγωγής.

Περίπου µια εβδοµάδα πριν την ουσιαστική έ-
ναρξη της συγκοµιδής του προϊόντος για τη φετι-
νή σεζόν, η εικόνα που µεταφέρεται στην Agrenda 
είναι ότι γύρω στο 75% µε 80% των ποσοτήτων που 
υπάρχουν πάνω στα δέντρα αυτή τη στιγµή, ιδίως 
στην ευρύτερη περιοχή που ξεκινά από το χωριό Ά-
γιος Παύλος και φτάνει έως την Ποτίδαια, τον Άγιο 
Μάµα και τη Γερακινή, είναι χαλαζοχτυπηµένα και 
δεν µπορούν να έχουν σοβαρές αξιώσεις σε σχέ-
ση µε την τιµή των ελιών της πρώτης κατηγορίας.

Νοµοτελειακά η συνθήκη αυτή καθιστά ανάρπα-
στες τις ποιοτικές ελιές από την πλευρά της µεταποι-
ητικής βιοµηχανίας, για την οποία, επίσης, προοι-
ωνίζεται δύσκολη χρονιά, καθώς θα πρέπει να εξα-
σφαλίσει πρώτη ύλη, που να µπορεί να εξυπηρετή-
σει τις παραγγελίες των πελατών της.

Ως αποτέλεσµα, όπως περιγράφεται στην εφηµε-
ρίδα Agrenda, όσοι παραγωγοί του νοµού, ιδίως σε 
χωριά όπως είναι η Μεταµόρφωση, η Ορµύλια και 
τα Βρασνά που δεν χτυπήθηκαν από τα ακραία και-
ρικά φαινόµενα, έχουν ποιοτικό προϊόν «δέχονται 
στενό µαρκάρισµα» από τους µεταποιητές.

«Υπάρχει τεράστια κινητικότητα στο παρασκήνιο. 
Η καλή ελιά, όπως ήρθαν τα πράγµατα φέτος, δεν 
φτάνει, µε αποτέλεσµα να οργιάζουν τα ραντεβού 
των µεταποιητών µε τους παραγωγούς, στους οποί-
ους τάζουν ό,τι µπορούν, όπως ότι θα τους πληρώ-
σουν µετρητοίς και µε ποσοστό επιπλέον από το ε-
πίπεδο που θα καθίσει η αγορά, για να τους πεί-
σουν να κλείσουν την σοδειά τους», µας ανέφερε 
ο κ. Θανάσης Τσικούρης, ελαιοκαλλιεργητής από 
την Ορµύλια, όπου καλλιεργούνται γύρω στα 30.000 
στρέµµατα και φέτος η παραγωγή είναι άριστη, µε 
το σχεδόν 80% των ποσοτήτων να κατατάσσονται 
στην πρώτη ποιοτική κατηγορία.

Γενικά για τη Χαλκιδική, ωστόσο, τα πράγµατα 
δεν είναι καλά φέτος. Ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Σηµάντρων Βαγγέλης Μισαηλίδης, ο ο-
ποίος µετείχε και στα συνεργεία που κατέγραψαν 
τις ζηµίες από τη θεοµηνία της 10ης Ιουλίου, ση-
µειώνει πως η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για 
την πλειονότητα των παραγωγών.

«Οι λίγοι που έχουν ποιοτικό προϊόν πράγµατι 
είναι περιζήτητοι, όµως για τους υπόλοιπους συ-
ντριπτικά περισσότερους παραγωγούς από το νο-
µό, οι µεταποιητές έχουν διαµηνύσει ότι για τα χα-
λαζοχτυπηµένα θα αφαιρούν ένα ποσοστό που θα 
κυµαίνεται από 30% έως 40%, από την τιµή που θα 
συµφωνηθεί για την πρώτη ποιοτική κατηγορία ε-
λιάς» µας εξήγησε ο κ. Μισαηλίδης, σπεύδοντας, ω-
στόσο, να σηµειώσει πως για την ώρα δεν έχουν εκ-
δοθεί τιµοκατάλογοι και οι µεταποιητές κρατούν τα 
χαρτιά τους κλειστά, τουλάχιστον στο προσκήνιο. 

«Εξελίξεις πιθανόν να έχουµε από την ερχόµενη 
εβδοµάδα, όταν θα µπούµε στην τελική ευθεία για 
την έναρξη της φετινής συγκοµιδής», είπε ο πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου Σηµάντρων, ενώ ο 
Θανάσης Τσικούρης προέβλεψε ντόµινο πλειοδο-
σίας τιµών, µόλις κάποιος από τους µεταποιητές κά-
νει το πρώτο βήµα και ανακοινώσει τιµοκατάλογο.

Αξιώσεις 
Το 75% µε 80% των ποσοτήτων που 
υπάρχουν πάνω στα δέντρα αυτή τη 

στιγµή είναι χαλαζοχτυπηµένες και δεν 
µπορούν να έχουν σηµαντικές αξιώσεις
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Μεγάλο αντίκτυπο για την πορεία των τιµών του 
αιγοπρόβειου γάλακτος δείχνει ήδη να έχει η 
πρόσφατη πανελλαδική συνάντηση των κτηνο-
τρόφων στο Λιβάδι του Ολύµπου. Στο εν λόγω 
«αντάµωµα» φάνηκε ότι, αυτή την φορά οι κτη-
νοτρόφοι έφεραν τους τυροκόµους στο δικό τους 
δρόµο. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι αιγοπροβα-
τοτρόφοι άρχισαν να πείθουν τους εκπροσώπους 
των τυροκοµείων ότι παίρνοντας αξία το γάλα, α-

νεβαίνει ταυτόχρονα και η αξία της ναυαρχίδας 
Φέτας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι το επιχείρηµα 
αυτό, η πλευρά των γαλατάδων έδειξε να το αντι-
λαµβάνεται. Έτσι, η προοπτική προς το κλείσιµο 
συµφωνιών για 93-95 λεπτά  στο αιγοπρόβειο 
γάλα δεν φαντάζει ουτοπία. Σηµειωτέων, πέρυσι 
τα κλεισίµατα ήταν στα 78-80 λεπτά το κιλό. Βέ-
βαια, σε όλο αυτό το κλίµα ανάτασης των τιµών 
, σηµαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι η ζή-

τηση για αιγοπρόβειο γάλα για τις ανάγκες της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας µεγαλώνει, δεδοµέ-
νου ότι η προσφορά έχει µειωθεί και τα αποθέ-
µατα φέτας είναι πολύ  λιγότερα (δεν ξεπερνούν 
το δίµηνο). Επιπρόσθετα, οι κατευθύνσεις Μαξί-
µου για πάταξη των ελληνοποιήσεων και οι συ-
νεχείς αναφορές Βορίδη για αποτρεπτικά µέτρα, 
δείχνει να...παγώνει και να ανησυχεί τους «δια-
κινητές» του εισαγόµενου γάλακτος.

Με το γάλα στα 95 λεπτά, η φέτα παίρνει πραγματική αξία

Δεν υπάρχει χρόνος 
για χάσιμο με τις 
Διεπαγγελματικές 
λέει η κυβέρνηση, 
όμως ζήτημα είναι 
αν τον πρώτο λόγο 
θα έχουν οι δυνάμεις 
του πρωτογενούς 
τομέα ή τα παγιωμένα 
συμφέροντα

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Αντίστροφα µετράει ο χρόνος σχετικά µε το 
νέο πλαίσιο για τις ∆ιεπαγγελµατικές Οργα-
νώσεις, µε βάση το ορόσηµο της 20ης Σεπτεµ-
βρίου που θέτει ο υπουργός Μάκης Βορίδης, 
για συγκέντρωση των προτάσεων των φορέ-
ων που θα δείξει αν η λειτουργία τους θα συ-
νεχιστεί µε εκπτώσεις και επιστροφή στον νό-
µο Ανωµερίτη του 2000 ή µε τις πραγµατικές 
δυνάµεις της παραγωγής και όχι αυτόκλη-
τους εκφραστές του κάθε κλάδου.

Πάντως, ο υπουργός εµφανίζεται έτοι-
µος να παραχωρήσει την ευθύνη της χάρα-
ξης της στρατηγικής για την επόµενη ηµέ-
ρα του πρωτογενή τοµέα στους «πρωταγω-
νιστές» του κλάδου, ξεκαθαρίζοντας, ωστό-
σο, πως εάν εκείνοι αδρανήσουν θα το πρά-
ξει το υπουργείο ακόµα κι ερήµην τους, δι-
ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο. Μάλι-
στα, το σήµα δόθηκε αρχικά από τον πρω-
θυπουργό για επιτάχυνση των διαδικασιών, 
κατά τη συνέντευξη τύπου στη ∆ΕΘ, µε α-
φορµή ερώτηση για τις καθυστερήσεις στη 
∆ιεπαγγελµατική Φέτας, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά πως «έχω δώσει ξεκάθαρες κατευ-
θύνσεις στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Εκκρεµεί πάρα πολύ καιρό αυτή η υπό-
θεση. Οι ίδιοι οι επαγγελµατίες πρέπει να 
έχουν τον πρώτο λόγο στην προστασία του 
προϊόντος. Έχω κουραστεί να συζητώ για το 
ζήτηµα αυτό. Θα γίνει ∆ιεπαγγελµατική, θα 
τελειώσει πολύ γρήγορα και θα παίξει και 
πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να υποστηρί-
ξουµε το προϊόν, να κυνηγήσουν και οι ί-
διοι οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτούς οι 

οποίοι στην ουσία εξαπατούν τους κατανα-
λωτές πουλώντας ως φέτα άσπρο τυρί που 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις...».

Σε αυτό το τέµπο και το µήνυµα που έ-
στειλε ο Μάκης Βορίδης προς τους συντελε-
στές του πρωτογενούς τοµέα, µιλώντας σε 
εκδήλωση του ΥπΑΑΤ στο πλαίσιο της 84ης 
∆ΕΘ ότι: «οι παραγωγοί και οι επαγγελµατι-
κές οργανώσεις για εµένα έχουν τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, τον οποίον εάν θέλουν 
να τον αναλάβουν, είναι δικαίωµά τους. Ε-
γώ είµαι διατεθειµένος να τους τον δώσω. 
Εάν θέλουν να τον πάρουν µε γεια τους µε 
χαρά τους, αλλιώς είναι σαφές ότι η στρα-

τηγική θα χαραχτεί ή µαζί τους ή χωρίς αυ-
τούς». Κάνοντας, µάλιστα, ένα ακόµη πιο 
τολµηρό βήµα µπροστά, ο ίδιος τους κάλε-
σε «να έρθουν να τον διαµορφώσουν οι ί-
διοι, ούτε καν λέω να τον συνδιαµορφώσου-
µε, και να υπηρετήσει το κράτος, τη στόχευ-
ση που θα θέσουν οι ίδιες οι διεπαγγελµα-
τικές οργανώσεις. Αρκεί όµως, να βλέπω ό-
τι διαµορφώνεται η στρατηγική και δεν χά-
νουµε το χρόνο µας».

Κατά τον ίδιο, το Κράτος µπορεί να δώσει 
µόνο το νοµικό πλαίσιο για τη λειτουργία 
των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων, αλλά 
από εκεί και πέρα είναι θέµα των εµπλεκό-

Θα τελειώσει πολύ 
γρήγορα το θέµα της 
∆ιεπαγγελµατικής 
Φέτας και θα παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, 
ώστε να υποστηρίξουµε 
το προϊόν, ξεκαθαρίζουν 
από το υπουργείο.

Νέο πλαίσιο Διεπαγγελματικών
Επιστροφή στα παλιά 
με σκόντο ή με την 
ισχύ των παραγωγών;

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΕΚ 
ΓΙΑ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ 
∆ΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΣΕ ΜΗ-ΜΕΛΗ:

ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΤΑ ∆ΥΟ ΤΡΙΤΑ (2/3)
ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
Ή ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
 Ή ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
 ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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Στις 30 Σεπτεµβρίου λήγει η διορία για την υπο-
βολή δικαιολογητικών στη ∆ΕΗ για το αγροτικό 
ρεύµα, µε τον βουλευτή ΚΙΝ.ΑΛ. Χαλκιδικής και 
τοµεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Απόστολο Πά-
να να ζητά παράταση, καθώς παρατηρείται µεγά-
λη καθυστέρηση της καταγραφής των γεωτρήσε-
ων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Στόχος, να µπο-
ρέσουν να υπαχθούν οι αγρότες δικαιούχοι στο 
τιµολόγιο του αγροτικού ρεύµατος.

Παράλληλα, ο βουλευτής επισηµαίνει και την 
αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ από 1η Σεπτεµ-
βρίου και τα πρόσθετα βάρη που θα φέρει αυτό 
στον αγροτικό κόσµο. Ο βουλευτής Απ. Πάνας 
τονίζει την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω οικονο-
µικής επιβάρυνσης των αγροτών και καλεί τους 
αρµόδιους υπουργούς να βρουν λύση άµεσα, δί-
νοντας περαιτέρω παράταση για την υποβολή των 
δικαιολογητικών και επισπεύδοντας τη χρονο-

βόρα διαδικασία καταγραφής των γεωτρήσεων.   
Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ερώτηση «την 

αναστάτωση των αγροτών επιτείνουν οι απα-
ντήσεις και ενηµερώσεις των αρµόδιων προϊ-
σταµένων των ∆ιευθύνσεων Υδάτων των Απο-
κεντρωµένων ∆ιοικήσεων ότι για τις αιτήσεις α-
δειών χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις που ζη-
τεί η ∆ΕΗ θα χρειασθούν αρκετά χρόνια µε την 
υφιστάµενη διαδικασία για να ολοκληρωθούν».

Γεωτρήσεις και ακριβό ρεύμα αναστατώνουν τους αγρότες

Συµπληρωµατική απόφαση πέντε υ-
πουργείων (ΚΥΑ) δίνει τη δυνατότητα 
για 4.000 περίπου πρόσθετες ειδικές 
άδειες διαµονής σε αλλοδαπούς οι ο-
ποίοι δύνανται να απασχοληθούν ως 
αγρεργάτες για συγκεκριµένη περίοδο, 
καλύπτοντας αντίστοιχες ανάγκες των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Η απόφαση έρχεται ως αποτέλεσµα 
της έλλειψης που παρατηρείται σε α-
γρεργάτες και της πίεσης που ασκεί-
ται από τον αγροτικό κόσµο για διευ-
κόλυνση της όλης διαδικασίας. Την ί-
δια στιγµή, ο Σύλλογος Επαγγελµατιών 
Γεωπόνων Νοµού Λάρισας µε αφορµή 
το µεγάλο πρόστιµο (400.000 ευρώ πε-
ρίπου) που επιβλήθηκε σε αγροτική εκ-
µετάλλευση για παράνοµη απασχόλη-
ση 39 ξένων εργατών, ζητάει από την 
κυβέρνηση να λάβει µέριµνα ώστε να 
διευκολυνθούν οι παραγωγοί στην κά-
λυψη των εποχικών αναγκών χωρίς να 
κινδυνεύουν µε τεράστια πρόστιµα αλ-
λά και χωρίς να απειλείται η παραγω-
γική τους προσπάθεια. 

Έτσι στην αύξηση των αδειών δια-
µονής για πολίτες τρίτων χωρών που 
θέλουν να εργαστούν ως αγρεργάτες 
για τα έτη 2019 και 2020 προχώρησαν 
τα αρµόδια υπουργεία, µε τη µεγαλύ-
τερη αύξηση να παρατηρείται στη Λά-
ρισα, µε επιπλέον 1.330 θέσεις εργα-
τών γης και κτηνοτροφίας.

Με τη συγκεκριµένη απόφαση, φαί-

νεται πως επιχειρείται να γίνει µία κα-
λύτερη κατανοµή των αγρεργατών που 
σε Περιφέρειες όπως η Θεσσαλία, η α-
πόφαση του Φεβρουαρίου που τροπο-
ποιείται, εξασφάλιζε πολύ λίγους ερ-
γάτες σε σχέση µε τις πραγµατικές α-
νάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά οι θέσεις των αγρεργατών 
τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020:

Λάρισα: εργάτες γης 480, εργάτες 
κτηνοτροφίας 850.

Κορινθία: εργάτες γης 1.700, ερ-
γάτες Κτηνοτροφικών Μονάδων 150. 

Ξάνθη: εργάτες κτηνοτροφίας 130 
Καβάλα: εργάτες γης 30, εργάτες 

κτηνοτροφίας 35.
Πρέβεζα: εργάτες πτηνοτροφείου 15. 
Θεσπρωτία: εργάτες κτηνοτροφίας 

30, εργάτες γης 20, εργάτες ιχθυοκαλ-
λιέργειας 10, αλιεργάτες 10.

Αιτωλοακαρνανία: εργάτες κτηνο-
τροφίας-πτηνοτροφίας 15. 

Ηλεία: εργάτες κτηνοτροφίας-πτη-
νοτροφίας 30.

Αχαΐα: εργάτες κτηνοτροφίας-πτη-
νοτροφίας 15, εργάτες κτηνοτροφίας 4.

Θεσσαλονίκη: εργάτες γης 20. 
Σέρρες: εργάτες γης 20, εργάτες 

κτηνοτροφίας 20.
Χαλκιδική: εργάτες γης 150, εργά-

τες κτηνοτροφίας 50.
Αττική και Νησιά: αγρότες κτηνο-

τροφίας 200, εργάτες συσκευαστηρί-
ου (µεταποίησης) 100. 

µενων φορέων να συνεργαστούν και να ο-
µονοήσουν προς όφελός τους. 

Τι θα γίνει στο µεσοδιάστηµα;
Αναφορικά µε τις αλλαγές στο νοµικό πλαί-

σιο, την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευ-
σης συνεχίζει να προκαλεί η απόφαση Βορί-
δη να ακυρώσει την προεκλογική ρύθµιση 
Αραχωβίτη για τις ∆ιεπαγγελµατικές. Με ε-
ρώτησή τους, 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπε-
ραµύνονται του πλαισίου Αραχωβίτη και ζη-
τούν από την κυβέρνηση να δώσει το δικό 
της στίγµα για τον τρόπο µε τον οποίο θα το 
προσεγγίσει αναπτυξιακά. Το θέµα επανα-
φέρει µε ερώτηση ο τέως υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης και τοµέ-
αρχης Αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει 
λόγο για «επιστροφή στην εξυπηρέτηση και 
αναπαραγωγή των παγιωµένων για χρόνια 
συµφερόντων που λυµαίνονταν τον χώρο».

Στην ερώτηση ζητείται απάντηση για το 
πώς προτίθεται να αντιµετωπίσει στο µε-
σοδιάστηµα, το θέµα της αµφισβητούµε-
νης αντιπροσώπευσης, της αναγνώρισης 
κάποιων από αυτές και τη διαιώνιση της 
εκµετάλλευσης των πραγµατικών παρα-
γωγών που αυτή προκαλεί.

Πρώτο ρόλο
«Οι παραγωγοί και 
οι επαγγελµατικές 

οργανώσεις για 
εµένα έχουν τον 
πρωταγωνιστικό 
ρόλο, τον οποίον 

εάν θέλουν να τον 
αναλάβουν, είναι 
δικαίωµά τους. 

Εγώ είµαι διατε-
θειµένος να τους 
τον δώσω», λέει ο 

Μάκης Βορίδης

Προσθήκη στις άδειες διαμονής εργατών γης 
και μείωση προστίμων ζητούν οι γεωπόνοι 

Ο χειρόγραφος 
πίνακας, η λύση
Στη συνδροµή του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης για άµεση 
λύση στο θέµα της 
απασχόλησης εργατών 
γης, προσβλέπουν οι 
επαγγελµατίες γεωπόνοι 
Λάρισας, µε αφορµή το 
πρόσφατο πρόστιµο σε 
παραγωγό από την 
Επιθεώρηση Εργασίας 
(409.500 ευρώ) για 39 
ανασφάλιστους εργάτες 
γης. «Οι περισσότεροι 
αγρότες δεν θέλουν να 
παρανοµήσουν αλλά να 
διευκολυνθούν, έτσι 
ώστε όταν κινδυνεύει η 
παραγωγή τους ελλείψει 
εργατικών χεριών να 
σαπίσει στα χωράφια να 
κάνουν εύκολα τα 
νόµιµα, µε χειρόγραφο 
πίνακα προσωπικού», 
λέει ο Σύλλογος 
Επαγγελµατιών 
Γεωπόνων Λάρισας.
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Γεωργικότητα 
& προγράμματα 
έφεραν το ΣΕΟ 
στον Βορίδη
Προτάσεις για να προχωρήσει το 
υπουργείο στην αναδιαµόρφωση του 
καθεστώτος που αφορά στις άδειες 
φύτευσης για την επίλυση του 
προβλήµατος, ζήτησε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Μάκης Βορίδης από εκπροσώπους 
του ΣΕΟ. Ο ίδιος δεσµεύτηκε ότι θα 
εξετάσει και το ζήτηµα της 
ταυτοποίησης των ελληνικών 
ποικιλιών στη βάση της κλωνικής 
επιλογής αµπέλου.
Τα µέλη της διοίκησης του ΣΕΟ 
έθεσαν παράλληλα στον Υπουργό 
ζητήµατα όπως αυτό των 
προγραµµάτων προβολής και 
προώθησης του ελληνικού οίνου και 
συζήτησαν για το ενδεχόµενο 
δηµιουργίας ενός µηχανισµού 
αξιολόγησης των προωθητικών 
ενεργειών. Παράλληλα ετέθη το θέµα 
Υπουργικής Απόφασης µε την οποία, 
όπως επεσήµαναν οι εκπρόσωποι του 
Συνδέσµου, καθιστά αδύνατη την 
εφαρµογή προγραµµάτων και για την 
οποία ο κ. Βορίδης δεσµεύθηκε να 
απαντήσει σύντοµα. Ο κ. Βορίδης 
αποδέχθηκε ένα ακόµη αίτηµα του 
ΣΕΟ το οποίο αφορά την τακτική 
σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής 
Προστασίας Οινοπαραγωγή. Τέλος οι 
εκπρόσωποι του συνδέσµου έθεσαν 
και το θέµα της «γεωργικότητας» των 
οινοποιητικών επιχειρήσεων σύµφωνα 
µε την οποία µε βάση την κείµενη 
νοµοθεσία δεν παρέχεται η 
δυνατότητα στο σύνολο των 
επιχειρήσεων αυτών να κάνουν 
χρήση του καθεστώτος του 
εργοσήµου κατά την απασχόληση 
εποχιακών εργατών. Σχετικά µε το 
θέµα, ο  κ. Βορίδης επικοινώνησε, 
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου, µε τον αρµόδιο 
Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης µε 
τον οποίο συζήτησε το ενδεχόµενο το 
συγκεκριµένο καθεστώς να αφορά και 
τις κεφαλαιουχικές εταιρείες οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στον 
αγροτικό τοµέα.

Η πληθώρα συναντήσεων 
και τα επικίνδυνα μονοπάτια
Όσο περισσότερο κόσμο βλέπει ο Βορίδης τόσο απομακρύνεται από τους αγρότες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η πληθώρα συναντήσεων της πολιτικής η-
γεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και ιδιαίτερα του υπουργού Μάκη Βορί-
δη µε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων 
από όλο το φάσµα της παραγωγικής αλυσί-
δας, κάπου δείχνει να αποδυναµώνει τη φρο-
ντίδα της εν λόγω αρχής για τα πρωτογενώς 
αγροτικά ζητήµατα. ∆εδοµένων µάλιστα των 
αδυναµιών της δηµόσιας διοίκησης να ασχο-
ληθεί και να δώσει λύσεις σε πολλά και σύν-
θετα θέµατα που αντιµετωπίζει ο χώρος, ο α-
γροτικός κόσµος δείχνει να αισθάνεται τον 
τελευταίο καιρό αποκοµµένος από το υπουρ-
γείο που για χρόνια θεωρούνταν υπουργεί-
ου των αγροτών.

Μπορεί, µέχρι έναν βαθµό, να φταίει και 
το internet. ∆ηλαδή η δυνατότητα που έχει 
πλέον το γραφείο τύπου του υπουργείου να 
µεταφέρει στα µέσα ενηµέρωσης σε ελάχι-
στο χρόνο και µάλιστα µε εικόνα το γεγονός 
και κάτι από το κλίµα αυτών των συναντήσε-
ων. Μπορεί επίσης, παρόµοιες συναντήσεις 
να γίνονταν και παλιότερα και να µην υπήρ-
χε γι’ αυτές η δέουσα ενηµέρωση. 

Το κυρίως πρόβληµα εντοπίζεται πάντως 
στο γεγονός ότι πολλά από τα ζητήµατα που 
τίθενται αφορούν σε µεγάλο βαθµό και τους 
αγρότες -προµηθευτές αγροτικών προϊόντων- 
οι οποίοι για πολλά από αυτά έχουν συχνά 

διαφορετική άποψη, χωρίς µάλιστα αυτή να 
µπορεί να εισακουσθεί. Όχι γιατί ο υπουρ-
γός και το υπουργείο δεν θέλει να την ακού-
σει αλλά γιατί, δεν υπάρχει η δέουσα εκπρο-
σώπηση από την πλευρά των αγροτών που 
να µπορεί να την διατυπώσει. 

