
Γαβαλάς ο νεώτερος, 
ήρθε να σώσει ό,τι µπορεί    
Την ΕΑΣ Ηρακλείου που χρεοκόπησε 
ο Στρατάκης, επιχειρεί να βάλει  
σε δρόµο ο Γαβαλάς. σελ. 50 
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Το νέο πράσινο deal, 
ένα πουκάµισο αδειανό 
Ηθικό άλλοθι για τις µειώσεις των 
προϋπολογισµών που κοστίζουν, όπως η 
ΚΑΠ, τα ευχολόγια για το κλίµα. σελ. 47

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 19/09

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

240
174

60,50
2,17
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179

80,74
3,01
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77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

26/09

243
173

60,45
2,21

 

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

225
182
84,76
2,93

Επιταγές παροχής υπηρεσιών 
για την πρόσληψη εργοληπτών
Την παροχή ετήσιου voucher σε αγρό-
τες, µέσω του οποίου η ΚΑΠ θα επιδο-
τεί τις λύσεις νέας τεχνολογίας που θα 
τους προσφέρουν κοντράκτορες, εξετά-
ζει η Κοµισιόν, µετά από πρόταση Ευ-
ρωπαίων Κατασκευαστών. Το προτει-
νόµενο µοντέλο συγκεντρώνει πιθα-
νότητες υλοποίησης, σαν ένα µέσο, να 
µην µένουν πίσω τεχνολογικά οι λιγό-
τερο εύρωστες εκµεταλλεύσεις.  σελ. 12

Το 70% με χρέη 
σε αγροτικό ρεύμα 
∆ουλειά µε τις γεωτρήσεις του γείτο-
να κάνουν οι αγρότες στη Βόρεια Ελ-
λάδα, αφού η ∆ΕΗ κατεβάζει αδιακρί-
τως τους διακόπτες. Η παράταση έως 31 
∆εκεµβρίου για ρύθµιση οφειλών δεν 
δείχνει να βοηθά ιδιαίτερα, καθώς και 
πάλι οι δόσεις είναι υπέρογκες. σελ. 44

Συμβάσεων νόμος 
στο αιγοπρόβειο 
Υπογραφή συµβολαίων µε νοµοθε-
τηµένα πεδία, που θα δεσµεύουν µε 
ποινικές ρήτρες πλέον και τους τυρο-
κόµους, ζητούν οι κτηνοτρόφοι. Ξεκί-
νησαν τα τραπεζώµατα οι γαλατάδες 
για να πιέσουν για συµφωνίες. σελ. 17

Στενεύουν τα περιθώρια για 
την προκήρυξη του Μέτρου 8.2, 
που επιδοτεί την εγκατάσταση 
στις δενδρώδεις. σελ. 42-43

Πριµοδοτήσεις  
για δενδρώδεις 

Επιδότηση νοµικών οντοτήτων µε 
σκοπό την ανάπτυξη αγροτικής 
δράσης, όπως οι Νέοι Αγρότες, 
εισάγει η νέα ΚΑΠ. σελ. 4-5 

Νέες επιχειρήσεις,
ως οι νέοι αγρότες

Καλό ξεκίνηµα 
µε αγουρέλαιο
Πάνω από 4 ευρώ το κιλό, 
δείχνουν τα πρώτα σηµάδια 
αγοράς από το αγουρέλαιο σε 
Κρανίδι και Ερµιόνη. σελ. 41

Άνοδος σκληρού 
εν όψει σποράς 
Επάνοδο στα 240 ευρώ ο τόνος 
κατέγραψε το σκληρό σιτάρι, λίγο 
πριν αρχίσουν οι φθινοπωρινές 
σπορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 23-34

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ
Μέχρι και 55 λεπτά το κιλό 
για τα λιγοστά από τα ψυγεία.
Περισσότερα εµπορεύµατα, 
ένθετο σελ. 19, 20, 38

Με 45 λεπτά απ’ το χωράφι
Σπάει η γραµµή άµυνας Μάρκου. Η ζήτηση για ελληνικό βαµβάκι 
φέρνει πράξεις στα 45 λεπτά συν τα µεταφορικά. σελ. 16, 20
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,09175

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44882

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09183

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88583

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
117,78100

• Με ορίζοντα το Νοέµβριο οι πρώτοι 
δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 43
• Πιέσεις για προκήρυξη του Μέτρου που 
επιδοτεί νέες δενδροφυτεύσεις σελ. 42

• Μελετηµένο business plan εξασφαλίζει 
επενδύσεις στο ελαιόλαδο   σελ. 40
• Τρία σενάρια για το ασφαλιστικό των 
αγροτών µελετά η κυβέρνηση σελ. 8

• Καλό ξεκίνηµα στα πρώιµα ρόδια ΑΚΟ και 
Ερµιόνη, αναµένεται το Wonderful σελ. 38
• Στα 55 λεπτά πωλείται το κρεµµύδι µέχρι 
να µπούνε στην αγορά εισαγωγές  σελ. 19

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η ζήτηση στις διεθνείς αγορές για την ποιότητα του ελληνικού 
βαµβακιού δηµιουργεί κλίµα, αλλά δε βοηθά πολύ το χρηµατιστήριο. 
Η µικρή παραγωγή και τα λίγα προς το παρόν εισαγόµενα 
κρεµµύδια κρατάνε ψηλά την τιµή. Ξεκίνησαν τα πρώιµα ρόδια 
Ερµιόνη και AKO, αναµένεται το Wonderful, ενώ ποδαρικό έκανε 
στην ελαιοκοµική περίοδο το αγουρέλαιο στο Κρανίδι 
ακολουθούµενο από τη Λακωνία, µε τιµή πάνω από 4 ευρώ/κιλό.  

Μαύρος ακανθώδης 
αλευρώδης
Επιβεβαιωµένα κρούσµατα προσβολής 
από το έντοµο καραντίνας Μαύρο 
ακανθώδη αλευρώδη (Aleurocanthus 
spiniferus) των εσπεριδοειδών έχουν 
σηµειωθεί στο Παναιτώλιο Αγρινίου, σε 
εσπεριδοειδή και σε αµπέλι. Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας συστήνουν στους 
παραγωγούς εσπεριδοειδών, όλων των 
περιοχών, να επιθεωρούν µε τακτικούς 
ελέγχους και µεγάλη προσοχή τους 
οπωρώνες τους και να συµβουλεύονται 
τους τοπικούς γεωπόνους για κάθε νέα 
ανησυχητική προσβολή που εντοπίζουν, 
προς αποφυγή νέων προσβολών από 
επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας. 

Φύλλα και ποδίσκοι
Οι ειδικοί υπενθυµίζουν ότι οι καρποί 
εσπεριδοειδών που διακινούντα (ΟΚΑΑ, 
µανάβικα, λαϊκές αγορές, σούπερ µάρκετ, 
σηµεία λιανικής-χονδρικής πώλησης) από 
τον τόπο παραγωγής σε άλλες περιοχές 
θα πρέπει στην περίπτωση που φέρουν 
φύλλα και ποδίσκους, υποχρεωτικά να 
συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό 
διαβατήριο, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Σηµειωτέον ότι το εν λόγω 
διαβατήριο δεν απαιτείται µόνο στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν φύλλα 
και ποδίσκοι στους καρπούς.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-09-2019 
Γενικά αίθριος καιρός και µόνο 
στα ηπειρωτικά ορεινά και την 
Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν 
τοπικές βροχές ή όµβροι. Η 
ορατότητα θα είναι κατά τόπους 
περιορισµένη, στα δυτικά και τα 
βόρεια, τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες. Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα ανατολικά από 
βόρειες ασθενείς µέτριοι.

Κυριακή 29-09-2019 
Γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις το πρωί στα δυτικά. Η 
ορατότητα θα είναι κατά τόπους 
περιορισµένη τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες, στα δυτικά και 
τα βόρεια. Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά βόρειοι µεταβλητοί. 
Η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 30-09-2019
και Τρίτη 01-10-2019 
Σε όλη τη χώρα αίθριος καιρός, 
µε παροδικές νεφώσεις το πρωί 
στα δυτικά και λίγες πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά 
το µεσηµέρι και το απόγευµα. Η 
ορατότητα θα είναι κατά τόπους 
περιορισµένη τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες, κυρίως στα 
δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν από 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

δυτικές διευθύνσεις ασθενείς 
έως µέτριοι και στα πελάγη πιο 
ισχυροί. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 02-10-2019 ως
Παρασκευή 04-10-2019
Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές ή 
όµβρους. Στην υπόλοιπη χώρα 
λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα 
αυξηµένες στα ηπειρωτικά και 
την Κρήτη, µε τοπικές µπόρες τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή πτώση 
κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα δυτικά 
µεταβλητοί 3 µε 
4 µποφόρ, στα 
ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις 
3 µε 5 µποφόρ και 
στο Αιγαίο τοπικά 
6 µποφόρ.
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Ο τρόπος µε τον οποίο η κυβέρνηση 
θα χειρισθεί σ’ αυτή τη φάση το θέ-
µα των αγροτικών συνεταιρισµών, 
συνιστά ζήτηµα υψηλής πολιτικής 
σηµασίας.

Η απουσία αξιόλογων συνεργατικών 
σχηµατισµών σε συνδυασµό µε τον 
«αποκεφαλισµό» που υπέστη το συ-
νεταιριστικό κίνηµα, µετά τη διάλυ-
ση της ΠΑΣΕΓΕΣ, έχει αποµονώσει 
πολιτικά τις δυνάµεις της αγροτι-
κής παραγωγής. 

Σήµερα στο όνοµα των αγροτών µι-
λούν όλοι, πλην των αγροτών. Την 
έλλειψη παρεµβατικού λόγου α-
κολουθεί η αποδυνάµωση της δια-
πραγµατευτικής θέσης των παρα-
γωγών και η παρακµή των αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων.

Την ίδια στιγµή, η ανοµοιογένεια που 
χαρακτηρίζει σήµερα το ψηφιδωτό 
του πρωτογενούς τοµέα δεν αφή-
νει περιθώρια αυτοδιαχείρισης ως 
προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, 
που θα αποκαταστήσουν τη συνερ-
γατική τάξη. 

Χρειάζεται αναµφίβολα µια διευκόλυν-
ση εκ των άνω. Οι κυβερνώντες α-
πό την πλευρά τους, βλέποντας όλη 
αυτή την κατάσταση αρνούνται να 
πάρουν στα χέρια τους την «καυτή 
πατάτα». Ενδεχοµένως να ασκού-
νται και πιέσεις από ισχυρά οικονο-
µικά κέντρα που δείχνουν στην κυ-
βέρνηση το δρόµο της αναβλητικό-
τητας, έτσι ώστε ιδιωτικά συµφέρο-
ντα να επωφεληθούν, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσµα, του κενού που α-
φήνει η απουσία ισχυρών συνεται-
ριστικών µονάδων.

Οι φέροντες την πολιτική ευθύνη των 
αποφάσεων, καλούνται να επιλέ-
ξουν αν θα διευκολυνθεί θεσµι-
κά, ενδεχοµένως και φορολογικά, 
η επανασυσπείρωση των συντελε-
στών της αγροτικής παραγωγής γύ-
ρω από νέα - σύγχρονα συνεργα-
τικά σχήµατα. Η άλλη λύση είναι 
να αφεθούν τα πράγµατα να εξε-
λιχθούν, κάτι που σηµαίνει να επι-
ταχυνθεί η παρακµή των εκµεταλ-
λεύσεων µικρής και µεσαίας κλίµα-
κας προς όφελος του συγκεντρωτι-
σµού. ∆ηλαδή της άσκησης της α-
γροτικής δραστηριότητας από πο-
λύ λιγότερους και προφανώς πολύ 
µεγαλύτερους.                      Agrenda

Συνεργατικά
ανεπαρκείς  
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Ενίσχυση εκκίνησης νέων ή δια-
τήρησης υφιστάµενων µη γεωργι-
κών επιχειρήσεων για οποιονδή-
ποτε επενδύει σε χωριά που βρί-
σκονται υπό κίνδυνο ερηµοποί-
ησης, αποτελεί τη νέα δυνατότη-
τα που θα παράσχει η ερχόµενη 
ΚΑΠ στα πλαίσια του Άρθρου 69, 
σύµφωνα µε τον οδηγό που εξέ-
δωσε υπηρεσία της Κοµισιόν προς 
τα κράτη-µέλη για τη διαµόρφω-
ση του στρατηγικού τους σχεδίου. 

Η λογική πίσω από αυτή την 
παρέµβαση στηρίζεται ουσιαστι-
κά στην επέκταση του Μέτρου των 
Νέων Αγροτών και προς µη αγρο-
τικές δραστηριότητες, µε το σκεπτι-
κό ότι απαιτείται µία ολοκληρω-
µένη παρέµβαση στις αγροτικές 
περιοχές ώστε να µην εγκαταλη-
φθούν και κατ’ επέκταση η διαβί-
ωση των αγροτών να γίνει ευκο-
λότερη. Το ποσό µάλιστα δεν θα 
έχει τη µορφή επιδότησης επί της 

δαπάνης, αλλιώς θα έµοιαζε µε τα 
γνωστά Leader, αλλά ενός κατ’ α-
ποκοπή πριµ που θα δίνεται σε 2-3 
δόσεις. Όπως δηλαδή ισχύει τώρα 
για τις µικρές εκµεταλλεύσεις και 
την πρώτη εγκατάσταση αγροτών.

Οι οδηγίες αυτές για τα στρατη-
γικά σχέδια εκδόθηκαν µέσα στο 
Σεπτέµβριο από την Υπηρεσία Ε-
ρευνών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και εκτός από τις προ-
βλέψεις για τις νέες επιχειρήσεις 
και αγρότες, παρέχει ένα κατανο-
ητό σχεδιάγραµµα για το πώς θα 
πρέπει να διαµορφωθούν τα οικο-
προγράµµατα (eco-schemes) και 
τις διαφορές τους από τα αγροπε-
ριβαλλοντικά. 

Κύριες διαφορές
Πηγή χρηµατοδότησης: Στα 

οικο-προγράµµατα 1ος Πυλώνας 
χωρίς συγχρηµατοδότηση από τα 
κράτη µέλη. Αγροπεριβαλλοντικά: 
2ος Πυλώνας µε συγχρηµατοδό-
τηση από τα κράτη µέλη

∆ικαιούχοι: Μόνο αγρότες στα 
οικο-προγράµµατα και στη δεύτε-
ρη περίπτωση αγρότες και άλλοι 
διαχειριστές γης.

Πληρωµές: Ανά εκτάριο, µε τη 
γη να πρέπει να είναι επιλέξιµη 
για άµεσες ενισχύσες στα οικο-
προγράµµατα, ενώ στα αγροπε-
ριβαλλοντικά δεν χρειάζεται να 
είναι επιλέξιµη.

∆εσµεύσεις: Μονοετείς στα 

ecoschemes και πολυετείς (συ-
νήθως 5ετείς ή 7ετείς) για τα α-
γροπεριβαλλοντικά.

Υπολογισµός ενίσχυσης: Α-
ποζηµίωση για τα επιπλέον κό-
στη ή τις απώλειες στο εισόδηµα 
που προέρχονται από τις δεσµεύ-
σεις και στις δύο περιπτώσεις. Ή, 
επιπλέον πληρωµή στη βασική 
ενίσχυση µόνο για τα οικο-προ-
γράµµατα.

Πριμ εκκίνησης νέων 
επιχειρήσεων στα χωριά
Σαν την επιδότηση Νέων Αγροτών, αφορά και σε νομικά πρόσωπα

Παρέµβαση
Η επέκταση του Άρθρου 
69 ήρθε µετά από παρέµ-

βαση της AGRI στα νοµικά 
κείµενα της ΚΑΠ

Έτοιµα 
προσχέδια
Τα πρώτα προσχέδια για τα 
Στρατηγικά Σχέδια άλλων 
χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν ήδη δει το φως 
της δηµοσιότητας, ενώ, την ίδια 
ώρα, η Ελλάδα βρίσκεται ακόµα 
στη συγγραφή των µελετών 
από τις οµάδες εργασίας που 
θα αποτελέσουν τη βάση για 
τον αντίστοιχο οδηγό. Η διορία 
πάντως για να δώσουν τα 
κράτη µέλη το οριστικοποιηµένο 
τους σχέδιο έχει καθοριστεί για 
τα τέλη του 2020, µετά από 
σχετική παράταση. Ένα από τα 
σηµεία που φαίνεται ιδιαίτερα 
να απασχολεί την ελληνική 
πλευρά έχει να κάνει µε τον 
τρόπο κατανοµής των άµεσεων 
ενισχύσεων. 

Ο υπουργός Jari 
Leppä της Φινλανδίας 
υπό την προεδρεία 
του οποίου διεξήχθη 
το Άτυπο Συµβούλιο 
Γεωργίας.

Στο πλαίσιο µιας περαιτέρω επεξερ-
γασίας από το Συµβούλιο της ΕΕ των 
νοµικών κειµένων της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής όπως αυτά παρου-
σιάστηκαν από την Κοµισιόν, δια-
φαίνεται µια προσπάθεια εκ µέρους 
των υπουργών της ΕΕ, να χαλαρώ-
σουν µέχρι έναν βαθµό τις περιβαλ-
λοντικές απαιτήσεις που θα φέρει η 
επερχόµενη ΚΑΠ για µετά το 2021.

Τις προηγούµενες ηµέρες διέρ-
ρευσαν στο διαδίκτυο κείµενα του 
Συµβουλίου Γεωργίας από την 5η 
Σεπτεµβρίου, στα οποία γίνεται µια 
προσπάθεια να γίνουν πιο διαλλα-
κτικές οι φιλοπεριβαλλοντικές φι-
λοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την επόµενη δεκαετία.

Ίσως το πιο σηµαντικό είναι ότι 
η πολλαπλή συµµόρφωση αποδυ-
ναµώνεται. Το Συµβούλιο προτεί-
νει αλλαγές στις λεγόµενες Καλές 
Γεωργοπεριβαλλοντικές Συνθήκες 
(GΑΕC), συµπεριλαµβανοµένων ιδί-
ως των GAEC 7 για τη βελτίωση του 
εδάφους, της GAEC 8 για την αµει-

ψισπορά και της GAEC 9 για την α-
γρο-οικολογική υποδοµή.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά σετ 
κανόνων σύµφωνα υπό το πλαίσιο 
της τρέχουσας πολλαπλής-συµµόρ-
φωσης: 1) υποχρεωτικές νοµικές α-
παιτήσεις διαχείρισης (SMRs) και 2) 
στάνταρ καλών γεωργικών πρακτι-
κών και περιβαλλοντικών συνθη-
κών (GAECs). Το νέο σύστηµα ενώ-
νει αυτά τα δύο µοντέλα στην ΚΑΠ. 

Από εκεί και πέρα είναι στα χέρια 
του κράτους-µέλους το πώς οι παρα-
πάνω υποχρεώσεις θα υλοποιούνται 
στα πλαίσια του στρατηγικού τους 
σχεδίου. Το νέο σύστηµα θα καλύ-
πτει όλους όσους είναι δικαιούχοι 
στρεµµατικών ενισχύσεων.

∆ιαρροή 
Σε έγγραφο που διέρρευσε 

για τις προθέσεις των υπουρ-
γών Γεωργίας διαγράφονται 
µερικές από τις περιβαλλοντι-

κές υποχρεώσεις

Διαρροή με «νερωμένες» τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις

Η ΝΕΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
2ου ΠΥΛΩΝΑ

ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΙΚΟΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1ου ΠΥΛΩΝΑ

AΓΡΟΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 2ου 
ΠΥΛΩΝΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

+ 
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Ως ένα από τα βασικά µέσα µετρια-
σµού της κλιµατικής αλλαγής πα-
ρουσιάστηκε στο Άτυπο Συµβούλιο 
Γεωργίας η δέσµευση διοξείδιο του 
άνθρακα από το έδαφος στις γεωρ-
γικές εκτάσεις. Σύµφωνα µε τους υ-
πουργούς, η ΚΑΠ παρέχει επαρκή ι-
κανότητα για την αύξηση της δέσµευ-
σης του άνθρακα, αλλά πρέπει να ε-
ξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση της 
γεωργικής πολιτικής.

Η συζήτηση παράλληλα κατέδει-
ξε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη 
οι ειδικές ανάγκες σε τοπικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο. Οι µέθοδοι µέ-
τρησης του άνθρακα πρέπει να βελτι-
ωθούν, η έρευνα πρέπει να αυξηθεί 
και να µεταφραστεί στην πράξη και 

πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
καινοτοµιών. Η διατήρηση των µόνι-
µων βοσκοτόπτων, η τεχνική της α-
µειψισποράς, η µειωµένη καλλιέρ-
γεια, η άµεση σπορά (µηδενική άρο-
ση), η δάσωση και η αγρο-δασοκο-
µία τονίστηκαν ως συγκεκριµένες ε-
νέργειες που υπηρετούν τον σκοπό 
δέσµευσης του άνθρακα σε αρκετές 
οµιλίες και θα επιδοτηθούν.