Πρόκειται για τεράστιο κενό το οποίο έχει 
αφήσει ελεύθερο το πεδίο στην... άλλη πλευ-
ρά, µε αποτέλεσµα η θέση των κύριων συντε-
λεστών της πρωτογενούς παραγωγής συνε-
χώς να αποδυναµώνεται. Σηµειωτέον ότι δεν 
είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες η πολιτι-
κή ηγεσία αναζητά επιµόνως και µε δική της 
πρωτοβουλία την άποψη και θέση των αγρο-
τών χωρίς αυτή να φθάνει ποτέ µε επεξεργα-
σµένο τρόπο. Αποτέλεσµα, τα θέµατα να προ-
χωρούν µε βάση τη γνώµη εκείνων που τα υ-
ποστηρίζουν και η θέση των αγροτών συνε-

χώς να αποδυναµώνεται. Άλλωστε, σε µια α-
γορά ανοικτή στις διεθνείς προκλήσεις και 
µε µεγάλη κινητικότητα, όπως δείχνουν τα 
πράγµατα, είναι φυσικό  να βρίσκονται λύσεις 
και για τα αγροτικά προϊόντα. Το ζήτηµα εί-
ναι µε ποιο κόστος για την εθνική οικονοµία. 

Έχει άλλωστε µεγάλο ενδιαφέρον να δει 
κανείς, ποιες είναι οι απαντήσεις που καλεί-
ται να δώσει αυτό τον καιρό το υπουργείο  στο 
αίτηµα π.χ. των ελαιουργών για την ενεργη-
τική τελειοποίηση του ελαιολάδου, στο αί-
τηµα των επιχειρήσεων ξηρών καρπών για 
περαιτέρω διευκολύνσεις στις εισαγωγές, 
στο αίτηµα των εκκοκκιστών για µη εφαρ-
µογή της απόφασης Κόκκαλη για την υγρα-
σία και το καθεστώς προπωλήσεων στο σύ-
σπορο βαµβάκι, στην πίεση των επιχειρή-
σεων κρέατος για µη αναγραφή της προέ-
λευσης του κρέατος στις ταµειακές, των ε-
πιχειρήσεων γάλακτος για χαλάρωση των 
ισοζυγίων από τον ΕΛΓΟ και σε πολλά άλ-
λα. Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι αυ-
τή η «φάµπρικα» που έχει ανοίξει µε τις δι-
επαγγελµατικές, στις οποίες κυριαρχεί µέ-
χρι τώρα η γνώµη του οικονοµικά ισχυρού, 
δύσκολα θα δώσει λύσεις στα κρίσιµα ζητή-
µατα που τίθενται από την πλευρά των πα-
ραγωγών. Η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου οφείλει να γνωρίζει ότι διεπαγγελµατι-
κές µε επίπλαστη εκπροσώπηση των παρα-
γωγών δεν είναι διεπαγγελµατικές και συ-
χνά οδηγούν σε λάθος µονοπάτια. 

∆ιεπαγγελµατικές 
χωρίς τους αγρότες 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
οφείλει να γνωρίζει ότι διεπαγ-
γελµατικές µε επίπλαστη εκπρο-

σώπηση των παραγωγών δεν 
είναι διεπαγγελµατικές και συχνά 

οδηγούν σε λάθος µονοπάτια

Κλωνική επιλογή, άδειες φύτευσης, 
εργόσηµα, τέθηκαν στο τραπέζι 
µεταξύ ΣΕΟ και Βορίδη.
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Ο αριθµός των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
από αγροτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ βαίνει 
αυξανόµενος, µε τα ποιο ανησυχητικά νούµερα να 
προέρχονται από τις τράπεζες του κτηνοτροφικού 
Ουισκόνσιν, µια εκλογική περιφέρεια που χάρισε 
τη νίκη στον πρόεδρο Τραµπ το 2016. Πρόκειται 
για τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης των κόκκινων 
δανείων από το 2001, σύµφωνα µε το Reuters 
και αντανακλά άµεσα τις συνέπειες του 
εµπορικού πολέµου µε την Κίνα. Αυτή τη στιγµή 

τα χρέη των αγροτών προς τις τράπεζες έχουν 
διπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε τα ηνία της 
χώρας ο Τραµπ, ενώ από τις 10 αγροτικές 
Πολιτείες, η πιο χρεωµένη είναι αυτή του 
Ουισκόνσιν. Αναµένεται πως η συγκεκριµένη 
Πολιτεία θα αποτελέσει και το 2020 πεδίο 
εκλογικής µάχης, µε τους αγρότε της περιοχής να 
έχουν χτυπηθεί από πολλαπλά µέτωπα, αφού δεν 
επηρεάζονται µόνο από την διαµάχη µε την Κίνα, 
αλλά και µε τον Καναδά και το Μεξικό. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με βλέψεις να βγει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην αντεπίθεση, στελέχω-
σε την οµάδα της η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν. Με τον Φιλ Χόγκαν στη 
θέση του Επιτρόπου Εµπορίου και 
την Μαργκρέτε Βεστάγκερ ως αντι-
πρόεδρο για την Ψηφιακή Εποχή 
και Επίτροπο Ανταγωνισµού ανα-
µένεται από τη µια να στρογγυλέ-
ψει τις διαφορές µε τις ΗΠΑ στο ε-
µπόριο όσο παράλληλα «κλέβει» 
αγορές από τους Αµερικανούς, ε-
νώ από την άλλη να τα βάλει µε 
τους κολοσσούς της Σίλικον Βάλεϊ 
και να χαλιναγωγήσει τις φιλοδο-
ξίες της Κίνας στο κοµµάτι της τε-
χνολογίας.

Συνεπώς, ένα εκ των πραγµάτων 
που µαρτυρούν ορισµένες προσω-
πικότητες που θα συνεργαστούν µε 
την Γερµανίδα πολιτικό, είναι πως 
η ΕΕ είναι έτοιµη να δώσει σκληρές 
µάχες στο επίπεδο των εµπορικών 
συζητήσεων αλλά και της ρύθµισης 
της αγοράς τεχνολογιών. 

Έτσι, «γεωπολιτική» χαρακτηρί-
ζουν τη σύνθεση της νέας Επιτρο-
πής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
Financial Times, σε µια προσπά-
θεια των ανταποκριτών του Μέσου 
στις Βρυξέλλες, Mehreen Khan και 
Jim Brunsden να αποτιµήσουν τη 
νέα κατάσταση. 

Η επόµενη πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής έχει «σφυρηλα-
τήσει», γράφουν, την Ευρώπη για 
µάχες µε τον Ντόναλντ Τραµπ σχε-
τικά µε τις εµπορικές και τεχνολο-
γικές ρυθµίσεις, παρέχοντας περισ-
σότερες εξουσίες στον ανώτατο α-
ντιµονοπωλιακό φορέα του µπλοκ 
και προτρέποντας τις Βρυξέλλες να 
είναι ισχυρές στην αντιµετώπιση 
παγκόσµιων αντιπάλων, συµπερι-

λαµβανοµένης της Κίνας.
Η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λά-

ιεν άλλωστε υποσχέθηκε την προ-
ηγούµενη Τρίτη να προωθήσει µια 
«γεωπολιτική» επιτροπή στις Βρυ-
ξέλλες, τοποθετώντας την Μαργκρέ-
τε Βεστάγκερ, την ∆ανή επικεφα-
λής ανταγωνισµού, να είναι ένας ι-
σχυρός εκτελεστικός αντιπρόεδρος 
µε εκτεταµένο ρόλο υπεύθυνο για 
τη ρύθµιση των αµερικανικών τε-
χνολογικών εταιρειών.

Ο γνώριµος από την προηγού-
µενη θητεία του µε το χαρτοφυλά-
κιο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, ένας α-
πό τους πιο «ορκισµένους» αντιπά-
λους του Brexit, έχει οριστεί ως νέος 
επικεφαλής των εµπορικών σχέσε-
ων της ΕΕ - ένας ρόλος που θα τον 
στείλει σε διαπραγµατεύσεις για 
οποιαδήποτε εµπορική συµφωνία 

ΕΕ-Ηνωµένου Βασιλείου και να δι-
αχειριστεί τις τεταµένες εµπορικές 
σχέσεις µε τον Λευκό Οίκο.

«Η κ. Βεστάγκερ και ο κ. Χόγκαν 
υπήρξαν ειλικρινείς υπερασπιστές 
των ευρωπαϊκών συµφερόντων ε-
νάντια στον εµπορικό προστατευτι-
σµό της Ουάσινγκτον και την κυρι-
αρχία των αµερικανικών ψηφιακών 
γιγάντων στην αγορά» γράφουν 
οι συντάκτες των Financial Times.

Αµέσως µετά τον διορισµό του, 
ο κ. Χόγκαν έκανε λόγο για «απε-
ρίσκεπτες» εµπορικές πολιτικές εκ 
µέρους του Τραµπ και δήλωσε ότι 
θα προσπαθήσει να κάνει τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ «να δει το λάθος των 
επιλογών του». «Ο Τραµπ έδειξε σί-
γουρα τη σαφή του προτίµηση στους 
εµπορικούς πολέµους παρά στις ε-
µπορικές συµφωνίες. Αν διατηρή-

σει αυτή τη συγκεκριµένη δυναµι-
κή του προστατευτισµού, αναµένω 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνε-
χίσει να διαµορφώνει συµφωνίες 
σε όλο τον κόσµο», δήλωσε ο πρώ-
ην Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν 
στο ιρλανδικό εθνικό ραδιοτηλεο-
πτικό φορέα RTE.

Η κ. Βεστάγκερ, που ονοµάστη-
κε «Κυρία των φόρων» από τον 
Τραµπ, έχει ορίσει πρόστιµα αντα-
γωνισµού ρεκόρ στην Google και 
ζήτησε από την ιρλανδική κυβέρνη-
ση να ζητήσει επιστροφή φόρων α-
πό την Apple. Τον Ιούνιο, ο Τραµπ 
δήλωσε ότι η ∆ανή «µισεί τις Ηνω-
µένες Πολιτείες ίσως περισσότερο 
από οποιοδήποτε πρόσωπο που έ-
χω γνωρίσει», µετά τις συγκρού-
σεις µε τις αµερικανικές εταιρείες 
τεχνολογίας.

Με φουνταριστούς 
Χόγκαν, Βεστάγκερ 
η επίθεση στις ΗΠΑ

Καθρέφτη του 
παγκόσμιου 

γεωπολιτικού 
σκηνικού αποτελεί 

η ομάδα με την 
οποία στελέχωσε 

την Κομισιόν η νέα 
πρόεδρος Ούρσουλα 

φον ντερ Λάιεν 

Κοκκινίζουν τα αγροτικά
δάνεια των Αµερικανών

απειλώντας την
επανεκλογή του Τραµπ

Μάχες
Η επόµενη πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει 
«σφυρηλατήσει» την 
Ευρώπη για µάχες µε τον 
Αµερικανό πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραµπ.

Λάθος
Πως θα προσπαθήσει να 
κάνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ 
«να δει το λάθος των 
επιλογών του» δήλωσε 
ο Φιλ Χόγκαν µετά την 
υποψηφιότητά του, ως 
επίτροπος Εµπορίου.

Σύνθεση
«Γεωπολιτική» 
χαρακτηρίζουν τη σύνθεση 
της νέας Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
Financial Times, 
σε µια προσπάθεια των 
ανταποκριτών του Μέσου 
στις Βρυξέλλες, Mehreen 
Khan και Jim Brunsden, να 
αποτιµήσουν τη νέα 
κατάσταση. 
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ΟΥΡΣ. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
«Ο ευρωπαϊκός τρόπος 
ζωής βασίζεται στην 
ασφάλεια, την πνευµατική 
ηρεµία και την αλληλεγγύη. 
Πρέπει να απαντήσουµε και 
να κατευνάσουµε τους 
θεµιτούς φόβους και 
ανησυχίες για την επίδραση 
άτακτης µετανάστευσης 
στην οικονοµία µας και 
την κοινωνία µας».

ΜΙΚ ΤΖΑΓΚΕΡ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
«Σε τόσες πολλές χώρες, 
αλλά ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, 
συµβαίνουν θεαµατικές 
αλλαγές. Φοβάµαι πού 
µπορεί να µας οδηγήσει 
αυτή η πόλωση, αυτή η 
αυθάδεια και τα ψέµατα. 
∆εν εννοώ ότι η 
συµπεριφορά είναι τα 
πάντα. Αλλά ο συνδυασµός 
αυτών των πραγµάτων». 

ΦΙΛ ΧΟΓΚΑΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
«Ο Τραµπ έδειξε σίγουρα 
την προτίµησή του στους 
εµπορικούς πολέµους παρά 
στις εµπορικές συµφωνίες. 
Αν διατηρήσει τη δυναµική 
αυτή του προστατευτισµού, 
αναµένω ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα συνεχίσει να 
διαµορφώνει συµφωνίες 
ανά τον κόσµο. Να δει το 
λάθος των επιλογών του».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΤΣΙΧΙΤΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ∆ΥΟ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ξηροκάρπια
Κάνε και εσύ ∆ιεπαγγελµατική, 
µπορείς. Αυτό µάλλον θα είναι 
το νέο σλόγκαν, αφού όποιος 
πάει στο υπουργείο της Βάθη 
ενηµερώνει για τις προθέσεις 
του. Τελευταία, και ο σύνδεσµος 
επιχειρήσεων ξηροκάρπιων, 
ενηµέρωσε τον υπουργό για τα 
σχετικά. Οϋισκάκι κεράσαµε; 
Πασατέµπος αλµυρός να 
περνάει ο καιρός... που γράφαµε 
στα εφηφικά λευκώµατα.

 

Έκοψε το «θα»
Ο Σταύρος (πρώην υπουργός 
της πλατείας) λέει ότι ο 
πρωθυπουργός έκοψε την 
«εξαγγελθείσα» έκπτωση φόρου 
Τσίπρα στα µέλη συνεταιρισµών. 
Σωστή, η παρατήρηση πάντως 
πως στη Ν∆ θεωρούν ότι η 
µείωση του φορολογικού 
συντελεστή ως 10.000 ευρώ 
στα φυσικά πρόσωπα, αφορά 
τους αγρότες όταν αυτοί έχουν 
αφορολόγητο έως 9.550 ευρώ.

 

Με συνταγή
Καλά είπε ο Μαυρουδής για τα 
de minimis ότι δεν είναι δια 
πάσαν νόσον, αφήνοντας να 
εννοηθεί η χρήση που έγινε από 
την προηγούµενη κυβέρνηση. 
«Οι αποζηµιώσεις πρέπει να 
είναι πραγµατικές. ∆εν γίνεται 
τα de minimis να δίνονται ως 
εισοδηµατική ενίσχυση, αφού 
βάσει νοµοθεσίας, αφορούν ένα 
απρόβλεπτο γεγονός», είπε. 
Εκτός αν είναι κοντά... εκλογές.

Φοβάµαι αυτά που θα γίνουν για µένα χωρίς εσένα

Aν κούρασε µία τον πρωθυπουργό το θέµα ∆ιεπαγγελµατική Φέτας 
και θέλει να το κλείσει άµεσα, τους γνήσιους τσελιγγάδες τους έχει 
κουράσει δέκα. Κι αυτό γιατί οι έως τώρα καθυστερήσεις δεν έχουν 
να κάνουν µε ιδιοτροπίες που προβάλλουν οι ίδιοι, αλλά µε τα «ο-
χυρά» που θέλουν να θέσουν εξασφαλίζοντας καταστατικά «φωνή» 
µέσα στο σχήµα που θα δηµιουργηθεί, για να µην κατρακυλούν οι 
τιµές στο γάλα µε τις ευλογίες των συν...εταίρων στο προεδρείο. Ο 
Μαυρουδής είναι διατεθειµένος, λέει, να δώσει στους παραγωγούς 
και τις οργανώσεις τους πρωταγωνιστικό ρόλο, αρκεί να τον θέλουν, 
αλλιώς η στρατηγική θα χαραχτεί ή µαζί τους ή χωρίς αυτούς...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αλήθεια, κανένα 
νεότερο από το µέτωπο 
έλεγχοι για την 
αφρικανική πανώλη 
χοίρων; Ο Μάξιµος 
(έδωσα µάχη στο γάλα) 
πάντως θέτει θέµα 
«καραντίνας» στις 
εισαγωγές ζωοτροφών 
από τις γείτονες που 
έχουν τη νόσο. 

Μια... βόλτα στην 
διαύγεια είναι σαν να 
βγαίνεις βόλτα στα 
µαγαζιά και µαζεύεις 
τις αποδείξεις. Πήραν 
και έδωσαν τις 
τελευταίες ηµέρες 
οι αναρτήσεις ελέω 
∆ΕΘ, για προσωπικά 
έξοδα κυβερνητικών 
αξιωµατούχων από 
10ευρα έως χιλιάρικα. 

Υβρίδια
 Μια ο καιρός, µια ότι χάθηκε 

ο «φυσικός σύµµαχος» κατά 
Γιαννακάκη, των αγροτών, ήτοι ο 
ΕΛΓΑ, µια το παρεµπόριο, ποια 
προκοπή στον πρωτογενή; Το 
δια ταύτα, µια θεσούλα στο ∆Σ 
του οργανισµού, εκπροσώπου 
των αγροτών. Ποιον σκέφτεται;

 Στην εκδήλωση για την 
κλιµατική αλλαγή στη γεωργία 
στη ∆ΕΘ, µονόδροµο 
χαρακτήρισε ο καθηγητής της 
Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, 
Γεώργιος Αρσένος, τη βιώσιµη 
εντατικοποίηση συστηµάτων 
εκτροφής και την οριοθέτηση 
του κόστους παραγωγής.

 Σύµφωνα πάντως µε τον 
ίδιο «Αν το κόστος παραγωγής 
είναι κάτω από τα 60 λεπτά το 
κιλό, ας δίνει το εµπόριο 80 
λεπτά. Η εκτροφή θα βγαίνει. 
Χωρίς συµφωνία στα δύο 
µέρη, σε 10 χρόνια δεν θα 
µείνει κανείς».

;

ΘΑΝ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
«Ήταν άδικη η 
αντιµετώπιση στον αδερφό 
µου, αλλά είναι περήφανος 
για την οµάδα. Είναι τρελό 
να κερδίζεις και να µην 
περνάς στον επόµενο γύρο. 
Είµαι περήφανος που 
έπαιξα µαζί του και µε αυτό 
το γκρουπ. Ελπίζω το 
µέλλον να επιφυλάσσει 
καλά πράγµατα για µας».

Το επόµενο 
καινοτόµο trend 
ακανέδες µε κρόκο.   

Τρέχουν και δεν φτάνουν αυτές τις µέρες στον 
Οργανισµό Πληρωµών. Κλείνουν παλιές 
εκκρεµότητες, αυτό είναι το εύκολο, όλα ΟΚ και 
µε τις περσινές ενστάσεις για τις σπάνιες φυλές. 
Κάνουν διοικητικούς ελέγχους, έχουν να κάνουν 
και διασταυρωτικούς, µε στόχο να πληρωθεί η 
ενιαία στην ώρα της! Την εβδοµάδα πριν την 
παρέλαση της ∆ευτέρας 28ης Οκτωβρίου. Κατά 
το σύνηθες δηλαδή! Κρίµα που είχαν την 
ευκαιρία φέτος να κάνουν τη διαφορά….   

Από τη µία το χρηµατιστήριο και οι τιµές 
βάµβακος δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι. 
Είναι και οι υποψήφιοι πωλητές που σε αυτά 
τα επίπεδα δεν δελεάζονται µε τίποτα. Από 
την άλλη όµως οι αναλυτές λένε ότι η αγορά 
έχει προεξοφλήσει όλες τις αρνητικές 
ειδήσεις, οπότε ένα ενθαρρυντικό νέο αρκεί 
για να φέρει την πολυπόθητη αντίδραση.

Στα Φάρσαλα, πάντως, η Οργάνωση 
Βαµβακοπαραγωγών, για τρίτη χρονιά φέτος  
έκλεισαν συµφωνία µε εµπορικό συνεργάτη 
για οµαδική πώληση του προϊόντος των 
µελών τους. Στόχος τους, κάθε τέλος του 
έτους ο παραγωγός µέλος µας να έχει θετικά 
αποτελέσµατα όχι µόνο από την τιµή που θα 
πουλά το προϊόν του αλλά και από τη µείωση 
του κόστους καλλιέργειας, σε συνδυασµό µε 
τη βελτίωση της ρευστότητάς του.

Το θέµα της εκδήλωσης στη ∆ΕΘ αφορούσε 
το «Περιβάλλον και την Κλιµατική Αλλαγή». 
Το παρών έδωσε και η υφυπουργός 
Αραµπατζή που συνέδεσε τις προκλήσεις για 
τον πρωτογενή τοµέα και µε το κοµµάτι που 
ανέλαβε και αφορά την αλιεία. Κάπου εκεί 
στο ποιος πρέπει να πληρώσει το κόστος και 
αν, ως χώρα, πρέπει να εστιάσουµε στην 
πρόληψη ή στην άµβλυνση των επιπτώσεών 
της, η ίδια µίλησε και για τον ΕΛΓΑ. 

«Ο Κανονισµός του ΕΛΓΑ πρέπει να 
αλλάξει και θα αλλάξει επί κυβέρνησης 
Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι δέσµευση» τόνισε 
η υφυπουργός, για να προσθέσει ότι «οι 
αποζηµιώσεις επαρκούν µόνο για να 
µετριάσουν τη ζηµιά, ωστόσο είναι 
επιβεβληµένη η επαναξιολόγηση του 
συστήµατος ασφάλισης στο τρίγωνο ΕΛΓΑ- 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες-επιδότηση 
ασφαλίστρου από ευρωπαϊκά κονδύλια, 
Ταµείο Κλιµατικής Αλλαγής». 

Έξαλλοι οι αγρότες ασφαλισµένοι στον ΕΦΚΑ, 
που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, 
ακόµα και δύο χρόνια πριν, πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις, και όχι µόνο δεν προχωρά η αίτηση 
τους, αλλά δεν λαµβάνουν ούτε προσωρινή 
σύνταξη. Άσε που αρκετοί καταγγέλλουν ότι οι 
συντάξεις που εκδίδονται είναι µικρότερες σε 
σχέση µε όσες συντάξεις έχουν εκδοθεί, πριν την 
εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου. 
Άντε ψάξε βρες….   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν σας κρύβω ότι θα ή-
θελα πολύ, αυτή τη φο-
ρά, να συµβάλω µε όλες 
µου τις δυνάµεις στην 

αλλαγή του κλίµατος προς όφε-
λος της οικονοµίας και της κοι-
νωνίας. Έλα όµως που οι συνθή-
κες µε τις οποίες βρίσκεται αντι-
µέτωπος ο αγροτικός κόσµος εί-
ναι τέτοιες που δεν αφήνουν κα-
νένα περιθώριο εφησυχασµού.    

  Όλοι για έναν
ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ έλαβαν χώρα στη 
∆ΕΘ µένω µε την εντύπωση ότι το 
αγροτικό ζήτηµα δεν απασχόλη-
σε ιδιαίτερα τους κυβερνώντες. 
Όχι γιατί δεν υπήρξαν παροχές, 
αυτό µάλλον σε περαιτέρω προ-
βληµατισµό θα ‘πρεπε να µας βά-
λει, αλλά γιατί δεν υπήρξε καµιά 
αναφορά που να προδίδει ολο-
κληρωµένο σχέδιο για την... α-
νάταξη της ελληνικής γεωργίας.    

  Ποσοστό στο τίποτα
ΚΑΠΟΙΟΣ θα πρέπει να ενηµε-
ρώσει τους ιθύνοντες ότι η µείω-
ση της φορολογίας των κερδών 
για τα νοµικά πρόσωπα που λέ-
γονται συνεταιρισµοί από το 13% 
στο 10% δεν σηµαίνει απολύτως 
τίποτα. Κατ’ ουσίαν επειδή, ακό-
µα κι όταν υπάρχουν, δεν αποτυ-
πώνονται λογιστικά τα κέρδη. ∆ι-
ανέµονται µε τη µορφή συµπλη-
ρωµατικής τιµής για τα προϊόντα 
που παρέδωσαν στο συνεταιρι-
σµό τα µέλη, δηλαδή οι αγρότες. 

  Νυχτωμένος 
Μ’ ΑΥΤΗ την έννοια, λοι-
πόν, έχει ιδιαίτερη σηµα-
σία η µείωση της φορολο-
γίας των αγροτών -φυσι-
κών προσώπων- που είναι 
µέλη συνεταιρισµών. Επ’ 
αυτού, προς το παρόν, ού-
τε φωνή ούτε ακρόαση. Ε-
κτός κι αν έρθει µετά το νό-
µο για τους συνεταιρισµούς. 
Έναν νόµο τον οποίο όλοι ε-
πικαλούνται και κανείς δεν µας 

έχει πει από πού αρχίζει και πού 
τελειώνει. 