«Πρέπει επίσης να θυµόµαστε ότι 
το πρωταρχικό καθήκον των αγροτών 
είναι να παράγουν τρόφιµα. Πρέπει 
να βρούµε λύσεις win-win» ξεκαθά-
ρισε µε νόηµα από την πλευρά του 
ο υπουργός Jari Leppä της Φινλαν-
δίας υπό την προεδρεία του οποίου 
διεξήχθει το συµβούλιο.

Πρωταρχικά οι αγρότες παράγουν τρόφιμα

Ενίσχυση πρακτικών
βελτίωσης εδάφους
Η επιδότηση καλλιεργητικών πρα-
κτικών που αυξάνουν την οργα-
νική ουσία και δεσµεύουν διοξεί-
διο του άνθρακα περιλαµβάνονται 
στις πρώτες ενδείξεις για τα κριτή-
ρια επιλογής των σχετικών µέτρων 
στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της 
Ελλάδας για την ΚΑΠ που έδωσε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Μάκης Βορίδης στα πλαίσια 
του Άτυπου Συµβουλίου υπουρ-
γών Γεωργίας που πραγµατοποι-
ήθηκε στο Ελσίνκι. 

Στα βασικά σηµεία παρέµβασής 
του κατά το Άτυπο Συµβούλιο ο υ-
πουργός υπογράµµισε ότι η αξι-
οποίηση του µέτρου της δέσµευ-
σης του άνθρακα στο έδαφος µέ-
σω της γεωργικής δραστηριότητας 
είναι ευεργετικό όχι µόνο για το 
περιβάλλον αλλά και για τους ί-
διους τους αγρότες, αφού οδηγεί 
στη βελτίωση των γεωργικών εδα-
φών και αυξάνει την παραγωγικό-
τητά τους. Ακολούθως, ο υπουρ-
γός ανέφερε ότι στη χώρα εφαρ-
µόζονται ήδη συνήθεις πρακτικές 
που στοχεύουν στη δέσµευση του 

άνθρακα και τη βελτίωση του ε-
δάφους, όπως η αµειψισπορά, η 
εγκατάσταση αγροδασικών συ-
στηµάτων και η δάσωση των γε-
ωργικών γαιών.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι οι υ-
ψηλές περιβαλλοντικές φιλοδο-
ξίες και µειωµένος προϋπολογι-
σµός στην ΚΑΠ δεν συµβαδίζουν, 
ζητώντας ταυτόχρονα ευελιξία για 
τον σχεδιασµό των κατάλληλων 
παρεµβάσεων, που θα προβλε-
φθούν στο στρατηγικό σχέδιο της 
χώρας µας.

Συγκεκριµένα, ο κ. Βορίδης τό-
νισε ότι απαιτείται η µέγιστη δυ-
νατή ευελιξία στα κράτη µέλη για 
τον σχεδιασµό των κατάλληλων 
παρεµβάσεων και επισήµανε ό-
τι για να έχει επιτυχία το όλο εγ-
χείρηµα πρέπει να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηµατοδότηση, σωστή 
ισορροπία µεταξύ υποχρεωτικών 
και προαιρετικών µέτρων, και κυ-
ρίως τα κατάλληλα κίνητρα για 
τους αγρότες. 

«Υψηλές περιβαλλοντικές φιλο-
δοξίες και µειωµένος προϋπολογι-
σµός στην ΚΑΠ δεν συµβαδίζουν. 
Υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδο-
ξίες και µεταφορά γραφειοκρατι-
κών βαρών στους µικροκαλλιερ-
γητές επίσης δεν συµβαδίζουν. Ά-
ρα η έκφραση της  πολιτικής βού-
λησης της Ένωσης θα πρέπει να 
εµπεριέχει τη δυνατότητα των πα-
ραγωγών να παραµείνουν στις 
εκµεταλλεύσεις τους και να πα-
ράγουν µε τρόπο που σέβεται το 
περιβάλλον», αναφέρεται τέλος 
στο σχετικό δελτίο τύπου του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αναντιστοιχία
Oι υψηλές περιβαλλοντικές 
φιλοδοξίες και ο µειωµένος 
προϋπολογισµός στην ΚΑΠ 
δεν συµβαδίζουν, συµφώ-

νησαν όλοι οι υπουργοί 
Γεωργίας κατά το Άτυπο 

στο Ελσίνκι

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ

ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ 
ΚΑΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

GAECS�

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΝΟMΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
SMRS�

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 2% 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

�ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ & 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΜΕΤΡΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΡΙΣΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & 
�MENTORING�

ΜΕΤΡΑ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΗΣ

ΠΛΑΝΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

(2021-2027)

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
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Ο Μάκης Βορίδης µε τον Φινλανδό 
οµόλογό του Jari Leppä.



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε ρυθµό διορθωτικών πιστώσεων για περσινά, αλλά και 
παλαιότερων ετών προγράµµατα και ενισχύσεις κινείται 
αυτό το διάστηµα ο Οργανισµός Πληρωµών, µε τους δι-
οικητικούς να προχωρούν σε ελέγχους και τελευταίες 
διασταυρώσεις προκειµένου να κυλήσουν όλα όσο το 
δυνατόν οµαλότερα για την προκαταβολή του 70% της 
βασικής ενίσχυσης. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, 
για τις 3 µε 4 Οκτωβρίου δροµολογείται µια διορθωτική 
πληρωµή που θα αφορά υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυ-
σης του 2018, ύψους περί τα 16 µε 18 εκατ. ευρώ και την 
επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας ποσού 17 ε-
κατ. ευρώ. Κάπου τις επόµενες ηµέρες αναµένεται και 
µια πίστωση για παλιές εξισωτικές, ακόµα και του 2013 
και 2014, που όµως υπενθυµίζεται ότι θα αφορά ενστά-
σεις κυρίως από µετακινούµενους, κάποιους ελέγχους 
που δεν έγιναν παλαιότερα, αλλά δεν θα «ακουµπά» το 
ευαίσθητο θέµα της κατανοµής των κοινοτικών βοσκό-
τοπων. Αναµένεται ακόµα να βγει και µια πληρωµή για 
τις ενστάσεις σε Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία του 
περσινού έτους, µετά τις διορθώσεις στις οποίες προχω-
ρούν τώρα οι παραγωγοί. 

Εν τω µεταξύ, όλο το βάρος, ως είθισται δίνεται στην 
πληρωµή του τσεκ, το οποίο αν δεν αλλάξει κάτι δροµο-
λογείται για την εβδοµάδα 21 µε 25 Οκτωβρίου, και µάλ-
λον για την Πέµπτη 24 του µήνα, αφού πρώτα ολοκλη-
ρωθούν οι διορθώσεις µέσω διοικητικών πράξεων στις 
οποίες καλούνται να προχωρήσουν οι παραγωγοί, προ-
κειµένου να κλείσουν οι φάκελοι, χωρίς λάθη τα οποία 
εντοπίζονται από τους ελέγχους και να µην υπάρχουν 
απώλειες ενισχύσεων. Παράλληλα, οι διοικητικοί τρέ-
χουν αυτές τις µέρες και τις µεταβιβάσεις, οι οποίες βρί-
σκονται σε καλό δρόµο στα Περιφερειακά του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, ενώ µεγαλύτερος όγκος δουλειάς εντοπίζεται στην 
κεντρική υπηρεσία, που έχει αναλάβει τις κληρονοµιές 
από όλη τη χώρα. Στόχος των αρµοδίων να γίνει ένας δι-
ασταυρωτικός έλεγχος στις αρχές του µήνα και 15 µέρες 
πριν την προκαταβολή του τσεκ, προκειµένου να µπουν 
και οι µεταβιβάσεις στην πληρωµή. Ωστόσο, ό,τι µείνει 
θα πάει για την εξόφληση τον ∆εκέµβριο.

Στη σειρά περί τις αρχές Νοεµβρίου δροµολογείται και 
η πληρωµή της πρώτης δόσης των Προγραµµάτων του 
2019 (Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία, Νι-
τρορύπανση, Κοµφούζιο, Σπάνιες Φυλές), αλλά και στα 
τέλη ∆εκεµβρίου για την εξισωτική αποζηµίωση του 2019.

Αίτηµα για δικαιώµατα από Εθνικό Απόθεµα 
σε δηλωθέντα βοσκοτόπια και µετά τις 31 Μαΐου 

Να λάβουν δικαίωµα από το Εθνικό Απόθεµα 2019 ό-
σοι κτηνοτρόφοι έκαναν αίτηση για δηµόσιο βοσκότο-
πο µετά την  31η Μαΐου του 2019, ζητά ο βουλευτής Η-
ρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου 
µε ερώτησή του προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ώστε «να αντιµετωπιστεί η αδικία µε τους υποψήφι-
ους κατανοµής αποθέµατος».

 Όπως εξηγεί, επικαλούµενος διαµαρτυρίες και καταγ-
γελίες παραγωγών, έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήµα-
τα µε την κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος για το έτος 
2019. Ειδικότερα, από τους πίνακες κατάταξης (µοριο-
δότηση) των δικαιούχων αναµένεται να αποκλειστούν 
δεκάδες παραγωγοί που αιτήθηκαν κατανοµή δηµόσι-
ου βοσκότοπου  και έχουν δηµιουργία εκµετάλλευσης 
ζωικού κεφαλαίου πέραν της 31/05/2019. Ενώ αντίθε-

τα (και λογικά) θα λάβουν κατανοµή από το εθνικό α-
πόθεµα όσοι έχουν ιδιωτικό βοσκότοπο και το αιτήθη-
καν εµπρόθεσµα και µετά την 31 Μαΐου 2019  ή ακόµη 
και εκπρόθεσµα σύµφωνα µε τα επιβαλλόµενα από τις 
αρµόδιες αρχές, µε ποινή 1% επί της δικαιούµενης ενί-
σχυσης κάθε παραγωγού. Βέβαια, υπενθυµίζεται ότι τα 
ποσά από το Εθνικό Απόθεµα µπαίνουν στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων µέσα στον ∆εκέµβριο και όχι µε 
την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.  

Τροποποιήσεις έως 6 Οκτωβρίου 
για τον Παραδοσιακό Ελαιώνα Άµφισσας  

Αιτήσεις τροποποίησης πράξης (συµπεριλαµβανοµέ-
νης της µεταβίβασης πράξης) και αιτήσεις ανάκλησης έ-
νταξης πράξης, στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προ-
στασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας», καλούνται 
να υποβάλλουν οι παραγωγοί µέχρι και τις 6 Οκτωβρί-
ου. Σύµφωνα µε σχετική απόφαση, που υπογράφει ο γε-
νικός γραµµατέας του υπουργείου Κωνσταντίνος Μπα-
γινέτας, στην κατηγορία της τροποποίησης των στοιχεί-
ων της πράξης, έχει προστεθεί η δυνατότητα διόρθωσης 
της ένδειξης ύπαρξης αναχωµάτων (τραφιών) στα αγρο-
τεµάχια για όσους δικαιούχους εκ παραδροµής δήλωσαν 
την ύπαρξη αναχωµάτων κατά την ένταξη.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει προστεθεί ως ξεχωριστή 
επιλογή αιτιολογίας στην κατηγορία «Αίτηµα τροποποί-
ησης τεχνικού δελτίου» των µεταβιβάσεων - τροποποι-
ήσεων, σύµφωνα µε την οποία ο δικαιούχος θα έχει τη 
δυνατότητα να προβεί µόνο σε αλλαγή της τιµής του πε-
δίου «Αναχώµατα (τράφια)» από «ΝΑΙ» σε «ΟΧΙ» (και όχι 
αντίστροφα) για όποια αγροτεµάχια το επιθυµεί.

Η πραγµατοποίηση της τροποποίησης θα είναι εφικτή 
µόνο κατά το πρώτο έτος εφαρµογής, ενώ δεν θα επιτρέ-
πεται κατά τα επόµενα έτη εφαρµογής.

ΕΛΓΑ
Αποζηµιώσεις 5,7 

εκατ. ευρώ σε 
5.308 δικαιούχους 

για ζηµιές του 
2018 και του 

2018 κατέβαλε 
ο ΕΛΓΑ στις 26 

Σεπτεµβρίου

Εισφορές 
ΕΦΚΑ

Μέχρι της ∆ευτέρα 
30 Σεπτεµβρίου 

η καταβολή 
των εισφορών 

Αυγούστου στον 
ΕΦΚΑ από τους 

αγρότες 

∆ηλώσεις 
συγκοµιδής 

Έως τις 30 
Νοεµβρίου 

ηλεκτρονικά 
οι δηλώσεις 
συγκοµιδής 

αµπελουργικών 
προϊόντων από 

τους παραγωγούς 
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Δουλεύουν στο φουλ μεταβιβάσεις 
για να μπουν στην προκαταβολή του τσεκ  

 Μόνο οι κληρονομιές έχουν «σκαλώσει» λόγω όγκου δουλειάς στην κεντρική υπηρεσία της Αθήνας
 Από τις 3 Οκτωβρίου διορθωτική πληρωμή του 2018 και δημοσιονομική πειθαρχία περί τα 17 εκατ. ευρώ

Έως 7 Οκτωβρίου
παραστατικά 
για το Κοµφούζιο 
Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου καλούνται οι παραγωγοί 
να υποβάλλουν τα παραστατικά συµµόρφωσης 
ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρµογής 2019 
όσον αφορά το Κοµφούζιο, για να ακολουθήσει 
αρχές Νοεµβρίου η πληρωµή της προκαταβολής 
των δικαιούχων. Με νέα εγκύκλιο του ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι «το σύνολο των 
παραστατικών για τον επιβλέποντα γεωπόνο, 
την αγορά των ατµιστήρων-διαχυτήρων και των 
φεροµονικών παγίδων της δράσης 10.1.08 
οφείλουν, για το έτος εφαρµογής 2019, να 
έχουν εκδοθεί εντός εκάστου έτους 
δεσµεύσεων και να έχουν καταχωρηθεί στο 
πληροφορικό σύστηµα της ∆ράσης έως τη 
∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου για τους δικαιούχους 
των δύο προσκλήσεων της δράσης». 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

16-18 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

17
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ 
ΤΟΥ 2018

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
2019

ΠΕΡΙΠΟΥ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα νέο σύστηµα ασφαλιστικών ει-
σφορών, µε πιθανή την αποσύνδε-
ση του υπολογισµού από το δηλω-
θέν φορολογητέο εισόδηµα για 1,4 
εκατοµµύρια µη µισθωτούς, ανάµε-
σα τους και αγρότες φαίνεται να επε-
ξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας.

Στις σκέψεις είναι να θεσµοθετη-
θεί ένα δικαιότερο πλαίσιο, πιθα-
νότατα µε δηµοσιονοµικά ουδέτε-
ρο τρόπο, που δεν θα ευνοεί την α-
πόκρυψη εισοδηµάτων.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες πα-
ρεµβάσεις στο ασφαλιστικό θα πρέ-
πει να αναµένονται µετά τη δηµο-
σίευση των πολυαναµενόµενων α-
ποφάσεων της Ολοµέλειας του ΣτΕ 
για τη συνταγµατικότητα του νόµου 
Κατρούγκαλου. 

Σηµειωτέον ότι οι παρεµβάσεις 
στις εισφορές των µη µισθωτών εί-
ναι διαφορετικό κεφάλαιο από το 
σχέδιο για σταδιακές µειώσεις των 
εισφορών στη µισθωτή απασχόλη-
ση, που αναµένεται να ξεκινήσουν 
από τον Ιούλιο του 2020.

Τα σενάρια αλλαγών
Έτσι, υπό επεξεργασία και σε φά-

ση εντατικής µελέτης βρίσκονται 
διάφορα σενάρια, µε κυρίαρχη τη 
λογική ανεξαρτητοποίησης των ει-
σφορών από το δηλωθέν εισόδηµα 
και ως εκ τούτου εξετάζεται:

 Αποσύνδεση των ασφαλιστικών 
εισφορών των µη µισθωτών από τη 
φορολογική βάση. Στόχος είναι οι 
εισφορές να υπολογίζονται και να 
εισπράττονται ανεξάρτητα από το 
δηλωθέν φορολογητέο εισόδηµα.

 Μείωση του ανώτατου πλαφόν 
που ισχύει σήµερα για το ασφαλι-
στέο εισόδηµα και θέσπιση ενός χα-
µηλότερου ανώτατου ορίου. 

 Κατάργηση της ρύθµισης, µε 
την οποία οι εισφορές του προη-
γούµενου έτους συνυπολογίζονται 
στο εισφοροδοτηθέν εισόδηµα της 
επόµενης χρονιάς.

Μειούµενα τα έσοδα ΕΦΚΑ
Εξάλλου, δεν θεωρείται τυχαίο πως 

τα έσοδα του ΕΦΚΑ από τους µη µι-
σθωτούς βαίνουν µειούµενα την τε-
λευταία τριετία. Μάλιστα, το 2017, 
πρώτη χρονιά εφαρµογής του νέ-
ου συστήµατος, εισπράχθηκαν συ-
νολικά 1,744 δισ. από τους µη µι-
σθωτούς. Το 2018 οι εισπράξεις έ-
πεσαν στο 1,5 δισ., ενώ στοιχεία του 
8µήνου δείχνουν πως οι εισπράξεις 
κινούνται κοντά στο 1,3 δισ. ευρώ. 

Σύµφωνα πάντως µε υπηρεσια-
κά στελέχη του υπουργείου Εργα-
σίας, η µείωση των εισφορών για 
κύρια σύνταξη από 20% στο 13,3% 

δεν φαίνεται να αποδίδει τα ανα-
µενόµενα, καθώς υπήρχε η εκτί-
µηση πως θα αυξηθεί η εισπρα-
ξιµότητα και θα φτάσει στο 80%-
85%, ενώ τελικά παραµένει ως εί-
χε και τα προηγούµενα έτη κοντά 
στο 60%. Χαρακτηριστικό είναι πως 
στο 8µηνο του 2019 εισπράχθη-
καν συνολικά 6,57 δισ. ευρώ από 
εισφορές περίπου 4 εκατοµµυρί-
ων ασφαλισµένων. 

Να σηµειωθεί ότι από τους µη 
µισθωτούς, οι οποίοι αντιπροσω-
πεύουν το 35% των ασφαλισµένων 
της χώρας, προέρχονται τα 901 ε-
κατ., δηλαδή το 13% των εσόδων 
από εισφορές. Πέρυσι, στο αντί-
στοιχο 8µηνο είχαν εισπραχθεί 
978 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές, βέβαια, υποστη-
ρίζουν πως οι προϋπολογισµοί του 
ΕΦΚΑ δεν ήταν ποτέ στην πραγµατι-

κότητα πλεονασµατικοί και κάνουν 
λόγο για «εικονικά πλεονάσµατα». 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αξιω-
µατούχοι του υπουργείου Εργασί-
ας στη νοµοθετική ρύθµιση που έ-
χει ενσωµατωθεί στο αναπτυξιακό 
πολυνοµοσχέδιο και υποχρεώνει 
τον ΕΦΚΑ σε αναδροµική κατάρτι-
ση ισολογισµών για τα έτη 2017, 
2018 και 2019 έως τις 30 Ιουνί-
ου του 2021. Μέχρι τον Ιούνιο του 
2021, µάλιστα, ο ΕΦΚΑ υποχρεού-
ται να καταρτίσει τους εκκρεµείς ι-
σολογισµούς και όλων των εντα-
χθέντων σε αυτόν φορέων για τα 
έτη πριν από το 2017. Υπενθυµίζε-
ται πως η εκκαθάριση του 2018 κα-
τέληξε σε πιστωτικό υπόλοιπο συ-
νολικής αξίας 215 εκατ. ευρώ, το ο-
ποίο πρέπει να επιστραφεί εφάπαξ 
ή µε συµψηφισµούς σε 264.600 µη 
µισθωτούς ασφαλισµένους. 