  Γκαβοπούλια
ΚΑΙ ΣΑΝ να µην έφτανε αυτό, ά-
κουσα τον Βορίδη να λέει πως εί-
ναι έτοιµος να αναθέσει την ευθύ-
νη για τη θεσµοθέτηση του νόµου 
στους ίδιους τους συνεταιριστές! 
∆ηλαδή, στον Στρατάκη, τον Τσι-
χίτα, τον Γιαννακάκη και τ’ άλλα 
παιδιά. Πάνω κάτω σ’ αυτούς που 
κατάντησαν τις άλλοτε κραταιές 
οργανώσεις των αγροτών υποχεί-
ρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

  Αφέντες και δούλοι 
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι εκτός από τα 
«ναυάγια» που διαχειρίζονται ο-
ρισµένοι από τους αυτόκλητους 
αυτό τον καιρό συνοµιλητές του 
κ. Βορίδη, εκτός από τις υπηρεσί-
ες που δουλικά προσφέρουν στη 
λεγόµενη συντεχνία του ΟΣ∆Ε, έ-
χουν προκαλέσει τέτοιο διχασµό 
στο κίνηµα που δύσκολα, αυτές 
οι πληγές θα κλείσουν. Άλλωστε, 
ορισµένοι εξ αυτών είχαν ιδιαί-
τερη συµβολή στους προηγούνε-
νους δύο νόµους που βούλιαξαν 
πριν την ώρα του ό,τι µπορούσε 
να σωθεί από τις οργανώσεις.       

  Επιχειρούν αλλιώς
∆ΙΑΚΡΙΝΩ επίσης αυτό τον καιρό 
ένα ακόµα λάθος. Πολλοί µπλέ-
κουν -µεταξύ αυτών και ο Βορί-
δης- τις συνεταιριστικές µε τις δι-
επαγγελµατικές οργανώσεις. Οι 

συνεταιριστικές, όπως και οι ο-
µάδες παραγωγών είναι για 

τους αγρότες. Οι διεπαγγελ-
µατικές αφορούν το σύνο-
λο των κρίκων της αλυσί-
δας παραγωγής. Αυτό που 
προέχει για τους αγρότες 
είναι να δηµιουργήσουν 
τα δικά τους συνεργατικά 
σχήµατα. Άλλωστε, είναι 
προϋπόθεση για να στη-
θούν οι διεπαγγελµατικές 
οργανώσεις. Άλλο που οι 
άλλοι επιχειρούν αλλιώς.   

Οι διεπαγγελµατικές 
αφορούν το σύνολο 
των κρίκων 
της αλυσίδας 
παραγωγής. Αυτό 
που προέχει για 
τους αγρότες είναι 
να δηµιουργήσουν 
τα δικά τους 
συνεργατικά 
σχήµατα. Άλλωστε, 
είναι προϋπόθεση 
για να στηθούν οι 
διεπαγγελµατικές 
οργανώσεις. 
Άλλο που οι άλλοι 
επιχειρούν αλλιώς   

Η 
επανένωση της Ευρώπης µετά το 
1989 ήταν ένα από τα µεγαλύτερα 
επιτεύγµατα της µεταπολεµικής ε-
ποχής. Οι χώρες Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης ήταν τελικά ελεύθερες να 
ενταχθούν στους ευρώ-ατλαντικούς οργανι-
σµούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αυτές ήταν καλές 
ηµέρες. Η ευφορία έκτοτε έχει υποχωρήσει. Η 
παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 
επηρέασε σηµαντικά την οικονοµική ανάπτυ-
ξη και τον ρυθµό ολοκλήρωσης. […]

Εκεί που η Ευρώπη έχει υστερήσει τόσο πο-
λύ, είναι στις προσπάθειές της να µεταµορ-
φώσουν µία µεγαλύτερη και πιο ευηµερούσα 
ΕΕ σε έναν αξιόπιστο παράγοντα, στην άµυ-
να, στην εξωτερική και την αµυντική πολιτική. 

Ένας µεγάλος λόγος για την αποτυχία της 
Ευρώπης να εφαρµόσει µια ενωµένη εξωτερι-
κή και αµυντική πολιτική, είναι διότι οι κυβερ-
νήσεις διαφωνούν για τις απειλές που αντιµε-
τωπίζει η Ένωση. Οι χώρες της Βαλτικής, η Πο-
λωνία και η Σουηδία βλέπουν τη Ρωσία ως µε-
γάλη απειλή. Για τους Νότιους -Ισπανία, Ιταλία, 
Ελλάδα, Μάλτα- η κύρια ανησυχία τους είναι το 
µεταναστευτικό και η ατελείωτη αστάθεια στη 

Μέση Ανατολή. Για 
τη Γαλλία, το βασι-
κό ζήτηµα είναι η 
τροµοκρατία και η 
κατάσταση στο Σα-
χέλ, ανησυχίες τις 
οποίες συµµερίζε-
ται τώρα και η Γερ-
µανία. […]

Η ασθενής εξω-
τερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ 
πλήττεται επίσης από τον αυξανόµενο ρόλο των 
κρατών σε βάρος της Κοµισιόν. Στη δεκαετία 
του 1990 και στις αρχές του 2000, η Κοµισιόν 
είχε την εξουσία. Όχι πια. Με λίγες εξαιρέσεις, 
τα κράτη-µέλη, συχνά µε επικεφαλής λαϊκι-
στές ηγέτες, τάσσονται εναντίον της περισσότε-
ρης πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης.

Τέλος, µια ισχυρή εξωτερική και αµυντική 
πολιτική χρειάζεται τα µέλη να εµπιστεύονται 
το ένα το άλλο. Η Βρετανία αντιτάχθηκε στα-
θερά στη δηµιουργία µιας έδρας στρατιωτικού 
σχεδιασµού στην ΕΕ, πιστεύοντας ότι θα απο-
δυνάµωνε το ΝΑΤΟ. Με τη Βρετανία να είναι έ-
τοιµη να αποχωρήσει από την ΕΕ, αυτό θα µπο-
ρούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρώπη.

Ωστόσο οι Ευρωπαίοι είναι διχασµένοι. Οι 
χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία δεν εµπι-
στεύονται την ΕΕ να διαχειριστεί την άµυνα ή 
να παράσχει εγγύηση ασφάλειας. Το αποτέλε-
σµα είναι ότι χωρίς σοβαρή εξωτερική και αµυ-
ντική πολιτική που να υποστηρίζει το µέγεθός 
της και το οικονοµικό της βάρος, η Ευρώπη θα 
παραµείνει ένας πολιτικός πυγµαίος. 

*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ  WASHINGTON POST 

Η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση 
θέλει στρατό

ΤΗΣ  ΤΖΟΥΝΤΥ 
ΝΤΕΜΠΣΕΥ*
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Την εισαγωγή µεθόδων γεωρ-
γίας ακριβείας σε όλα τα επιµέ-
ρους στάδια παραγωγής της βι-
οµηχανικής τοµάτας, διερευνά η 
Corteva Agriscience, σε µια προ-
σπάθεια να κάνει ευκολότερη, µε 
λιγότερες εισροές και πιο προσο-
δοφόρα την ενασχόληση του Έλ-
ληνα αγρότη µε τη συγκεκριµέ-
νη καλλιέργεια.

Το εγχείρηµα έχει πιλοτικό 
χαρακτήρα και υλοποιείται στην 
Κεντρική Ελλάδα µέσω συνερ-
γασίας που έχει συναφθεί από 
τη Corteva Agriscience, µε ε-
πιστηµονική οµάδα από το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήµιο της Α-
θήνας, που τρέχει τις σχετικές 
εφαρµογές και πραγµατοποιεί 
τις προβλεπόµενες καταγραφές 
και µετρήσεις, υπό την επιστη-
µονική εποπτεία του καθηγητή 
κ. Σπύρου Φουντά.

«∆ιανύουµε την πρώτη χρονιά 
εφαρµογής του προγράµµατος, 
το οποίο αναπτύσσεται σε καλ-
λιέργειες βιοµηχανικής τοµάτας, 
συνολικής έκτασης περίπου 50 
στρεµµάτων, στην περιοχή της 
Θήβας και του ∆οµοκού», επι-
σήµανε στην Agrenda η ∆ιευθύ-
νουσα Σύµβουλος και Πρόεδρος 
της Corteva για την Ελλάδα, Χρι-

στίνα Λεγάκι, εξηγώντας ότι «το 
σκεπτικό µας είναι να αξιοποιη-
θούν, από την προετοιµασία του 
χωραφιού, µέχρι και τη συγκοµι-
δή της παραγωγής, όλα τα δια-
θέσιµα εργαλεία γεωργίας ακρι-
βείας, όπως για παράδειγµα αι-
σθητήρες εδάφους, drones και 
δορυφορικά δεδοµένα, ώστε να 
βελτιώσουµε την αποτελεσµατι-
κότητα της καλλιέργειας».

Τα πρώτα αποτελέσµατα των 
εφαρµογών αναµένονται µέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους, ε-
νώ το πρόγραµµα θα επαναλη-
φθεί, σε µια δυναµική διαδικα-
σία, προκειµένου να επιβεβαιω-
θούν τα στοιχεία που θα συλλε-
γούν και να ενισχυθεί η αξιοπι-
στία τους µέσα από την επικαι-
ροποίησή τους, για να «στηθεί» 
ένα εφαρµόσιµο πρωτόκολλο, 
µε καλλιεργητικές συµβουλές, 
φροντίδες και εργαλεία, µε ό-
ρους γεωργίας ακριβείας.

Εκτός από το πρόγραµµα στη 
βιοµηχανική τοµάτα, η Corteva 
Agriscience υλοποίησε κι άλλα 
projects µε αξιοποίηση καινο-
τόµων τεχνολογικών εργαλεί-
ων, όπως ζωνικής λίπανσης, ε-
ντοπισµένης άρδευσης, επισκό-
πησης µε χρήση drones σε εκτα-
τικές καλλιέργειες, αλλά και Pest 
Monitoring, σε αγρούς σε όλη την 
ελληνική επικράτεια.

Έρχονται τα 1st Agritech 
Challenge Awards.  

«Είµαστε πάρα πολύ δραστή-
ριοι σε ό,τι αφορά στην υλοποί-
ηση προγραµµάτων που άπτο-
νται της προσπάθειας µετασχη-
µατισµού του εγχώριου πρωτο-
γενή τοµέα και της µετάβασής 
του από τις παραδοσιακές µε-
θόδους καλλιέργειας που κυρι-
αρχούν για την ώρα, σε σύγχρο-
νες πρακτικές, µέσα από την ει-
σαγωγή και αξιοποίηση τεχνο-
λογιών αιχµής» είπε η κ. Λεγά-
κι, προσθέτοντας ότι στο πλαί-
σιο αυτό η Corteva Agriscience  
διοργανώνει για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα και τα 1st Agritech 
Challenge Awards.  

Πιο συγκεκριµένα, η Corteva 
Agriscience  προσκαλεί επιχειρή-
σεις Startup ή µεµονωµένους ε-
πιστήµονες, να υποβάλουν ιδέ-
ες κι έργα Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής & Επικοινωνιών ή και 
Τεχνολογιών Αυτοµατοποίησης 
(σ. σ. λογισµικά, εφαρµογές πε-
δίου, web και mobile app, αυτο-

µατισµούς, ροµπότ-εργαλεία, και 
άλλα) µε σκοπό να αναδειχθούν 
και να µετατραπούν σε επιχειρη-
µατική πραγµατικότητα. 

Η ανεξάρτητη Κριτική Επιτρο-
πή θα αξιολογήσει όλες τις προ-
τάσεις που θα υποβληθούν για 
να αναδείξει τρεις νικητές, οι ο-
ποίοι, εκτός από σηµαντικά χρη-
µατικά βραβεία (σ.σ. θα δοθούν 
συνολικά 50.000 ευρώ) θα έχουν 
την ευκαιρία να συναντήσουν α-
πό κοντά µέντορες του χώρου και 
να λάβουν ειδική συµβουλευτι-
κή για την ανάπτυξη της πρό-
τασής τους ή πιθανόν να εξελί-
ξουν συνεργασίες µε τον οργα-
νωτικό φορέα. 

«Αυτός ο διαγωνισµός αντιπρο-
σωπεύει την αρχή µιας πορείας 
ανοιχτής καινοτοµίας µε νεοφυ-
είς επιχειρήσεις, πανεπιστηµιακά 
ερευνητικά κέντρα και παραγω-
γούς καινοτοµίας στην Ελλάδα 
για τον εντοπισµό λύσεων στις 
πιο πιεστικές ανάγκες στον το-
µέα της αγροτεχνολογίας», ση-
µείωσε η κ. Λεγάκι. 

Η Corteva Agriscience υλοποίησε κι άλλα σχετικά projects. Η διευθύνουσα σύµβουλος και πρόεδρος της Corteva για την Ελλάδα, Χριστίνα Λεγάκι.

Λιγότερες εισροές 
στη βιομηχανική 
ντομάτα, πιλοτικά 
Corteva Agriscience και ΓΠΑ υλοποιούν πιλοτικό 
εγχείρημα για πιο προσοδοφόρα βιομηχανική ντομάτα 

Όροι διαγωνισµού
Οι όροι του διαγω-
νισµού στο «www.   
agritechchallenge 

awards.gr»

Πρώτη χρονιά
Αναπτύσσεται σε καλ-

λιέργειες βιοµηχανικής 
ντοµάτας, έκτασης 50 
στρεµµάτων, στη Θήβα 

και τον ∆οµοκό
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επιδειξη εξοπλισµού
της Kverneland
Επίδειξη των µηχανηµάτων κατεργασίας 
εδάφους και σποράς της Kverneland, σε 
πραγµατικές συνθήκες διοργανώνει η Terra την 
Τετάρτη, 18 Σεπτεµβρίου 2019, στις 10:00 
στην Λάρισα, Επ. οδός Γιάννουλης – Φαλάνης, 
διασταύρωση ∆ασοχωρίου, αριστερά προς 
κτήµα Ανεµόµυλος. Η παρουσίαση – επίδειξη θα 
γίνει από τον υπεύθυνο δοκιµών της Kverneland 
ενώ στους επισκέπτες θα δοθεί η ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για την πλήρη σειρά 
µηχανηµάτων της εταιρίας. Στην επίδειξη θα 
παρουσιαστούν µεταξύ άλλων η νέα σειρά 
αρότρων 150S, οι καλλιεργητές της σειράς CLC 
και ο λιπασµατοδιανοµέας TL Geospread.

Το µέλλον 
της αγροδιατροφής
είναι βιολογικό
Η ΟικόΣφαιρα πραγµατοποιεί από 19 µέχρι 22 
Σεπτέµβρη στην Καρδίτσα, την 19η Οικολογική 
Γιορτή, η οποία ξεκίνησε το έτος 2001 και 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Η πρωτοποριακή αυτή 
γιορτή στο Άλσος Παυσιλύπου φέτος αφιερώνεται 
στην κοµποστοποίηση, επανάχρηση και 

ανακύκλωση για την 
οποία θα διεξαχθεί και 
ηµερίδα. Περιλαµβάνεται 
πανελλαδική εκθεσιακή 
αγορά πιστοποιηµένων 
βιολογικών προϊόντων 
και οικολογικής 
χειροτεχνίας και έκθεση 
περιβαλλοντικών και 
οικολογικών 
δραστηριοτήτων και 

παράλληλες εκδηλώσεις, όπως οµιλίες-συζητήσεις 
και εργαστήρια, στο χώρο της έκθεσης, 
καλλιτεχνικά και οικολογικά δρώµενα, εκδηλώσεις 
για τα παιδιά και άλλα. Επικοινωνία στα τηλέφωνα: 
2441021000, 6976017907, 6932373071, στο 
e-mail: info@oikosfaira.gr, στο www.oikosfaira.gr.

Ανοιχτές Πόρτες 
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ
Πανηγυρική και πιο πλούσια 
από κάθε άλλη φορά η 
φηµισµένη εκδήλωση 
Ανοιχτές Πόρτες της 
εταιρείας Γ.Χίγκας ΑΒΕΕ η 
οποία συµπληρώνει 20 
χρόνια αδιάλειπτης 
διοργάνωσης. Οι πόρτες της 
εταιρείας στο 9ο χλµ Π.Ε.Ο 
Θεσσ/νίκης- Κιλκίς έχουν 
ανοίξει από την Παρασκευή 
13 Σεπτεµβρίου και θα 
κλείσουν την Κυριακή 15 
Σεπτεµβρίου 2019, µε 
παρουσιάσεις και live 
δοκιµές όλων των νέων 
µοντέλων, συζητήσεις για 
όλα τα φλέγοντα θέµατα και 
µεγάλες προσφορές σε 
µηχανήµατα, αναλώσιµα.

ΦΑΛΑΝΗ

Επιστηµονικό συνεδρίο 
ζωοτεχνίας από την 
Ε.Ζ.Ε. στο Βόλο

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία 
(Ε.Ζ.Ε.), διοργανώνει το 34ο Ετήσιο 
Επιστηµονικό Συνέδριό της στον 
Βόλο, σε συνεργασία µε τις 
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας 
και Σποράδων από 2-4 Οκτωβρίου, 
στο Αµφιθέατρο Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Μαγνησίας. Στο 
συνεδρίο θα συζητηθούν µύθοι και 
αληθείες πάνω στη διατροφή και τον 
εµβρυϊκό προγραµµατισµό και η 
διάρθρωση της Κτηνοτροφίας στις 
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας 
και Σποράδων. Χορηγοί επικοινωνίας 
η εφηµερίδα Agrenda και το 
agronews.gr. ∆είτε αναλυτικά το 
πρόγραµµα και τις επιτροπές του 
συνεδρίου στο www.agronews.gr.

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρθια, τρία αρσενι-
κά και έξι θηλυκά, υγιή, γαλακτοπαραγωγά και ετοι-
µόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Tηλ. 6972/867040.

Πωλούνται 25 µοσχάρια για πάχυνση από 
150 κιλά έως 300 κιλά. Περιοχή Λαµία. Τηλ. 
6982/338283.

Πωλούνται 200 πρόβατα διασταυρωµένα, 
όλα µαζί η και τα µισά. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6947/404701. 6942/572629.

Πωλείται γαϊδούρα, γαϊδουράκι και 1 µουλάρι. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6972/307674. 

Πωλούνται κριάρια από µάνες υψηλών αποδό-
σεων φυλής Γερµανικά Awassi Περιοχή Λαµία. 
Τηλ. 6932/634495.

Πωλούνται 12 θηλυκές γίδες 15-18 µηνών και 
ένας τράγος 2µιση ετών. Τα αναφερόµενα εί-
ναι καθαρόαιµα και φυλής Αγγλονούµπια. Τηλ. 
6972/228105. 

Πωλούνται 200 πρόβατα µαρκαλισµένα. Περι-
οχή Γιαννιτσών Ν. Πέλλας. Τηλ. 2382/026090, 
6945/871123.

Πωλούνται 250 γίδια µαζί µε τα δικαιώµατα 
τους . Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984359722.

Πωλούνται  πρόβατα Λακών διασταυρωµένα 
Γερµανικά-Χιώτικα, γίδια µούρθια διασταυρω-
µένα  ∆αµασκού- Τόκιµπορκ. Αγελάδες λιµουζ-
λίν, και αγελάδες γαλακτοφόρες .

Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται δικαιώµατα από πρόβατα ,γίδια και 
αγελάδες. Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται 12 θηλυκές γίδες 15-18 µηνών και 
ένας τράγος 2µιση ετών. Τα αναφερόµενα εί-
ναι καθαρόαιµα και φυλής Αnglo Nubia.Τηλ. 
6972/228105. 

Πωλούνται 15 αγελάδες µε τα µοσχάρια τους. 
Περιοχή Εύβοιας. Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 50 πρόβατα Γερµανικά έγκυα, τι-
µή 60€. Περιοχή Φθιώτιδα . Τηλ.6972/161329.

Πωλούνται 2 ζυγούρια 5 µηνών από πολύ κα-
λά πατρογονικά, διασταύρωση  Awassi (Αβάσι) 
χιώτικο και χιώτικο Λακόν. Τιµή 200€. Περιοχή 
Ακράτα. Τηλ 6973/008868.

Πωλούνται 4 αγελάδες χολστάιν γαλακτοπα-
ραγωγής και 3 µοσχάρια 9 µηνών τιµή για όλα 
3.500€. Περιοχή Βόλος. Τηλ.6908/639721.

Πωλούνται 100 Βερτούλια ,µούρθια, ζάαν και 
αλπίνο. Περιοχή Βόλος. Τηλ.6908/639721.

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

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνταν 10 µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής , 
φυλής Xολστάιν υψηλής γενετικής βελτιώσεις 
σε άριστη κατάστασης  10 έως 12 µηνών. Περι-
οχή Ηµαθία. Τηλ.6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες  γαλακτοπαραγω-
γής 8 έως 16 µηνών. Περιοχή Ελασσόνα . 
Τηλ.6976/604538.

Πωλούνται 250 πρόβατα σε κατάσταση εγκυµο-
σύνης σε καλή τιµή. Περιοχή Μακεδονία- Θεσσα-
λία. Τηλ.6981/846922.

Πωλούνται 250 γίδια ντόπια. 
Τηλ.6980/257057.

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

Πωλούνται 120 γίδια έγκυα διασταυρωµένα 
Μούρθια µε Αλπίνες και Ζάνες. Τιµή 40€. Τηλ. 
6994/772474. 

Πωλούνται θηλυκά γαϊδουράκια. 
Τηλ.6939/178869. 

Πωλείται κοπάδι προβάτων καθαρόαι-
µα φυλής Χίου έγκυα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6997/159988.

Πωλούνται 250 πρόβατα φυλής   Μυτιλή-
νης  και 100 κατσίκια Χαλκιδικής. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου ενός έτους 
έγκυα, πιστοποιηµένα µε pedigree. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 6995/033571

Πωλούνται 120 πρόβαρα, έγκυα (γεννάνε τον 
Οκτώβριο) µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Τρίκαλα 
6942/643097.

Πωλούνται 40 αγελάδες ΣΒΙΤΣ έγκυα. Περιο-
χή Βοιωτίας. Τηλ. 6944/340117.

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητής. Τηλ. 
6974/916517.

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου. Τηλ. 
6932/445772. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό και βι-
ολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµένος. Περι-
οχή Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης µε καρπό, 
λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, τριφύλλι,  µπάλες αρα-
βοσίτου µε καρπό και άχυρο  εξαιρετικής ποιότη-
τας µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τι-
µή προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ.6982/338283.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετρά-
γωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6982/338283.

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

Πωλείται βίκος ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ καθαρι-
σµένος για σπόρο, πολύ παραγωγικός για καρπό 
και για σανό σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου πολύ καθαρά 
για ζωοτροφή, σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται βρώµη κόκκινη, δίκοκη ποικιλία ΚΑΣ-
ΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζωοτροφή σε καλή 
τιµή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ πρωτοετές σποροπαραγωγής σε καλή τι-
µή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται ρεβύθια πολύ βραστερά και νόστιµα, 
χωρίς φάρµακα και λιπάσµατα παραγωγής µας. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256   και 
6974/313224.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία Κορωνέικη, 
κεντρωµένο σε άγριο υποκείµενο και φυτά ρο-
διές Ερµιόνης µεγαλόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή 
Λακωνίας. Τηλ.6946/395102. 

Πωλείται  βίκος  και µπιζέλι κτηνοτροφικό για 
σπόρο. Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ.6934/405572.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα 
προς 18 λεπτά το κιλό και καλαµπόκι 19 λεπτά 
το κιλό. (δέχοµαι και επιταγές γαλατά). Περιοχή 
Κρύα Βρύση Γιαννιτσά. 6945/805371.

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυµασµένος, 
κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτρο-
φία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται µπάλες άχυρο, µικρού µεγέθους. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέας 
εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6937/253885.

Πωλείται σιτάρι σκληρό µάρκας simeto, νέας 
εσοδείας, άβρεχο, κατάλληλο για µύλο. Περιο-
χή Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.

Πωλείται τριτικάλε µε Βίκο σε καλή τιµή. Περι-
οχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Τηλ.6937/436309.

Πωλείται σπόρος κριθαριού (ποικιλία Nure) και 
σπόρος τριτικάλε (σταροσίκαλι). Περιοχή Καρτε-
ρές  Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/972669.

Πωλείται βρώµη, σανός σε τετράγωνες µε-
γάλες µπάλες 250 κιλών. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117. 

Πωλούνται καρυδιές Chandler, Franquette, 
Fernor και Fernet µε πιστοποιητικό ποικιλίας. 
Τιµή 4,5€ το δέντρο. Τηλ.6987/300767.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  ποικιλίας Υπάτης, 
καθαρισµένος σε σακιά των 25 κιλών νέας εσο-
δείας . Περιοχή ∆οµοκός. Τηλ. 6977/799965.

Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποίηση ποι-
κιλίας για παραγωγή  από 8 µέχρι 18 κιλά αι-
θέριων ελαίων το στρέµµα. Τηλ.6987/300767.

Πωλούνται δέµατα σανού βρώµης µε καρ-
πό προς 3€ το δέµα, δέµατα τριφύλλι προς 5€ 
και διάφορα χορτάρια προς 2€ το δέµα. Μπο-
ρεί να γίνει και µεταφορά. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6943/267411. 

Πωλούνται µεγάλες κολοκύθες για πίτα 2 
τόνοι στον Αγ. ∆ηµήτριο Ορχοµενού. Τηλ. 
6980/524855.]

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Τηλ. 
6937/479638.

Πωλούνται καυσόξυλα από ακακίες σε κανονι-
κό πάχος για τζάκι και για ξηλοσοµπες από αγρό-
τη προς 60€ τον τόνο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6972/285256 και 6974/313224.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Πε-
ριοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, 
υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, διαθέ-
τει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθήκες, 
οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοί-
κιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα 
(30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδόσεων 
µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκαταστάσεις . 
Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται κτήµα 4,5στρ. , ίσιο, 500µ. από τον οι-
κισµό ,200µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 13,500€. Περι-
οχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται κτήµα 7στρ. 500µ. από τον οικισµό 
200µ. πρόσοψη Χ 35. 200µ. οικοδοµήσιµο πά-
νω στο κεντρικό δρόµο. Τιµή 30.000€. Περιο-
χή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Νοικιάζονται κατάλληλα για µοσχάρια. Τιµή ελά-
χιστη. Περιοχή Θεσσαλίας. Τηλ. 6943/812013.

Πωλούνται αγροτεµάχια 3 και 12 στρεµµάτων 
εντός του οικισµού Αγ.∆ηµητρίου Ορχοµενού 
Βοιωτίας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6974/129572.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπου-
καλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές 
και µεγάλα πλαστικά βαρέλια  σε προσιτές τι-
µές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 
6984/501857, 6981/355172.

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

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κά-
θε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα σε-
λοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ 
το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

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

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλή-
να γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χια-
στί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλή-
να γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέ-
τρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κα-
τασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρει-
άζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή 
το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 170 ίππων, 
µοντέλο 2006, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ international 744S για 
ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576. 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική John Deer 1075, µη-
χανική. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.2491/025355. 
(Απόγευµα) 

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως τύ-
που, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€. Περιοχή 
Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται σπορέας-λιπαντήρας  Vicon Γαλλικός 
σε άριστη κατάσταση 500€. Περιοχή Μεσολόγ-
γι. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται κινητήρας από Jeep renegade- 
wrangler βενζίνη, 6 κύλινδρο, 8 4,2 λίτρα. Τιµή 
500€. Περιοχή Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.  

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κων-
σταντινίδη. Περιοχή Κιλκίς.  Τηλ.6945/818073.

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

Πωλείται ατµολέβητας 150 λίτρων, πετρέλαιο, 
σχεδόν καινούργιος. Τηλ.6982/338283.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέ-

σεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό τιµή 6.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6984/471046.

Πωλείται τρακτέρ fiat 640 4X4. Περιοχή Χαλ-
κιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται αλέτρι µονόυνο, 2υνο, 3υνο, 
4υνο, 7υνο 8υνο. Περιοχή Χαλκιδική. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται ποµόνα ποτίσµατα 90µέτρων  4αρα. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρόµε-
νο.  Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται  αρµεκτήριο  αγελάδων 8 θέσεων. 
Τηλ. 6972/852025.

Πωλείται  σπαστήρας  αµυγδάλου και αποφλοι-
ωτής. Τηλ. 6972/852025.

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι). Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 τόνων και 1 
των 20 τόνων, ανοξείδωτες 316, µε πόδια και 
µε εσωτερικά στοιχεία εβαπτιζόµενα (ψύξης) 
για χαµηλές θερµοκρασίες ζύµωσης, κατάλληλες 
για κρασί, ξύδι, τσίπουρο και λάδι. Email: info@
moraitiswines.gr Τηλ.2284/051706.

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κωνσταντι-
νίδης τύπου ΗΥ255( υψηλής ισχύος) Με γρα-
νάζι κινήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζη-
τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βαρέως τύ-
που (Σόρογκας) µε υδραυλική µετατόπιση δίσκων 
και ανύψωση τροχών. Τιµή 4.000€ συζητήσιµη.  
Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύ-
χια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή 2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS 115A (∆115 
hp), 4X4, µε καµπίνα εργοστασιακή, µοντέλο 
2006 µε 2.700 ώρες εργασίας. Από Ελληνική 
αντιπροσωπία µε όλα του τα service (στην αντι-
προσωπία).  Τιµή 28,000 συζητήσιµη. Περιοχή 
Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται  Ψυκτικός Θάλαµος  λυόµενος διατά-
σεων: 4µ επί 4µ επί 2µ ύψος, χωρισµένος σε δυο 
θαλάµους µε εσωτερική πόρτα , 2 εξωτερικές 
πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλε-
κτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε 
προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουρ-
γικό Γαλλικής κατασκευής µε χειριστήριο πολ-
λαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perking 55HP, 
υδρόψυκτος τρικύλινδρος. ∆ιαστάσεις : πλάτος 
0,90cm – µήκος 3µ. βάρος 3000kg. Περιοχή Κο-
ρινθίας. Τηλ. 6939/075721. 

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµά-
δες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τε-
τράγωνη 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  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το Τρίκερι, η λίµνη Κάρλα και το 
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας είναι οι µα-
γικοί προορισµοί για φέτος του 8ου 
Ιστορικού Ράλλυ Ολύµπου στους 
νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας, 
στις 5 και 6 Οκτωβρίου.

∆εκάδες πληρώµατα από όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, ζε-
σταίνουν από τώρα τις µηχανές 
των κλασσικών αυτοκινήτων -αντί-
κα και όλες οι προετοιµασίες βρί-
σκονται στην τελική ευθεία. Φέτος 
το Ιστορικό Ράλλυ Ολύµπου, µε α-
πόφαση των διοργανωτών, αφού 
ξεκινήσει από τη Λάρισα, επισκέ-
πτεται, για µια ακόµα φορά, το Βό-
λο, όπου θα γίνει ανασυγκρότηση 
και εκκίνηση από την παραλία το 
Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 (12.00 
µ.µ), αλλά και τα πανέµορφα χω-
ριά του Πηλίου µε τα µοναδικά το-
πία, τη µεγάλη ιστορία και τα πα-
σίγνωστα ποιοτικά τοπικά προϊό-
ντα. Να σηµειωθεί ότι ο µεγάλος 
τερµατισµός θα γίνει στη Λάρισα, 
την επόµενη µέρα, όπου είναι το 
στρατηγικό κέντρο των Ράλλυ Ο-
λύµπου, όλα αυτά τα χρόνια. 

Το Ιστορικό Ράλλυ Ολύµπου, 
που έχει ως κέντρο και σηµείο α-
ναφοράς την Ελασσόνα (έδρα του  

∆ικτύου «Περραιβία»), τον µυθικό 
Όλυµπο και τη Θεσσαλία, αλλάζει 
κάθε χρόνο τις διαδροµές του, έτσι 
ώστε όλη η Θεσσαλία, αλλά και οι 
όµορες Περιφέρειες να εντάσσο-
νται στις διαδροµές του, µε απο-
τέλεσµα οι φανατικοί του φίλοι, 
να γνωρίζουν τους πανέµορφους 
προορισµούς της Θεσσαλίας και 
της Ελλάδας, τον πολιτισµό τους, 
τους αρχαιολογικούς χώρους, τα 
µοναδικά τοπικά προϊόντα και τους 
φιλόξενους κατοίκους.

 Όλα αυτά τα χρόνια επισκέφτη-
κε σηµαντικούς προορισµούς, ό-
πως το νοτιοδυτικό Όλυµπο, την 
Ελασσόνα, τα Τρίκαλα, την Καλα-
µπάκα, τα Μετέωρα, την Καρδίτσα, 
τη Λίµνη Πλαστήρα, το Βόλο, δε-
κάδες χωριά του Πηλίου, τα πα-
ράλια του νοµού Λάρισας, την Α-
γιά, τη ∆εσκάτη, εκατοντάδες χω-
ριά σε όλους του νοµούς της Θεσ-
σαλίας, αρχαιολογικά και βυζαντι-
νά µνηµεία, πολλές µονάδες πα-
ραγωγής τοπικών προϊόντων κ.α.

Γνωριµία
Οι φανατικοί και νέοι φίλοι 
του Ράλλυ γνωρίζουν τους 
πανέµορφους προορισµούς 

της Θεσσαλίας

Συνεργασία στη Μεσσηνία 
για την πρώιµη πατάτα
Πεδίο συνεργασίας αναζητά ο 
∆ήµος Μεσσήνης µε το τµήµα 
Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου για τη χρήση 
γεωργίας ακριβείας στην 
καλλιέργεια της πρώιµης πατάτας. 
Το θέµα βρέθηκε στο επίκεντρο 
συνάντησης του δήµαρχου, Γ. 
Αθανασόπουλου, µε τους λέκτορες 
του Πανεπιστηµίου κ.κ. 
Ά. ∆ηµητρακόπουλο και Στ. 
Σωτηρόπουλο να παρουσιάζουν 
το πρόγραµµα και το πλάνο. 

Το «ευχαριστώ» του
οινοποιείου Χατζηδάκη 
Στον απόηχο του φετινού τρύγου, 
τα αδέρφια του Οινοποιείου 
Χατζηδάκη, Αντώνης, Αριάδνη και 
Στελλα, µε ένα θερµό µήνυµα 
εκφράζουν τις θερµές ευχαριστίες 
τους στους αµπελουργούς της 
Σαντορίνης, τους «δικούς µας 
ανθρώπους», όπως λένε. «Σας 
ευχαριστούµε που εµπιστεύεστε 
τα σταφύλια σας σε εµάς», λένε 
και εκφράζουν παράλληλα 
«αµέτρητα ευχαριστώ» στα µέλη 
της οµάδας του Οινοποιείου.

Οι πρώτοι µαθητές 
στο Γυµνάσιο Χασιώτη 
Με τον αγιασµό για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς την 
Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου το 
Γυµνάσιο «Χασιώτη» στην 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή, 
υποδέχθηκε τους πρώτους 
µαθητές του. Στον σύντοµο 
χαιρετισµό του, ο πρόεδρος της 
Σχολής ∆ρ. Πάνος Κανέλλης, 
τόνισε σε ότι µε το Γυµνάσιο 
Χασιώτη τοποθετήθηκε το 
τελευταίο κοµµάτι στο πάζλ 
γνώσης της Σχολής.

∆ιαχείριση ακίνητης
περιουσίας πρώην ΕΑΣ
Συνολικά το θέµα της ακίνητης 
περιούσιας πρώην συνεταιριστικών 
οργανώσεων που βρίσκονται σε 
εκκαθάριση δεσµεύεται να δει ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης. Το θέµα 
επανακκινήθηκε από τον βουλευτή 
Ν∆ Λάρισας Μάξιµο Χαρακόπουλο 
µε αφορµή σχετικό αίτηµα της 
Οµάδας Παραγωγών ελιάς 
Πουρναρίου, που νοικιάζει εδώ και 
5 χρόνια κτίριο της πρώην «ΕΑΣ 
Λάρισας», για το οποίο κινήθηκαν 
διαδικασίες πλειστηριασµού.

Φέτος το Ιστορικό Ράλλυ Ολύµπου, µε απόφαση των διοργανωτών, αφού ξεκινήσει από τη Λάρισα, 
επισκέπτεται µια ακόµα φορά το Βόλο, όπου θα γίνει ανασυγκρότηση και εκκίνηση στις 5 Οκτωβρίου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ιστορικές διαδρομές 
στο Ράλλυ Ολύμπου
Ζεσταίνονται τα κλασσικά αυτοκίνητα που θα περάσουν 
από μαγικούς προορισμούς της «άγνωστης» Θεσσαλίας

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John Deere, άροτρο 

13αρι Ωµέγα, δισκοσβάρνα 32 δίσκων Ζορπά, ρίπ-

περ 7 νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πολύβαθµι-

ες. Τηλ.6979/169426.

Πωλείται σιτοσπαρτική Ζορµπά 13 δίσκων 

µε φαρδιές ζάντες και ρόδες, καινούριους δί-

σκους, τσαρούχια, διπλό γρανάζι, βαµµένη. Τι-

µή 1.700€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 

Τηλ.23107/11133.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 

500€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 

23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκαστος. Πε-

ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ.23107/11133.

Πωλούνται  4.000µ. σταγονίδια Ισραηλίτικα 

75αρια. Τιµή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσα-

λονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται  αντλίες κεντρόφυγες, πολυ-

βάθµιες. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 

Τηλ.6979/169426.

Πωλείται καρότσα 4,5µ. 900αρες ρόδες. Τι-

µή 600€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 

Τηλ.23107/11133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλοστάβαρο. Τι-

µή 300€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 

23107/11133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρακτέρ. 

Τιµή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 

Τηλ.23107/11133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-

µή 400€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 

Τηλ.23107/11133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορµπά, και-

νούριους δίσκους και κουζινέτα, επισκευασµένη, 

βαµµένη. Τιµή 1.700€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσ-

σαλονίκης. Τηλ.23107/11133.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπίνς (BINS) 

Περιοχή Βέροια. Τηλ. 6973/966777. 

Πωλείται άροτρο Τσάνιο 14άρι ψιλοστάβαρο µε 

καινούριες  µύτες, φτερά και ρόδα. Τιµή 600€. 

Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6977/051672.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο µάρκας 

Αlto. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-

ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 

Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο 

Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας  Goldoni 

714. Τιµή 1.300€. Περιοχή Κορινθίας. 

Τηλ.6987/876761. 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή New Holand 

8080 σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 

6973/492214. 

Πωλείται αλέτρι πεντάγινο Otma καινούριο. Τι-

µή 2.500€. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6973/492214.

Πωλείται µια σιτοσπαρτική ΖΗΤΑ 16άρα.Τιµή 

300€. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6973/492214.

Πωλείται τρακτέρ 110 άλογα σε πολύ καλή κατά-

σταση, τετράυνο άροτρο Κlavan, δισκοσβάρνα του 

Ζορµπά υδραυλική 28άρα Ρίµπελ, λιπασµατοδια-

νοµέας, ραντιστικό 600άρι. Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µεταχει-

ρισµένο. Τηλ. 6906/512460.

Πωλείται άροτρο Kverneland, τετράυνο 14άρι. 

Περιοχή Νέα Μηχανιώνα ,  Θεσσαλονίκης. Τηλ. 

6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica 

τρίυνο 14άρι ψιλοστάβαρο.         Περιοχή Νέα 

Μηχανιώνα. Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται τρακτέρ Steyr µοντέλο 1993, µε 

6.000 ώρες, µαζί µε τα παρελκόµενα του. 

Τηλ.6943/457861.

Πωλούνται σήτες για 8 µ. καρότσα. Περιοχή Κιλ-

κίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται ένας σπερόµυλος και µια χαρµανιέρα. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6971/687985.
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Τα νέα ρούχα 
του αυτοκράτορα
Τελικός στο Μουντομπάσκετ την Κυριακή 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλοι περίµεναν τη Σερβία και τις 
ΗΠΑ να βρίσκονται εκεί, αλλά στα 
µατς των τελικών του Μουντοµπά-
σκετ αυτή την Κυριακή 15 Σεπτεµ-
βρίου θα συµµετέχουν τελικά Ισπα-
νία, Αυστραλία, Αργεντινή και Γαλ-
λία. Ο...  βασανιστικός µικρός τε-
λικός θα ξεκινήσει στις 11.00 π.µ 
ώρα Ελλάδος και ο µεγάλος, που 
θα κλείσει την αυλαία του τουρ-
νουά, θα πραγµατοποιηθεί στις 
15.00 µ.µ.. Επόµενο µεγάλο ρα-
ντεβού τώρα για το µπάσκετ, αλλά 
και την εθνική µας οµάδα, η ευρω-
παϊκή διοργάνωση του 2021, που 
θα διεξαχθεί σε τέσσερις χώρες. 

Καιρός όµως είναι να µεταφερ-
θούµε στο ποδόσφαιρο και στο 
Τσάµπιονς Λιγκ, µε τα πρώτα µατς 
των οµιλών να ξεκινούν 17-18 
Σεπτεµβρίου. Στο µατς µε το ελ-
ληνικό ενδιαφέρον, ο Ολυµπια-
κός θα υποδεχτεί την Τότεναµ αυ-
τή την Τετάρτη µε τους «ερυθρό-
λευκους» να έχουν αφήσει την ε-
ντύπωση ότι φέτος πάνε για την 
υπέρβαση, ενώ οι «Πετεινοί» δεν 
είναι και στην καλύτερή τους κα-
τάσταση. Στα άλλα µατς που ξεχω-
ρίζουν, η Παρί Σεν Ζερµέν φιλο-
ξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Ατ-
λέτικο Μαδρίτης τη Γιουβέντους. 
Όσον αφορά την υπερασπίστρια 
του τίτλου, Λίβερπουλ, αυτή ταξι-
δεύει στη Νάπολη. 

Ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά τις οµάδες που 
«κλειδώνουν» τη συµµετοχή τους στην τελική φάση 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος του 2020. Αγγλία, 
Ισπανία, Βέλγιο και Ιταλία κρατούν το εισιτήριο της 
πρόκρισης για τα τελικά στα χέρια τους, αφού έχουν 
το απόλυτο νικών στα παιχνίδια που έχουν δώσει, 
ενώ κάτι ανάλογο ισχύει και για Ρωσία, Γερµανία.

Οι «6» κλείδωσαν 
την πρόκριση

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Νιούκαστλ 14.30 COSMOTE SPORT 1

Βόλεϊ (Euro Volley Ανδρών)

Ελλάδα - Γαλλία 18.15 ΕΡΤ 2 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – ΠΑΟΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Ολυµπιακός – Βόλος 21.30 Novasports 1 H

Μπάσκετ (Παγκόσµιο Κύπελλο)

Μικρός τελικός 11.00 ΕΡΤ Sports HD

Τελικός 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης 19.00 ΕΡΤ Sports 

AEK – Λαµία 19.15 Novasports 2 HD

Πανιώνιος - ΑΕΛ 19.15 Novasports 3 HD

Άρης – Παναθηναϊκός 21.30 Novasports 1 HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  14 Σεπτεµβρίου

Κυριακή  15 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ο Σεπτέµβρης 
φεύγει, ο νόμος για 
τους συνεταιρισμούς  
δεν δείχνει να έρχεται

Σβολοκόπτες    
και σπαρτικές
της Kverneland σε 
αγρούς της Φαλάνης

Πού ανταµώνουν
αγροτική παραγωγή 
και κυκλική 
οικονομία

Μπαµ µε Ντιλέινι
Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν τη 
συµφωνία τους µε τον Μάλκολµ 
Ντιλέινι, ο οποίος επιστρέφει στην 
Ευρώπη έπειτα από µία διετία σε 
ΝΒΑ και Κίνα. Μάλιστα, ο 
Αµερικανός γκαρντ θα 
συνεργαστεί ξανά µε τον 
Σβέτισλαβ Πέσιτς, µετά την κοινή 
τους παρουσία στην Μπάγερν 
Μονάχου τη σεζόν 2013-2014.
Η συµφωνία είναι για συµβόλαιο 
διάρκειας ενός έτους.

Στο Euro Volley η Εθνική  
Υστερα από δέκα χρόνια, η 
εθνική οµάδα βόλεϊ των ανδρών 
«σερβίρει» και πάλι σε τελική 
φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος 
που ξεκίνησε την περασµένη 
Πέµπτη. Το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότηµα αντιµετωπίζει το 
Σάββατο το απόγευµα στο 
Μονπελιέ τη Γαλλία, σε 
αναµέτρηση για τον πρώτο 
όµιλο της διοργάνωσης.

Για το πρώτο τρίποντο
Σε ποσό-ρεκόρ για τα τελευταία 
χρόνια ανέρχεται η αξία των 
ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ τη 
φετινή αγωνιστική περίοδο, αφού 
σύµφωνα µε την ποδοσφαιρική 
χρηµατιστηριακή ιστοσελίδα 
«Transfermarkt» υπολογίζεται 
σταε 11,73 εκατ. ευρώ. Μένει 
τώρα να φανεί αν το χρήµα 
µεταφράζεται και σε ουσία, καθώς 
η Λάρισα θα κυνηγήσει το πρώτο 
τρίποντο της σεζόν απέναντι στον 
Πανιώνιο αυτή την Κυριακή. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Ο Λούις 
εστιάτορας
Μία αλυσίδα 
εστιατορίων µε vegan µπέργκερ 
εγκαινίασε ο πρωταθλητής της 
Formula 1, Λούις Χάµιλτον, σε 
συνεργασία µε την Beyond 
Meat και τον πρεσβευτή της 
UNICEF Τοµάζο Κιάµπρα.Το 
πρώτο κατάστηµα Neat Burger 
άνοιξε στο Λονδίνο και στόχος 
είναι σε βάθος διετίας η αλυσίδα 
να αποκτήσει 14 καταστήµατα. 
«Έχω έναν φίλο στο Λονδίνο 
που τον ξέρω δυο-τρία χρόνια 
και έχουµε µιλήσει για το πώς 
στράφηκα στη φυτική διατροφή 
και πήγαινα προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Μετά εµφανίστηκε 
η Beyond Meat και θυµάµαι που 
του έλεγα ότι τη δοκίµασα και 
πόσο απίθανη είναι. ∆εν ήταν 
δική µου ιδέα, ήταν µια ιδέα που 
είχε αυτός µε έναν φίλο του και 
µου την είπε, και σκέφτηκα πως 
αυτό είναι απίστευτο και θέλω 
να είµαι µέρος του», δήλωσε ο 
Λούις Χάµιλτον.

  

Πολλά άλογα 
μαζεύτηκαν
Φέτος η πίστα δοκιµών της Ford 
στο Lommel ήταν η τέλεια 
επιλογή για τη συνάντηση 
εκατοντάδων ευρωπαίων 
ιδιοκτητών Mustang, αφού 
στο Βέλγιο πωλούνται οι 
περισσότερες Mustang ανά 
κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη 
χώρα της γηραιάς ηπείρου. 
Η φετινή συνάντηση µάλιστα 
πέρασε στην ιστορία για έναν 
ακόµα λόγο, καθώς σε αυτό το 
ταξίδι-προσκύνηµα η Ford 
σηµείωσε νέο παγκόσµιο ρεκόρ 
µε τη συµµετοχή 1.326 Mustang.

   «Γοητευµένος» από την ε-
νασχόλησή του µε τον τοµέα της α-
γροτικής ανάπτυξης, δήλωσε ο Μά-

κης Βορίδης, δύο µήνες µετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του στην πλατεία Βάθη, στο χαι-
ρετισµό του στην 84η ∆ΕΘ.    Πριν από 
αυτή την εξοµολόγηση, ωστόσο, ο υπουρ-
γός της πλατείας εξέπληξε το ακροατήριο. 
«Μέχρι πριν από δύο µήνες δεν είχα την πα-
ραµικρή επαφή µε αυτό που λέγεται αγρο-
τική ανάπτυξη. ∆εν είχα ασχοληθεί ποτέ µε 
αυτό. Είµαι 12 χρόνια βουλευτής, όµως δεν 
είχα αφιερώσει ούτε µισή ώρα από τη ζωή 
µου για να ασχοληθώ µε το αντικείµενο», 
τόνισε και πρόσθεσε πως: «υπάρχει λοιπόν 
ο εξής κίνδυνος, πρώτον να είµαι εντελώς 
άσχετος, που δεν είναι κίνδυνος, αλλά βε-
βαιότητα, αλλά δεύτερον υπάρχει και η πι-
θανότητα να µε καταλάβει η ζέση και η θέρ-
µη του νεοφώτιστου». Καλή η αφοπλιστική 
ειλικρίνεια υπουργέ, αρκεί να µην ισχύσει 
η λαϊκή ρήση για του… κασίδι του κεφάλι, 
θα συµπληρώσουµε εµείς.    Τη δια-
φορετική νοοτροπία που διακρίνει άλλους 
λαούς γύρω από την προστασία των ΠΟΠ 
προϊόντων τους, αλλά και τους πόρους που 
είναι διατεθειµένοι να διαθέσουν για να πο-
λεµήσουν για τη θωράκισή τους, περιέγρα-
φε µε πικρία ο αντιπρύτανης του Γεωπονι-

κού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Σέρκο Χαρου-
τουνιάν, σε µια έτερη εκδήλωση στο πλαίσιο 
της ∆ΕΘ. Ενθυµούµενος τη θητεία του στον 
ΕΛΓΟ, ο καθηγητής ανέφερε πως στην περι-
οχή της Πάρµα, στη γειτονική Ιταλία, οι το-
πικές αρµόδιες αρχές δαπανούν κάθε χρό-
νο περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, για τις µηνύσεις 
που καταθέτουν εναντίον όσων προσπαθούν 
να καπηλευτούν τη φήµη του οµώνυµου το-
πικού τυριού, σηµειώνοντας πως «εµείς τό-
τε, ψάχναµε και δεν µπορούσαµε να βρούµε 
10.000 ευρώ, για να κινηθούµε νοµικά για 
την προστασία της φέτας».    Η περί-
πτωση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης 
δεν είναι η µόνη στην οποία ο πολυπράγ-
µων Λούκας Φέκερ, παρουσίαζε τον εαυτό 
του ως εκπρόσωπο και διαχειριστή µεγά-
λων fund που θέλουν να επενδύσουν στον 
αγροδιατροφικό τοµέα της Ελλάδας. Όπως 
µαθαίνει η στήλη, από πολύ έγκυρη πηγή, 
ο επικεφαλής του Innovation Brain ήταν σε 
επαφές και µε άλλον επιχειρηµατικό όµιλο 
από τη Βόρεια Ελλάδα, που έχει αντικείµενο 
δραστηριότητας στον πρωτογενή τοµέα και, 
κατά τη συνήθη πρακτική του, έταζε λαγούς 
µε πετραχήλια, για συνεργασίες και επενδύ-
σεις πολλών εκατοµµυρίων. Φυσικά και σε 
αυτή την περίπτωση, όπως και στην ΕΒΖ, οι 
µεταξωτές κορδέλες ήταν… φύκια. O ΓΥΛΟΣ
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Όλα ρολόι
Με στόχο τη χορτονοµή υψηλής 
ποιότητας, η επιχείρηση σύνθετων 
αγροτικών εργασιών µε έδρα το Surrey 
προετοιµάζεται για να αποκτήσει 
αυτονοµία σε ό,τι αφορά τα µηχανήµατα 
και τον εξοπλισµό, πράγµα που θα της 
δώσει τον απόλυτο έλεγχο στις εργασίες 
ενσιρώµατος. Στο Profi Σεπτεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Εξόριστοι
στην Αβδέλλα

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

ΤΡΑΓΑΝΑ ΜΗΛΑ ΤΗΣ VIRGINIA KELLEY
Τα φρέσκα µήλα, τα οποία συλλέχθηκαν πρόσφατα από το δέντρο, είναι µια νόστιµη επιλογή του φθινοπώρου. Τα µήλα παραδοσιακά 
επιλέγονται από καλλιτέχνες ως ένα αγαπηµένο θέµα για ζωγραφική, λόγω της µεγάλης γκάµας χρωµάτων που τα διακρίνουν. 
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Μεγάλη ζήτηση έχει παρατηρηθεί στη 
Θεσσαλία από εµπόρους, για ξερά φα-
σόλια, κυρίως της ποικιλίας Northern 
που καλλιεργείται κατά πλειοψηφία 
στην περιοχή. «Πηγαίνεις να πουλή-
σεις φακές και οι έµποροι σε ρωτά-
νε αν έχεις φασόλια», δήλωσε στην 
Agrenda ο γεωπόνος και παραγωγός 
από τη Λάρισα Θεόδωρος Τσικρίκας. 

Η αυξηµένη αυτή ζήτηση έχει ανεβάσει 
την τιµή από την περασµένη σεζόν και έ-

τσι από 85 έως και 97 λεπτά το κιλό που 
πωλούνταν σε κάποιες περιπτώσεις, τώ-
ρα έχουν ανέβει στο 1,05 µε 1,30 ευρώ το 
κιλό. Στην περιοχή τα περισσότερα φασό-
λια έχουν µαζευτεί, µε πάνω από το 80% 
να έχει µαζευτεί από τα τέλη Αυγούστου. 

Υπάρχουν όµως ακόµη κάποιες εκτά-
σεις µε επίσπορο φασόλι που κατά πά-
σα πιθανότητα θα συγκοµιστούν στα τέ-
λη του Σεπτεµβρίου. 

 ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ψάχνει για φασόλια το εµπόριο
Αυξηµένη η τιµή σε σχέση µε τα µέσα του καλοκαιριού, λόγω ζήτησης
Παραγωγοί πηγαίνουν να πουλήσουν ρεβίθια και τους ζητάνε φασόλια
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X 
ρηµατιστηριακά, το βαµβάκι ακόµα 
προσπαθεί να σπάσει τα 60 σεντς 
ανά λίµπρα. Το καλό νέο είναι πως 
όλες τις αρνητικές ειδήσεις τις έχει 

προεξοφλήσει η αγορά, εποµένως ένα ενθαρ-
ρυντικό για τις τιµές νέο θα µπορέσει να φέρει 
την αντίδραση. Στην αγορά µας, οι τιµές από 
τους εµπορικούς οίκους κυµαίνονται στα 4-5 
σεντς πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών, 
ωστόσο οι προσφορές είναι πολύ λίγες κα-
θώς οι εκκοκκιστές προτιµούν να περιµένουν 
να βγουν τα βαµβάκια, ενώ και οι εµπορικοί 
οίκοι είναι πιο χλιαροί στο ενδιαφέρον τους. 

 Μαζεύουν ελαφρά οι τιµές στο σκληρό σι-
τάρι, καθώς η εξαγωγή πληρώνει χαµηλότερα 
επίπεδα από τα αντίστοιχα του Αυγούστου. Οι 
Ιταλοί είναι έτοιµοι να πληρώσουν λίγο πάνω 
από τα 230 ευρώ ο τόνος, ενώ καθώς ακόµα 
δεν έχουν αφοµοιωθεί αυτά τα επίπεδα στο ε-
σωτερικό, δεν ακούγονται νέες πωλήσεις. Στο 
χρηµατιστήριο του Σικάγο «ξεκόλλησαν» από 
τα πρόσφατα χαµηλά, κάτι στο οποίο βοήθη-
σε η φυσική αγορά, αφού τα πρόσφατα επί-
πεδα τιµών είναι δελεαστικά για νέες αγορές. 

 Με αξιώσεις οικονοµικής ανάκαµψης των 
παραγωγών επιτραπέζιας ελιάς, ξεκίνησε η 
συγκοµιδή Κονσερβολιάς στη Φθιώτιδα. Στον 
συνεταιρισµό της Στυλίδας έχουν ξεκινήσει ή-
δη οι παραλαβές µε ανοιχτές τιµές. Υπενθυ-
µίζεται πως η µέση κατηγορία πέρυσι ορίστη-
κε στα 75 λεπτά το κιλό, µε τον παραγωγό να 
παίρνει στο τέλος κοντά στο 1 ευρώ, σύµφω-
να µε τον πρόεδρο της ∆ΟΕΠΕΛ Γιώργο Ντού-
τσια. «Φέτος περιµένουµε ίδια επίπεδα τιµών, 
ίσως κατά τι λιγότερο» συµπληρώνει ο ίδιος.

Τα αρνητικά νέα 
τα έχει προεξοφλήσει 
η αγορά βάμβακος

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/08 20/08 27/08 03/09 10/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

313,86

307,83

312,97313,22

322,54

Προσφορά
Ενδεχοµένως οι καταστροφές 

στα φασόλια σε κάποιες περιοχές, 
λόγω καιρού, να έχουν µειώσει 

την προσφορά

Παραγωγή
Το φασόλι έχει συγκοµιστεί στη 
Θεσσαλία, µε κάποιες εκτάσεις 
επίσπορου να αναµένεται να 

συγκοµιστούν τέλη Σεπτεµβρίου

Ποικιλίες
Την ποικιλία Northern 

καλλιεργούν οι περισσότεροι 
παραγωγοί οσπρίων στην 

περιοχή της Θεσσαλίας

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

08/08 22/08 05/09 12/0929/0814/08

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

235

217

182

209,5

2,25

310,50

851,60

77,72

107,60

82,97

235

217

182

209,5

2,23

314,10

870,60

79,00

100,55

83,24

236

217

180

209,5

2,19

312,20

856,60

62,60

104,65

82,55

238

215

180

209,5

2,22

304,90

857,40

64,45

105,95

79,31

240

213

177

209,5

2,24

300,60

853,00

66,75

98,52

76,29

240

213

177

209,5

2,21

310,50

868,60

63,17

98,40

76,08

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

17,55
18,52

17,61 17,85

18,20
17,55

58,83 58,83
60,00

58,21
62,0258,73

Τιμή παραγωγού 
στο φασόλι (ευρώ το κιλό)

2018 0,97

2019 1,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018 0,97

2019 1,30
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Παύση πωλήσεων εν αναµονή της συγκοµιδής βάµβακος
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,21

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ

∆ιανύεται µια κρίσιµη περίοδος όσον 
αφορά το χρηµατιστήριο σε σχέση 
µε το πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών στη φυσική αγορά.

Τάσεις σταθεροποίηση 
στα πρόσφατα υψηλά παρουσιάζει 
το σκληρό σιτάρι στις ιταλικές 
αγορές σιτηρών.

Σταµάτησε η κάθοδος στη τιµή του 
καλαµποκιού στην Ευρώπη που έχει 
απολέσει τις τελευταίες εβδοµάδες 
3 ευρώ ανά τόνο. 

Αµετάβλητη άλλη µια εβδοµάδα 
η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης. 

Η σταθεροποίηση σε χαµηλά 
επίπεδα για το ελαιόλαδο 
στην Ευρώπη επιµένει, 
ενόψει της νέας σεζόν.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά από αρκετές εβδοµάδες το 
βαµβάκι κατάφερε να σπάσει τα 
60 σεντς ανά λίµπρα στο χρηµατι-
στήριο κι αυτό µε µια ανάρτηση του 
Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ 
Τραµπ, πως η Κίνα θα αγοράσει 
µεγάλες ποσότητες αµερικανικών 
αγροτικών προϊόντων. Οι τιµές α-
πό τα 59 σεντς ανέβηκαν στα 62,02 
σεντς ανά λίµπρα το απόγευµα της 
Πέµπτης 12 Σεπτεµβρίου.

Φαίνεται πως κάτι ψήνεται στο 
κοµµάτι του εµπορικού πολέµου 
και αρκετοί µιλούν σε πρώτη φά-
ση για µαταίωση ή καθυστέρηση 
επιβολής των ανακοινωµένων δα-
σµών. Να σηµειωθεί, βέβαια, επιση-
µαίνουν οι αναλυτές, πως όσο εύ-
κολα έκανε την ανοδική κίνηση έ-
τσι θα µπορέσει µετά από λίγο και-
ρό να δοκιµάσει ξανά τα χαµηλά 
του εφόσον υπάρξει κάποια αντί-
θετη ανάρτηση. ∆υστυχώς η αγο-

ρά των εµπορευµάτων -και όχι µό-
νο- κινείται περισσότερο από αυτές 
τις ειδήσεις. Στο ενθαρρυντικό για 
τις τιµές tweet, ο πρόεδρος Τραµπ 
γράφει ότι «αναµένεται η Κίνα να 
αγοράζει τεράστιες ποσότητες αµε-
ρικανικών αγροτικών προϊόντων».  
Στην ελληνική αγορά, στην αρχή 
της εβδοµάδας σηµειώθηκε παύση 
εµπορικών πράξεων και διαπραγ-
µατεύσεων, δεδοµένου ότι το χρη-
µατιστήριο κινούταν στα γνωστά 
υποτονικά του επίπεδα ενώ και οι 
εκκοκκιστές προτιµούσαν να περι-
µένουν τα βαµβάκια να βγουν. Κα-
τόπιν του ανοδικού ξεσπάσµατος ε-
κτιµάται πως θα υπάρξει σειρά από 
φιξαρίσµατα ανοιχτών συµβολαίων, 
τα οποία πιάνουν πλέον τελική τιµή 
πάνω από τα 65 σεντς ανά λίµπρα. 
Μένει να φανεί από βδοµάδα πως 
θα αντιδράσει η βάση για την εγ-
χώρια σοδειά αναφορικά µε νέες 
πωλήσεις ανοιχτών συµβολαίων.

Εν τω µεταξύ, οι Ελληνες παρα-
γωγοί περιµένουν µια ανταπόδο-

ση για τις φροντίδες και τα χρήµα-
τα που έριξαν στην καλλιέργεια µε 
σκοπό να ανεβάσουν την ποιότητα 
του προϊόντος, αλλά µάλλον φαί-
νεται πως θα µείνουν «ρέστοι». Μια 
χρονιά που βοήθησε ο καιρός και α-
πό τη ∆ράµα ως τη Λαµία οι βαµβα-
κοκαλλιεργητές υποστηρίζουν πως 
θα συγκοµίσουν στεγνό βαµβάκι, 
χάνεται η ελπίδα για ένα αξιόλο-
γο ποιοτικό πριµ, που θα τους έδι-
νε ένα περιθώριο κέρδους, δεδοµέ-
νης της χαµηλής απ’ ότι φαίνεται 
τιµής, µε τους εκκοκιστές να περι-
ορίζουν τα µπόνους υγρασίας στο 
1% της τιµής βάσης. 

Ένα tweet Τραµπ έφερε τα 62 σεντς στο βαµβάκι
Αναµένονται φιξαρίσµατα ανοικτών συµβολαίων στα 65 σεντς/λίµπρα, δηλαδή 43 λεπτά
Από τη Δράµα ως τη Λαµία οι καλλιεργητές περίµεναν το πριµ υγρασίας για να ρεφάρουν

Στο τελείωµα της 
εβδοµάδος, την Πέµπτη 12 
Σεπτεµβρίου, στα 
χρηµατιστήρια έγιναν 
κάποιες αγοραπωλησίες 
συµβολαίων σε µεγαλύτερη 
τιµή, µια αντίδραση µε τα 
µάτια στραµµένα σε µια 
ενδεχόµενη συµφωνία των 
Ηνωµένων Πολιτειών 
Αµερικής µε την Κίνα, 
καθώς κάτι τέτοιο φαίνεται 
να αποκτά δυναµική και να 
έχει τώρα µεγαλύτερες 
πιθανότητες να γίνει. Σε 
ένδειξη καλής θέλησης, ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραµπ 
καθυστέρησε την επιβολή 
των δασµών που ήταν 
προγραµµατισµένη για την 
1η Οκτωβρίου, 
µεταθέτοντάς την για 
τις 21 του ίδιου µήνα. Από 
την πλευρά της η Κίνα, 
προχώρησε σε διερεύνηση 
τιµών για συγκεκριµένα 
αµερικανικά προϊόντα που 
παραδοσιακά εισάγει η 
χώρα της ανατολής από 
τις ΗΠΑ. 

ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Η νέα έκθεση προσφοράς και ζήτησης βάµβακος ανακοινώθηκε 
από το Αµερικάνικο Υπουργείο, αλλά επί της ουσίας κανείς δεν 
έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στις νέες προβλέψεις που ήταν 
ουδέτερες προς τις τιµές. Αντιθέτως µια απλή και µικρή 
ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ έδωσε το µήνυµα για το 
ανοδικό ξέσπασµα του χρηµατιστηρίου. Ανακοινώθηκε πως η 
Κίνα θα αγοράζει µεγάλες ποσότητες αµερικανικών αγροτικών 
προϊόντων. Οι τιµές γρήγορα έσπασαν το φράγµα των 60 σεντς 
κλείνοντας λίγο πάνω από τα 62 σεντς ανά λίµπρα. Η άνοδος 
αυτή, εφόσον συνεχιστεί, θα αποτελέσει µια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για του Αµερικανούς παραγωγούς στο να πωλήσουν 
την παραγωγή τους, πιάνοντας σαφώς ελκυστικότερες τιµές.

ΝEA ΥOΡKH
Η συγκοµιδή έχει ξεκινήσει µε τα πολύ πρώιµα χωράφια και 
καιρού επιτρέποντως ολοένα και θα εντείνεται στις επόµενες 
εβδοµάδες. Οι νέες πωλήσεις εκκοκκισµένου έχουν παγώσει 
καθώς οι εκκοκκιστές προτιµούν να περιµένουν τα βαµβάκια να 
βγουν και µετά να προχωρήσουν µε νέες προσφορές. Η ραγδαία 
άνοδος του χρηµατιστηρίου θα φέρει νέα δεδοµένα στην αγορά 
µας, καθώς οι εκκοκκιστές θα µπορέσουν να φιξάρουν τιµές των 
ανοιχτών τους συµβολαίων σε σαφώς καλύτερα επίπεδα από 
αυτά των προηγούµενων εβδοµάδων (άνω των 65 σεντς ανά 
λίµπρα τελική τιµή). Μένει να δούµε πως θα αντιδράσει η φυσική 
αγορά αναφορικά µε την αποκαλούµενη βάση (πριµ) επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών για νέα ανοιχτά συµβόλαια. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αναµένονται οι κινήσεις της Τουρκίας 
που θα έχει αυξηµένη κατανάλωση.

TWEET
Στο ενθαρρυντικό για 

τις τιµές tweet, ο Τραµπ 

γράφει ότι «αναµένεται η 

Κίνα να αγοράζει τεράστιες 

ποσότητες αµερικανικών 

αγροτικών προϊόντων»

Συνεδρίαση 12/09/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 62,21 +2,84

Μάρτιος '20 62,58 +2,52

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
10/09

∆ευτέρα
09/09

Πέµπτη
05/09

Τετάρτη
11/09

Παρασκευή
06/09

∆ευτέρα
03/09

Παρασκευή
30/08

Τετάρτη
28/08

Τρίτη
04/09

Πέµπτη
29/08

59,6

59,4

59,2

59

58,8

58,6

58,4

58,2

58

09/05/2019 59.16
09/06/2019 58.58
09/09/2019 58.98
09/10/2019 59.34
09/11/2019 59.37
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Συνεχίζει τις παραλαβές καλαµπο-
κιού µε 20 λεπτά το κιλό η ΕΑΣ Α-
γρινίου, έχοντας συγκεντρώσει 
1.500 τόνους, ενώ υπολογίζεται 
µέχρι το τέλος της σεζόν να έχουν 
φτάσει και τους 10.000 τόνους, ό-
πως δήλωσε στην Agrenda ο πρό-
εδρος της οργάνωσης Θωµάς Κου-
τσουπιάς, την ώρα που στην ελεύ-
θερη αγορά η τιµή δείχνει να πιέ-
ζεται, µε τη γνωστή «δικαιολογία» 
των φθηνών εισαγωγών.

Ωστόσο, τα στοιχεία από το διε-
θνές µέτωπο προµηνύουν µια κα-
λύτερη χρονιά για το καλαµπόκι. 
Ενδεικτική η νέα έκθεση του USDA, 
σύµφωνα µε την οποία µειώνεται 
η αναµενόµενη παγκόσµια σο-
δειά, γεγονός που αναµένεται να 

στηρίξει και το ελληνικό προϊόν. 
Μπορεί να υπάρχουν Ενώσεις 

που παραλαµβάνουν µε υψηλές 
τιµές, αφού και στα Λεχαινά η το-
πική ΕΑΣ δίνει 19 λεπτά το κιλό, 
στην αγορά όµως οι έµποροι δεν 
έχουν πτοηθεί και παρά τα διε-
θνή σηµάδια για µια καλύτερη α-
πό την περσινή χρονιά, δύσκολα 

γίνονται προς το παρόν πράξεις 
µε πάνω από 17 λεπτά το κιλό. 

Τα τελευταία 24ώρα ανακοίνω-
σε και η Ένωση Βόλου ότι ξεκινά 
να παραλαµβάνει µε 18 λεπτά.

Όπως αναφέρει ο διευθυντής 
της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνος Γιαννόπουλος, τα φορτία 
που φτάνουν από Βουλγαρία έ-

χουν όλα τιµή 13 λεπτά, για κα-
λαµπόκι πολύ υποδεέστερο ποιο-
τικώς από το ελληνικό, ενώ υπάρ-
χουν πολλές περιπτώσεις που δεν 
έχει καλλιεργηθεί ή αποθηκευθεί 
σωστά και περιέχει αυξηµένες πο-
σότητες αφλατοξίνης. Μάλιστα, οι 
εισαγωγές γίνονται ενώ καραδο-
κεί η αφρικανική πανώλη.

Αγρίνιο και Λεχαινά κρατούν τη δυναµική
που έρχεται διεθνώς στο καλαµπόκι
Νέα έκθεση του USDA µειώνει την αναµενόµενη παγκόσµια παραγωγή

ΠΑΝΩΛΗ ΧΟΙΡΩΝ
Την τιµή στο ελληνικό 

καλαµπόκι θα στηρίξει µια 

παύση εισαγωγών από τη 

Βουλγαρία, µε αφορµή τους 

αυξηµένους ελέγχους λόγω 

της έξαρσης της αφρικανικής 

πανώλης των χοίρων 

Σ 
την ελληνική αγορά επιβεβαι-
ώνεται πλέον η χλιαρή διάθε-
ση των παραδοσιακών αγο-
ραστών σκληρού σίτου στην 

εξαγωγή για νέες δουλειές. Οι τιµές κυ-
µαίνονται λίγο πάνω από τα 230 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας. Φυσικά το µι-

κρό γύρισµα 
των τιµών δεν 
έχει ακόµα χω-
νευτεί στην α-
γορά µας. γι’ 
αυτό δεν γίνο-

νται νέες πράξεις. Τοπικοί µύλοι και έ-
µποροι φαίνεται να πληρώνουν 20-21 
λεπτά το κιλό για τις καλές ποιότητες. 

Στα σκληρά σιτάρια, σταθερές άλλη 
µία εβδοµάδα οι τιµές στη Φότζια. Τα ποι-
οτικά σιτάρια µε υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 12% στα 255-260 ευρώ. Στη Γαλ-
λία παρέµειναν στα 225 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ 
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Πρώτη είναι παγκοσµίως, σύµφωνα µε έκθεση της Κοµισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, µε θετικό ισοζύγιο 
και ναυαρχίδα των εξαγωγών το κρασί και το βερµούτ. Τα τροπικά φρούτα παραµένουν το νούµερο 1 αγροτικό προϊόν σε εισαγωγές.   

Στις 6 Σεπτεµβρίου 2019, η Cargill και η Μ.ν. Cargo ε-
γκαινίασαν επισήµως τον µεγαλύτερο τερµατικό σταθ-
µό σιτηρών της Ουκρανίας στο λιµάνι του Pivdenny, 
µε τη συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης να ανέρ-
χεται στους 290.000 τόνους. Σύµφωνα µε τις εταιρείες, 
η σχεδιασµένη χωρητικότητα µεταφόρτωσης του τερ-
µατικού σταθµού ανέρχεται σε 5 εκατ. τόνους ετησίως.

Η χωρητικότητα του τερµατικού σταθµού επιτυγχάνε-
ται από 14 σιλό 15.000 τόνων το καθένα, από την εται-
ρεία GSI, και συγκεκριµένη αποθήκη δαπέδου µε συνο-
λική χωρητικότητα µέχρι 80.000 τόνων σιτηρών. Η α-

ποθήκη δαπέδου είναι µια κατασκευή οπλισµένου σκυ-
ροδέµατος µε τοίχους έξι µέτρων και µεταλλική οροφή.

Μέχρι τη στιγµή της τελετής έναρξης, το τερµατικό έ-
χει µεταφορτώσει σε δοκιµαστική φάση πάνω από 1 ε-
κατ. τόνους εµπορευµάτων-ζωοτροφές και σιτάρι τρο-
φίµων και καλαµπόκι. Στη νέα σεζόν, η εταιρεία ανα-
µένεται να µεταφέρει περισσότερα από 3 εκατ. τόνους 
σιτηρών. Το βάθος στην προβλήτα του τερµατικού φτά-
νει τα 16 µ. και ο κατά προσέγγιση χρόνος φόρτωσης 
των σκαφών τύπου Panamax είναι 1,5 µε 2 ηµέρες.