«Παράθυρο» για ένταξη στη 
ρύθµιση των 120 δόσεων και 
µετά τη λήξη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας (30 Σεπτεµβρίου) 
δίνει ο ΕΦΚΑ µε ανακοίνωσή 
του. Συγκεκριµένα οι 
ασφαλισµένοι αρκεί να 
ολοκληρώσουν το πρώτο 
εισαγωγικό βήµα µέχρι 30 
Σεπτεµβρίου 2019 για να 
κατοχυρώσουν το δικαίωµα 
ρύθµισης και στη συνέχεια να 
ολοκληρώσουν τα 2 επόµενα 
βήµατα µόλις εµφανιστούν στην 
εφαρµογή οι ορθές οφειλές 
τους και έως την 31 ∆εκεµβρίου 
2019. Αναλυτικά, µε 
ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ, πριν 
από την ψήφιση της σχετικής 
διάταξης νόµου που προωθεί 
το υπουργείο Εργασίας, 
επισηµαίνει ότι µε δεδοµένα τα 
προβλήµατα που εµποδίζουν τον 
ορθό προσδιορισµό - 
επανυπολογισµό των οφειλών 
των ασφαλισµένων και 
συνταξιούχων, ισχύουν τρία 
στάδια στη διαδικασία ένταξης:
Βήµα 1: είσοδος στην 
ηλεκτρονική εφαρµογή , 
επαλήθευση των στοιχείων του 
ασφαλισµένου /συνταξιούχου 
και υποβολή αιτήµατος 
προσδιορισµού των οφειλών.
Βήµα 2: Προσδιορισµός /
επανυπολογισµός των οφειλών.
Στην ηλεκτρονική εφαρµογή 
απεικονίζονται οι οφειλές πριν 
και µετά τον επανυπολογισµό.
Βήµα 3: Οριστικοποίηση της 
ρύθµισης. Ο ασφαλισµένος /
συνταξιούχος επιλέγει τον τρόπο 
υπολογισµού των οφειλών που 
επιθυµεί και αποδέχεται την 
προώθησή τους στο ΚΕΑΟ 
για ρύθµιση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

Τρία βήματα 
έως τέλος 
του έτους για 
ένταξη στις 
120 δόσεις 

Αποσύνδεση ασφάλισης από εισόδημα

Εκτός φορολογικής 
βάσης οι εισφορές  
Τρία σενάρια επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό αγροτών 

Στόχος του υπουργείου 
Εργασίας είναι οι εισφορές 

να υπολογίζονται και να 
εισπράττονται ανεξάρτητα από το 
δηλωθέν φορολογητέο εισόδηµα.
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Ουδέν µονιµότερον 
του προσωρινού
Μακροβιότερη του 
αναµενόµενου έχει 

αποδειχθεί η τεχνική 
λύση για τη διαχείριση 
των βοσκοτόπων, που 
έχει λάβει παράταση 

δύο ετών, δηλαδή έως 
και το τέλος του 2021

Επιδότηση τεχνητών λειμώνων 
δίπλα από τις σταβλικές μονάδες 
Πρόταση Βάκη που συγχαίρει το Βορίδη για το θέμα των βοσκοτόπων

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η επιδότηση στα πλαίσια της ΚΑΠ για τη 
σπορά αγροτεµαχίων µε χορτολιβαδι-
κά φυτά δίπλα από τις σταβλικές εγκα-
ταστάσεις, προτείνεται ως κίνηση που 
θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
απαλλαγή από την τεχνική λύση στην 
κατανοµή των βοσκοτόπων. Παράλλη-
λα, από τη µία θα δηµιουργηθούν νέα 
επιλέξιµα βοσκοτόπια που θα ενεργο-
ποιούν δικαιώµατα και ίσως να µειω-
θούν έτσι και τα έξοδα ζωοτροφής για 
τους κτηνοτρόφους. Στην πρόταση αυ-
τή, προχώρησε πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ, 
Βάκης Τσιοµπανίδης αποστέλλοντας 
επιστολή που απευθύνεται προς τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μά-
κη Βορίδη αποδίδοντάς του αρχικά τα 
εύσηµα για το θέµα των βοσκοτόπων: 
«Παρακολουθώ κάθε σας δραστηριό-
τητα µε µεγάλη προσοχή. Οφείλω να 

οµολογήσω πως µε ξαφνιάσατε ευχά-
ριστα µε την σύσκεψη στο Υπουργείο 
για το θέµα της αναγνώρισης µόνι-
µων βοσκοτόπων.» Όσον αφορά την 
πρόταση του ΑΚΚΕΛ, για την επιδότη-
ση αυτή λέει συγκεκριµένα: «Πρότα-
σή µας είναι να επιδοτηθούν στοχευ-
µένα  τα αγροτεµάχια που βρίσκονται 
πλησίον των κτηνοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων µε προϋπόθεση ότι θα σπαρ-
θούν από τους αγρότες µε φυτά κτη-
νοτροφικού λειµώνα και να διασφαλί-
ζουν ότι ο γειτονικός κτηνοτρόφος θα 
έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον ιδι-
όκτητο βοσκότοπο. Παρόµοια κίνηση 
είχε γίνει από τον προκάτοχο σας κα-
θηγητή Τσαυτάρη, ο οποίος επιδότη-
σε την µηδική (τριφύλλι) για να µειω-
θεί το κόστος παραγωγής στην κτηνο-
τροφία, πετυχηµένη κίνηση κατ’ εµέ, 
έχοντας όµως και πάλι κόστος. Το ΑΚ-
ΚΕΛ σάς προτείνει λύση χωρίς κανένα 
απολύτως κόστος για τους κτηνοτρό-

φους, µε τους αγρότες ευχαριστηµέ-
νους λόγω των επιδοτήσεων που θα 
λάβουν µε µοναδικό κόστος την πρώ-
τη εγκατάσταση της καλλιέργειας, αλ-
λά και µε όφελος για το Ελληνικό κρά-
τος, αφού αυξάνοντας τους πραγµατι-
κούς βοσκοτόπους αυξάνεται η επιδό-
τηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρή-
µατα τα οποία κάνουν κύκλο στην ελ-
ληνική κοινωνία και αυξάνουν στην 
ουσία το ΑΕΠ της χώρας».

Παράλληλα, σχετικά µε την κατάστα-
ση στην κτηνοτροφία, στην επιστολή 

σηµειώνεται πως κάθε χρόνο οι παρα-
γωγοί δίνουν 2,5 δις ευρώ περίπου για 
εισαγωγές ζωοκοµικών προϊόντων. 

«Με την πρότασή µας σήµερα σάς 
δίνεται η ευκαιρία να παραχωρήσετε 
πραγµατικούς βοσκοτόπους δωρεάν 
στους κτηνοτρόφους, αυξάνοντας το 
ποσό των επιδοτούµενων στρεµµά-
των που λαµβάνει η χώρα µας από 
την Ε.Ε, να βελτιωθεί η βοσκοϊκανό-
τητα και να µειωθεί δραστικά το κό-
στος παραγωγής», καταλήγει στην ε-
πιστολή του το ΑΚΚΕΛ.  

Έτσι θα δηµιουργηθούν νέα επιλέξιµα βοσκοτόπια που θα ενεργοποιούν 
δικαιώµατα και ίσως µειωθούν και τα έξοδα ζωοτροφής των κτηνοτρόφων.



Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 28 & Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέγα δέλεαρ
Αναζητείται φορέας 
για ρύθμιση χρεών 
προς την ATEbank 
Εκατοντάδες τα αδιευκρίνιστα σημεία με την PQH 
να λέει συνεχώς… αναμείνατε στο ακουστικό σας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κρεµασµένοι… στα τηλέφωνα βρί-
σκονται αυτό τον καιρό οι οφειλέ-
τες της παλιάς, υπό εκκαθάριση, Α-
ΤΕbank, σε µια προσπάθεια να επω-
φεληθούν των ευνοϊκών ρυθµίσεων 
που έχουν προβλεφθεί µε τις διευθε-
τήσεις που έχουν γίνει κατά το προ-
ηγούµενο διάστηµα και οι οποίες, α-
φενός δεν έχουν διευκρινισθεί πλή-
ρως, αφετέρου δεν βρίσκεται ο πα-
ραλήπτης των σχετικών αιτηµάτων.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, 

στη βάση των διατάξεων που έχουν 
περιληφθεί στο θεσµικό πλαίσιο για 
τις ρυθµίσεις παλιών οφειλών και εν 
προκειµένω για τα χρέη προς την υ-
πό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, θα 
µπορούσε να ενεργοποιηθεί το ενδια-
φέρον των οφειλετών, παρά το γεγο-
νός ότι πρόκειται για παλιά και ξεχα-
σµένα χρέη, για τα οποία δεν υπάρ-
χουν και ιδιαίτερες οχλήσεις. Μια α-
πλοποιηµένη εκδοχή των όσων προ-
βλέπονται λέει ότι παρέχεται η δυνα-
τότητα πλήρους διαγραφής των τόκων 
και υπό προϋποθέσεις, η αποµείωση 
και µέρους του κεφαλαίου (από 20-
60%), ανάλογα µε την περιουσιακή 
κατάσταση και εικόνα του υπόχρεου. 

Το πρόβληµα είναι ότι όλα αυ-
τά δεν είναι βέβαιο ότι έχουν νοµο-
θετηθεί κατάλληλα, έχουν επικοι-
νωνηθεί ελάχιστα και το χειρότερο, 

δεν βρίσκεται ο φορέας στον οποίο 
θα πρέπει να απευθυνθούν, ώστε 
να δοθούν οι επεξηγήσεις, να γίνει 
µια πρώτη συζήτηση και να υποβλη-
θεί επισήµως το αίτηµα.

Θεωρητικά η σχετική ευθύνη βρί-
σκεται στην PQH – Ενιαία Ειδική Εκ-
καθάριση Α.Ε. υπό τον έλεγχο της ο-
ποίας, µετά από απόφαση της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, έχουν περάσει όλα 
τα πιστωτικά ιδρύµατα που τελούν υ-
πό ειδική εκκαθάριση (ΥΕΕ). Τα γρα-
φεία της εν λόγω εταιρείας βρίσκονται 
στο Μαρούσι (Γραβιάς 3), ωστόσο τα 
τηλεφωνά της απαντούν µε δυσκολία 

και όταν απαντούν 
ο ένας παραπέµπει 
στον άλλο, χωρίς οι 
ενδιαφερόµενοι να 
παίρνουν σαφείς και 
υπεύθυνες απαντή-
σεις. Η ασάφεια του 
καθεστώτος που δι-
έπει τις ρυθµίσεις, 
σε συνδυασµό µε 
την έλλειψη προ-
σωπικού για τη δι-
αχείριση αυτών των 
σύνθετων υποθέσε-
ων αλλά και της α-

ποφυγής ευθύνης εκ µέρους των ε-
πιφορτισµένων µ’ αυτό το έργο, κά-
νει τα θέµατα να λιµνάζουν. 

Ειδικά στις περιπτώσεις των ενδι-
αφερόµενων αγροτών τα πράγµατα 
γίνονται ακόµα πιο δύσκολα. Πρώ-
τον, γιατί είναι λιγότερο ενήµεροι 
για το δαιδαλώδες θεσµικό πλαίσιο 
που διέπει την όλη διαδικασία και το 
οποίο ούτε οι ιθύνοντες γνωρίζουν 
καλά, δεύτερον, γιατί δυσκολεύονται 
να φθάσουν στην Αθήνα (στο Μα-
ρούσι εν προκειµένω) για να εξετά-
σουν τις λεπτοµέρειες, από τη στιγ-
µή που δεν είναι δυνατή τηλεφωνι-
κά µια κάποια προετοιµασία και τρί-
τον, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών, 
παρά τους ευνοϊκούς γενικά όρους, 
αδυνατούν για µια ακόµη φορά να 
ανταποκριθούν µε επιτυχία ακόµα 
και στο νέο πλάνο ρύθµισης. 

19-20, 38

Λίγο και ακριβό 
το κρεμμύδι 
που έμεινε

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Με ανοδικούς ρυθµούς εξελίσσεται η 
τιµή του ξερού κρεµµυδιού που εµπο-
ρεύονται οι παραγωγοί από τα ψυγεία, 
στα οποία είναι αποθηκευµένο το ε-
ναποµείναν προϊόν από τη συγκοµιδή 
του καλοκαιριού. Στα 55 λεπτά το κιλό 
πωλείται στις 24 Σεπτεµβρίου, από τα 
48 λεπτά που ήταν η τιµή του στα µέσα 
του µήνα, σύµφωνα µε τον παραγω-
γό Αναστάσιο Ιωάννου από τη Θήβα. 

Σηµειωτέον ότι σε λίγο καιρό αναµέ-
νεται να ξεκινήσουν οι εισαγωγές κρεµ-

µυδιού από Αυστρία και Πολωνία, αλ-
λά και άλλες χώρες, πιέζοντας την τι-
µή, αλλά ακολουθώντας τον κύκλο που 
συµπληρώνει κάθε χρονιά η αγορά, ό-
πως δήλωσε στην Agrenda ο Ευάγγε-
λος Λιακόπουλος, υπεύθυνος γεωπό-
νος του lf.gr. Η µικρή ποσότητα της πα-
ραγωγής ενίσχυσε πολύ το κρεµµύδι 
που έµεινε φέτος, αφού σύµφωνα µε 
τον Ε. Λιακόπουλο οι ζηµιές στη Θήβα 
και τις γύρω περιοχές από χαλάζι και 
βροχές ξεπέρασαν το 50% της σοδειάς.

Καυτά κρεµµύδια κι από ψυγείο
 Τα µικρά αποθέµατα λόγω µειωµένης παραγωγής οδηγούν την τιµή ψηλά 
 Στα 55 λεπτά έχει πάει το ξερό κρεµµύδι, από 48 λεπτά στα µέσα του µήνα 
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Ο
ι τιµές εξαγωγής για το σκληρό σι-
τάρι στην ελληνική αγορά επέστρε-
ψαν στα 235 µε 240 ευρώ ο τόνος 
FOB για τις µέτριες ποιότητες. ∆εν 

έχουµε κάποια αντίστοιχη ένδειξη για τα ποι-
οτικά σιτάρια, καθώς η εξαγωγή δεν τα ζητά-
ει. Την 1η Οκτωβρίου είναι ένας κρατικός δι-
αγωνισµός της Τουρκίας για αγορά 25.000 
τόνων υψηλής ποιότητας, ο οποίος ενδέχεται 
να καλυφθεί από Καναδά ή ΗΠΑ, αλλά θα εί-
ναι και µια καλή ένδειξη για το που βρίσκο-
νται τα ποιοτικά σιτάρια στη διεθνή αγορά. Ω-
στόσο, το να καλυφθούν µε ελληνικό σιτάρι 
φαίνεται δύσκολο διότι ζητούν 13% πρωτεΐ-
νη και φέτος δεν την πιάνουµε τόσο εύκολα.

 

 Χρηµατιστηριακά το βαµβάκι κρατά τα 
60 σεντς, παρά το ισχυρό δολάριο κι αυτό εί-
ναι θετικό, αν και στη φυσική αγορά όλα κι-
νούνται µε πολύ αργούς ρυθµούς, καθώς γί-
νονται δουλειές σε µικρές ποσότητες, καλύ-
πτοντας άµεσες ανάγκες κλωστηρίων. Στην 
ελληνική αγορά δεν υπάρχει κινητικότητα, 
καθώς τα 5 σεντς πριµ δεν πληρώνονται από 
τους παραδοσιακούς µας αγοραστές. Οι εµπο-
ρικοί οίκοι αλλά και κλωστές φοβούνται ότι 
µπορεί να µπούµε σε µια εποχή (όπως πέρυ-
σι) πίεσης της βάσης, αφού πολλά εκκοκκι-
στήρια θα χρειαστούν να πουλήσουν άµεσα. 

 
 Σε ανοδική πορεία βρίσκεται πάλι η τι-

µή της ντοµάτας, µε τους παραγωγούς από 
30 λεπτά το κιλό που πωλούσαν πριν µια ε-
βδοµάδα, να δίνουν πλέον το προϊόν τους 
περί τα 70 λεπτά ή και παραπάνω. Αυτή η ε-
ξέλιξη προκύπτει λόγω του ότι τελείωσε η υ-
παίθρια παραγωγή, ενώ αναµένεται τις επό-
µενες εβδοµάδες η είσοδος της θερµοκηπι-
ακής ντοµάτας στην αγορά.

Ξανά το σκληρό 
στα 240 ευρώ

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

27/08 03/09 10/09 17/09 24/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

321,01
318,85

313,86

307,83

312,97

Εισαγωγές
Εισαγωγές από Αυστρία και 

Πολωνία αναµένεται να πιέσουν 
την τιµή παραγωγού, όπως είθι-
σται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο

Σήψη
Φέτος δεν υπήρξαν προβλήµατα 

από µαύρη σήψη, κάτι που δείχνει 
πως µάλλον ο θρίπας ευθυνόταν 

για τις ζηµιές τα προηγούµενα έτη

Παραγωγή
Πάνω από το 50% έφτασε η 

µείωση του όγκου παραγωγής 
στη Θήβα και τις γύρω περιοχές 

λόγω χαλαζιού και βροχών

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

22/08 05/09 19/09 26/0912/0929/08

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

217

180

209,5

60,00

312,20

856,60

18,52

62,60

104,65

82,55

215

180

209,5

58,73

304,90

857,40

17,61

64,45

105,95

79,31

213

177

209,5

58,21

300,60

853,00

17,85

66,75

98,52

76,29

213

177

209,5

62,02

310,50

868,60

18,20

63,17

98,40

76,08

212

174

209,5

60,50

323,70

893,40

18,25

61,45

99,80

76,19

212

174

209,5

60,50

2,17

323,70

893,40

61,45

99,80

76,19

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,19 2,24 2,21
2,17

2,212,22

236
238

240 240
243

240

Τιμή παραγωγού 
στο ξερό κρεμμύδι
(Λεπτά / κιλό)

Καλοκαίρι 2018 25 

Μέσα Σεπτεµβρίου 2019 48 

Τέλη Σεπτεµβρίου 2019 55 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Καλοκαίρι 2018 25 Καλοκαίρι 2018 25 

Μέσα Σεπτεµβρίου 2019 48 

Τιμή παραγωγού 
στο κρεμμύδι 
(λεπτά/κιλό)

Καλοκαίρι 2018  25

Τέλη Σεπτεµβρίου 2019             55 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ζήτηση για ελληνικό 
βαμβάκι στις αγορές, δε 
βοηθά το χρηματιστήριο 

 Ξεκίνησαν ήδη τα 
πρώτα αγουρέλαια σε 
Κρανίδι και Λακωνία

Ποιοτικότερο φέτος το ρόδι 
Ερµιόνη, πολύ το Wonderful 
Στα 80 λεπτά/κιλό ξεκίνησαν να 
πωλούνται τα πρώιµα ρόδια ΑΚΟ, τα 
γλυκά Ερµιόνη πέτυχαν καλύτερη από 
πέρυσι ποιότητα ενώ στα Wonderful που 
αναµένεται αργότερα η συγκοµιδή τους 
θα µπούνε νέες παραγωγές στο παιχνίδι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

∆ιλήµµατα
δανειοληπτών
της ATEbank
Περί τα 4,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται το 
χαρτοφυλάκιο των ανείσπρακτων 
απαιτήσεων που έχει περιέλθει στην 
PQH, µε τα µισά από αυτά να έχουν 
περάσει από το 2015 στις εγγραφές 
για προβλέψεις επισφαλειών. 
Περισσότερα από 10.000 δάνεια είναι 
δάνεια ιδιωτών, δηλαδή φυσικών 
προσώπων των οποίων το συνολικό 
ποσό υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 
εκατ. ευρώ, ήτοι 50.000 ευρώ κατά 
µέσο όρο για κάθε δάνειο. 
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των 
δανείων αφορά αγρότες, αν και τα 
τελευταία χρόνια πριν η ATEbank 
ιδιωτικοποιηθεί, είχε επιχειρήσει ένα 
σηµαντικό άνοιγµα στη λιανική 
τραπεζική και στα καταναλωτικά 
δάνεια, καλύπτοντας ανάγκες και του 
αστικού χώρου. Με δεδοµένο µάλιστα 
το γεγονός ότι στην περίπτωση της 
ATE οι δανειολήπτες δεν είχαν για 
πολύ καιρό σοβαρή όχληση, τους βάζει 
σε προβληµατισµό για το αν θα πρέπει 
κάτι να κάνουν ή να αφήσουν το χρόνο 
να τρέξει χωρίς να ενδιαφερθούν. 

Προβλέπεται δυνατότητα 
πλήρους διαγραφής 
των τόκων και υπό 
προϋποθέσεις, αποµείωση 
µέρους του κεφαλαίου 
του υπόχρεου.

Οι αγρότες 
είναι οι 
λιγότερο 
ενηµερω-
µένοι και 
δυσκολεύ-
ονται να 
φτάσουν 
στην Αθή-
να για τις 
λεπτοµέ-
ρειες.
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Πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγρα-
ψε συµφωνία συµµετοχής στη διεθνή 
πρωτοβουλία της J.P. Morgan, Interbank 
Information Network (IIN®), που χρησι-
µοποιούν τράπεζες σε παγκόσµιο επίπε-
δο προκειµένου να ανταλλάσσουν, µε α-
σφάλεια, πληροφορίες οι οποίες σχετίζο-
νται µε διασυνοριακές συναλλαγές για 
την αντιµετώπιση προβληµάτων, κόστους 
και κινδύνων είναι η πλέον η Eurobank.