Να σηµειωθεί, όπως αναφέρθηκε, ότι η Μ.ν. Cargo 
εισήγαγε την υπηρεσία JIT + για την αυτοµατοποίη-
ση της γεωργικής εφοδιαστικής, που σχεδιάστηκε για 
την οργάνωση της εφοδιαστικής φορτηγών οχηµάτων 
και την ελαχιστοποίηση των ουρών κατά την πρόσβα-
ση στο τερµατικό σταθµό. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΤΑ 254 ∆ΙΣ ευρώ άγγιξε η συνολική 
αξία του εµπορίου αγροτικών προ-
ϊόντων ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις Τρίτες χώρες για το 
2018, µε το ισοζύγιο να είναι θε-
τικό για την ΕΕ αφού οι εξαγωγές 
της έφτασαν τα 138 δις ευρώ και 
τα 116 δις ευρώ οι εισαγωγές. Τα 
κρασιά και τα ποτά συνιστούν την 

ναυαρχίδα των ευρωπαϊκών προ-
ϊόντων του πρωτογενούς τοµέα. 
Τα 138 δις ευρώ εξαγωγών αγρο-
τικών προϊόντων φέρνουν την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη θέση 
παγκοσµίως, αφήνοντας πίσω της 
ΗΠΑ και Βραζιλία, ενώ παράλληλα 
ευθύνονται για 44 εκατ. θέσεις ερ-
γασίας σε όλη την Ευρώπη.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ κορυφαίοι προορισµοί 
για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ 
εξακολουθούν να είναι οι Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, η Κίνα, η Ελβετία, η 
Ιαπωνία και η Ρωσία, αντιπροσω-
πεύοντας το 40% των εξαγωγών 
της ΕΕ. Το 2018 και 2019, τα κρα-
σιά και το βερµούτ εξακολουθούν 

να κυριαρχούν στο καλάθι των ε-
ξαγόµενων προϊόντων, αντιπρο-
σωπεύοντας το 9% των εξαγόµε-
νων αγροτικών προϊόντων και α-
ντιστοιχώντας σε 12,2 δις ευρώ ε-
τησίως. Τα οινοπνευµατώδη ποτά 
και τα λικέρ κατέχουν τη δεύτερη 
θέση µε 11,34 δις και ποσοστό 8%. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τις εισαγωγές, από την 
έκθεση προκύπτει ότι η ΕΕ έγινε ο 
δεύτερος µεγαλύτερος εισαγωγέ-
ας αγροδιατροφικών προϊόντων µε 
εισαγωγές αξίας 116 δις ευρώ. Με 
τον τρόπο αυτό, το εµπορικό ισοζύ-
γιο της ΕΕ για τον τοµέα αυτό ανέρ-

χεται σε θετικό καθαρό ποσό 22 δις 
ευρώ. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ή-
ταν η ταχύτερα αναπτυσσόµενη κα-
τηγορία το 2018, µε αύξηση 10%, 
γεγονός που καθιστά τη χώρα αυτή 
τον κορυφαίο προµηθευτή γεωργι-
κών προϊόντων διατροφής της ΕΕ.

ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ που δηµοσίευσε αρχές 
Σεπτεµβρίου η Κοµισιόν, «επιβεβαι-
ώνεται», όπως σχολιάζεται στην ει-
σαγωγή της από τον επίτροπο Γε-
ωργίας Φιλ Χόγκαν, η σηµασία του 
πρωτογενούς τοµέα για την οικονο-
µία της ΕΕ, αφού τα αγροτικά προϊ-
όντα αντιπροσωπεύουν ένα σταθε-
ρό µερίδιο 7% της αξίας των συνο-

λικών αγαθών της ΕΕ που εξήχθη-
σαν το 2018, κατατάσσοντας την 
τέταρτη µετά από µηχανήµατα, άλ-
λα βιοµηχανικά προϊόντα και χηµι-
κές ουσίες. Σηµειωτέον ότι η αλυ-
σίδα παραγωγής και µεταποίησης 
τροφίµων αντιπροσωπεύει το 7,5% 
της απασχόλησης και το 3,7% της 
συνολικής προστιθέµενης αξίας.

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, θέση της κατάταξης 
έρχονται τα βρεφικά τρόφιµα, τα 
άλευρα, τα δηµητριακά και µετα-
ποιηµένα άµυλα ή γάλα, που µε-
τρώνται στα 7,468 δισεκατοµµύ-
ρια ευρώ και αποτελούν το 5% 
των εξαγόµενων αγροτικών προ-
ϊόντων. Τα µεταποιηµένα τρόφι-

µα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
έκθεσης της Κοµισιόν, αξίζουν 6 
δις περίπου και καταλαµβάνουν 
ποσοστό της τάξης του 4%. Ζυµα-
ρικά, γλυκά, µπισκότα και ψωµί, 
έχουν αξία 5,3 δις και αντιπροσω-
πεύουν λίγο λιγότερο από το 4% 
των µεταποιηµένων τροφίµων.   

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των εισαγωγών α-
γροτικών προϊόντων, τέλος, να ση-
µειωθεί ότι το µεγαλύτερο µερίδιο 
της τάξης του 12% κατέχουν τα τρο-
πικά φρούτα, νωπά αλλά και απο-
ξηραµένα, οι ξηροί καρποί και τα 
µπαχαρικά, φτάνοντας τα 13,5 δις 

ευρώ. Ακολουθούν τα παραπροϊ-
όντα ελαιουργίας µε 7,4 δις ευρώ 
και ποσοστό 6%, σχεδόν στα ίδια ε-
πίπεδα µε τον καφέ και το τσάι που 
έχουν κι αυτά µερίδιο γύρω στο 6% 
µε 7 δις ευρώ. Η σόγια φτάνει σε 
ποσοστό το 5% και τα 5,1 δις ευρώ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕE ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΕ

ΚΡΑΣΙ, ΒΕΡΜΟΥΤ, 
ΜΗΛΙΤΗΣ, ΞΙ∆Ι

ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, 
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ,

 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

12,21 (∆ΙΣ ΕΥΡΩ) 

ΠΟΤΑ & ΛΙΚΕΡ

11,34 (∆ΙΣ ΕΥΡΩ) 

9%

8%

Ποσοστό στο σύνολο
 των αγροτικών εξαγωγών

13,52 (∆ΙΣ ΕΥΡΩ) 

ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ

7,39 (∆ΙΣ ΕΥΡΩ) 

12%

6%

Ποσοστό στο σύνολο
 των αγροτικών εξαγωγών

Από το τερματικό της Ουκρανίας 
έως 5 εκατ. τόνοι σιτηρών ετησίως 
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Κρασί και βερµούτ το 9% των αγροτικών εξαγωγών της ΕΕ



Κυνηγώντας το µοµέντουµ  
των ευρωπαϊκών αγορών

Η πλειονότητα των τίτλων την προηγούµενη 
εβδοµάδα έκλεισε µε απώλειες και έτσι το ΧΑ 
δεν βρήκε τα στηρίγµατα που χρειαζόταν για να 
κρατήσει τιε 860 µονάδες. Πάντως µετά την 
ανακοίνωση της ΕΚΤ η αγορά προσπάθησε να 
εκµεταλλευτεί το µοµέντουµ που ανέβασε τις 
ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα οι τραπεζικές 
µετοχές «µάζεψαν» τις απώλειές τους, καθώς 
σταδιακά άρχισαν να γίνονται γνωστοί οι όροι 
που εισήγαγε η ΕΚΤ, που µετριάζουν τις 
συνέπειες του αρνητικού επιτοκίου.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Ρυθµό 
αύξησης 22% σηµείωσαν το 
2018 οι καθαρές πωλήσεις της 

Παπαστράτος, ανερχόµενες στα 
320,894 εκατ. ευρώ από 262,834 
εκατ. Το µεικτό κέρδος άγγιξε τα 
119,1 εκατ. από 52,443 εκατ. ευρώ, 
τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 
διαµορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Την 
αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού 
συµβουλίου ενέκρινε, µεταξύ άλλων, η 
τακτική γενική συνέλευση της 
Αγροτικός Οίκος Σπύρου στις 6/9, που 
θα απαρτίζεται από τους: Σπυρίδων 
Σπύρου, ∆ηµήτριο Μποσινάκη, 
Αναστάσιο Σπύρου, Παναγιώτη 
Ευθυµιάδη και Πλάτων Νιάδη.

GREENE KING: Η Greene king PLC 
ανακοίνωσε ότι οι συγκρίσιµες 
πωλήσεις στις παµπ της, αυξήθηκαν 
1,5% στις προηγούµενες επτά 
εβδοµάδα, καθώς προετοιµάζεται για 
την εξαγορά της, ύψους 4,6 δισ. 
στερλίνων, από εταιρεία του 
πλουσιότερου ανθρώπου του Χονγκ 
Κονγκ, Li Ka-shing.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Εγκρίθηκε στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ η 
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
τη µη διανοµή µερίσµατος για την 
χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η: Σε έκτακτη 
γενική συνέλευση, καλούνται οι 
µέτοχοι την 2η  Οκτωβρίου 2019. 
Στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης η 
τροποποίηση του καταστατικού, η 
επαναξιολόγηση της σύνθεσης και 
της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου 
και των αρµοδιοτήτων της 
υφιστάµενης κλπ. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ένα ισχυρό πακέτο µέτρων για την τόνω-
ση της ανάπτυξης και του πληθωρισµού, 
που συνδυάζει την περαιτέρω µείωση των 
επιτοκίων και τις αγορές τίτλων (QE) από 
τον Νοέµβριο, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, µε τους επενδυτές να 
προσβλέπουν σε ανάλογες κινήσεις από 
την Fed. «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα αντέδρασε γρήγορα, µείωσε τα επιτόκια 
κατά 10 µονάδες βάσης. Προσπαθούν και 
το πετυχαίνουν να υποτιµήσουν το ευρώ 
έναντι του πολύ ισχυρού δολαρίου, δίνο-
ντας πλήγµα στις αµερικανικές εξαγωγές… 
και η Fed κάθεται και κάθεται και κάθεται. 
Πληρώνονται για να δανείζουν χρήµατα, ε-
νώ πληρώνουµε τόκο!», ανέφερε σε δηµο-
σίευσή του στο Twitter ο Αµερικανός πρό-
εδρος, Ντόναλντ Τραµπ, µε τον επικεφα-
λής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι να ξεκαθαρί-
ζει ότι στοχεύει στον πληθωρισµό και όχι 

στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Τα τελευταία µέτρα της ΕΚΤ ακολουθούν 

ένα µπαράζ απογοητευτικών µακροοικο-
νοµικών ανακοινώσεων από την Ευρω-
ζώνη. Λίγες ώρες πριν τις αποφάσεις της 
ΕΚΤ, τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι 
η βιοµηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης 
υποχώρησε 0,4% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας 
τις εκτιµήσεις των αναλυτών. Στην πτώση 
πρωταγωνίστησε η Γερµανία, η οποία βρί-
σκεται στα πρόθυρα της ύφεσης, καθώς οι 
κλυδωνισµοί από τον εµπορικό πόλεµο Η-
ΠΑ-Κίνας και η αβεβαιότητα γύρω από το 
Brexit πλήττουν ιδιαίτερα τον κλάδο της 
µεταποίησης. Μάλιστα, υπάρχει 60% πιθα-
νότητα η γερµανική οικονοµία να πέσει σε 
ύφεση, σύµφωνα µε µηνιαίο δείκτη που 
µετρά την υγεία της µεγαλύτερης οικονο-
µίας της Ευρώπης, από το Ινστιτούτο Μα-
κροοικονοµικής Πολιτικής (IMK).

Tetra Pak
Η Tetra Pak ξεπέρασε σε παραγωγή 
τον αριθµό των 500 δις συσκευασιών 
µε πιστοποίηση από το Συµβούλιο 
∆ιαχείρισης ∆ασών, παγκοσµίως, 
κάνοντας ένα σηµαντικό βήµα στην 
προσπάθεια να προωθήσει την 
υπευθυνότητα στην προµήθεια πρώτων 
υλών. Έρευνα της Tetra Pak δείχνει ότι 
ένας στους δύο καταναλωτές αναζητά 
περιβαλλοντικά λογότυπα στα προϊόντα.

ΔΩΔΩΝΗ
Με εικαστικά σχέδια που σηµατοδοτούν 
την έναρξη µίας φρέσκιας µαθητικής 
περιόδου, η οικογένεια της ∆Ω∆ΩΝΗ 
εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλα τα 
παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς και 
προσκαλεί τους καταναλωτές να 
ανακαλύψουν το φρέσκο γάλα ∆Ω∆ΩΝΗ 
στη νέα του συσκευασία. Το 100% 
ελληνικό αγελαδινό φρέσκο γάλα 
συλλέγεται από 65 φάρµες της Ηπείρου.

Ο Ντράγκι με πακέτα, 
ενώ η Fed το σκέφτεται 

 Η αδύναμη ευρωζώνη μείωσε τα επιτόκια ΕΚΤ 
 Στο 60% η πιθανότητα ύφεσης στη Γερμανία

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
850,55

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 12/09

875

870

865

860

855

850

845

840
Παρασκευή

06/09
Τρίτη

10/09
∆ευτέρα
09/09

Τετάρτη
11/09

Πέµπτη
12/09

09/06/2019 869.38  89,298,237
09/09/2019 858.8  41,460,874
09/10/2019 849.81  58,149,969
09/11/2019 857.3  57,510,359
09/12/2019 850.55  50,156,676

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. 0,0665  +19,82%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0800 +12,68%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0, 3160 +8,97%

ΚΥΛΙΝ∆Ρ. Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3,0000 +8,70%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 7,8000 +8,33%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,1620 -19,00%

ΙΛΥ∆Α Α.Ε 0,3100 -13,41%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,2020 -8,18%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,8300 -6,21%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,8500 -5,56%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27.235,25 +0,36%
 NASDAQ Comp 8.224,82 + 0,66%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.538,53 +1,36%
Λονδίνο FTSE 100 7.340,30 + 0,027%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.414,03 + 0,43%
Παρίσι CAC-40 5.644,55 + 0,44%
Ζυρίχη SMI 10.102,08 -0,019%
Τόκιο NIKKEI-225 21.759,61 + 0,75%
 
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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Ενέργειες για εργάτες γης ενόψει 
περιόδου συγκομιδής (μέρος 2ο)

T 
ο τελευταίο διάστηµα έχει ενταθεί ιδιαί-
τερα το ενδιαφέρον του αγροτικού κό-
σµου σχετικά µε το θέµα της ασφάλισης 
των εργατών γης. Λίγο η συνεχής αρθρο-

γραφία, λίγο τα πρόστιµα που αρχίζουν να επιβάλ-
λονται όλο και περισσότερο, προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον των ανθρώ-
πων κι αυτό είναι καλό. Στη θεω-
ρία όµως, γιατί στην πράξη φαίνε-
ται ότι εξακολουθούν να δηµιουρ-
γούνται µπερδέµατα.

∆ιάβασα την περασµένη εβδοµά-
δα στον αγροτικό τύπο, δηλώσεις 
από τις οποίες εύκολα γίνεται κα-
τανοητό ότι υπάρχει θεµα αντίλη-
ψης του προβλήµατος. Το χειρότε-
ρο δε, είναι ότι µεταφέρονται λαν-
θασµένα το πρόβληµα προς τα πά-
νω µε αποτέλεσµα όταν θα έρθει 
η ώρα να συζητηθεί στο αρµόδιο 
υπουργείο, να µην ασχοληθούν 
καθόλου λόγω ανακρίβειας του 
ερωτήµατος. 

ΝΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΩ ΤΙ ΕΝΝΟΩ:
Ο εργάτης γης για να απασχο-

ληθεί στο χωράφι νόµιµα, πρέ-
πει ο ιδιοκτήτης αγρότης-παρα-

γωγός να υποβάλλει χειρόγραφο πίνακα προσω-
πικού στην Επιθεώρηση Εργασίας  της περιοχής 
του και ΟΧΙ στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ. 

Σε ερώτηµα προς τον υπουργό Εργασίας γράφη-
κε ότι ο πίνακας αυτός «..υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ-
Τοµέα Αγροτών (πρώην ΟΓΑ) διότι ο Οργανισµός 
δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής…». 

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει και είναι λάθος το 
γεγονός ότι υποβάλλεται ως ερώτηµα στο αρµόδιο 

υπουργείο. Το γεγονός ότι ο ορ-
γανισµός διαθέτει ή όχι ηλεκτρο-
νικό σύστηµα καταγραφής, είναι 
κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει τον 

αγρότη, καθόλου όµως. Το πρόβληµα του αγρότη εί-
ναι η αδυναµία καταγραφής στον πίνακα προσωπι-
κού, του εργατικού δυναµικού που θα απασχολήσει 
στο χωράφι του, πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η ξεχασµένη από παλιά διάταξη, που υποχρεώνει 
τους παραγωγούς να υποβάλλουν χειρόγραφο πίνα-
κα προσωπικού στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Ερ-
γασίας (ΣΕΠΕ), δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα αλ-
λά και κοινωνική αναταραχή. Όλοι οι υπόλοιποι πο-
λίτες (επαγγελµατίες και µη) θεωρούν ότι οι αγρότες 
ζητάνε να απασχολούν ανασφάλιστο προσωπικό, σε 
αντίθεση µε τις κοινές επιχειρήσεις.

ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
Μία επιχείρηση π.χ. κρεοπωλείο, για να απασχολήσει 
έναν υπάλληλο, πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά  
την πρόσληψη, τον πίνακα προσωπικού και την σύµ-
βαση εργασίας στην οποία καταγράφονται οι όροι α-
πασχόλησης (ποιες ώρες, µέρες, ρεπό, µισθός κ.λπ.). 
Όλα αυτά, πριν από την έναρξη της εργασίας του. 

Γιατί αυτό είναι εύκολο; ∆ιότι το κατάστηµα του πα-
ραδείγµατος λειτουργεί συγκεκριµένες ώρες και µέ-
ρες (π.χ. στην Καρδίτσα οι ώρες λειτουργίας είναι ∆ευ-
τέρα, Τετάρτη, Παρασκευή πρωί απόγευµα και Τρί-

τη, Πέµπτη, Σάββατο µόνο πρωί). Τι σηµαίνει αυτό; 
Ότι ο επιχειρηµατίας εύκολα γνωρίζει τον χρόνο α-
πασχόλησης του προσωπικού και το µόνο που πρέ-
πει να κάνει, είναι να ενηµερώσει το λογιστή του, µέ-
ρες πριν από την έναρξη απασχόλησης. Τόσο απλά!

Γιατί αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί στα χωράφια; 
∆ιότι, δεν µπορείς να γνωρίζεις πότε θα δουλέψεις. 
Ας υποθέσουµε ότι είµαι ένας αγρότης απόλυτα ορ-
γανωµένος, µε προσωπικό που το γνωρίζω, που εί-
ναι έντιµοι στις συµφωνίες τους και το κυριότερο: 
δέχονται να βάλουν εργόσηµα και δε σκέφτονται µη 
χάσουν τα επιδόµατα. ∆ίνω τα στοιχεία τους στο λο-
γιστή µου για να ετοιµάσει τον προς υποβολή χειρό-
γραφο πίνακα. Η καλλιέργεια µου είναι π.χ. λεβά-
ντα, καπνός και µήλα. Έχω προγραµµατίσει ότι θα 
ξεκινήσω την Παρασκευή 06:00. Υποβάλλει ο λογι-
στής µου τον πίνακα και την Πέµπτη το µεσηµέρι, 
ανοίγουν οι ουρανοί και ρίχνει ό,τι υπάρχει σε έπι-
πλο (καρέκλες, τραπέζια και όλα τα συναφή). Αυτο-
µάτως η έναρξη των εργασιών παρατείνεται χωρίς 
να γνωρίζω για πότε, άρα ο πίνακας που υποβλή-
θηκε είναι άχρηστος.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα πρέπει να εκµεταλλευθεί 
ένα –κατά την άποψη µου- µεγάλο όπλο που έχει στα 
χέρια του: την ανάγκη όλων των παραγωγών να εµ-
φανίσουν έξοδα εργοσήµου στα βιβλία τους. Θέλε-
τε να χρησιµοποιήσετε τους ελεγκτές σας παραγωγι-
κά και σε όφελος όχι µόνο τους Εργασίας αλλά κυρί-
ως του Οικονοµικών; Είναι πολύ απλό: ξεχυθείτε στα 
χωράφια, καταγράψτε όλους τους απασχολούµενος 
εργάτες γης και δώστε αντίγραφα της καταγραφής 
στους παραγωγούς. Θα είναι υποχρεωµένοι να «κολ-
λήσουν» εργόσηµα σε αυτούς που καταγράψατε, οι 
δε εργάτες, δεν θα µπορούν να αρνηθούν τη χορή-
γηση του εργοσήµου. Συµπερασµατικά: για να λυ-
θεί ένα πρόβληµα, πρέπει πρώτα να το κατανοήσου-
µε. Ας αφήσουµε κατά µέρους τους αφορισµούς ό-
τι οι αγρότες απασχολούν ανασφάλιστους εργάτες 
και ας δούµε το πραγµατικό γεγονός, ότι οι εργάτες 
ζητάνε να εργαστούν χωρίς εργόσηµο για να µη χά-
σουν τα επιδόµατα. 

Καταγραφή
Το πρόβληµα του αγρότη 

είναι η αδυναµία καταγρα-
φής στον πίνακα προσω-

πικού των εργατών

Επιθεώρηση
Ο αγρότης πρέπει να 

υποβάλλει χειρόγραφο 
πίνακα προσωπικού στην 

Επιθεώρηση Εργασίας

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)

Νωπά και ευαλλοίωτα
∆ιορθώστε την πλατφόρµα διαφορετικά 

καταργείστε τη. Έτσι όπως λειτουργεί αυτή 
τη στιγµή, είναι τελείως αχρείαστη και δεν 

βοηθά σε καµία περίπτωση τους παραγωγούς.

‘Oποιος δε θέλει να ζυµώσει, 
10 µέρες κοσκινίζει

Πρέπει να βρεθεί τρόπος να ελέγχονται όλοι 
όσοι εισπράττουν επιδόµατα. Αυτό που 
συµβαίνει, να πάει κάποιος για δουλειά και 
να απειλεί ότι «αν µου βάλεις εργόσηµο θα 
φύγω», είναι πρωτόγνωρο και δηµιουργεί 
τεράστια προβλήµατα στον πρωτογενή τοµέα. 





Αφετηρία 
εκτόνωσης 
της κλιματικής 
αλλαγής, η ορθή 
διαχείριση 
των υδάτων  
Ήδη πολλές περιοχές δοκιμάζονται 
σοβαρά από την ξηρασία καθώς μειώνεται 
ανησυχητικά το υδατικό μας απόθεμα 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και οι προτάσεις 
αντιµετώπισής της σε όλο το φάσµα της αγροτικής παρα-
γωγής βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης της Γενι-
κής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων µε θέµα «Περιβάλλον και κλιµατική 
αλλαγή-Προκλήσεις για τον πρωτογενή τοµέα και µέτρα 
στήριξης». Μάλιστα δόθηκε έµφαση στην αναγκαιότητα 
καλύτερης διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων, µε ταυ-
τόχρονη επένδυση στις νέες τεχνολογίες, ώστε να µειώ-
νεται το κόστος της άρδευσης και ταυτόχρονα, να αυξά-
νει η αποτελεσµατικότητά της και να προστατεύεται και 
το περιβάλλον, δεδοµένου ότι σήµερα η σπατάλη ύδα-
τος είναι µεγάλη στη γεωργία.

Στην ίδια εκδήλωση τονίστηκε και το ότι οι επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής στον αγροτικό τοµέα της Κεντρι-
κής Μακεδονίας κινούνται πάνω από τα όρια αντοχής του 
παραγωγικού µηχανισµού, µε τις ζηµιές στα πυρηνόκαρ-
πα, που αποτελούν έναν από τους πυλώνες της τοπικής 
οικονοµίας και των εξαγωγών του κλάδου της αγροδι-
ατροφής, να ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες εκατοµµύ-
ρια ευρώ, τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας τον ΕΛΓΑ σε 
αδυναµία ανταπόκρισης. Κάτι για το οποίο η υφυπουρ-
γός Φωτεινή Αραµπατζή σχολίασε πως «εξυπακούεται 
πως θα αλλάξει ο κανονισµός του ΕΛΓΑ, καθώς είναι δέ-
σµευση της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το γεγονός ότι «οι αγρότες πλέον αδυνατούν να αντα-
πεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, γιατί δεν έχουν τους 
διαθέσιµους πόρους, προσπαθούν να ρευστοποιήσουν 

άµεσα την  παραγωγή τους, καταφεύγοντας στους µηχα-
νισµούς παραεµπορίου και επιδιώκουν να αποφύγουν 
τη δυσβάστακτη επιβάρυνση από φόρους και ασφάλι-
στρα», επεσήµανε ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Οµά-
δων Παραγωγών Ηµαθίας, Χρ. Γιαννακάκης.

Από την πλευρά του ο καθηγητής της κτηνιατρικής σχο-
λής του ΑΠΘ, Γεώργιος Αρσένος υπογράµµισε την ανά-
γκη τα συστήµατα εκτροφής να γίνουν βιώσιµα, ανθε-
κτικά και ανταγωνιστικά, προσθέτοντας πως το ζωικό κε-
φάλαιο πρέπει να εξυγιανθεί, να βελτιωθεί και θα πρέπει 
και να οριοθετηθεί το κόστος παραγωγής ανά σύστηµα. 

«Το να κλαιγόµαστε για τις τιµές κάθε ηµέρα, δεν µπο-
ρεί να αλλάξει τίποτε. Θα πρέπει να ορίσουµε µια βάση, 
για το ποιο είναι το κόστος παραγωγής ανά σύστηµα ε-
κτροφής και µε γνώµονα αυτό το κόστος να γίνει µια συµ-
φωνία Κυρίων και µε τον τοµέα της µεταποίησης, ώστε 
όλοι να κερδίσουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο καθηγη-
τής, υπενθυµίζοντας πως συνεπεία της κλιµατικής αλλα-
γής η γαλακτοπαραγωγή θα µειωθεί έως 30% λόγω της 
θερµικής καταπόνησης, ενώ θα έχουµε και µεταφορές 
ιών και ασθενειών που έως τώρα δεν είχαµε στη χώρα.