Συµµετέχοντας ήδη σε παγκόσµια τε-
χνολογικά οικοσυστήµατα όπως το Trade 
Club Alliance και το We.Trade – το και-
νοτόµο παγκόσµιο blockchain οικοσύ-
στηµα για συναλλαγές διεθνούς εµπο-
ρίου – η Eurobank, προχώρησε στην υ-
πογραφή της συµφωνίας αυτής. Ο Ανα-
πληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Eurobank,  Κωνσταντίνος Βασιλείου, δή-
λωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά εντασσόµαστε 
στο παγκόσµιο ψηφιακό δίκτυο της J.P. 
Morgan, IIN®. Αυτή η κίνηση είναι ένα 
ακόµα σηµαντικό βήµα στη στρατηγική 
µας να συνδεόµαστε και να υποστηρί-
ζουµε όλα τα πρωτοποριακά ψηφιακά 
οικοσυστήµατα».

Ένα από τα ζητήµατα που απα-
σχολούν αρκετά τους δανειολή-
πτες την τρέχουσα περίοδο είναι 
τα «κόκκινα» δάνεια και ειδικό-
τερα η µετάβαση στη νέα πραγ-
µατικότητα των Εταιρειών ∆ια-
χείρισης Απαιτήσεων από ∆ά-
νεια και Πιστώσεις. Οι εταιρεί-
ες αυτές αποτελούν πλέον τους 
νέους διαχειριστές των «κόκκι-
νων» δανείων και στο πλαίσιο 
των εξουσιών που έχουν απο-
κτήσει, έχουν ξεκινήσει είτε τη 
δικαστική διεκδίκηση, είτε τις ε-
παφές µε τον οφειλέτη ώστε να 
εντοπίσουν τυχόν έδαφος συ-
νεννόησης. Η ανάθεση της δια-
χείρισης επιτρέπεται µόνο υπό 
τους όρους του νόµου (συγκε-
κριµένα του νόµου 4354/2015). 
Στην ανάθεση αυτή, η τράπεζα 
παραµένει κατ’ όνοµα δικαιού-
χος των δανείων (απαιτήσεων), 
όµως η εταιρεία διαχείρισης κα-
τά κύριο λόγο τα διαχειρίζεται. 

Στο πλαίσιο της δικαστικής 
κάποιες φορές αντιπαράθεσης, 
το θέµα που τίθεται αφορά τη 
δυνατότητα που έχουν οι εται-
ρείες αυτές - διαχείρισης να πα-
ρασταθούν σε δίκη που έχει ξε-
κινήσει ο δανειολήπτης, αµφι-
σβητώντας π.χ. την εγκυρότητα 

του δανείου ή την εγκυρότητα 
της εγγύησης ή την εγκυρότη-
τα ενός επιµέρους δανειακού ό-
ρου (που είναι πιθανόν καταχρη-
στικός βάσει νοµοθεσίας περί 
προστασίας καταναλωτή) κοκ. 

Οι δίκες αυτές έχουν την ιδιαι-
τερότητα ότι ξεκινούν µε πρωτο-
βουλία του δανειολήπτη και όχι 
της τράπεζας, η οποία είναι αµυ-
νόµενη. Στις περιπτώσεις αυτές, 
λοιπόν, οι εταιρείες διαχείρισης 
που έχουν, στο µεταξύ, αναλά-
βει τα δάνεια έρχονται να υπε-
ρασπίσουν τη θέση των τραπε-
ζών και να επιχειρηµατολογή-
σουν περί της εγκυρότητας του 
δανειακού όρου ή της εγκυρό-
τητας των χρεώσεων, της σύµ-
βασης εγγύησης κοκ. Ωστόσο 
ο νόµος για τις εταιρείες δια-
χείρισης δεν έχει δώσει σε αυ-
τές τη δυνατότητα να παρίστα-
νται στο δικαστήριο ως αµυνό-
µενες σε αυτού του είδους τις υ-
ποθέσεις. Αποτέλεσµα, λοιπόν, 
είναι αν αποπειραθούν να πα-
ρασταθούν αυτές στο δικαστή-
ριο αντί της τράπεζας, το τελευ-
ταίο να θεωρήσει την παράστα-
ση ως απαράδεκτη και άρα αυ-
τοµάτως να δεχτεί τους ισχυρι-
σµούς του δανειολήπτη. 

Σε διεθνή 
πρωτοβουλία 
της JP Morgan 
η Eurobank

Κόκκινα δάνεια και σχέση
με τις εταιρείες διαχείρισης

«Η ένταξη της Eurobank στο IIN 
είναι κατ’ ουσία συµµετοχή σε µια 

παγκόσµια ψηφιακή πλατφόρµα 
τραπεζών, µε στόχο τη συν-

δηµιουργία και την αξιοποίηση 
των πιο σύγχρονων καινοτόµων 

ψηφιακών λύσεων για τους πελάτες 
µας και τους οργανισµούς µας», 

δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων 
Σύµβουλος της Eurobank.

Η τελετή της 
υπογραφής 
έγινε στη γενική 
συνέλευση του 
ΟΗΕ, παρουσία 
του γενικού 
γραµµατέα 
του Αντόνιο 
Γκουτέρες.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνυπογράφει στη Νέα Υόρκη 
τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Tις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, υπέγραψε στη Νέα Υόρκη η Τράπεζα 
Πειραιώς µαζί µε 130 άλλες τράπεζες συνολικού ενεργητικού 47 τρισ. 
δολαρίων, δεσµευόµενη να αναλάβει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη ενός 
βιώσιµου µέλλοντος. Η τελετή της υπογραφής πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ µε την παρουσία του γενικού 
γραµµατέα του Οργανισµού Αντόνιο Γκουτέρες και τη συµµετοχή 130 
τραπεζών εκ των οποίων 45 εκπροσωπήθηκαν από τους επικεφαλής τους. 
Η υπογραφή συνιστά δέσµευση για δράσεις και ευθυγράµµιση των 
δραστηριοτήτων των τραπεζών µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης και τη 
Συµφωνία του Παρισιού για το κλίµα. Στην τελετή παραβρέθηκε και ο 
διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, εκπροσωπώντας 
τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα µαζί µε άλλους 4 επικεφαλής τραπεζών 
-ένας από κάθε ήπειρο. Συµµετείχε επίσης σε συζήτηση για τις δυνατότητες 
του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος να αποτελέσει φορέα σηµαντικών 
αλλαγών συµβάλλοντας έτσι στη διεθνή προσπάθεια για την αντιµετώπιση 
των παγκόσµιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Συγγνώµη κύριε 
Η ανάθεση της διαχεί-

ρισης των δανείων 
επιτρέπεται µόνο υπό 
τους όρους του νόµου 

4354/2015 µε την 
τράπεζα να παραµένει 
κατ’ όνοµα δικαιούχος 
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Την πρόβλεψη επιταγών παροχής υπη-
ρεσιών (voucher) τις οποίες οι αγρότες 
θα µπορούν να εξαργυρώσουν µέσω 
της πρόσληψης εργοληπτών που δια-
θέτουν νέες τεχνολογίες και συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας για διάφορες φρο-
ντίδες στο χωράφι τους, ζητούν να εξε-
τάσει η Κοµισιόν στα πλαίσια της νέας 
ΚΑΠ η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευα-
στών Αγροτικών Μηχανηµάτων (CEMA) 
και η αντίστοιχη ένωση εργοληπτών 
(CΕETTAR). Με αυτό το voucher δίνεται 
η δυνατότητα σε µικροµεσαίες εκµεταλ-
λεύσεις που δεν µπορούν να χρηµατο-
δοτήσουν µόνοι τους εξοπλισµό γεωρ-
γίας ακριβείας ή κρίνεται ασύµφορο µε 
βάση τη στρεµµατική τους έκταση, να 
επενδύσουν εµµέσως σε αυτή, να µην 
µένουν πίσω σε όρους ανταγωνισµού 
σε σχέση µε µεγαλύτερες εκµεταλλεύ-
σεις και παράλληλα να τηρούν πιο εύ-
κολα τις αυξηµένες περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις της νέας ΚΑΠ.

Γρηγορότερη υιοθέτηση
Ένα άλλο αποτέλεσµα αυτής της πο-

λιτικής µπορεί να είναι ότι τα εργαλεία 
ακριβείας θα διεισδύσουν στην αγορά 
γρηγορότερα χωρίς να διακινδυνεύει ο 
παραγωγός να δαπανήσει χρήµατα για 
ασύµφορες νέες τεχνολογίες υποστηρί-
ζουν οι Ενώσεις, µέσω κοινής τους ανα-
κοίνωσης. «Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

σχεδιάσουν στα εθνικά στρατηγικά τους 
σχέδια την έκδοση ενός voucher νέων 
τεχνολογιών για τον αγρότη. Το ποσό 
του ετήσιου δελτίου θα υπολογίζεται ως 
ένα συγκεκριµένο ποσοστό του συνολι-
κού κόστους της υπηρεσίας που αντιπρο-
σωπεύει η γεωργίας ακριβείας στις υπη-
ρεσίες που παρέχει στους αγρότες ο ερ-
γολήπτης», αναφέρεται συγκεκριµένα 
στην ανακοίνωση. 

Σύσταση µητρώου εργοληπτών
Πρέπει φυσικά, τονίζουν οι φορείς να 

υπάρχουν προϋποθέσεις για τους εργο-
λήπτες που θα µπορούν να δέχονται την 
επιταγή αυτή: «Πιστεύουµε επίσης ότι 
κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να δηµι-
ουργήσει ένα µητρώο για τους συµβαλ-
λόµενους, ώστε να µπορούν να προσδι-
ορίσουν ότι η υπηρεσία παρέχεται στην 
πραγµατικότητα από τον κατάλληλο ερ-
γολήπτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τεχνολογικά ουδέτερο
Το σύστηµα voucher θα πρέπει να εί-

ναι τεχνολογικά ουδέτερο και όσο το δυ-
νατόν πιο εναρµονισµένο σε ολόκληρη 
την ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται οι στρε-
βλώσεις της αγοράς, προσθέτουν CEMA 
και CΕETTAR θεωρώντας αφενός πως 
θα πρέπει να αποκλείονται µη εξουσι-
οδοτηµένες τροποποιήσεις του εξοπλι-
σµού που ακυρώνουν την αρχική έγκρι-
ση τύπου του µηχανήµατος. Και αφετέ-
ρου, θα πρέπει να είναι σαφώς καθορι-
σµένο στο χρόνο και στο πεδίο εφαρµο-
γής και επίσης να παρέχεται πρόσθετη 
αναλογική στήριξη στον γεωργό που υι-
οθετεί τουλάχιστον 4 τεχνολογίες, και 
έτσι αποδεικνύει ότι χρησιµοποιεί ένα 
πλήρες σύνολο ψηφιακών εργαλείων 
στο αγρόκτηµα. Το ποσό του voucher 
που παρέχεται στον γεωργό πρέπει ε-
πίσης να εξαρτάται από το συνολικά 
στρέµµατα του δικαιούχου.

Επιταγές παροχής υπηρεσιών 
για την πρόσληψη εργοληπτών 
Η Κομισιόν εξετάζει πρόταση των Ευρωπαίων Κατασκευαστών για θέσπιση voucher 
μέσω του οποίου η ΚΑΠ θα επιδοτεί τις λύσεις νέας τεχνολογίας από κοντράκτορες  

Εύλογο κόστος
Θα πρέπει να καθο-
ριστούν σε επίπεδο 

κράτους µέλους 
τυποποιηµένες τιµές 
τεχνολογιών για να 

µην χρεώνουν οι εργο-
λήπτες «ό,τι θέλουν»

∆ιαθέσιµα σε όλα 
τα κράτη 

Τα voucher θα πρέπει 
να είναι διαθέσιµα 
σε όλα τα κράτη 

µέλη, προκειµένου 
να εξασφαλιστούν 

ισότιµοι γεωγραφικοί 
όροι όσον αφορά τη 
χρήση τεχνολογιών 

ακριβείας 

Το σύστηµα voucher θα 
πρέπει να είναι τεχνολογικά 
ουδέτερο και όσο το δυνατόν 
πιο εναρµονισµένο εντός ΕΕ.

Εξοπλισµός
που αξιώνει
ενίσχυση
Σύµφωνα µε τις CEMA και 
CEETTAR, ως αφετηρία, οι 
προηγµένες τεχνολογίες 
που πρέπει να θεωρηθούν 
ως µέρος της γεωργίας 
ακριβείας είναι:
1. Σύστηµα καθοδήγησης 
DGPS ή κάµερας.
2. Προηγµένη τεχνολογία 
απόκτησης δεδοµένων και 
επικοινωνίας, αισθητήρες 
για προσδιορισµό 
χαρακτηριστικών, εδάφους, 
καλλιεργειών και καιρού σε 
συνδυασµό µε τη θέση DGPS 
για την καταγραφή της 
χρονικής και χωρικής 
µεταβλητότητας τέτοιων 
χαρακτηριστικών.
3. Εξοπλισµός για τη 
µέτρηση της απόδοσης και 
των δεδοµένων NIR ως 
περιεκτικότητα σε θρεπτικές 
ουσίες και σε ξηρά ουσία.
4. Εξοπλισµός εφαρµογής 
µεταβλητής ροής (VRA) για 
καλύτερη κατανοµή 
θρεπτικών ουσιών, 
ψεκασµών κλπ. Και 
καταγραφή των δεδοµένων 
Αυτός ο εξοπλισµός µπορεί 
να απαιτείται σε ορισµένα 
κράτη µέλη για την 
ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.
5. Τεχνολογία στα τρακτέρ 
και τα παρελκόµενα που 
επιτρέπουν την ανάλυση 
δεδοµένων µε βάση έναν 
προκαθορισµένο χάρτη 
συνταγών (χάρτης 
εφαρµογής).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ
CEETTAR

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
∆ΙΣ ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟ

150.000

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

600.000

ΜΕΛΗ
CEMA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

7.000
40

ΑΓΡΟΤΕΣ
150.000∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

400





Επιταχυντές 
στο βαμβάκι
Ορμονικά σκευάσματα για πιο 
γρήγορο άνοιγμα των καψών

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Όταν το ποσοστό ανοίγµατος 
των καψών είναι στο 25-40%, 
λόγω καθυστερήσεων στην ωρί-
µανση των καρυδιών, µπορούν 
να εφαρµοστούν ορµονικά επι-
ταχυντικά σκευάσµατα τα οποία 
επιπρόσθετα λειτουργούν ως 
αποφυλλωτικά και ως βοηθη-
τικά ωρίµανσης, όπως συστή-
νεται στους βαµβακοπαραγω-
γούς από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου και της 
∆ΑΟΚ Λάρισας. Τα ορµονικά 
επιταχυντικά σκευάσµατα αυ-
ξάνουν τον ρυθµό ανοίγµατος 

των καψών και πρωιµίζουν τη 
συγκοµιδή. Η δράση τους εί-
ναι τελείως διαφορετική από 
εκείνη των αποφυλλωτικών, 
καθώς απελευθερώνουν αέ-
ριο αιθυλένιο στους φυτικούς 
ιστούς που συντελεί στην επι-
τάχυνση της ωρίµανσης των 
καψών, ενώ τα αποφυλλωτι-
κά δρουν απευθείας στα φύλ-

λα, βοηθώντας στην πτώση αυ-
τών. Τα αποφυλλωτικά σκευά-
σµατα πρέπει να εφαρµόζονται 
όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον 
το 60% των καψών. 

Ωστόσο, πρόωρη αποφύλ-
λωση υποβαθµίζει την ποιό-
τητα του βαµβακιού και αρ-
κετές φορές επιφέρει ανεπι-
θύµητα αποτελέσµατα, όπως 
π.χ. µισοάνοιγµα των καψών 
και «καραµελοποίηση» αυτών. 
Επίσης, η αύξηση της αποτελε-
σµατικότητας των αποφυλλω-
τικών σκευασµάτων απαιτεί ευ-
νοϊκές θερµοκρασίες ηµέρας 
και νύχτας (µεγαλύτερες των 
15-18° C) για 4-5ηµέρες µετά 
την εφαρµογή, χαµηλή εδα-
φική υγρασία και ηλιοφάνεια.  

Στις περιπτώσεις που η εδα-
φική υγρασία είναι υψηλή ή ό-
ταν η αποφύλλωση πραγµατο-
ποιείται αργοπορηµένα και α-
ναµένονται βροχοπτώσεις, συ-
νιστάται στους παραγωγούς 
να προσθέτουν αποξηραντι-
κά των οφθαλµών σκευάσµα-
τα µέσα στο διάλυµα του απο-
φυλλωτικού, για την αποφυ-
γή ανεπιθύµητων αναβλαστή-
σεων. Στις περιπτώσεις που οι 
παραγωγοί διαπιστώσουν ότι 
τα βαµβακόφυτα έχουν πάρα 
πολύ φύλλωµα, συνιστάται να 
κάνουν έναν πρώτο ψεκασµό 
µε τη µισή δόση του αποφυλ-
λωτικού (όταν έχει ανοίξει το 
20-30% των καψών) για να α-
ραιώσουν το φύλλωµα. 

Προτιµότεροι οι δολωµατικοί ψεκασµοί για τη µύγα Μεσογείου
Οι δολωµατικοί ψεκασµοί πρέπει να προτιµώνται εναντίον της µύγας της 
Μεσογείου στα εσπεριδοειδή, αντί των ψεκασµών κάλυψης, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και 
των ωφέλιµων εντόµων, αλλά και τη διασφάλιση των ώριµων καρπών από 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών. Συνήθως, οι ψεκασµοί κάλυψης 

ξεκινούν µε την αλλαγή χρώµατος των καρπών. Εκείνη την περίοδο πορτοκάλια και 
µανταρίνια είναι πολύ ευαίσθητα σε νέες προσβολές του εντόµου. Οι δολωµατικοί 
ψεκασµοί συστήνεται να ξεκινήσουν πριν την αλλαγή του χρώµατος των καρπών και 
να επαναλαµβάνονται κάθε 7-10 ηµέρες. Οι ψεκασµοί κάλυψης, να αρχίζουν µε την 
αλλαγή του χρώµατος των καρπών και να επαναλαµβάνονται κάθε 15-20 ηµέρες, 
ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου και την ηµεροµηνία συγκοµιδής.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Βροχοπτώσεις
Αποξηραντικά των 

οφθαλµών προστίθενται 
στο διάλυµα του αποφυλ-

λωτικού για αποφυγή 
ανεπιθύµητων αναβλα-

στήσεων

Κλαδοσπόριο στη ντοµάτα
Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα θερµοκήπια 
όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%-95% και 
θερµοκρασίες από 4-32οC, µε άριστη 
θερµοκρασία 22-24οC. Προκαλείται από τον 
µύκητα Cladosporium fulvum, fulvia fulva. Τα 
συµπτώµατα εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα 
φύλλα, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, µε την εκδήλωση 
κιτρινοπράσινων ή κίτρινων κηλίδων, ενώ σε 
προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται 
κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω 
επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται 
από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει 
χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και 
υφή βελούδου. Οι γεωπόνοι καλούν τους 
παραγωγούς που θα διαπιστώσουν συµπτώµατα 
προσβολών, να προστατεύσουν την καλλιέργειά 
τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα.

Σκευάσµατα
ALFA: Cuprofix ultra 40 WG, Mavita 250 EC
BAYER: Copperfield 20WG
HELLAFARM: Jade 40 WG, Manzate
SIPCAM: Clortosip 50SC
SYNGENTA: Cidely top 125/15 DC, Score 25 
EC
UPL: Xydrocoure 40 WG Bio

Ωίδιο στη µηλιά
Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες 
µυκητολογικές ασθένειες, που προκαλείται από 
µύκητες του είδους Podosphaera leucotricha (Ell. 
and Ev.Salm) και στους οπωρώνες δηµιουργεί 
προβλήµατα κυρίως στη µηλιά, αλλά και σε άλλα 
δέντρα. Το παθογόνο προσβάλει αποκλειστικά 
τους νεαρούς τρυφερούς ιστούς (φύλλα, βλαστοί, 
άνθη και καρποί) καθ’ όλη την περίοδο της 
ετήσιας βλάστησης, προκαλώντας εξασθένηση 
των δένδρων και µείωση της παραγωγής και της 
εµπορευσιµότητας των καρπών. Σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Ηρακλείου, γενικά, το εσωτερικό των δέντρων 
πρέπει να αερίζεται και να διατηρείται χαµηλή 
υγρασία και στην αγορά υπάρχουν εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά του ωιδίου.

Σκευάσµατα
ALFA: Embrelia SC, Nimrod 25 EC
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint max 
75WG
HELLAFARM: Χελλαθειον 80 WG, Krill 10 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Topas 100 EC, Thiovit 80 WG,
UPL: Consist 50 WG, Rally Ecozome 45 EW

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Έπιασαν τόπο τα δηµοσιεύµατα της Agrenda 
και η συσπείρωση των βαµβακοπαραγών, 
στο άνοιγµα της εκκοκκιστικής περιόδου. 
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις µι-
κρότερες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις (Μί-
χας, Καράµπελας κ.α.) να παραλαµβάνουν 
ήδη σύσπορο µε 45 λεπτά το κιλό από το χω-
ράφι, δηλαδή συν τα µεταφορικά. Τα µεγά-

λα ονόµατα, ήτοι Μάρκου και Καραγιώργος 
βγήκαν µε «τιµή πόρτας» τα 42 λεπτά παρα-
δοτέο, υπό την πίεση όµως των γεγονότων 
βλέπουν ήδη τα 43 λεπτά. Οι παραπάνω τι-
µές είναι για  κλειστές παραδόσεις, που ση-
µαίνει άµεση εξόφληση. Τα «ανοιχτά» βλέ-
πουν 38 λεπτά στο χέρι και τελική ηµεροµη-
νία εξόφλησης την 31η ∆εκεµβρίου, φυσι-
κά, µε βάση τις τότε συνθήκες της αγοράς.