Επικαλούµενος ερευνητικά δεδοµένα πολλών ετών, 
αλλά και εµπειρία από τη συµµετοχή της επιστηµονικής 
του οµάδας σε δύο ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµα-
τα, το iSAGE και το Smarter, ο κ. Αρσένος σηµείωσε πως 
η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη χρήση νέων τε-
χνολογιών και στην τεχνολογική αναβάθµιση της παρα-
γωγής, ιδίως σε τοµείς όπως είναι η αιγοπροβατοτροφία.

«Προτείνουµε, επίσης, την ανάδειξη της ιδιαιτερότη-
τας που διακρίνει την ελληνική παραγωγή, αλλά και του 

Ο κανονισµός του ΕΛΓΑ χρειάζεται να 
αλλάξει και θα αλλάξει µε την κυβέρνηση 

του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαβεβαίωσε 
η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

Φωτεινή Αραµπατζή, χωρίς ωστόσο να 
δώσει κάποια ιδέα από το πνεύµα των 

αλλάγων που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση.   
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φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα της ελληνικής αιγο-
προβατοτροφίας, η οποία ευθύνεται µε πολύ µικρό πο-
σοστό (µόλις 7,4%, σε σχέση µε το 62,2% των βοοειδών) 
στο 15,51% µε το οποίο συµµετέχει το ζωικό κεφάλαιο 
στη συνολική επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε αέρια του 
θερµοκηπίου», επεσήµανε ο οµιλητής. 

Οι επιδοτήσεις για διατήρηση ζωικού κεφαλαίου 
βλάπτουν το κλίµα

Ο κ. Αρσένος διατύπωσε και µια πιο ανατρεπτική άπο-
ψη, αφού, όπως σηµείωσε, «οι επιδοτήσεις για διατήρη-
ση του ζωικού υλικού έχουν µόνο αρνητικές επιπτώσεις 
στην κλιµατική αλλαγή και θα πρέπει να συνδεθούν µε 
την παραγωγικότητα των ζώων, αλλά και µε την ενσω-
µάτωση καινοτοµίας σε επίπεδο εκτροφής». Στο πλαίσιο 
αυτό κάλεσε την πολιτεία «να προχωρήσει σε αξιολόγη-
ση των χρηµατοδοτικών ροών για τα βοοειδή ελευθέρας 
βοσκής σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στην κλιµατική 
αλλαγή και στη διάβρωση των ορεινών βοσκοτόπων. Αν 
πάµε και δούµε τους αριθµούς των βοοειδών και την πα-
ραγωγή κρέατός τους, θα απογοητευτούµε. Είναι σκλη-
ρή απόφαση, αλλά αν µας ενδιαφέρει η κλιµατική αλλα-
γή και να έχουµε ένα καλό πρόσωπο στην Ευρώπη, εί-
ναι µια απόφαση που πρέπει να λάβουµε», υποστήριξε.

Καλύτερη διαχείριση ελαιώνων, 
µειώνει την επίπτωση του κλίµατος

Σηµαντική άµβλυνση των επιπτώσεων που επιφέρει 
η κλιµατική αλλαγή στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης, 
όπου τα τελευταία 10 έτη υπήρξαν δύο τριετίες µε ακραί-

ες καιρικές συνθήκες, που οδήγησαν σε µείωση της πα-
ραγωγής ελαιόλαδου, µπορεί να αποδώσει η βελτιστο-
ποίηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, µέσα από 
καλλιεργητικές πρακτικές. Πειραµατικά δεδοµένα από 
εφαρµογές σε δύο περιοχές της Κρήτης, τον Πλατανιά 
και το Μαραµβέλο, που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαί-
σιο του προγράµµατος Life Agroclima Water από επι-
στηµονική οµάδα του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Χανίων έδειξαν ό-
τι µε τον εµπλουτισµό και τη διαφοροποίηση των καλ-
λιεργητικών φροντίδων, η αύξηση αποδοτικότητας του 
ελαιώνα -σε σχέση µε το µάρτυρα- έφτασε έως και 54%.

«∆εν θέλω να αποπροσανατολιστούµε από το 54% δι-
ότι αφορά κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες. Ωστόσο, το 
βέβαιο είναι ότι διανθίζοντας τις καλλιεργητικές πρακτι-
κές υπάρχει µεγάλο περιθώριο περιορισµού των επιπτώ-
σεων, σε σχέση µε αυτά που εφαρµόζουν σήµερα οι πα-
ραγωγοί στην Κρήτη», εξήγησε ο ∆ρ Γεώργιος Ψάρρας, 
αναπληρωτής διευθυντής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτρο-
πικών Φυτών και Αµπέλου, στην ηµερίδα του ΥπΑΑΤ.

«Το πρώτο που πρέπει να κάνουµε για να βελτιώσου-
µε το ισοζύγιο του νερού στον ελαιώνα είναι να θρυµ-
µατίζουµε και να επιστρέφουµε στο χωράφι τα κλαδέµα-
τα και είναι πολύ κρίσιµο εκτός από το χειµερινό, να γί-
νεται και το θερινό, ώστε να µειώνεται η επιφάνεια δια-
πνοής. Επίσης, θέλουµε να έχουµε χειµερινά ζιζάνια και 
ψυχανθή στο 50% της φυτείας για να αποθηκεύουν πε-
ρισσότερο νερό, θρεπτικά συστατικά, αλλά και διοξείδιο 
του άνθρακα, ενώ σε επικλινή εδάφη εισάγουµε εµπόδια 
στην περίµετρο της ελιάς, για να µένουν περισσότερα ε-
πιφανειακά νερά», ανέφερε µεταξύ άλλων ο οµιλητής.

Οικονοµική και εισοδηµατική στήριξη του παραγωγικού µηχανισµού µέσω 
ευρωπαϊκών πόρων αιτούνται οι συνδαιτυµόνες στο τρίγωνο του ροδάκινου.

Λιγότερο 
γάλα

Ως συνεπεία 
της κλιµατικής 

αλλαγής 
η γαλακτοπαρα-
γωγή θα µειωθεί 
έως 30% λόγω 

της θερµικής 
καταπόνησης, 
ενώ θα έχουµε 
και µεταφορές 

ιών και ασθενειών 
που έως τώρα δεν 
είχαµε στη χώρα

∆ενδρώδεις
καλλιέργειες
ως δεξαµενές
άνθρακα
Στον υπολογισµό του διοξειδίου του άνθρακα 
που δεσµεύουν οι πολυετείς δενδρώδεις 
καλλιέργειες, όπως και των ισοδυνάµων 
διοξειδίου που καταναλίσκονται για την 
καλλιέργειά τους, προχώρησε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο πλαίσιο της 
συµµετοχής του στο ευρωπαϊκό ερευνητικό 
έργο ClimaTree, καθιστώντας δυνατή, πλέον, 
την ανάδειξη του ρόλου των οπωρώνων της 
Ελλάδος και της Νότιας Ευρώπης, ως 
δεξαµενές δέσµευσης διοξειδίου του 
άνθρακα. «Είναι µια πρώτης τάξης ευκαιρία 
να βγούµε µπροστά σε επίπεδο ΕΕ και να 
προτείνουµε να θεσµοθετηθεί νόµος, που να 
βασίζεται στην εφαρµογή αυτή και να 
επιτρέπει στους αγρότες να 
διαπραγµατεύονται και ως εκ τούτου να 
εισπράττουν, τα δικαιώµατα άνθρακα που 
δεσµεύουν οι καλλιέργειές τους», τόνισε ο 
αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών Σέρκο Χαρουτουνιάν, 
παρουσιάζοντας τη σχετική εφαρµογή σε 
εκδήλωση του ΥπΑΑΤ. Όπως εξήγησε, έως 
σήµερα το σύστηµα αναγνωρίζει ως 
δεξαµενές δέσµευσης άνθρακα µόνο τα δάση, 
τα οποία χαρακτηρίζουν κατά κύριο λόγο την 
εδαφοκάλυψη των χωρών του ευρωπαϊκού 
νότου. Αντίθετα, οι χώρες της µεσογειακής 
λεκάνης µειονεκτούν σηµαντικά, αφού τα 
εδάφη τους είναι πλούσια σε πολυετείς 
δενδρώδεις καλλιέργειες, οι οποίες έως 
σήµερα δεν προσµετρώνται στον υπολογισµό 
του ισοζυγίου των αερίων του θερµοκηπίου.
«Η αποδοχή της νοµοθεσίας θα λειτουργήσει 
ως κίνητρο για την υιοθέτηση όσο το δυνατό 
φιλικότερων προς το περιβάλλον 
καλλιεργητικών τεχνικών, που εξασφαλίζουν 
ένα καλύτερο ισοζύγιο στον υπολογισµό του 
άνθρακα που δεσµεύει έκαστη καλλιέργεια», 
επεσήµανε ο αντιπρύτανης του ΓΠΑ.
Για την ανάπτυξη της εφαρµογής που 
επιτρέπει τον υπολογισµό του αλγόριθµου που 
χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη του 
λογισµικού για τον υπολογισµό του άνθρακα 
που δεσµεύεται, διενεργήθηκαν πολλαπλές 
µετρήσεις σε ελιές, πορτοκαλιές, µήλα και 
ροδάκινα. «Το έργο LIFE CLIMATREE, 
κατέδειξε ότι οι οπωρώνες µπορούν να 
θεωρηθούν µακροχρόνιες δεξαµενές 
αποθήκευσης άνθρακα, µε σηµαντικό ετήσιο 
δυναµικό απορρόφησης. Σε συνδυασµό µε την 
παροχή καταφυγίου για την άγρια ζωή, αλλά 
και τις υπόλοιπες αναγνωρισµένες 
οικοσυστηµικές τους υπηρεσίες, οι οπωρώνες 
αποτελούν ένα καλά διακριτό υποσύνολο 
χρήσης γης ανάµεσα στις αγροτικές γαίες της 
Ελλάδας», σηµείωσε ο κ. Χαρουτουνιάν. 
Τόνισε δε, πως συµπράττοντες µε το 
Γεωπονικό, στο έργο είναι το Πάντειο 
Πανεπιστήµιο, το Ισπανικό Εθνικό Συµβούλιο 
Έρευνας, το Πανεπιστήµιο της Βασιλικάτα της 
Ιταλίας, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 
και η περιβαλλοντική εταιρεία TERRA NOVA.

ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Η έλλειψη ρευστού στους αγρότες 
φέρνει μπροστά το παρεμπόριο
Την ανάγκη των παραγωγών να ρευστοποιήσουν άµεσα την  παραγωγή τους, 
καταφεύγοντας στους µηχανισµούς παραεµπορίου, πλήττοντας έτσι καίρια και το 
εισόδηµά τους, αλλά και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, σχολίασε 
ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Οµάδων Παραγωγών Ηµαθίας, Χρ. Γιαννακάκης. 
«Η αστάθεια στην παραγωγή της α’ ύλης επηρεάζει ταυτόχρονα τις διεθνείς 
εµπορικές συµφωνίες του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, ενώ η µείωση 
του όγκου παραγωγής προκαλεί µείωση κύκλου εργασιών και στις επιχειρήσεις 
που τη διακινούν», εξήγησε ο ίδιος και πρόσθεσε πως σηµαντικό πρόβληµα 
προκύπτει και στην παραγόµενη ποιότητα, αφού χρονιές όπως το 2017 και το 
2018, που υπήρξαν ζηµιές από έντονες βροχές και χαλάζι, στην εναποµείνασα 
παραγωγή εκδηλώθηκαν σοβαρές ασθένειες, κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Μέσα σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον, σύµφωνα µε τον κ. Γιαννακάκη, ο ΕΛΓΑ 
που παραδοσιακά ήταν ο φυσικός «σύµµαχος» των παραγωγών, «έπαψε να µας 
στηρίζει λόγω έλλειψης κονδυλίων, ενώ και η ενεργοποίηση των de minimis, 
τελικώς δεν αποζηµίωσε επαρκώς όλες τις ζηµιωθείσες παραγωγές».
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Κριθάρι για βύνη προς Ιταλία  
στα πλάνα της Αθηναϊκής

 Με όχημα το δίκτυο της Heineken, εξαγωγή πλεονάζουσας παραγωγής
 Στη συμβολαιακή φέτος εντάχθηκαν περίπου στα 170.000 στρέμματα

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Εξαγωγικό άνοιγµα και στην αγορά της Ιταλίας 
προβλέπει το εµπορικό πλάνο της «Αθηναϊκής Ζυ-
θοποιίας», για ένα µέρος από την παραγωγή βυ-
νοποιήσιµης κριθής, που συγκέντρωσε και φέτος 
από το πρόγραµµα συµβολαιακής γεωργίας, το ο-
ποίο εφαρµόζει µε 2.500 παραγωγούς εδώ και 11 
χρόνια σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Αξιοποιώντας ως «όχηµα» το δίκτυο της µητρι-
κής Heineken, ο «leader» της εγχώριας αγοράς 
µπύρας ετοιµάζεται να προµηθεύσει, µε κάποιους 
σηµαντικούς όγκους από το πλεονάζων βυνοποι-
ήσιµο κριθάρι της, ένα ζυθοποιείο που διαθέτει ο 
πολυεθνικός κολοσσός στην Ιταλία.

«Είναι µια πρακτική που ακολουθήθηκε και πέρυ-
σι από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όταν γύρω στους 
10.000 τόνους πλεονάζουσας παραγωγής τους διο-
χέτευσε αρχικά σε ένα ζυθοποιείο της στην Αυστρία 
και κατόπιν και σε µια συνεργαζόµενη ζυθοποιία 
στο Ισραήλ», ανέφερε στην Agrenda ο διευθύνων 

σύµβουλος της εταιρείας Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης, 
τον οποίο συναντήσαµε στο περιθώριο της παρου-
σίας του στην 84η ∆ΕΘ.

Με τα µέχρι στιγµής δεδοµένα φαίνεται πως οι 
εξαγωγές προς τις τρεις συγκεκριµένες αγορές θα 
ανέλθουν φέτος σε περίπου 20.000-23.000 τόνους 
βυνοποιήσιµου κριθαριού, καθώς τόσο εκτιµάται ό-
τι θα είναι οι ποσότητες που θα περισσέψουν µετά 
και την κάλυψη των αναγκών της Αθηναϊκής Ζυ-
θοποιίας, η οποία έχει αποφασίσει να χρησιµοποιεί 
µόνο ελληνική βύνη στις µπίρες που παράγει στην 
Ελλάδα. «Εµείς παράγουµε και διαθέτουµε µπύρα. 
Παρόλα αυτά, µέσα από πολύ καλό πρόγραµµα 
συµβολαιακής καλλιέργειας που έχουµε και πα-
ράγουµε υψηλής ποιότητας κριθάρι το οποίο µπο-
ρεί να σταθεί επάξια και σε πολύ απαιτητικές αγο-
ρές, όταν η παραγωγή είναι πλεονάζουσα, βρήκα-
µε αυτή τη διέξοδο να το πουλάµε στην Ευρώπη, α-
ξιοποιώντας τις συνέργειες µε τη µητρική µας εται-
ρεία» τόνισε και πρόσθεσε πως µε τον τρόπο αυτό 
δίδεται, κατ’ επέκταση, µια διέξοδος και στους Έλ-
ληνες αγρότες για το προϊόν τους.

«Η εξωστρέφεια πρέπει να γίνει στρατηγική της χώ-
ρας, διότι η ελληνική αγορά, χωρίς να παραγνωρίζε-
ται η σηµασία της κατανάλωσής της, από µόνη της 
είναι µικρή. Και στην εξωστρέφεια αρωγοί µπορούν 
να γίνουν και οι πολυεθνικές που έχουν παρουσία 
στην Ελλάδα, όπως βλέπουµε στο παράδειγµα το 
δικό µας µε τη µητρική Heineken, διότι υπάρχουν 
και άλλα πόσα προϊόντα, τα οποία, αν γίνει σωστή 
προεργασία και είναι και υψηλού ποιοτικού επιπέ-
δου, µπορούν κι αυτά να βρουν διέξοδο σε αγορές 
του εξωτερικού», υπογραµµίζει ο διευθύνων σύµ-
βουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος ∆α-
νιηλίδης.  Αναφερόµενος τέλος στο πρόσφατο λαν-
σάρισµα της νέας µπύρας του οµίλου, µε το brand 

«Νύµφη», µας εξήγησε πως χρησιµοποιεί πρώτη ύ-
λη προερχόµενη 100% από την Μακεδονία, η ζυθο-
ποίηση έγινε στη µονάδα της Αθηναϊκής Ζυθοποιί-
ας στη ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, τα εικαστικά 
της έγιναν σε συνεργασία µε εταιρείες που έχουν 
τη βάση τους στη Θεσσαλονίκη, ενώ αποτελεί και 
την επίσηµη µπίρα της 84ης ∆ΕΘ. 

«Θα λέγαµε πως είναι ένα προϊόν από τη Μακε-
δονία και την πόλη της Θεσσαλονίκης», είπε, προ-
σθέτοντας πως «εµπορικά είναι ακόµη στο ξεκίνη-
µα και είµαστε ευχαριστηµένοι. Όµως αυτό χτίζεται 
µέρα µε τη µέρα και θέλει συνέχεια και συνέπεια και 
στο τέλος ο καταναλωτής κρίνει αν αυτό που πήρε, 
είναι κάτι που τον ικανοποιεί».

Στις μικρές αγορές οι πολυεθνικές μπορούν 
να γίνουν πολύτιμοι αρωγοί εξωστρέφειας  

Στην Καρούλιας η διανοµή 
σηµάτων µπύρας AB InBev

Την έναρξη της συνεργασίας τους από 
την 1η Ιανουαρίου 2020 ανακοίνωσαν 

οι εταιρείες Anheuser-Busch InBev (AB InBev) 
και Β.Σ. Καρούλιας ΑΒΕΕΠ, αναφορικά µε την 
αντιπροσωπεία και διανοµή των διεθνώς 
εµβληµατικών σηµάτων µπύρας Corona, Stella 
Artois, Bud, Beck’s, Franziskaner, Leffe και 
Hoegaarden στην ελληνική αγορά. 

Μετά τη γνωµοδότηση της DG 
Comp, µεταβίβαση Σελόντα-Νηρέα
Θέµα χρόνου θεωρείται η ολοκλήρωση της 
πώλησης των Σελόντα-Νηρέα στον όµιλο 
«Ανδροµέδα» και το Fund Amerra και την 
επενδυτική εταιρεία Mubadala, µε βάσει τις 
αναφορές του προέδρου και διευθύνοντα 
σύµβουλου της Νηρέας κατά τη γενική 
συνέλευσης των µετόχων της. Η Γενική 
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της ΕΕ (DG Comp) 
εκτιµάται ότι µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου θα 
γνωµοδοτήσει για τη µεταβίβαση των µετοχών 
στους νέους επενδυτές των Σελόντα-Νηρέα.

Στην παραγωγή και εµπορία 
ζωοτροφών µπαίνει η Λανακάµ
Με την παραγωγή και την εµπορία ζωοτροφών 
ετοιµάζεται να ασχοληθεί η Λανακάµ, 
διερευνώντας προς αυτή την κατεύθυνση την εν 
λόγω αγορά. Για το λόγο αυτό, κατά την τακτική 
γενική συνέλευση της Λανακάµ, εγκρίθηκε 
οµόφωνα η επέκταση του σκοπού της εταιρείας 
στην παραγωγή προϊόντων ζωοτροφής. 

Πέρυσι περί τους 
10.000 τόνους 
πλεονάζουσας 
παραγωγής 
διοχετεύτηκαν 
σε Αυστρία και 
Ισραήλ.

«Στην εξωστρέφεια αρωγοί 
µπορούν να γίνουν και οι 

πολυεθνικές που έχουν 
παρουσία στην Ελλάδα, 

όπως βλέπουµε στο 
παράδειγµα το δικό µας 

µε τη µητρική Heineken», 
τόνισε ο διευθύνων 

σύµβουλος της Αθηναϊκής 
Ζυθοποίίας Αλέξανδρος 

∆ανιηλίδης.

ΝΕΑ
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Δυναμικά στα στεγαστικά 
επανέρχεται η Eurobank

  Nέο γενναίο πρόγραμμα χορηγήσεων στεγαστικών δανείων, 
προσφέροντας χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο ανακοίνωσε η Τράπεζα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆υναµική επιστροφή στα στεγαστικά 
δάνεια επιχειρεί το επόµενο διάστηµα 
η Eurobank, η διοίκηση της οποίας α-
νακοίνωσε την περασµένη Τετάρτη 11 
Σεπτεµβρίου νέο γενναίο πρόγραµµα 
χορηγήσεων στεγαστικών δανείων σε 
νοικοκυριά, προσφέροντας χαµηλό 
κυµαινόµενο επιτόκιο, γύρω στο 4%, 
όπως και τη δυνατότητα σύναψης δα-
νείου µε σταθερό επιτόκιο 25ετίας, το 
οποίο θα µπορεί µάλιστα να γυρίζει 
σε κυµαινόµενο χωρίς κάποια ποινή. 

Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµ-
βουλο της τράπεζας, Φωκίωνα Καρα-
βία, η µεγάλη πτώση (42%) στις τιµές 
των ακινήτων τα προηγούµενα χρό-
νια, η σοβαρή πτώση στα επιτόκια δα-
νεισµού (LIBOR 2%) και οι κινήσεις α-
ποκλιµάκωσης της φορολογίας στα 
ακίνητα, εγγυώνται ανάπτυξη της συ-
γκεκριµένης αγοράς, πράγµα το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα στη Eurobank να 
πρωτοστατήσει σ’ αυτή την υπόθεση.  

 Ο κ. Καραβίας και τα στελέχη της 
τράπεζας, όπως ο καθ’ ύλην αρµόδι-
ας της Λιανικής Τραπεζικής Ιάκωβος 
Γιαννακλής, τόνισαν εµφατικά ότι αυ-
τή τη στιγµή η ζήτηση για νέα στεγα-
στικά δάνεια υπολείπεται της προσφο-
ράς χρήµατος που υπάρχει από τις τρά-
πεζες, η Eurobank θα ήταν σε θέση να 
ικανοποιήσει σήµερα στο ακέραιο τη 
ζήτηση που υπάρχει για στεγαστικά 
και είναι έτοιµη να ανταποκριθεί άµε-
σα ακόµα και αν ενισχυθεί η ζήτηση.

Στο νέα προγράµµατα προβλέπεται 
κλιµακούµενο επιτόκιο το οποίο θα δι-
αµορφώνεται ανάλογα µε την πιστο-
ληπτική ικανότητα του πελάτη, περι-
λαµβάνει bonus 0.50% στο επιτόκιο 

για τους καλοπλη-
ρωτές και τα παιδιά 
τους, δυνατότητα µετα-
φοράς της 12ης µηνιαίας 
δόσης στον επόµενο χρό-
νο αποπληρωµής του δανείου 
και ειδική προσφορά τεσσάρων αε-
ροπορικών εισιτηρίων για προορισµό 
του εσωτερικού µε την Aegean. 

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η τρά-
πεζα µετά το γεύµα εργασίας της διοί-
κησης µε τους δηµοσιογράφους ανα-
φέρονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Νέα στεγαστικά δάνεια 
µε σταθερή δόση για πάντα

Στην ειδική παρουσίαση που έγινε 
παρουσία των µελών της ∆ιοίκησης, ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank, 
Φωκίων Καραβίας, ανέπτυξε τη νέα πο-
λιτική της Τράπεζας για τους ιδιώτες 
πελάτες σηµειώνοντας, µεταξύ άλλων: 
«Βρισκόµαστε πια σε ένα νέο οικονοµι-
κό περιβάλλον µε θετικές προοπτικές. Η 
Eurobank είναι Τράπεζα της Ανάπτυξης. 
Προγραµµατίζουµε µια σειρά από πρω-
τοβουλίες µε ισχυρό αναπτυξιακό πρό-
σηµο. Ξεκινάµε φέρνοντας ξανά στο ε-
πίκεντρο τη στεγαστική πίστη. Με βάση 
τα επίσηµα στοιχεία, οι τιµές των ακινή-
των είναι σε ανοδική τάση. Η Eurobank 
δίνει σήµερα τη δυνατότητα, σε όποιον 
ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο, να 
γνωρίζει µε απόλυτη ακρίβεια τις δό-
σεις που θα καταβάλλει µέχρι την εξό-
φληση του δανείου του. Με τα νέα στα-
θερά στεγαστικά προγράµµατα, αντιµε-
τωπίζουµε την αβεβαιότητα που εύλο-
γα προβληµατίζει τους δυνητικούς αγο-
ραστές, καθώς το κόστος της αποπλη-
ρωµής, χωρίς αυξοµειώσεις, µπορεί να 
είναι απολύτως καθορισµένο από την 
πρώτη µέρα έως την τελευταία».