Το υπουργείο πάντως, ούτε µε τα λόγια     
Στο µεταξύ, µακριά από κάθε δυνατότητα 

βελτίωσης των διαπραγµατευτικών συνθη-
κών µεταξύ βαµβακοκαλλιεργητών και εκ-
κοκκιστών, έµεινε η πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό του-
λάχιστον προκύπτει από τη συνάντηση που 
είχε, το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 23 Σεπτεµ-
βρίου, ο υφυπουργός Κώστας Σκρέκας µε α-
ντιπροσωπεία παραγωγών από τη Θεσσαλία.

Της αντιπροσωπείας ηγούνταν γνωστά στε-
λέχη της Πανελλαδικής των Μπλόκων, από 
την πλευρά των οποίων τέθηκε µετ’ επιτάσε-
ως η ανάγκη βελτίωσης των όρων υπό τους 
οποίους γίνονται οι παραδόσεις στα εκκοκ-
κιστήρια, έτσι ώστε να µπορεί να αποτυπώ-
νεται µε ακρίβεια η ποιότητα του σύσπορου 
και να απολαµβάνει ανάλογης τιµής ο πα-
ραγωγός. Τονίσθηκε µάλιστα ότι το θέµα της 
υγρασίας για το οποίο κάνουν δειλά συζή-

τηση οι εκκοκκιστές δεν αρκεί και ίσως  θα 
πρέπει να επανέρθει το καθεστώς του «κυτί-
ου», έτσι ώστε να ξέρει ο παραγωγός τι βαµ-
βάκι παραδίδει, µε ποια ακριβώς χαρακη-
ριστικά (µήκος ίνας, makronair, λευκότητα 
κ.λ.π.), ώστε να έχει τη δυνατότητα για ανά-
λογη διαπραγµάτευση µε τα εκκοκκιστήρια.

Απέναντι σε όλα αυτά, που καθίστανται 
πλέον όχι λεπτοµέρειες αλλά η ουσία του 
θέµατος, ο κ. Σκρέκας απάντησε ότι το υ-
πουργείο κάνει άµεσα ενέργειες, ούτως ώ-
στε, στην πόρτα του εκκοκκιστηρίου να ανα-
γράφεται η τιµή παραλαβής του συσπόρου 
βάµβακος. Είναι σαφές ότι η ανάρτηση την 
οποία επικαλείται ο υφυπουργός δεν έχει ι-
διαίτερη σηµασία, όταν ο ανταγωνισµός δεν 
λειτουργεί και η τιµή κινείται κάτω, ακόµα 
και από αυτό που επιτρέπουν τα διεθνή χρη-
µατιστήρια. Απλώς αναγκάζει τους παραγω-
γούς να οδηγούνται στη λογική των ανοιχτών 
παραδόσεων, µε το µέλλον απροσδιόριστο. 

Σηµειωτέον ότι αναφορικά µε τον τρόπο 
αποτίµησης της υγρασίας ο κ. Σκρέκας πα-
ρέπεµψε στην ∆ιεπαγγελµατική Οργάνω-
ση Βάµβακος (∆ΟΒ), όταν είναι γνωστό ότι 
στην διεπαγγελµατική δεν εκπροσωπούνται 
µε αυθεντικό τρόπο οι βακοκαλλιεργητές, 
αντίθετα, κάνουν απόλυτο κουµάντο οι εκ-
κοκκιστές και ο «σκληρός», όπως έχει απο-
δειχθεί, πρόεδρος αυτής, Βασίλης Μάρκου.

Τα παραπάνω επισηµαίνει σε ανακοίνω-
σή της και η Ενωτική Οµοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων Νοµού Λάρισας, µετά από µαζική 
σύσκεψη βαµβακοπαραγωγών από τον Αγρο-
τικό Σύλλογο πρώην ∆ήµου Πλατυκάµπου.

Την σύσκεψη απασχόλησαν, όπως αναφέ-
ρεται το αίσχος των ανοιχτών τιµών µε τις ο-
ποίες στην ουσία παραδίδουν και δεν που-
λάνε το προϊόν τους, καθώς δεν γνωρίζουν 
πότε, αν και πόσο θα πληρωθούν. Απώλεια 
εισοδήµατος προκύπτει και από το γεγονός 
ότι σε αγαστή συνεργασία µε τα εκκοκκιστή-
ρια παρέχεται η δυνατότητα να εµφανίζονται 
πολύ περισσότερα καλλιεργούµενα στρέµµα-
τα βαµβακιού µε συνέπεια να µειωθεί ακό-
µη περισσότερο η συνδεδεµένη ενίσχυση.

Ειδική µνεία γίνεται στο ρόλο της διεπαγ-
γελµατικής οργάνωσης βάµβακος στην ο-
ποία, όπως λένε, κουµάντο κάνουν οι εκκο-
κιστές, δεν διασφαλίζει σε καµιά περίπτωση 
τα συµφέροντα των παραγωγών και καθί-
σταται εργαλείο για την µεγαλύτερη κερδο-
σκοπία σε βάρος των βαµβακοπαραγωγών. 
Τονίζεται µάλιστα ότι οι αγρότες που συµ-
µετέχουν στη ∆ιεπαγγελµατική δεν εκπρο-
σωπούν ούτε εκλέχτηκαν από τους βαµβα-
κοπαραγωγούς αλλά συναποφασίζουν µα-
ζί µε τους εκκοκιστές τους όρους πώλησης.

Η Cotton Farsala στο στόµα του λύκου;
Σε δύσκολη φάση εισέρχεται το εγχείρη-

µα της µικρής αλλά ζωηρής οµάδας παρα-
γωγών, Cotton Farsala, τα µέλη της οποίας 
αναζητούσαν εναγωνίως τον τελευταίο καιρό 
αποκλειστική συνεργασία µε κάποιο εκκοκ-
κιστήριο που θα παραλάµβανε την παραγω-
γή τους, στη βάση µετρήσεων κυτίου και  α-
κρίβειας των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Οι 
τελευταίες πληροφορίες θέλουν την εν λόγω 
προσπάθεια να έχει πέσει... στο στόµα του 
λύκου. Περισσότερα το επόµενο Σάββατο. 

Με 45 λεπτά στο χωράφι 
Η ζήτηση πίνει την υγρασία

Βελτιωμένη η εικόνα 
στην αγορά του σύσπορου 

βαμβακιού,  με τις 
μικρές εκκοκκιστικές 

επιχειρήσεις να βγαίνουν 
από τη σκληρή γραμμή 

Μάρκου στις παραλαβές 

Μακριά από 
κάθε δυνατότητα 
βελτίωσης των 
διαπραγµατευτικών 
συνθηκών µεταξύ 
καλλιεργητών και 
εκκοκκιστών, έµεινε 
όπως φάνηκε η 
πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
        panagos@agronews.gr
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆ίνουν και παίρνουν τα τραπέζια σε ταβέρνες 
τις τελευταίες εβδοµάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι-
κοδεσπότες οι γαλατάδες που έχουν ξεκινήσει 
το «ψηστήρι» και τιµώµενα πρόσωπα οι κτηνο-
τρόφοι. Συνήθως από έναν κάθε φορά για να εί-
ναι πιο στενό κι άρα και πιο αποτελεσµατικό το 
µαρκάρισµα. Για να µην πούµε και για τη µάχη 
που δίνουν οι βιοµηχανίες µεταξύ τους, «κλέ-
βοντας» η µία από την άλλη παραγωγούς. Η α-
νάγκη για πρώτη ύλη… φωνάζει από µακριά 
στις τάξεις των τυροκοµείων και από ό,τι φαί-
νεται όσοι κτηνοτρόφοι δεν… µασήσουν, θα α-
πολαύσουν καλύτερες τιµές από αυτές που τους 
προσφέρονται τώρα µε συνοδεία… τυρού και 
αχλαδιού. Ο πήχης των 95 λεπτών το κιλό στο 
πρόβειο, δεν ακούγεται αυθαίρετα. Μάλιστα για 
πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια στην Ανα-
τολική Μακεδονία-Θράκη, έχουν κάνει την εµ-
φάνισή τους τυροκόµοι που δεν είχαν παρου-
σία τοπικά, όπως η εταιρεία «Όµηρος» από τα 

Τρίκαλα, ενώ πλέον έχει πάει… περίπατο και η 
άτυπη συµφωνία µεταξύ µεταποιητών, ότι η µια 
βιοµηχανία δεν «χτυπά» παραγωγό της άλλης.

Παρά την εµφανή πρεµούρα των γαλατάδων 
να µαζέψουν πρώτη ύλη, η τακτική τους, τουλά-
χιστον µέχρι στιγµής, είναι να φρενάρουν την 
πορεία ανόδου του γάλακτος και προσπαθούν 
να το επιτύχουν κατά βάση κρατώντας σκοπί-
µως νεφελώδες το τοπίο ως προς τις τιµές. Είναι 
ενδεικτικό πως στο σύνολό τους επιχειρούν να 
κλείσουν τις συµφωνίες τους µε µια προκατα-
βολή στα 80-81 λεπτά το κιλό, για το γάλα του 
Σεπτεµβρίου µε την αόριστη υπόσχεση πως αν 
ανέβει η αγορά, θα ανεβάσουν την προσφορά 
τους, µέχρι να ευθυγραµµιστούν ή ακόµη και 
να υπερβούν αυτό το επίπεδο κατά 1 έως 3 λε-
πτά το κιλό. Επίσης, προτείνουν καλύτερους ό-
ρους στους χρόνους αποπληρωµής.

Ήδη µε αυτή την πρακτική αρκετοί παραγω-
γοί, ιδίως εκείνοι που έχουν πρόβληµα ρευστό-
τητας, υποκύπτουν και συµφωνούν, ενώ το ί-
διο έγινε και µε τους 42 κτηνοτρόφους από την 
Ξάνθη, που άφησε η ∆έλτα, στις 31 Αυγούστου, 

τους οποίους πήρε όλους η Όµηρος, η οποία 
κινείται επιθετικά και ψάχνει να συµβολαιο-
ποιήσει κι άλλους παραγωγούς. ∆υναµικά κι-
νούνται στην περιοχή, προς άγραν παραγω-
γών για συνεργασία, επίσης η Πλεξίδας, η Ή-
πειρος, η Βαλµάς, η Ροδόπη και η Εβροφάρµα.

Από την πλευρά τους οι Κτηνοτροφικοί Σύλ-
λογοι της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ζη-
τουν την υπογραφή συµβολαίων µε νοµοθε-
τηµένα πεδία που θα καθορίζουν το χρόνο συ-
νεργασίας, την τιµή, αλλά και τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά του γάλακτος, δεσµεύοντας µε ποι-
νικές ρήτρες πλέον και τους τυροκόµους. Κα-
λούν δε, τα µέλη τους να µην υποκύψουν στο 
στενό µαρκάρισµα που δέχονται από τους γα-
λατάδες να υπογράψουν µε ανοικτές τιµές, δι-
ότι έτσι κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε συµ-
φωνίες που θα τους ζηµιώσουν και θα βάλουν 
«φρένο» και στην ανοδική τιµή του γάλακτος. 

Η απόφαση λήφθηκε οµόφωνα στη µαρα-
θώνια συνάντηση της 25ης Σεπτεµβρίου στην 
Ξάνθη µε τη συµµετοχή σχεδόν του συνόλου 
των Κτηνοτροφικών Συλλόγων των πέντε περι-
φερειακών ενοτήτων (Ξάνθη, ∆ράµα, Καβάλα, 
Ροδόπη, Έβρος), όπου αναλύθηκαν διεξοδικά 
τα νέα δεδοµένα και το θετικό momentum που 
υπάρχει για τον παραγωγό στο αιγοπρόβειο.

«Συµφωνήσαµε ότι τα συµβόλαια µε ξεκάθα-
ρους όρους και για τα δύο αντισυµβαλλόµενα 
µέρη είναι το Α. Και βέβαια δεν µιλάµε για τα 
ψευτοσυµβόλαια, που ως σήµερα προτείνουν 
οι τυροκόµοι, στα οποία οι ίδιοι δεν αναλαµβά-
νουν καµιά δέσµευση. Χρειάζεται να προβλέ-
πεται ρητά ο χρόνος της συνεργασίας, µε εκ 
των προτέρων συµφωνηµένη τιµή και ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά και µε αναγραφή του χρό-
νου πληρωµής του γάλακτος, ώστε να µπορεί 
και ο παραγωγός να κάνει το κουµάντο του», 
ανέφερε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλ-
λόγου Καβάλας, Νίκος ∆ηµόπουλος. 

Με τραπεζώματα 
ψάχνουν για γάλα   
οι γαλατάδες 
Πρεμούρα να κλείσουν συμφωνίες για πρώτη 
ύλη, κρατώντας νεφελώδες το τοπίο των τιμών 

Υπογραφή συµβολαίων µε νοµοθετηµένα 
πεδία που θα καθορίζουν το χρόνο 
συνεργασίας, την τιµή, αλλά και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του γάλακτος, δεσµεύοντας 
µε ποινικές ρήτρες πλέον και τους 
τυροκόµους, ζητούν οι Κτηνοτροφικοί 
Σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας–
Θράκης. Η επιστολή τους αναφέρει τα εξής:
«Κύριε υπουργέ
Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Α.Μ.Θ. σε 
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 25 
Σεπτεµβρίου συνυπογράφουµε την πρόταση 
προς το ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει άµεσα σε 
νοµοθετική ρύθµιση, που να υποχρεώνει 
κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις επεξεργασίας 
γάλακτος, να συνάψουν συµφωνητικά στην 
πώληση γάλακτος. Συµφωνητικά µε 
συγκεκριµένους όρους που θα πρέπει να 
προβλέπουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
 ∆ιάρκεια συνεργασίας των δύο µερών.
 Ποσότητα που παραδίδει ο κτηνοτρόφος 

µε ανοχή πρόβλεψης τουλάχιστον 30%.
 Πρόβλεψη αθέτησης της συµφωνίας λόγω 

ανωτέρας βίας, σε σχέση µε το ζωικό 
κεφάλαιο, χωρίς επιπτώσεις.
 Αναγραφή της τιµής συµφωνίας µε 

συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
(λιπαρά, πρωτεϊνες, µικροβιακό φορτίο), 
αναγραφή τιµής βάσης και προκαθορισµένη 
αύξηση ή µείωση αυτής, σε περίπτωση 
µεταβολής των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
 Προκαθορισµένος χρόνος εξόφλησης της 

αξίας του προϊόντος που παραλαµβάνει ο 
µεταποιητής, το αργότερο εντός 60 ηµερών 
από την έκδοση του τιµολογίου.
  Ποινική ρήτρα για αθέτηση της συµφωνίας 

και για τους δύο συµβαλλόµενους.
 Σύµβαση σε τρία αντίγραφα (αγοραστής, 

πωλητής και εφορία).
 Καταχώρηση της σύµβασης σε ηλεκτρονική 

πλατφόρµα που θα δηµιουργήσει το ΥΠΑΑΤ.
 Αναδροµική ισχύς για όσα συµφωνητικά 

έχουν υπογραφεί πριν τη δηµοσίευσή του.
Σήµερα ισχύει η σύναψη συµφωνητικών µε 
µονοµερείς και λεόντειους όρους, οι οποίοι 
περιγράφουν τις υποχρεώσεις και τις 
επιπτώσεις που έχει η αθέτηση της 
συµφωνίας, µόνο για τον κτηνοτρόφο. ∆εν 
αναγράφεται επίσης η τιµή που συµφωνούν 
προφορικά τα δύο µέρη. 
Επίσης οι δειγµατοληψίες του προϊόντος 
γίνονται µε τη µέριµνα του µεταποιητή, αφού 
ο ΕΛΟΓΑΚ είναι ουσιαστικά διαλυµένος, µε 
αποτέλεσµα ο κτηνοτρόφος να δέχεται, θέλει 
δεν θέλει, τα αποτελέσµατα που ανακοινώνει 
ο µεταποιητής, ο οποίος εντέλει αποφασίζει 
και την τιµή που θα αγοράσει το προϊόν!
Στην ποσότητα που παραλαµβάνει ο 
µεταποιητής, υπάρχει ογκοµέτρηση, µέσω της 
άντλησης από το βυτίο µεταφοράς και µε 
εξαίρεση τους κτηνοτρόφους που έχουν 
τοποθετήσει ζυγαριά στην παγολεκάνη τους, 
όλοι οι υπόλοιποι δέχονται υποχρεωτικά τη 
µέτρηση του αγοραστή, µε αποτέλεσµα, τις 
περισσότερες φορές ο κτηνοτρόφος, να είναι 
το υποχείριο της κατάστασης και όχι ισότιµος 
συνεργάτης µε τους µεταποιητές.
Ζητάµε επίσης την επαναλειτουργία του 
ΕΛΟΓΑΚ, που τα τελευταία χρόνια και µέχρι 
σήµερα είναι σε αργία, µε ένα αντικειµενικό 
σύστηµα εξέτασης της ποιότητας και της 
ποσότητας του προϊόντος, βάσει του οποίου 
θα πληρώνεται ο κτηνοτρόφος». 

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμφωνητικά 
στις πωλήσεις

ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

95 
ΒΑΣΗ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
80-81

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
1,07 

ΑΓΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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Είναι η σειρά που αποτελεί ένα από τα µε-
γαλύτερα best-seller στη χώρα µας, οπό-
τε η είδηση που έρχεται απευθείας από το 
εργοστάσιο της John Deere στη Γερµανία 
για την ανάπτυξη τεσσάρων ολοκαίνουρ-
γιων εκδόσεων 6Μ, έγινε δεκτή µε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον από τους Έλληνες αγρό-
τες. Συγκεκριµένα πρόκειται για τέσσερα 
τετρακύλινδρα τρακτέρ τα 6090M, 6100M, 
6110M και 6120M, 90, 100, 110 και 120 ίπ-

πων αντίστοιχα. Τα µοντέλα αυτά θα αντι-
καταστήσουν τα 6M, 6MC και 6RC σύµφω-
να µε το σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας. 

Κόµπακτ διαστάσεις και χαµηλωµένο 
καπό για µεγαλύτερη ορατότητα είναι τα 
πρώτα νέα εξωτερικά χαρακτηριστικά, που 
διαφοροποιούν τα νέα τρακτέρ από τους 
προκατόχους τους. «Θα είναι τα πιο κό-
µπακτ τρακτέρ που έχουν περιληφθεί πο-
τέ στη Σειρά», αναφέρει συγκεκριµένα η 
κατασκευάστρια εταιρεία.

Σύµφωνα µε τη John Deere, το χαµηλό 
και µαζεµένο καπό προσφέρει πολύ καθα-

Η best seller Σειρά 
6Μ αποκτά τέσσερα 
«μικρά» μοντέλα  
Τετρακύλινδρα που ξεκινούν από 90 ίππους φέρνει 
από φέτος στην ευρωπαϊκή αγορά η John Deere 

Λιγότερη πίεση 
στα ελαστικά BKT 
Η BKT µοιράστηκε µερικές 
λεπτοµέρειες σχετικά µε το 
νέο ελαστικό που θα απο-
καλύψει στην Agritechnica. 
Ειδικά σχεδιασµένο για γε-
ωργικά ρυµουλκούµενα, το 
V-Flexa διαθέτει τεχνολο-
γία VF, η οποία επιτρέπει 
τη µεταφορά βαρέων φορ-
τίων µε πίεση κατά 30% 
µικρότερη από αυτή ενός 
συµβατικού ελαστικού.

Παγκόσµιο ρεκόρ 
χορτοσυλλογής
Χορτοσυλλογή σε 1.883 
στρέµµατα µέσα σε ένα 
οχτάωρο κατάφερε το 
δίδυµο Kuhn και John 
Deere. Το αποτέλεσµα που 
αποτελεί παγκόσµιο ρεκόρ, 
πραγµατοποιήθηκε σε µία 
γαλακτοκοµική φάρµα της 
∆ανίας. Ο χορτοσυλλέκτης 
ήταν ένας Kuhn GA 15131 
µε τέσσερις ρότορες και 
το τρακτέρ ένα John 
Deere 6250R.

Το δίκτυο Fendt 
εξαπλώνεται
Συνεχίζει το πλάνο προώ-
θησης των τρακτέρ Fendt 
ο όµιλος AGCO, έχοντας 
προχωρήσει σε µεγάλη 
επέκταση ιδιαίτερα στη 
Βόρεια Αµερική. Συγκε-
κριµένα, στις ΗΠΑ και τον 
Καναδά η εταιρεία αναφέ-
ρει πως τον περασµένο 
χρόνο διπλασίασε τον 
αριθµό των αντιπροσώπων 
που διαθέτουν τρακτέρ 
Fendt στους πελάτες τους. 

Νέο χορτοκοπτικό 
Kverneland
Στη γκάµα των τριπλών 
χορτοκοπτικών της 
Kverneland προστίθεται 
ένα νέο βαριάς κατασκευ-
ής µοντέλο, το 5387 MT.  
Σχεδιασµένο για «παρα-

Καθοδήγηση για 
κάθε εξοπλισµό
Για τη δεύτερη βράβευσή 
του µετά από εκείνη της 
SIMA 2019 βαδίζει, όπως 
φαίνεται, η γαλλική 
LaForge, µε το καινοτόµο 
σύστηµα DynaTrac για τα 
τρακτέρ. Το DynaTrac 
είναι ένας εξοπλισµός, ο 
οποίος προσαρµόζεται στο 
πίσω µέρος του τρακτέρ, 
καθοδηγώντας τον χειρι-
στή και το µηχάνηµα ώστε 
να επιτευχθεί η ακριβής 
καλλιεργητική εργασία, 
διορθώνοντας κάθε φορά 
τη θέση του παρελκόµενου 
και του τρακτέρ. 

γωγικές ηµέρες εργασίας» 
το 5387 MT υιοθετεί το 
νέο σύστηµα ανάρτησης 
της Kverneland, µε το όνο-
µα QuattroLink που υιοθε-
τείται από τα υπόλοιπα µο-
ντέλα της Σειράς 5300.  
∆ιαθέτει επισης την τεχνο-
λογία SemiSwing στα δό-
ντια του ξηραντικού και 
έχει διπλή ρύθµιση της 
πλάκας ξήρανσης. 
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Νέα γενιά Kubota 
M7003 που έρχεται 
με τρεις εκδόσεις
Με αυξηµένη ιπποδύναµη και αναβαθµισµένους κινη-
τήρες Stage V έρχονται τα νέα Kubota Μ7003, για να 
συνεχίσουν την καλή φήµη των προκατόχων M7002. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, η Σειρά M7003 θα διαθέτει 
τον τελευταίο κινητήρα Stage V της Kubota, ο οποίος 
έρχεται σε τρείς εκδόσεις ισχύος µε 130, 150 και 170 
ίππους στις 1900 σ.α.λ. και σύστηµα αύξησης ισχύος 
από 5-20 ίππους.

Ο νέος κινητήρας περιλαµβάνει φίλτρο DPF και τη 
τεχνολογία εκλεκτικής κατάλυσης SCR για να µειώσει 
φυσικά τις εκποµπές του σε ρύπους. Τα διαστήµατα κα-
θαρισµού του φίλτρου DPF αυξήθηκαν, µε την Kubota 
να λέει ο καθαρισµός µπορεί να γίνεται µετά από 6000 
ώρες και όχι µετά από 3000 ώρες.

Τα νέα µοντέλ θα διατίθενται µε δύο κιβώτια ταχυ-
τήτων, ένα τύπου CVT (KVT) και ένα µε powershift. Το 
τελευταίο µάλιστα θα εφοδιάζεται µε µία νέα τεχνολο-
γία εν ονόµατι Xpress restart µέσω της οποίας ο κύρι-
ος συµπλέκτης ελέγχεται απευθείας µέσω του πεντάλ 
του φρένου. Έτσι ο οδηγός µπορεί να ακινητοποιήσει 
το τρακτέρ χωρίς να χρησιµοποιήσει το πεντάλ του συ-
µπλέκτη, κάτι που συµβάλλει σίγουρα στην αύξηση της 
άνεσης και την παραγωγικότητας κατά την εργασία.

Επιπλέον, η νέα Σειρά θα φέρει υδραυλικό τιµόνι µε 
το σύστηµα Multi Speed Steering Control που ανιχνεύ-
ει την ταχύτητα κίνησης του τρακτέρ στο πεδίο ρυθµί-
ζοντας τις στροφές του τιµονιού αναλόγως.

Tα νέα µοντέλα έρχονται στην Ευρώπη πιθανώς το πρώ-
το τρίµηνο του 2020, πολύ πιο νωρίς από ό,τι αναµενόταν

Ρομποτική μηχανική 
ζιζανιοκτονία
Η µεγαλύτερη πρόκληση στη µηχανική ζιζανιοκτονία είναι 
η αφαίρεση των ζιζανίων µέσα από τις σειρές. Στη βιολο-
γική γεωργία αυτά τα ζιζάνια αφαιρούνται µε το χέρι και 
µε τρόπους που είναι πολύ χρονοβόροι. Το Dino Robot 
λοιπόν δηµιουργία της γαλλικής Naio Technologies, α-
ποτελεί το πρώτο αυτόνοµο µηχάνηµα που προσφέρει 
µηχανική ζιζανιοκτονία σε σειρές µε λαχανικά. 

Το ροµπότ αυτό έλαβε το ασηµένιο βραβείο καινο-
τοµίας τα οποία δίνονται στα περιθώρια της έκθεσης 
Agritechnica, η οποία θα ξεκινήσει τον ερχόµενο Νο-
έµβριο. Η τεχνολογία που αξιοποιεί το µηχάνηµα λέ-
γεται ότι µειώνει τα κόστη της ζιζανιοκτονίας και επί-
σης το ίδιο το ροµπότ αποτελεί µία χαµηλού βάρους ε-
πιλογή σε σχέση µε το συνδυασµό τρακτέρ-παρελκό-
µενο, µειώνοντας τη συµπίεση του εδάφους. 

ρή θέα µπροστά, µε τους χειριστές να επω-
φελούνται όµως τόσο από το λεπτότερο τι-
µόνι όσο και από το πανοραµικό παράθυ-
ρο στον ουρανό της καµπίνας.

Να σηµειωθεί εδώ ότι η καµπίνα έχει ε-
πανασχεδιαστεί µε την John Deere να λέει 
ότι µεταξύ άλλων έχουν γίνει σηµαντικές 
βελτιώσεις στην ηχοµόνωση, που είναι τώ-
ρα 70dB. Και αφού µιλάµε για την καµπί-
να, να πούµε πως σε αυτή έχει προστεθεί 
ένα νέο πάνελ χειρισµού τοποθετηµένο 
στα δεξιά, ενώ τα µοντέλα µε τη µετάδοση 
CommandQuad µπορούν να ενσωµατώ-
σουν και το τζόιστικ CommandArm, µε τις 
επιλογές να βρίσκονται στο υποβραχιόνιο. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν τρεις διαφο-
ρετικές επιλογές κιβωτίου ταχυτήτων για τη 
νέα Σειρά 6Μ. Tα PowrQuad και AutoQuad 

είναι κιβώτια  powershift τεσσάρων βηµά-
των, ενώ το CommandQuad Plus προσφέ-
ρει πλήρη αυτόµατη αλλαγή ταχυτήτων και 
σειρών χωρίς τη χρήση συµπλέκτη. Χάρης 
το EcoShift, η µέγιστη ταχύτητα, δηλαδή 
τα 40 χλµ/ώρα, επιτυγχάνεται σε µειωµέ-
νες στροφές κινητήρα (1.590 σ.α.λ). Επι-
προσθέτως, το AutoClutch σηµαίνει ότι ο 
χειριστής µπορεί µe άνεση να σταµατήσει 
και να ξεκινήσει το τρακτέρ, πατώντας α-
πλά το πεντάλ του φρένου.

 Στη βελτιωµένη άνεση συνεισφέρει πά-
ντως και η µειωµένη ακτίνα στροφής των 
4,35 µέτρων, κυρίως χάρη στο κοντό µετα-
τρόχιο. Και παρά τον λεπτό σχεδιασµό τους, 
τα νέα 6M, µας λέει η John Deere, έχουν 
µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος 10,45 
τόνους και ωφέλιµο φορτίο 4,7 τόνους.

Οι κινητήρες που κινούν την κόµπακτ 
τετράδα είναι οι PowerTech EWL των 4,5 
λίτρων. Προαιρετικά όλα τα µοντέλα διαθέ-
τουν αναµονή για το δορυφορικό σύστηµα 
StarFire 6000 και τα τερµατικά GreenStar 
4240 ή 4640. Σηµειώνεται πως ολόκλη-
ρη η Σειρά 6Μ, περιλαµβάνει 10 µοντέλα 
(6090Μ-6195Μ), µε τη ναυαρχίδα της, το 
6195Μ να φτάνει σε ιπποδυνάµεις τους 
195 ίππους. 

Προς παραγγελία
Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου της 

John Deere, τα νέα µοντέλα θα είναι 
διαθέσιµα σε κάποιες χώρες από 

τα τέλη του Σεπτεµβρίου



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ελλείψεις σε χρηµατοδοτικά εργαλεία, αποου-
σία ρευστότητας, καθυστερηµένη και δύσκολη 
πρόσβαση σε αυτά είναι µερικά µόνο από τα 
ζητήµατα που προβάλουν οι ελληνικές µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα του ελαιολάδου, όταν η συζήτηση 
έρχεται στη στήριξη των προσπαθειών που ε-
πιχειρούν ένα άνοιγµα στις διεθνείς αγορές.

Καθίσταται σαφές πως επενδυτικά εργαλεία 
κι άλλες µορφές υποστήριξης του εγχώριου το-

µέα ελαιολάδου, µε στόχο την ενίσχυση της ε-
ξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του 
προϊόντος, απαιτεί το διαρκώς µεταβαλλόµενο 
τοπίο της διεθνούς αγοράς.

Βασικά ζητήµατα του τοµέα του ελαιολάδου, 
µε βάση την εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών, επιχείρησε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), 
παρουσιάζοντας και προωθώντας καλές διεθνείς 
πρακτικές από Έλληνες και διεθνείς εµπειρο-
γνώµονες. Ειδικότερα, σε ειδικό εργαστήριο που 
οργάνωσε η EBRD στο Domotel Kastri στη Νέα 
Ερυθραία, τη ∆ευτέρα 29 Σεπτεµβρίου, χρηµα-

τοπιστωτικά ιδρύµατα παρουσίασαν σε ενδια-
φερόµενους τα εργαλεία που έχουν στη διάθε-
σή τους προκειµένου να διευκολύνουν το έρ-
γο τους. Εκεί, ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, 
Senior Director, Τραπεζική Μικρών Επιχειρή-
σεων κι Επαγγελµατιών της Τράπεζας Πειραι-
ώς, δήλωσε πως η Τράπεζα έχει πρόθεση χρη-
µατοδότησης της αγοράς, παρουσιάζοντας µε-
ρικά από τα εργαλεία αυτά όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, 
το COSME, το Innovfin αλλά και το πρόγραµµα 
«Εξωστρέφεια» σε συνεργασία µε τον ΟΑΕΠ. Ο 
Παναγιώτης Λέκκας, πρόεδρος του ∆Σ της CNL 
Capital παρουσίασε στη συνέχεια εναλλακτικές 

Επενδυτικοί οίκοι 
με αδυναμία στο ελαιόλαδο 
Nέα επενδυτικά εργαλεία παρουσιάστηκαν σε workshop της EBRD στο Καστρί 

Να ’ρθω μαζί σου
 ∆ιαχρονικό: Το ξέρω πως καθένας 

µοναχός πορεύεται στον έρωτα, 
µοναχός στη δόξα και στο θάνατο. Το 
ξέρω. Το δοκίµασα. ∆εν ωφελεί. Άφησέ 
µε να ‘ρθω µαζί σου. Γ. Ρίτσος

 Αγροτική ασφάλεια: Όταν γίνεται 
µια εργασία στον αστικό χώρο οι 
κανονισµοί ασφαλείας προβλέπουν 
πέραν από τον εργαζόµενο, και έναν 
ακόµα για να τον βοηθά σε περίπτωση 
ανάγκης. Προβλέπουν ειδικά ρούχα 
για κάθε εργασία, προϊστάµενο που 
επιβλέπει τις εργασίες κλπ. Με τις 
τιµές των αγροτικών προϊόντων στο 
ναδίρ και δυσανάλογες µε την 
πραγµατική αξία των παραγόµενων, 

που διατηρούνται 
τεχνητά µικρές, ο 
αγρότης δεν 
διαθέτει την 
στοιχειώδη άνεση 
για δεύτερο 
συνεργάτη κατά 
τις αγροτικές 

εργασίες. Και έτσι αν συµβεί ατύχηµα, 
που τον τελευταίο καιρό συµβαίνει όλο 
και συχνότερα, ο αγρότης καταλήγει. 
∆. Μιχαηλίδης (στη µνήµη του Γιάννη 
Πέτρου, Μαρκόπουλο, Μεσογαίας)

 Jabuticaba: σταφυλοδεντρο. 
Ανήκει στην οικογένεια των 
µυρτοειδων, απαντάται σε χώρες της 
Νότιας Αµερικής. Οι καρποί 
αναπτύσσονται απευθείας πάνω στον 
κορµό. Τα φρούτα του γίνονται 
µαρµελάδα, ζελέ, κρασί χυµό ή τα 
τρώνε ωµα … Ζωή στη φύση. 
Facebook, 21/9/2019.

 ∆ενδροφύτευση: Τηλεµαραθώνιος 
στις 22 Σεπτεµβρίου για 2,71 εκατ. 
ευρώ για τη δενδροφύτευση 1 δις 
δέντρων στη ∆ανία, µε στόχο την 
κλιµατική αλλαγή. Μάλιστα, το πρώτο 
δέντρο φύτεψε η πρωθυπουργός της 
χώρας Μ. Φρεντέρικσεν. Η 
δεντροφύτευση είναι σηµαντική για τη 
µείωση των επιπέδων CO2 και µία 
πολύ καλή συµβολή στην αντιµετώπιση 
της κλιµατικής κρίσης. Όσοι δίνουν 
χρήµατα θα γίνονται αυτόµατα µέλη 
της πρωτοβουλίας «δάση του λαού». 
Guardian. Protagon.gr, 19/9/2019. 

 Σ∆ΙΤ= Πολλά λεφτά: Η γέφυρα 
Ρίου-Αντιρρίου κόστισε 620 εκατ. 
ευρώ και δόθηκε ως Σ∆ΙΤ για 50 
χρόνια στον εργολάβο. Τα πρώτα 15 
χρόνια είχε 82 εκατοµµύρια 
διελεύσεις και εισέπραξε ο εργολάβος 
1,1 δις ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνεις;     

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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H ∆ήµητρα Παπανδρέου 
είναι Principal Manager 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD). 
Εντάχθηκε στο δυναµικό 
της EBRD στις αρχές του 
2018 και είναι επικεφαλής 
του Προγράµµατος 
Παροχής Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών προς 
Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις της EBRD 
στην Ελλάδα, που στόχο 
έχει να συµβάλει στη 
βιώσιµη ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων.
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µορφές χρηµατοδότησης ενώ κατόπιν αυτών α-
κολούθησε η παρουσίαση του Αλέξανδρου Κε-
λαϊδίτη από την Flexin, στην οποία ανέπτυξε τις 
δυνατότητες ρευστότητας που προσφέρει σε µι-
κρές επιχειρήσεις το factoring. Από την EBRD, η 
∆ήµητρα Παπανδρέου, ανέλυσε τις δυνατότητες 
που έχει η Τράπεζα Ανασυγκρότησης στην πα-
ροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να διευ-
κολύνουν και τη διαδικασία χρηµατοδότησης 
από κάποιο ίδρυµα ή τράπεζα.

Καλύτερα τυποποιηµένο 
το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ιταλία

Νωρίτερα παρουσιάστηκε η υφιστάµενη κα-
τάσταση της εγχώριας αγοράς και συζητήθη-
καν οι προοπτικές για το ελληνικό ελαιόλαδο 
σε συνάρτηση µε τις αυξανόµενες διεθνείς και 
εγχώριες ευκαιρίες. Ο Dr Giovanni Martellini, 
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας «Oliveti d’Italia» 
υποστήριξε πως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο εί-
ναι µια εξαιρετική ευκαιρία για όλες τις µεσο-
γειακές χώρες. Ο ίδιος ανέπτυξε την κατάστα-
ση που επικρατεί στη γείτονια, τονίζοντας πως 
στα ιταλικά ράφια δεν υπάρχει παρθένο ελαιό-
λαδο, παρά µόνο έξτρα παρθένο. Ωστόσο, όλες 
οι ετικέτες µε ιταλικό ελαιόλαδο προσφέρουν 
πλέον αποκλειστικά µίξεις ελαιολάδων από ό-
λη την Ευρώπη, υποχρεώνοντας έτσι τους Ιτα-
λούς καταναλωτές σε µια αντίστοιχη προσαρ-
µογή των γευστικών ικανοτήτων τους. Μάλιστα, 
σχολιάζοντας το ότι το ελληνικό ελαιόλαδο εί-
ναι αρκετές φορές φτηνότερο από το τυνησια-
κό, στάθηκε στην έκπληξη που του προκαλεί η 
κατάσταση αυτή, για να καταλήξει πως είναι κα-
λύτερο για τους Ιταλούς καταναλωτές αλλά και 
για τους Έλληνες τυποποιητές, το ελληνικό ε-
λαιόλαδο να φτάνει στην Ιταλία τυποποιηµένο.

Τον δρόµο που ακολουθεί η Πορτογαλία προς 
τις διεθνείς αγορές ανέλυσε η Mariana Matos, 
γενική γραµµατέας του Συνδέσµου Ελαιολά-
δου Πορτογαλίας, Casa de Azeite, εξηγώντας 
πως αυτό που ενδιαφέρει τη χώρα της είναι η 
προστιθέµενη αξία και όχι οι χύµα πωλήσεις. 
Όπως εξήγησε, ανέκαθεν στο επίκεντρο της λο-
γικής της πορτογαλικής παραγωγής ελαιολά-
δου βρισκόταν η τυποποίηση, ενώ η λύση του 
χύµα προέκυψε τα τελευταία χρόνια, όταν η χώ-
ρα της Ιβηρικής αύξησε τη δυναµικότητά της. 

∆εν έχουν γίνει προσπάθειες «υπεραξίας»
Ένα ελληνικό παράδειγµα που παρουσιάστηκε 

στο Workshop, είναι αυτό της Terra Creta, όπου 
ο υπεύθυνος εξαγωγών της εταιρείας, Μάρκος 
Πολάκης, ξεκαθάρισε πως αυτό που πρέπει να 
έχει µια επιχείρηση είναι µια σαφής στόχευση. 
Η εφαρµογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών 
είναι αυτή που επιτρέπει στην κρητική εταιρεία 
«την παραγωγή διαφορετικών γευστικών προ-
φίλ, που εξασφαλίζουν προστιθέµενη αξία, ει-
δικά για µια χώρα που έρχεται µε καθυστέρη-
ση στο κορεσµένο ράφι των διεθνών αγορών».

Ορµώµενος από τον κ. Πολάκη, ο Στέλιος ∆ρυς, 
διευθύνων σύµβουλος της Food Standard, εξή-
γησε πως η έµφαση στη ποιότητα ήδη από τον 
ελαιώνα είναι «το κλειδί του σωστού branding» 
και υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι «η Ελλά-
δα δεν έχει φτιάξει ακόµα το δικό της µοντέλο 
παραγωγής». «∆εν έχουµε καταβάλει σοβαρές 
προσπάθειες στην εξασφάλιση προστιθέµενης 
αξίας και έτσι δουλεύουµε µε µονοψήφιο πο-
σοστό κέρδους» κατέληξε ο ίδιος.

Ποδαρικό σε Λακωνία και Κρανίδι 
με τα αγουρέλαια πάνω από 4 ευρώ
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Τα πρώτα µηνύµατα από την αγορά ελαιολάδου 
δείχνουν πως οι τιµές για τα αγουρέλαια θα κι-
νηθούν σε παρόµοια µε τα περσινά επίπεδα, µε 
το άνοιγµα δηλαδή αυτών να βρίσκεται πάνω α-
πό τα 4 ευρώ το κιλό. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι 
οι πρώτες πράξεις άγγιξαν τα 4,30 και τα 4,20 
ευρώ το κιλό, από τους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σµούς Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία και Θερ-
µασία ∆ήµητρα στο Κρανίδι.

Σε επικοινωνία της Agrenda µε τον Κωνσταντί-
νο Μέλλο, πρόεδρο του Συνεταιρισµού Θερµασία 
∆ήµητρα, ο οποίος ξεκίνησε τη συγκοµιδή και την 
ελαιοποίηση την περασµένη ∆ευτέρα 23 Σεπτεµ-
βρίου, κατέστη σαφές πως οι αποδόσεις είναι κα-
λές. «Η προδιάθεση των συζητήσεων δείχνουν ό-
τι είναι εφικτή µια τιµή πάνω από τα 4 ευρώ το κι-
λό. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ωστόσο θα έχουµε 
µια πιο ξεκάθαρη εικόνα», ανέφερε ο ίδιος. Ακόµα 
βέβαια δεν έχει γίνει καµία πράξη στην περιοχή. 