Χαρακτηριστικά 
του δανείου
 Σταθερό επιτόκιο για τρία, πέντε, δέκα, 

δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε και τριάντα έτη. 
Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά εξασφαλίζεται 
σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου.
 Μηδενικό κόστος πρόωρης µερικής ή ολικής 

αποπληρωµής.
 ∆ιάρκεια δανείου έως 30 έτη.
 Χρηµατοδότηση έως το 80% της εµπορικής αξίας 

του ακινήτου.
 Παράλληλα, ή και σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, 

η Τράπεζα διαθέτει και όλα τα προγράµµατα 
κυµαινόµενου επιτοκίου, στην περίπτωση που ο 
δανειολήπτης επιθυµεί τη διακύµανση του επιτοκίου 
του µε βάση τις συνθήκες της αγοράς ενώ µεταξύ 
άλλων προσφέρει για τα στεγαστικά δάνεια: 
 Προσωποποιηµένη τιµολόγηση.
 Άµεση εξειδικευµένη ενηµέρωση σχετικά µε τα 

στεγαστικά δανειακά προϊόντα.

Η Τράπεζα δεσµεύεται ότι θα 
δίνεται η οικονοµική προέγκριση 
δανείου εντός 3 εργάσιµων 
ηµερών, όταν προσκοµιστούν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τα νέα ζευγάρια (έως 40 
ετών) η Τράπεζα προσφέρει 
προγράµµατα για ακίνητα, µε 
σηµαντικά µειωµένη δόση για 
τους πρώτους 6 µήνες µέσω 
καταβολής µόνο τόκων.

3 ημέρες

Κίνητρα 

Η Eurobank ενεργοποιεί από την 
1η Οκτωβρίου 2019 πρόγραµµα 
επιβράβευσης, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε όσους δανειολήπτες 
στεγαστικών δανείων είναι ενήµεροι, 
να επωφεληθούν από σειρά 
προνοµίων, εκπτώσεων 
και διευκολύνσεων. Η Eurobank είναι τράπεζα της Ανάπτυξης, ανέφερε 

ο  διευθύνων σύµβουλος του οµίλου, Φ. Καραβίας.

Ο γενικός διευθυντής 
Λιανικής Τραπεζικής της 
Eurobank, Ι. Γιαννακλής.

Επιβράβευση



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πολύ κάτω από το µέσο κόστος παραγωγής α-
µείβονται οι αγελαδοτροφικές εκµεταλλεύσεις, 
καθώς υπολογίζεται πως οι Έλληνες κτηνοτρό-
φοι πληρώνουν 0,524 ευρώ για να παράξουν έ-
να λίτρο αγελαδινού γάλακτος. Και ο µόνος λό-
γος που συνεχίζουν να παράγουν, οι περισσό-
τερες στα όρια της βιωσιµότητας, είναι οι επι-
δοτήσεις, που, αν αφαιρεθούν από την εξίσω-
ση, τότε η µέση εκµετάλλευση παρουσιάζει ζη-
µιά και όχι κέρδος που ανέρχεται στα 8.904,67 
ευρώ ανά έτος ή 76,35 ευρώ ανά αγελάδα. Τα 
περιθώρια πάντως βελτίωσης υπάρχουν και θε-
ωρούνται µεγάλα, εφόσον ανιχνεύονται µονά-
δες που φαίνεται να διαχειρίζονται καλύτερα την 
κατάσταση και να επιτυγχάνουν ικανοποιητικά 
οικονοµικά αποτελέσµατα. Εδώ µιλάµε για «µε-

γάλου» µεγέθους, τουλάχιστον για τα ελληνι-
κά δεδοµένα, εκµεταλλεύσεις των 170 ζώων, οι 
οποίες δεν ιδιοπαράγουν ή παράγουν µικρές 
ποσότητες κυρίως χονδροειδών ζωοτροφών. 

Τα ενδιαφέροντα αυτά ευρήµατα ανήκουν 
στην πολυετή διδακτορική έρευνα που εκπό-
νησε για την ελληνική αγελαδοτροφία και πα-
ρουσίασε τον περασµένο Ιούνιο ο Σταύρος Σι-
αφάκας µε επιβλέποντα τον καθηγητή ΓΠΑ, 
Γεώργιο Ζέρβα. Κι αν υποτίθεται πως η ιδιο-
παραγωγή των ζωοτροφών µπορεί να «σώ-
σει» την κατάσταση ως προς το κόστος, αυτό 
δεν είναι πανάκεια και εξαρτάται από πολλές 
άλλες προϋποθέσεις αναφέρει η διατριβή µε 
τίτλο «∆ιερεύνηση κόστους διατροφής µηρυ-
καστικών ζώων από ιδιοπαραγόµενες ή/και 
αγοραζόµενες ζωοτροφές ανάλογα µε το πα-
ραγωγικό σύστηµα». Συγκεκριµένα, από τη 
µελέτη που έχει λάβει στοιχεία από 73 εκµε-

ταλλεύσεις σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική 
και ∆υτική Μακεδονία, υπολογίστηκε πως το 
κόστος διατροφής ανά κιλό παραγόµενου γά-
λακτος για τη µέση εκµετάλλευση που δεν ι-
διοπαράγει ζωοτροφές ανέρχεται στα 0,324 
ευρώ το κιλό. Αντίθετα µε την ιδιοπαραγωγή, 
(µικτές εκµεταλλεύσεις) το κόστος ανεβαίνει 
στα 0,382 ευρώ. Ένας από τους λόγους που 
συµβαίνει αυτό είναι γιατί οι εκµεταλλεύσεις 
που εξειδικεύονται µόνο στο γάλα, πετυχαί-
νουν µεγαλύτερες αποδόσεις ανά αγελάδα 
(περίπου 1 τόνο παραπάνω). Φυσικά, όταν ό-
µως υπάρχουν ιδιόκτητες καλλιεργητικές ε-
κτάσεις για χονδροειδείς ζωοτροφές, απαι-
τούµενος εξοπλισµός, αποθηκευτικοί χώροι 
και προσωπικό και µη επαρκή κεφάλαια κί-
νησης η ιδιοπαραγωγή δείχνει να συµφέρει 
πιο πολλή, σε συνδυασµό πάντα µε τις επιδο-
τήσεις της φυτικής παραγωγής.

Η ιδιοπαραγωγή ζωοτροφής 
δεν σώζει την αγελαδοτροφία 
Βέβαιες οι καθαρές ζημιές για τη μέση εκτροφή ανεξαρτήτως παραγωγικού συστήματος 
δείχνει η πρώτη εξειδικευμένη έρευνα για το κόστος διατροφής των αγελάδων στη χώρα μας

Έρευνα σε 73 
εκµεταλλεύσεις

Η έρευνα του Σταύρου 
Σιαφάκα βασίζεται σε 

πρωτογενή στοιχεία από 73 
εκµεταλλεύσεις της χώρας 
µας και δείχνει ότι η ιδιοπα-
ραγωγή ή µη ζωοτροφών 
δεν εξαρτάται µόνο από 

τη σύγκριση του κόστους 
παραγωγής και την τιµή 

αγοράς τους
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Από 177 κεφάλια και πάνω 
τα πράγματα είναι καλύτερα   
Σημαντικές οικονομίες κλίμακας ανιχνεύει στις επικεντρωμένες εκμεταλλεύσεις του κλάδου 
η διατριβή την ώρα που οι επιδοτήσεις συντηρούν απλά μια κατάσταση χωρίς τύχη στο αύριο   

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ανεξάρτητα από το παραγωγικό σύστηµα που ακο-
λουθεί ο κάθε παραγωγός, οι διαχειριστικές αστοχίες 
που ανιχνεύονται σε κάποιες αγελαδοτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις του δείγµατος της έρευνας οδηγεί σε 
ακραία σενάρια κόστους που φτάνουν τα 88 σεντς 
το λίτρο. Από την άλλη, υπάρχουν εκµεταλλεύσεις 
που πετυχαίνουν αποδόσεις µέχρι και 33 σεντς, ο-
δηγώντας στο συµπέρασµα πως υπάρχουν σηµα-
ντικά περιθώρια βελτίωσης της βιωσιµότητας των 
αγελαδοτροφικών εκµεταλλεύσεων και διαπιστώ-
νονται οικονοµίες κλίµακας στον κλάδο, εφόσον 
τα µεγάλα κοπάδια είναι και τα πιο αποτελεσµατικά. 

Η µελέτη σε αυτή την περίπτωση «καταπιάνε-
ται» µε το ερώτηµα που απασχολεί τους διαχειρι-
στές των εκµεταλλεύσεων για το αν τελικά οι ιδι-
οπαραγόµενες ζωοτροφές συµφέρουν πιο πολύ 
από τις αγοραζόµενες και κατά πόσο αυτή η από-
φαση επηρεάζει τελικά την οικονοµική βιωσιµό-
τητα των αγελαδοτροφικών εκµεταλλεύσεων στην 
Ελλάδα. Ερώτηµα, που διερευνάται σε τέτοιο βαθ-
µό πρώτη φορά στη χώρα µας.

Η µέση εκµετάλλευση του δείγµατος των 73 µο-
νάδων που έλαβε υπόψη της η διατριβή, που ιδιο-
παράγει ζωοτροφές χρησιµοποιεί κατά µέσον όρο 
534,16 στρέµµατα (ενοικιαζόµενο σε ποσοστό 55%) 
εκ των οποίων τα 377,26 είναι αρδευόµενα. Κατά 
βάση καλλιεργούνται καλαµπόκι για ενσίρωµα και 
καρπό, µηδική µε τη µέση χρησιµοποιούµενη έκτα-
ση ανά αγελάδα να είναι 2,7 στρέµµατα.

Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι η χρησιµοποίη-
ση συντελεστών παραγωγής (έδαφος, εργασία, κε-
φάλαιο) για ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών από τις α-
γελαδοτροφικές εκµεταλλεύσεις του δείγµατος µε 

βάση την απόδοση τους εκφρασµένη σε κιλά ανά 
στρέµµα και το συνολικό κόστος παραγωγής σε ευ-
ρώ ανά κιλό ζωοτροφής, όπως υπολογίστηκε για τα 
παραπάνω είδη, σε σύγκριση µε την τιµή απόκτη-
σής τους από την αγορά δεν είναι συµφέρουσα. Α-
ναλυτικά ανά παραγωγή υπολογίστηκαν:

 Ενσίρωµα καλαµποκιού: Το κόστος παραγωγής 
ανά κιλό φτάνει τα 4,8 λεπτά το κιλό, ενώ, το έτος 
έρευνας 2013 τα 5,5 λεπτά ήταν ο µέσος όρος για 
την αγορά του. Να σηµειωθεί όµως εδώ πως οι τι-
µές του ενσιρώµατος εκείνη τη χρονιά έφτασαν στα 
υψηλότερα επίπεδα 10ετίας µε την τιµή να ανέρχε-
ται κατά µέσο όρο την πέριοδο 2005-2015 στα 3,8 
µε 4,5 λεπτά το κιλό.

 Χόρτο-σανός µηδικής: Το κόστος ιδιοπαραγω-
γής χόρτου-σανού µηδικής υπολογίζεται στα 0,21 
ευρώ το κιλό, µε το µέσο όρο της τιµής αγοράς να 
είναι στα 0,172 λεπτά το κιλό.

 Καρπός καλαµποκιού: Το κόστος ιδιοπαραγό-
µενου καρπόυ καλαµποκιού φτάνει τα 20 λεπτά το 
κιλό, µε το µέσο όρο του κόστους αγοράς να φτά-
νει τα 0,192 ευρώ. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το κόστος παραγω-
γής γάλακτος για τη µέση αµιγή εκµετάλλευση υπο-
λογίστηκε στα 0,448 ευρώ το κιλό που είναι χαµηλό-
τερο από το κόστος παραγωγής γάλακτος της µέσης 
µικτής εκµετάλλευσης που ανέρχεται σε 0,552 ευ-
ρώ το κιλό. Αυτό εξηγείται από την υψηλότερη γα-
λακτοπαραγωγή ανά αγελάδα σε σχέση µε τη µέση 
µικτή εκµετάλλευση. Τελικά όµως και για τη µέση 
αµιγή εκµετάλλευση το κόστος παραγωγής είναι υ-
ψηλότερο από τη µέση τιµή πώλησης για τις εκµε-
ταλλεύσεις που ήταν στα 0,445 ευρώ το κιλό (έτος 
2013). Σηµειώνεται εδώ πως σήµερα η τιµή πώλη-
σης του γάλακτος στη χώρα µας, βάσει στοιχείων 
του ΕΛΓΟ, είναι στα 38,1 σεντς. 

∆εν είναι
βιώσιµη η µέση
εκµετάλλευση 
Το καθαρό κέρδος για µία µέση 
αγελαδοτροφική εκµετάλλευση 
υπολογίστηκε στα 172,94 ευρώ ανά 
αγελάδα ή αλλιώς 20.169 ευρώ. 
Ωστόσο, οι επιδοτήσεις σε αυτή την 
περίπτωση ανέρχονται στα 29.074 
ευρώ ή 249 ευρώ ανά αγελάδα. 
Εποµένως, αν αφαιρεθούν οι 
επιδοτήσεις κατά τον υπολογισµό 
του καθαρού κέρδους, τότε η µέση 
εκµετάλλευση του δείγµατος 
παρουσιάζει ζηµιά και όχι κέρδος που 
ανέρχεται στα 8.904,67 ευρώ ανά 
έτος ή 76,35 ευρώ ανά αγελάδα. 
Επιπλέον, το κέρδος της µέσης 
εκµετάλλευσης ανέρχεται σε ποσοστό 
4,5% επί των συνολικών δαπανών, 
δείχνοντας ότι η µέση εκµετάλλευση 
δεν είναι βιώσιµη. Το γεωργικό 
εισόδηµα, που είναι τώρα ο 
σηµαντικότερος στόχος του 
παραγωγού, υπολογίστηκε για τη 
µέση εκµετάλλευση σε 96.645 ευρώ 
συνολικά ή 828,65 ευρώ ανά αγελάδα. 
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ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΑΓΕΛΑ∆Α 
249,29 
ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
44 
ETH

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑ ΑΓΕΛΑ∆Α 
2,34 
ΣΤΡM. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΑ ΑΓΕΛΑ∆Α 
111,58 
ΩΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΗΓΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ 2019



Έναν τόνο γάλα παραπάνω  
κάθε αγελάδα στις αμιγείς
Οι εκµεταλλεύσεις που ασχολούνται µόνο µε 
την γαλακτοπαραγωγή και δεν ιδιοπαράγουν 
ζωοτροφές εµφανίζουν µεγαλύτερη παραγω-
γή ανά αγελάδα, αναφέρει η έρευνα. Συγκε-
κριµένα, υπολογίστηκε πως µία µέση εκµε-
τάλλευση παράγει 888 τόνους, δηλαδή 7 τό-
νους ανά αγελάδα, µε τις µικτές εκµεταλλεύ-
σεις να παράγουν 810 τόνους, 6,57 τόνους α-
νά αγελάδα και τις αµιγείς 981 τόνους (7,66 
τόνους ανά αγελάδα). 

Κι αυτό γιατί, σύµφωνα µε τον συγγραφέα 
της διατριβής, η εξειδίκευση των αµιγών εκ-
µεταλλεύσεων στην παραγωγή γάλακτος έχει 
σαν αποτέλεσµα τα διαθέσιµα κεφάλαια (αν υ-
πάρχουν) επενδύονται αποκλειστικά στον κλά-
δο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας 
βελτιώνοντας τις συνθήκες εκτροφής (σταβλι-
κές εγκαταστάσεις, γενετικό υλικό, κ.α.) µε α-
ποτέλεσµα την αύξηση της γαλακτοπαραγω-
γής ανά αγελάδα ετησίως. Επίσης, η ενασχό-
ληση του παραγωγού και των µελών της οι-
κογένειάς τους στο ζωικό κλάδο της αγελα-
δοτροφίας (παραγωγή γάλακτος) αυξάνουν 
τις ώρες για την παρακολούθηση και καλύτε-
ρη επίβλεψη των ζώων επεµβαίνοντας έγκαι-
ρα και έγκυρα διορθώνοντας τυχόν αστοχίες 
στην παραγωγή διαδικασία.

 Από την άλλη όµως, οι αµιγείς εκµεταλλεύ-
σεις που δεν ιδιοπαράγουν ζωοτροφές, χρειά-

ζονται µεγαλύτερο κεφάλαιο, κυρίως σε κεφά-
λαιο κίνησης (ρευστότητα) για την προµήθεια 
ζωοτροφών. Εποµένως, σε περιόδους κρίσης 
όπως αύξηση τιµών ζωοτροφών ή µείωση τι-
µής πώλησης του γάλακτος, οι αµιγείς εκµε-
ταλλεύσεις είναι πιο ευάλωτες από τις µικτές 
εκµεταλλεύσεις, λόγω της άµεσης ανάγκης 
για εξεύρεση κεφαλαίου κίνησης (ρευστότη-
τα). Πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι η ιδιοπα-
ραγωγή ζωοτροφών από τις εκµεταλλεύσεις 
της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας α-
πό µόνη της δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µέ-
τρο µετριασµού σε περιόδους κρίσης για την 
γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία. 

Όπως και να έχει πάντως, όσο δεν πληρώ-
νεται καλά το γάλα, το καθαρό κέρδος ανά κι-
λό και των δύο παραγωγικών συστηµάτων εµ-
φανίζει αρνητικό πρόσηµα. Με άλλα λόγια οι 
αγελαδοτροφικές εκµεταλλεύσεις κατά µέσο 
όρο λειτουργούν µε ζηµία. Ωστόσο συνυπο-
λογίζοντας και τις επιδοτήσεις που απολαµ-
βάνουν οι παραγωγοί το καθαρό κέρδος εί-
ναι θετικό, ευνοούνται δε περισσότερο οι µι-
κτές εκµεταλλεύσεις που καλλιεργούν χορτο-
δοτικά φυτά τα οποία επιδοτούνται. Σε αυτήν 
την περίπτωση, φαίνονται οι επιπτώσεις που 
έχουν οι πολιτικές στις αποφάσεις των παρα-
γωγών και τι θα συµβεί αν αυτές αλλάξουν 
µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

∆εν µπορεί να θεωρηθεί µέτρο 
µετριασµού σε περιόδους 
κρίσης για τον κλάδο µόνη της 
η ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών 
από τις εκµεταλλεύσεις 
της γαλακτοπαραγωγού 
αγελαδοτροφίας.

Η ιδιοπαραγωγή 
ζωοτροφών, 
µε συντελεστές 
παραγωγής για 
καλλιέργεια 
γεωργικής 
γης δεν είναι 
κατ’ ανάγκη 
συνθήκη για 
την οικονοµική 
βιωσιµότητα 
του κλάδου 
στην Ελλάδα.
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Μέγεθος, 
τεχνολογία 
και ειδίκευση 
κανούν διαφορά
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στα 
κτηνοτροφικά φυτά επηρεάζουν 
θεμελιωδώς τις αποφάσεις 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πέραν όµως, των οικονοµικών κριτηρί-
ων, φυσικά η απόφαση για ιδιοπαραγω-
γή ζωοτροφών εξαρτάται και από άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν έµµεσα και 
µε λιγότερο εµφανή τρόπο το οικονοµικό 
αποτέλεσµα των αγελαδοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων. Οι παράγοντες αυτοί αναφέ-
ρονται σε µεταβολές των συντελεστών πα-
ραγωγής, σε µεταβολές βιολογικής φύ-
σεως, σε εισαγωγής νέας τεχνολογίας, σε 
µεταβολές της σύνθεσης των γεωργικών 
οικογενειών, σε στροφή ορισµένων συ-
ντελεστών παραγωγής προς άλλες κατευ-
θύνσεις κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει να τονι-
στεί ότι η θέσπιση ή κατάργηση ορισµέ-
νων µέτρων της πολιτείας, όπως είναι οι 
επιδοτήσεις, επηρεάζουν την απόφαση 
των αγελαδοτρόφων όχι µόνο για το αν 
θα ιδιοπαράγουν ή όχι ζωοτροφές, αλλά 
και το είδος της καλλιέργειας, σηµειώνει 
ο κ. Σιαφάκας στη διατριβή του.

Εποµένως, οι αγελαδοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγικής κατεύ-
θυνσης το να µην δραστηριοποιούνται σε 
φυτικούς κλάδους για ιδιοπαραγωγή ζω-
οτροφών δεν είναι πανάκεια. 

Προϋποθέσεις για ιδιοπαραγωγή
Ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών συνίσταται 

λοιπόν εφόσον υφίστανται οι εξής προ-
ϋποθέσεις:

1) Κύρια επιδίωξη να αποτελεί η εξα-
σφάλιση χονδροειδών ζωοτροφών διότι: 
α) είναι απαραίτητες στη διατροφή των 
µηρυκαστικών, β) είναι περιορισµένη η 
παραγωγή και η διαθεσιµότητά τους γ) η 
διαχείρισή τους είναι δύσκολη και δ) το 
κόστος µεταφοράς τους είναι σχετικά υ-
ψηλό (λόγω όγκου).

2) Ύπαρξη διαθέσιµων εκτάσεων-εγκα-
ταστάσεων-εξοπλισµό.

3) Όταν δεν υπάρχουν επαρκή διαθέ-
σιµα κεφάλαια κίνησης για αγορά ζωο-
τροφών. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 
οι εµφανείς δαπάνες ανά κιλό ιδιοπαρα-
γόµενων ζωοτροφών είναι σηµαντικά χα-
µηλότερες των αντίστοιχων αγοραζόµε-
νων. Επίσης, ευκολότερα αντιµετωπίσιµο 

είναι το κεφάλαιο κίνησης για την παρα-
γωγή τους, διότι επιµερίζεται στο χρονι-
κό που διαρκεί η καλλιέργεια.

4) Κατάλληλο προσωπικό στην εκµε-
τάλλευση που να µπορεί να αντικατα-
στήσει επάξια τον κτηνοτρόφο που α-
σχολείται στις καλλιεργητικές εργασί-
ες για την παραγωγή ζωοτροφών. Η α-
ποµάκρυνση του παραγωγού από την 
εκτροφή έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 
διαχείριση του ζωικού κλάδου των αγε-
λάδων, τόσο στους αναπαραγωγικούς 
δείκτες (έγκαιρη και έγκυρη αναγνώ-
ριση του οίστρου, σωστό χρόνο και συ-
χνότητα οχειών κ.α.), όσο και στη διαχεί-
ριση της διατροφής (σωστή παρασκευή 
του σιτηρεσίου, χορήγηση σωστών πο-
σοτήτων του σιτηρεσίου, οµαδοποίηση 
των ζώων κ.α.).

5) Εντατικοποίηση της παραγωγής για 
µεγιστοποίηση των παραγόµενων ζωο-
τροφών (επίσπορες καλλιέργειες, συ-
γκαλλιέργεια ψυχανθών κ.α.). Αύξηση 
της απόδοσης ανά στρέµµα θα µείωνε 
το κόστος παραγωγής τους. 

Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε 
ότι οι ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές δεν εί-
ναι κατ’ ανάγκην καλύτερης ποιότητας συ-
γκριτικά µε τις αντίστοιχες αγοραζόµενες. 
Η παραγωγή φυτικών προϊόντων εξαρτά-
ται σε µεγάλο βαθµό από τις επικρατούσες 

καιρικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν 
την ποιότητά τους. Ιδιοπαραγόµενες ζωο-
τροφές που υστερούν ποιοτικά δεν θα πε-
ταχτούν αλλά θα χορηγηθούν στα ζώα σε 
αντίθεση, µε τις αγοραζόµενες ζωοτροφές 
που αν δεν είναι ποιοτικά άριστες δεν θα 
παραληφθούν από τον παραγωγό.

Ζήτηµα η ορθολογική διαχείριση
Συµπερασµατικά, διαπιστώθηκε ότι η ι-

διοπαραγωγή ζωοτροφών χρησιµοποιώ-
ντας συντελεστές παραγωγής για καλλι-
έργεια γεωργικής γης δεν είναι κατ’ ανά-
γκη συνθήκη για την οικονοµική βιωσι-
µότητα του κλάδου της γαλακτοπαραγω-
γού αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα. Η αύ-
ξηση του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων 
σε αριθµό αγελάδων, η εξειδίκευση στο 
ζωικό κλάδο της γαλακτοπαραγωγού α-
γελαδοτροφίας, η ορθολογική διαχείριση 
της αναπαραγωγής και της διατροφής, σε 
συνδυασµό µε την ορθολογική χρήση των 
συντελεστών για ιδιοπαραγωγή ή µη ζωο-
τροφών θα βελτίωνε την παραγωγικότη-
τά τους µε µείωση του κόστους παραγω-
γής γάλακτος. Αν το παραγωγικό σύστη-
µα λειτουργήσει ορθολογικά και αποτελε-
σµατικά, θα επηρεάσει την ανταγωνιστι-
κότητα και τελικά την οικονοµική βιωσι-
µότητα του ελληνικού τοµέα παραγωγής 
αγελαδινού γάλακτος.
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Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί 
ότι οι ζωοτροφές 
που παράγει ο 
κτηνοτρόφος 
δεν είναι κατ’ 
ανάγκην 
καλύτερης 
ποιότητας 
συγκριτικά με 
τις αγοραζόμενες