Ας σηµειωθεί πως η φετινή χρονιά είναι όψιµη, 
πράγµα που σηµαίνει ότι όσοι καταφέρουν να δι-
αθέσουν στην αγορά ελαιόλαδα νωρίς, αναµένε-
ται να ευνοηθούν από την απουσία φρέσκου προ-
ϊόντος, όπως µας εξήγησε ο ίδιος.

Αυτές τις µέρες ξεκινά και η συγκοµιδή στον Α-
γροτικό Συνεταιρισµό Αγίων Αποστόλων στη Λα-
κωνία. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της οργάνωσης 
Παναγιώτης Μπατσάκης, δεν έχει ακόµη γίνει κά-
ποια εµπορική συµφωνία για πράξη στο προσε-
χές διάστηµα, βρίσκεται όµως καθηµερινά σε επι-
κοινωνία µε εµπόρους οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για την πορεία της ελαιοποίησης. 

Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι σε λίγες περιπτώσεις 
τα αγουρέλαια µπορούν να αποτελέσουν δείκτη τι-
µών για την µετέπειτα εσοδεία, αφού πρόκειται για 
ένα ούτως ή άλλως premium προϊόν, το οποίο µά-
λιστα είναι και σε µικρή ποσότητα. 

Τον Νοέµβριο αναµένονται οι µεγάλες ποσότη-

τες από τη φετινή χρονιά. Η αγορά για τα ελαιόλα-
δα του Σεπτεµβρίου, τα περσινά δηλαδή, κινείται µε 
µετριοπαθείς ρυθµούς και τιµές άνω των 3,25 ευρώ 
το κιλό για τις ποιοτικές παρτίδες. Ειδικότερα, το α-
γοραστικό ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο αναµενό-
ταν µεγαλύτερο για τον Σεπτέµβριο, όπως εξηγούν 
σε ρεπορτάζ της Agrenda παράγοντες της αγοράς. 

Η αλήθεια είναι ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, σε 
τιµές που σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 
2,25 ευρώ, µε ταβάνι τα 3,30 ευρώ. «Προτιµητέα εί-
ναι τα ποιοτικά ελαιόλαδα», αναφέρει ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Λακωνίας Νίκος Προκοβάκης, συµπληρώ-
νοντας πως «δεν βλέπω µεγάλη κινητικότητα». Ο 
ίδιος είπε πως η φετινή χρονιά αναµένεται φυσι-
ολογική στα χρονοδιαγράµµατα, ενώ οι παραγω-
γοί της περιοχής ευελπιστούν τις επόµενες µέρες 
να βρέξει, προς όφελος του ελαιώνα. 

«Συγκρατηµένη» βλέπει την αγορά και ο διευθυ-
ντής του Αγροτικού Συνεταιρισµού Μολάων Πακί-
ων Παναγιώτης Ντανάκας, που αποδίδει την εγκρά-
τεια των εµπόρων στην αναµονή της επερχόµενης 
συγκοµιδής. «∆εν είµαστε σε θέση να µιλήσουµε 
για το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί στη νέα σε-
ζόν. Έχουµε επικεντρωθεί στο να φύγουν τα ελαι-
όλαδα που έχουµε τώρα στα χέρια µας» τονίζει. Τα 
αποθέµατα πάντως σύµφωνα µε τον ίδιο είναι «λί-
γα και καλά». Πρόσφατα ο εν λόγω συνεταιρισµός 
πούλησε σε ιταλική εταιρεία περί τους 150 τόνους 
ελαιολάδου στην τιµή των 3,25 ευρώ το κιλό. 

Στην Κρήτη, η µέση τιµή των πολύ καλών ελλη-
νικών έξτρα παρθένων ελαιολάδων κυµαίνονται 
στις περισσότερες περιπτώσεις στα 2,40-2,50 ευ-
ρώ το κιλό. Βέβαια, να αναφερθεί ότι σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις παρουσιάζουν κάποιες αποκλί-
σεις προς τα πάνω. Έτσι, υπάρχουν τιµές υψηλό-
τερες µέχρι και 2,70 ευρώ το κιλό, που προσφέ-
ρονται, από ορισµένες τοπικές τυποποιητικές ε-
πιχειρησεις. Αξιοσηµείωτη είναι και η τιµή των 
3,10 ευρώ το κιλό, µε την οποία ο Α.Σ. Κριτσάς έ-
πειτα από πρόσφατη ετήσια εκκαθάρισή του πλή-
ρωσε όλο το προϊόν των συνεταίρων του.

Όχι χύµα
Καλύτερο και 

για τους Ιταλούς 
καταναλωτές και 

τους Έλληνες 
τυποποιητές, 
το ελληνικό 

ελαιόλαδο να 
φτάνει στην Ιταλία 

τυποποιηµένο

Σωστό branding
Η έµφαση στη ποι-
ότητα ήδη από τον 
ελαιώνα είναι «το 
κλειδί του σωστού 
branding» εξήγησε 
ο διευθύνων σύµ-
βουλος της Food 

Standard, Στέλιος 
∆ρυς

Οικονοµίες 
κλίµακας 
Αναγκαία η 

κατάρτιση ενός 
στρατηγικού 

πλάνου 
παραγωγής, 
µεταποίησης 

ελαιοκοµικών 
προϊόντων µε 

ορίζοντα δεκαετίας
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Πιέσεις για προκήρυξη του Μέτρου 8.2

Όλα τα πρώτα έξοδα και 
ετήσιο πριμ συντήρησης 
για φύτευση αγροδασών

 Αχλαδιές, καρυδιές, κερασιές, συκιές, μηλιές και δέντρα με 
καρπούς για ζωοτροφές ή ξυλεία στο χωράφι ή το βοσκότοπο 
μπορούν να φυτέψουν οι παραγωγοί μέσω του προγράμματος

 Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για αναβολή της πρόσκλησης που 
ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές του 2019  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλο και πιο έντονες πιέσεις ώστε 
να προκηρύξει το Μέτρο 8.2 που 
επιδοτεί τους αγρότες για την ε-
γκατάσταση και τη συντήρηση δεν-
δρώδων και δασικών καλλιεργει-
ών, δέχεται το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, καθώς η τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδος οδεύει 
προς το τέλος της. Πρόκειται για 
ένα Μέτρο που δίνει τη δυνατό-
τητα στους παραγωγούς να επι-
λέξουν µέσα από µία λίστα καλ-
λιεργειών για να τις εγκαταστή-
σουν στις εκµεταλλεύσεις τους ή 
στο βοσκότοπό τους. 

Συγκεκριµένα, δικαιούνται ε-
τήσια πριµοδότηση για τη συντή-
ρηση και το 80% του κόστους για 
να εγκαταστήσουν:  

Για καρπό-ξυλεία: Αχλαδιές, κα-
ρυδιές (βασιλική, µαύρη, κοινή), 
κερασιές, συκιές, βατοµουριές, 
κρανιά, µουριές, µηλιές.

Για παραγωγή ξυλείας και τρο-
φής για ζώα: Αριά, δρύ, πουρνά-
ρια, χαρουπιές.

Ξυλεία και προστασία: Ιτιές, 
κυπαρίσσια.

Ξυλεία και άλλα προϊόντα: 
Μαστιχόνδενδρα, σχίνο, αγριο-
φυστικιά.

Ξυλεία: Λεύκη, µελισοκοκκιά, 
σκλήθρο, σορβιά, σφένδαµο, φτε-
λιά, φλαµουριά, ράξο. 

Η µέγιστη πυκνότητα είναι 25 
δέντρα το στρέµµα όσον αφορά 
τα γεωργοδασικά συστήµατα και 
για τα δασολιβαδικά 40 δέντρα α-
νά δέκα στρέµµατα.

Το ποσό ενίσχυσης για τα δα-
σογεωργικά συστήµατα είναι α-
νάλογα µε την πυκνότητα της φύ-
τευσης (25 δέντρα το στρέµµα ή 
10). Συγκεκριµένα τα ποσά ανά 

Για να ενταχθεί ένας αγρότης στο 
Μέτρο 8.2 «Εγκατάσταση και συ-
ντήρηση γεωργοδασοκοµικών συ-
στηµάτων» θα πρέπει να προσκο-
µίσει σχετική άδεια από τη ∆ασική 
υπηρεσία όταν πρόκειται για βο-
σκοτόπους σε δασικές εκτάσεις. 
Αντίστοιχα, η εφαρµογή του Μέ-
τρου, τουλάχιστον όσον αφορά 
τις βοσκήσιµες γαιές, προϋποθέ-
τει να υπάρχουν προσωρινά ή ο-
ριστικά διαχειριστικά σχέδια βό-
σκησης. Σηµειώνεται εδώ, ότι η τε-
λευταία αυτή αιρεσιµότητα είναι 
κάτι που κρατά το Μέτρο αυτό πί-
σω, ενώ παράλληλα η εµπλοκή 
του υπουργείου Περιβάλλοντος 
που διαθέτει ενεργό ρόλο στο πρό-
γραµµα δεν βοηθάει στην έγκαι-
ρη προκήρυξή του. 

Προτεραιότητα ένταξης θα έ-
χουν όσοι προχωρούν στη φύ-
τευση περισσότερων από ένα εί-
δος δέντρων (π.χ περισσότερα α-
πό πέντε είδη δένδρων και πε-
ρισσότερα από τέσσερα οφέλη), 
η εγκατάσταση φυτειών σε αρό-
σιµες επικλινείς εκτάσεις και σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου διά-
βρωσης σύµφωνα µε την υφιστά-
µενη κατηγοριοποίηση των δασι-
κών υπηρεσιών. 

Οι πιέσεις για την πρόσκληση 
αυτή τη φορά προέρχονται από 
ελληνικά ινστιτούτα και φορείς 
όπως το Αγροδασικό ∆ίκτυο, η 
∆ασολογική Εταιρεία, η Λιβαδο-
πονική εταιρεία και τον ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, οι οποίοι µε κοινή τους α-
νακοίνωση ζητούν να ξεκινήσει 
η εφαρµογή του Μέτρου. 

Φύτευση πολλών ειδών

στρέµµα έχουν ως εξής:
Εγκατάσταση φυτείας: 366 ευ-

ρώ ή 667 ευρώ το στρέµµα
Περίφραξη: 361 ευρώ το στρέµµα
Συντήρηση (ετήσιο ποσό): 142 ευ-

ρώ το στρέµµα ή 57 ευρώ το στρέµµα
Στέγαστρο: ∆εν επιδοτείται
Ποτίστρα: ∆εν επιδοτείται
Το ποσό ενίσχυσης για εγκατά-

σταση στο βοσκότοπο για 4 δέντρα 
το στρέµµα είναι:

Εγκατάσταση φυτείας: 253 ευ-
ρώ το στρέµµα

Περίφραξη: 361 ευρώ το στρέµµα
Συντήρηση (ετήσιο ποσό): 23 

ευρώ το στρέµµα
Στέγαστρο: 125 ευρώ ανά τ.µ.
Ποτίστρα: 22,5 ευρώ ανά τ.µ.
Το κόστος εγκατάστασης περιλαµ-

βάνει εδαφολογική ανάλυση, γεωρ-
γοδασοκοµική µελέτη, βελτίωση ε-
δάφους, προετοιµασία χώρου εγκα-
τάστασης, (π.χ. άνοιγµα λάκων, φύ-
τευση, υποστήλωση κ.λ.π.), προµή-
θεια φυταρίων, δαπάνες άρδευσης, 
λίπανσης, προστατευτικούς σωλή-
νες, εγκατάσταση σκιάστρων και πο-
τιστρών, περίφραξη. Στο κόστος συ-
ντήρησης περιλαµβάνονται άρδευ-
ση, δαπάνες για φυτοπροστασία, λί-
πανση, πότισµα και συντήρηση εξο-
πλισµού προστασίας (όπως φράκτες 
ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.).

Τελειώνει ο χρόνος
Παρατηρήσεις για τη µη 

προκήρυξη κανενός δασικού 
µέτρου έχουν δεχτεί πολλάκις 

οι ελληνικές αρχές 
από την Ευρώπη 

Στα επιλέξιµα δέντρα 
του Μέτρου είναι 
αχλαδιές, καρυδιές 
(βασιλική, µαύρη, 
κοινή), κερασιές, 
συκιές, βατοµουριές, 
κρανιά, µουριές, µηλιές.
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Εκτάσεις
Το µέτρο εφαρµόζεται σε 
εκτάσεις ιδιοκτησίας του 
κράτους ή νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου µόνο στην 
περίπτωση όπου η εκµεταλλευση 
για την περίοδο υλοποίησης 
γίνεται από οργανισµό τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή από νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή 
από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο.
 

 Αποστάσεις
Τα δέντρα θα πρέπει να 
φυτεύονται σε γραµµές µε 
ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους
µεγαλύτερη από 10 µέτρα, ώστε 
να µπορούν να χρησιµοποιούνται 
γεωργικά µηχανήµατα. 

Ενίσχυση
Η µέγιστη ενίσχυση ανέρχεται 
στο 80% του επιλέξιµου ποσού 
της επένδυσης για την 
εγκατάσταση
αγροδασικών συστηµάτων 
και στο 100% της ετήσιας 
πριµοδότησης για τη συντήρησή 
τους για µια πενταετία.



δέντρων

Το Νοέμβριο πρώτες
λίστες δικαιούχων 
Σχεδίων Βελτίωσης 
Με µείωση των προσφορών κα-
τά 5% στα τρακτέρ και χωρίς τι-
µοκατάλογο για τα παρελκόµε-
να έκλεισε οριστικά το θέµα της 
αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίω-
σης µετά την καθοριστική συνά-
ντηση που είχαν την περασµένη 
εβδοµάδα εκπρόσωποι του ΣΕ-
ΑΜ µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

Αυτό σηµαίνει ότι άµεσα θα ε-
πανεκκινήσουν οι αξιολογήσεις 
των φακέλων µε τις πρώτες εκτι-
µήσεις να κάνουν λόγω για έναν 
πρώτο πίνακα δικαιούχων ακό-
µα και µέσα στο Νοέµβριο για 
κάποιες Περιφέρειες. Όπως και 
να έχει, αναµένεται έως το τέλος 
του έτους οι δικαιούχοι να έχουν 
στα χέρια τους εγκρίσεις.

Συγκεκριµένα κατά τη συνά-
ντηση και µετά από διαπραγµα-
τεύσεις, αλλά και εκατέρωθεν υ-
ποχωρήσεις,  ο ΣΕΑΜ κατάφερε 
να αποσυρθεί οριστικά ο τιµο-
κατάλογος της ανώτατης επιλέ-
ξιµης τιµής των γεωργικών ελκυ-
στήρων, αλλά και να µην εφαρ-
µοστεί η µελέτη υπολογισµού 

εύλογου κόστους για τα παρελ-
κόµενα. Θα ισχύσει τελικά η επι-
λογή της χαµηλότερης υποβλη-
θείσας προσφοράς στον φάκε-
λο. Συγκεκριµένα, ο ΣΕΑΜ ανα-
φέρει σε σχετική του ανακοίνω-
ση: «Για τα παρελκόµενα δεν θα 
γίνει καµία περικοπή στις υπο-
βληθείσες προσφορές, ενώ για 
τους γεωργικούς ελκυστήρες η 
περικοπή θα περιοριστεί στο 5%, 
ποσοστό που ουσιαστικά επηρε-
άζει ελάχιστα τις τελικές επιδο-
τήσεις που θα δοθούν στους α-
γρότες. Και αυτό γιατί όπως είναι 
γνωστό η ανώτατη επιλέξιµη τιµή 
είναι θεωρητική, αφού η τελική 
τιµή αγοράς των µηχανηµάτων 
µπορεί να είναι χαµηλότερη ή υ-
ψηλότερη της εγκεκριµένης, α-
νάλογα µε την µάρκα, το µοντέ-
λο, τον εξοπλισµό αλλά και την 
χρονική περίοδο που ο δικαιού-
χος θα κάνει τις αγορές του». Πα-
ράλληλα, το προεδρείο του Συν-
δέσµου επεσήµανε στον υπουρ-
γό την ανάγκη να τρέξουν πλέ-
ον µε ταχύτατους ρυθµούς τα υ-
πόλοιπα στάδια των αξιολογή-
σεων, ώστε µέχρι τέλος του χρό-
νου να αποσταλούν οι εγκρίσεις 
στους δικαιούχους».

«Στόχος είναι η Agrotica να 
αποτελέσει την αφετηρία της α-
νάκαµψης του κλάδου, αλλά και 
του εκσυγχρονισµού του στόλου 
των µηχανηµάτων, που πλέον εί-
ναι τεχνολογικά απαξιωµένος», 
αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.

Αιτήσεις ενίσχυσης   
αµπελουργών Θήρας 
Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν 
οι αιτήσεις στα πλαίσια του 
Μέτρου 10.1.3 «∆ιατήρηση 
αµπελοκοµικής πρακτικής στον 
αµπελώνα Νήσου Θήρας», το 
οποίο αφορά την επιδότηση των 
αµπελουργών στη Σαντορίνη µε 
76,5 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως, 
σύµφωνα µε την πρόσκληση. Οι 
αιτήσεις κλείνουν την 31η 
Οκτωβρίου µε δικαιούχους όλους 
τους αµπελουργούς της περιοχής 
που θα ακολουθήσουν τις 
σχετικές δεσµεύσεις.   

Επιπλέον κονδύλια 
για το Εξοικονοµώ
Τη µεταφορά χρηµάτων από το 
ΕΣΠΑ, από προγράµµατα που δεν 
έχουν ζήτηση στο «Εξοικονόµηση 
κατ’ οίκον», έχει ζητήσει το 
υπουργείο Ανάπτυξης καθώς τα 
κονδύλια εξαντλήθηκαν σχεδόν 
σε όλες τις Περιφέρειες µετά την 
πρωτοφανή ζήτηση. Παράλληλα, 
εµφανίζονται προβλήµατα στην 
πλατφόρµα αιτήσεων λόγω της 
µαζικής ταυτόχρονης 
προσπάθειας υποβολής αίτησης.

«Παρά του ότι το ΠΑΑ 2014-2020 
πλησιάζει προς το τέλος του, το µέ-
τρο δεν έχει ακόµα αρχίσει να ε-
φαρµόζεται µε αποτέλεσµα να χά-
νονται εξασφαλισµένοι πόροι α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
κινδυνεύει η µη υλοποίηση του 
σπουδαίου αυτού µέτρου για µια 
ακόµα φορά στη χώρα µας, όπως 
έγινε, δυστυχώς, και στην προη-
γούµενη προγραµµατική περίο-
δο 2007-2013», αναφέρουν συ-
γκεκριµένα. 

Προσφορές
Για τα παρελκόµενα δεν θα 
γίνει καµία περικοπή στις 
υποβληθείσες προσφορές, 
ενώ για τους γεωργικούς 
ελκυστήρες η περικοπή 
θα περιοριστεί στο 5%
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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. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

15.364

935
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
600
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Στη δηµιουργία µιας σύγχρονης «Κιβωτού», ε-
ντός του, υπό αξιοποίηση, κτήµατος του Τατοΐου, 
που θα αποσκοπεί στη διάσωση, αναπαραγωγή 
και στη διαιώνιση των ελληνικών ποικιλιών οι-
νοποιήσιµων σταφυλιών, στοχεύει η Εθνική ∆ι-
επαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου.

«Είναι µια πάρα πολύ σπουδαία πρόταση. 
Μιλάµε για έναν πρότυπο αµπελώνα µε όλες 
τις γνωστές ελληνικές ποικιλίες. ∆εν χρειάζε-

ται να είναι µεγάλη η έκταση και το Τατόι είναι 
ιδανικό» είπε στην Agrenda ο πρόεδρος της ∆ι-
επαγγελµατικής Γιάννης Βογιατζής.

Επί του παρόντος εξετάζεται να συνδιαµορ-
φωθεί µια πρόταση, η οποία πιθανότατα θα υ-
ποστηριχθεί και µε µια χρηµατοοικονοµική και 
τεχνική µελέτη, ώστε να είναι τεκµηριωµένη 
και κατόπιν θα υποβληθεί προς τα υπουργεία 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του 

Πολιτισµού, που έχουν συναρµοδιότητα σε έ-
να τέτοιο project, µε την ελπίδα να εγκριθεί.

«Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να δηµιουργη-
θεί αυτή η «Κιβωτός», διότι οι αυτόχθονες ποικι-
λίες είναι ο πλούτος µας και το βασικό συγκριτι-
κό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που έχει το ελ-
ληνικό κρασί στις διεθνείς αγορές», ανέφερε ο 
κ. Βογιατζής, θυµίζοντας πως ανάλογα εγχειρή-
µατα υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σχέδιο ΕΔΟΑΟ για κιβωτό ποικιλιών αμπέλου στο Τατόι 

Από γεωτρήσεις 
γειτόνων 
εξυπηρετούνται 
οι αγρότες, με την 
κατάσταση που 
καταγράφει η 
Agrenda στη Βόρεια 
Ελλάδα να είναι 
απελπιστική

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Θηλιά στο λαιµό» για την πλειονότητα των 
παραγωγών που διατηρούν γεωτρήσεις για 
την άρδευση των εκµεταλλεύσεών τους, έ-
χουν εξελιχθεί και στη Βόρεια Ελλάδα, οι ο-
φειλές για το αγροτικό ρεύµα, καθώς η ∆ΕΗ 
-τουλάχιστον µέχρι και που βγήκε η ανακοί-
νωση για παράταση έως 31 ∆εκεµβρίου- έ-
χει σκληρύνει τη στάση της σε ό,τι αφορά 
τους διακανονισµούς, και κατέβαζε µε ευ-
κολία τους διακόπτες της ηλεκτροδότησης.

Σαν να µην έφτανε αυτό, στην ανακοί-
νωσή του ΥπΑΑΤ περί «δεύτερης ευκαιρί-
ας», αναφέρει επί λέξη ότι «η καταβολή της 
πρώτης δόσης θα µπορεί να γίνει από την 
1η Νοεµβρίου ώστε οι αγρότες να έχουν ει-
σπράξει εν τω µεταξύ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την 
προκαταβολή για τις ενισχύσεις», που φέρ-
νει συνειρµούς για κατασχέσεις. 

«Μακάρι να πρόκειται πράγµατι για µια 
δεύτερη ευκαιρία προς τους αγρότες, γιατί 
αλλιώς θα σβήσουµε. Πρέπει να δούµε τί 
θα ισχύσει για αυτούς που έχουν ήδη κοµ-
µένο ρεύµα, Το πρόβληµα είναι τεράστιο. 
Το 70% των αγροτών είναι σε δύσκολη θέ-
ση, διότι είτε τους έχουν κόψει το ρεύµα, 
θέτοντας σε κίνδυνο την παραγωγή τους, 
είτε παλεύουν για να πετύχουν έναν δια-
κανονισµό που δύσκολα µπορούν να εξυ-
πηρετήσουν, καθώς οι δόσεις είναι ελάχι-
στες», ανέφερε στην Agrenda η πρόεδρος 
της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελ-
λάδος, Χρυσούλα Σκορδίτη.

Παραγωγός και η ίδια, µε 3 στρέµµατα 
θερµοκήπιο και άλλα περίπου 45 στρέµµα-

τα εξωχώραφες καλλιέργειες κηπευτικών 
εποχής, εδώ και δύο εβδοµάδες προσπα-
θεί να διασώσει την παραγωγή της, παίρ-
νοντας νερό από τον γείτονά της, καθώς 
η ∆ΕΗ της έκοψε το ρεύµα.

«Είχε προηγηθεί µόνο µια επιστολή όχλη-
σης πριν από αρκετό καιρό κι αυτό ήταν ό-
λο. Πήγα να κάνω διακανονισµό, ζήτησαν 
το 30% του ποσού µπροστά και οι δόσεις έ-
βγαιναν 750 ευρώ το µήνα. Είπα δεν µπο-
ρούν να πληρωθούν αυτά τα χρήµατα και µε 
έστειλαν να πάω σε άλλον πάροχο. Όµως ού-
τε κι αυτό είναι εφικτό, καθώς οι ιδιώτες µου 
ζήτησαν να έχω εξοφλήσει τον προηγούµε-

νο λογαριασµό και να δώσω και 3.000 ευρώ 
για εγγύηση», µας είπε η κ. Σκορδίτη, προ-
σθέτοντας ότι όταν απευθύνθηκε στο γρα-
φείο της ∆ΕΗ στη Θεσσαλονίκη, και η εκεί 
διευθύντρια την ενηµέρωσε πως υπάρχουν 
εκατοντάδες αγρότες στην ίδια µοίρα.

Παρόµοια κατάσταση βιώνει και ο Μιχά-
λης Σταµατόπουλος, επίσης βιοκαλλιερ-
γητής κηπευτικών µε θερµοκήπιο και λί-
γα εξωχώραφα στους Ταγαράδες Θεσσα-
λονίκης, ο οποίος αναγκάστηκε να δανει-
στεί χρήµατα για να προχωρήσει σε διακα-
νονισµό. «Όπως συνήθως στην Ελλάδα τα 
πράγµατα γίνονται χωρίς καµία διάκριση. 

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου  
Κόβει αβέρτα παροχές 
η ΔΕΗ που εκβιάζει 
ωμά και για το τσεκ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ

Σε ρύθμιση 3 φορές
Έχω µπει στη ρύθµιση τρεις 
φορές, όµως δεν µπόρεσα 

να ανταπεξέλθω γιατί έχασα 
µεγάλο µέρος της παραγωγής

 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΚΟΡ∆ΙΤΗ

Σε αδιέξοδο 
Οι ιδιώτες µου ζήτησαν να έχω 

εξοφλήσει τον προηγούµενο 
λογαριασµό και να δώσω και 

3.000 ευρώ για εγγύηση

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διακοπή ίσον καταστροφή
Εµείς είµαστε πρωτογενής 

τοµέας κι αν µας κόψουν το 
ρεύµα για δύο -τρεις ηµέρες, 

µπορεί να καταστραφούµε
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H αφρικανική πανώλη των χοίρων πλησιάζει 
σταδιακά τα σύνορα της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, προειδοποιεί 
η περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής, α-
ναφέροντας πως η σοβαρότητα του νοσήµατος 
δεν επιτρέπει τον εφησυχασµό κανενός εµπλε-
κοµένου. Συγκεκριµένα, συνιστά την προσοχή 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των περιφερεια-
κών και δηµοτικών Αρχών, των χοιροτρόφων, 

κυνηγών, επαγγελµατιών και όλων των εµπλε-
κοµένων φορέων καθώς στις 20 Σεπτεµβρίου 
επιβεβαιώθηκε µία ακόµα νέα εστία του νοσή-
µατος στο χωριό Μόµχιλγκραντ (Momchilgrad) 
της Περιφέρειας Κάρτζαλη στη Βουλγαρία, η 
οποία αφορά 10 οικόσιτους χοίρους που πέ-
θαναν λόγω του νοσήµατος. 

Με νεότερη ανακοίνωσή της, λοιπόν, επιση-
µαίνει πως η νόσος προκαλεί µεγάλες οικονο-

µικές απώλειες και προβλήµατα στις µετακινή-
σεις των χοίρων και των προϊόντων τους, ενώ 
η θνησιµότητα αγγίζει το 100% και δεν υπάρ-
χει θεραπεία, ούτε εµβόλιο. Παράλληλα, συ-
νιστά ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επισκέψεις 
στις επαρχίες Κάρτζαλη, Μπορινό (Borino) και 
Ντόσπατ (Dospat) αλλά και όλες τις άλλες πε-
ριοχές της Βουλγαρίας που έχουν επιβεβαιω-
θεί κρούσµατα αφρικανικής πανώλης χοίρων.

Προσεγγίζει την Ανατολική Μακεδονία η πανώλη των χοίρων

Mε… αν και όταν συνέδεσε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης 
Βορίδης, την υπόθεση επαναχορή-
γησης του αγροτικού πετρελαίου, 
ένα θέµα το οποίο «καίει» τους α-
γρότες για το οποίο εξ αρχής έχει 
επιδείξει κάποιο ενδιαφέρον και το 
µέγαρο Μαξίµου. 

Πιο συγκεκριµένα, µιλώντας σε 
πρωινή εκποµπή του τηλεοπτικού 
σταθµού Ant1, ο κ. Βορίδης συνέ-
δεσε την όποιο κυβερνητική παρέµ-
βαση επί του θέµατος µε τη βελτίω-
ση των µακροοικονοµικών µεγεθών 
και ειδικότερα µε την δηµιουργία 
δηµοσιονοµικού χώρου για περαι-
τέρω µειώσεις φόρων. Τόνισε µάλι-
στα µε σαφήνεια ότι προς το παρόν 
δεν υπάρχει τέτοιος χώρος, η µείω-
ση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
δεν έχει συµπεριληφθεί στα µέτρα 
του υπουργείου Οικονοµικών για 
το 2020. Το συµπέρασµα είναι ό-
τι σε ορατό χρόνο τουλάχιστον, οι 
αγρότες δεν έχουν να περιµένουν 
µια τέτοια απόφαση.

Για τον κ. Βορίδη, από αυτά που 
ανακοινώθηκαν και αφορούν στους 
αγρότες, είναι η µείωση του ΕΝΦΙΑ, 
η µείωση του φορολογικού συντε-
λεστή ελευθέρων επαγγελµατιών 

και επιχειρήσεων από το 28% στο 
24% και η µείωση της φορολογίας 
των συνεταιρισµών και των οµάδων 
παραγωγών από το 13% στο 10%.

Αν κάτι έχει ενδιαφέρον στα όσα 
είπε ο κ. Βορίδης, είναι ό τρόπος µε 
τον οποίο προσεγγίζει τα φορολογι-
κά ζητήµατα η κυβέρνηση, δηλαδή, 
στηρίζω την ανάπτυξη, δηµιουργώ 
δηµοσιονοµικά περιθώρια, θεσπίζω 
µέτρα φορολογικής ανακούφισης 
τα οποία επανατροφοδοτούν, όσο 
αυτό είναι δυνατό, την ανάπτυξη. 

Στη βουλή έφερε το ΚΙΝΑΛ 
το αγροτικό πετρέλαιο

Εν τω µεταξύ, επίκαιρη ερώτηση 
κατέθεσαν 20  βουλευτές του Κινή-
µατος Αλλαγής για το πετρέλαιο κί-
νησης στους αγρότες προς τους υ-
πουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Σε αυτήν αναφέρουν 
ότι οι αγρότες ασφυκτιούν από την 
αύξηση του ειδικού φόρου κατανά-
λωσης στο πετρέλαιο κίνησης από 
τα 0,066 στα 0,41 ευρώ το λίτρο α-
πό την περασµένη κυβέρνηση, ζη-
τώντας να επαναφέρει η σηµερινή 
ηγεσία το µειωµένο ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης.

Εµείς είµαστε πρωτογενής τοµέας κι αν µας 
κόψουν το ρεύµα για δύο -τρεις ηµέρες µπο-
ρεί να καταστραφούµε», τονίζει ο παραγω-
γός και ζητά να υπάρξει µια διαφοροποίη-
ση για τους αγρότες.

Από γεώτρηση γείτονα εξυπηρετείται και ο 
Βασίλης Μαυρίδης, που καλλιεργεί βιολογι-
κά κηπευτικά στο Κιλκίς. «Έχω µπει στη ρύθ-
µιση τρεις φορές, όµως δεν µπόρεσα να α-
νταπεξέλθω γιατί έχασα µεγάλο µέρος της 
παραγωγής µου από τις καιρικές συνθήκες 
και µου το έκοψαν και τις τρεις», τονίζει και 
προσθέτει πως οι δικηγόροι πιέζουν. Ανά-
λογο πρόβληµα µε απειλές κατάσχεσης αν 
δεν πάει να διακανονίσει τα χρέη του προς 
τη ∆ΕΗ, αντιµετωπίζει και ο γεωργοκτηνο-
τρόφος Ιωάννης Παναγιωτίδης, στον οποίο 
κόπηκε η ηλεκτροδότηση της γεώτρησής του.

Επιστολή µε την οποία τον προειδοποιούν 
µε διακοπή ηλεκτροδότησης και µια δεύτερη 
που τον καθοδηγεί να πάει σε ιδιώτη πάρο-
χο, λέει πως έχει παραλάβει και ο βιοκαλλι-
εργητής Συµεών Καληµτζόγλου, από τη Γέ-
φυρα της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος 
σηµειώνει πως µείωσε το χρέος του στο 1/3 
τους τελευταίους 7-8 µήνες, αλλά δεν δέχο-
νται να περιµένουν λίγο ακόµη. 

Εκτός µέτρων
Προς το παρόν 

δεν υπάρχει 
δηµοσιονοµικός 

χώρος για 
µείωση του 

Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης και 
δεν έχει συµπερι-
ληφθεί στα µέτρα 
του Οικονοµικών 

για το 2020

Δεν βλέπει για αγροτικό πετρέλαιο 
τουλάχιστον σε ορατό χρόνο ο Βορίδης

Η ανακοίνωση 
της παράτασης

Η προθεσµία που έληγε 
στο τέλος Σεπτεµβρίου, 
παρατείνεται ως τις 31 
∆εκεµβρίου. ∆ίνεται µια 
τελευταία ευκαιρία στους 
αγρότες για τη ρύθµιση 
οφειλών. Η ευκαιρία 
αυτή αφορά επίσης 
όσους είχαν προχωρήσει 
σε διακανονισµό και δεν 
µπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν, αλλά 
και όσους έχουν λάβει 
ειδοποίηση διακοπής της 
ηλεκτροδότησης. Η 
πρώτη δόση θα µπορεί 
να καταβληθεί από την 
1η Νοεµβρίου ώστε οι 
αγρότες να έχουν 
εισπράξει την 
προκαταβολή για 
τις ενισχύσεις.

Εξατοµικευµένα 
θα εξετάζει η ∆ΕΗ 
τα αιτήµατα των 
αγροτών για µείωση 
στην προκαταβολή.
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Σε κίνδυνο 
λόγω Κακαβά 
εκπαίδευση 
και πληρωμές 
Νέων Αγροτών
Στη µιζέρια του δηµοσιοϋπαλληλικού 
κατεστηµένου σκοντάφτει άλλη µια 
φορά η εκπαίδευση των Νέων Αγροτών 
για το λεγόµενο «πράσινο πτυχίο» που 
αποτελεί και προϋπόθεση για την 
πληρωµή τους από το αντίστοιχο 
πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης. 
Ξαφνικά ανέκυψε θέµα επί πρόσθετης 
αµοιβής των δηµοσίων υπαλλήλων που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνδράµουν 
τα κλιµάκια του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου 
που προβλέπεται από το πρόγραµµα.
Μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου, 
δηλαδή της ΠΟΓΕ∆Υ και δια του 
«κλειδούχου» της πλατείας Βάθη, Νίκου 
Κακαβά, προέδρου αυτής, οι γεωτεχνικοί 
δηµόσιοι υπάλληλοι που καλούνται να 
αναλάβουν δράση, σπεύδουν να 
εκµεταλλευθούν τις περιστάσεις και τη 
χρονική πίεση που ασκείται από τα 
πράγµατα για να βγάλουν άλλη µια 
φορά… το χαρτζιλίκι τους. Θύµατα φυσικά 
της κακότροπης συντεχνίας, οι Νέοι 
Αγρότες, οι οποίοι, εκτός του ότι θα 
καθυστερήσουν να εισπράξουν τα 
χρήµατά τους από το πρόγραµµα, 
δυσκολεύονται να διαµορφώσουν και τον 
ευρύτερο προγραµµατισµό γύρω από την 
περαιτέρω ανάπτυξη της εκµετάλλευσής 
τους. Ενδεικτική της οµφαλοσκόπησης και 
του τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται και 
λειτουργούν οι συνδικαλιστές της 
ΠΟΓΕ∆Υ, υπό την καθοδήγηση του… 
Κοµαντάντε Κακαβά, είναι η ανακοίνωση 
της οργάνωσης, στην οποία µεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι «Ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα κάλεσε τους εκπαιδευτές να 
κάνουν αιτήσεις και µε δική του 
εσωτερική απόφαση αποκλείει από την 
αµοιβή, κατά παράβαση κάθε διαδικασίας, 
τους δηµοσίους υπαλλήλους εφόσον τα 
µαθήµατα είναι πρωινά. Ουσιαστικά ο 
οργανισµός εµπαίζει τους συναδέλφους 
µας, καθώς τους λέει ότι ναι µεν σας 
επιλέξαµε ως εκπαιδευτές για κάποια 
πρωινά σεµινάρια, αλλά αφού πάρετε 
άδεια από την υπηρεσία σας και 
χρεωθείτε µε κανονική άδεια, δεν θα 
αµειφτείτε».

Με διαδικασίες του 19ου αιώνα  
ο νέος νόμος των συνεταιρισμών
Φυτευτοί και συμφέροντα «σπέρνουν» σχέδια νόμου σε συρτάρια υπηρεσιακών    

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε κοµπιούτερ και συρτάρια υπηρεσιακών 
παραγόντων του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης βρίσκει θέση τις τελευταίες ηµέ-
ρες το «νοµοσχέδιο-έκτρωµα» που συνέτα-
ξε και επιχειρεί να προωθήσει στα ανώτερα 
κλιµάκια της πολιτικής ηγεσίας η περιβόη-
τη συντεχνία του ΟΣ∆Ε. Πρόκειται στην κυ-
ριολεξία για µνηµείο ασχετοσύνης και θρά-
σους περί τα συνεταιριστικά, έρχεται να ικα-
νοποιήσει µε απόλυτα φωτογραφικό τρόπο 
συγκεκριµένα συµφέροντα σε βάρος των α-
γροτών και παρ’ όλα αυτά, ουδείς αναλαµ-
βάνει προς τον παρόν την ευθύνη να δρο-
µολογήσει µια άλλη διαδικασία. 

Στις αναπτυγµένες και ευνοµούµενες πο-
λιτικά χώρες, όταν τίθεται θέµα ριζικής α-
ναθεώρησης ενός νοµοθετικού πλαισίου, η 
πολιτική ηγεσία αναλαµβάνει την ευθύνη 
να δώσει στη δηµοσιότητα τους βασικούς ά-
ξονες των προθέσεών της επ’ αυτού και να 
προκαλέσει στη συνέχεια έναν δηµόσιο δι-
άλογο επί του οποίου, όλοι ενδιαφερόµε-
νοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις 
απόψεις τους. Όλο αυτό, στις ευνοµούµε-
νες πάντα χώρες, αποτελεί τη «µαγιά» για 
να γίνει η πρώτη επεξεργασία από την πλευ-
ρά των αρµόδιων αρχών και να αρχίσει να 
γράφεται το νοµοσχέδιο. Επ’ αυτού καλού-
νται στη συνέχεια να καταθέσουν ξανά τις 

παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόµενοι φο-
ρείς, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 
και να πάρει το δρόµο για τη Βουλή. 

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει συµβεί στην 
περίπτωσή µας. Εκτός από κάποιες γενικές 
εξαγγελίες ότι θα αλλάξει ριζικά ο νόµος, ί-
σως κι από µια δέσµευση ότι θα διευκολυν-
θούν (στη συγκρότηση και λειτουργία) τα 
συνεργατικά σχήµατα (εδώ ο όρος, ενδε-
χοµένως κάτι λέει), καµιά άλλη διεργασία 
δεν έχει γίνει. Ένα αόριστο κάλεσµα προς 
τους εκπροσώπους των αγροτών να κατα-
θέσουν την πρότασή τους, η οποία, αν έχει 
τη σύµφωνη γνώµη όλων θα µπορούσε να 
πάρει και τη µορφή νόµου, όπως το απηύ-
θυνε ο κ. Βορίδης από τη Θεσσαλονίκη, 
µοιάζει µάλλον έωλο. Πρώτον, γιατί δεν υ-
πάρχει συγκροτηµένη εκπροσώπηση των α-
γροτών, δεύτερον, γιατί ό,τι έχει αποµείνει 

εκπροσωπεί το παλιό και το φθαρµένο και 
τρίτον, γιατί καµιά οργάνωση αγροτών δεν 
διαθέτει την απαραίτητη τεχνική υποστήρι-
ξη για την επεξεργασία και σύνταξη ενός τέ-
τοιου βαρυσήµαντου σχεδίου νόµου. Αντί-
θετα, αυτό το αόριστο κάλεσµα του κ. Βορί-
δη, ανοίγει την όρεξη των επιτήδειων και 
συνήθως πρόθυµων... να κάνουν παιχνίδι. 

Σαν κι αυτό που κάνουν τις τελευταίες ε-
βδοµάδες οι... φωστήρες της µηχανοπαρέας 
και το «υπαλληλικό δίκτυο», που έχουν στή-
σει στα ενδότερα της δηµόσιας διοίκησης.   

Την ίδια στιγµή, ενδιαφέρον αλλά και 
απορίες ξυπνά στο άκουσµά της, µια πρό-
σκληση του γνωστού δικτύου διαΝΕΟσις 
στην Αίγλη του Ζαππείου για... κλειστή συ-
νάντηση εργασίας µε τίτλο «Οι Νέοι Ελληνι-
κοί Συνεταιρισµοί», στην οποία θα παρου-
σιασθούν και θα σχολιασθούν, όπως ανα-
φέρεται, τα ευρήµατα και τα συµπεράσµα-
τα της αντίστοιχης έρευνας της διαΝΕΟσις.            

Το ενδιαφέρον είναι εύλογο, όταν πρόκει-
ται για µια δεξαµενή σκέψης, η οποία τα τε-
λευταία χρόνια έχει δώσει ενδιαφέρουσες µε-
λέτες της ελληνικής πραγµατικότητας σε επί 
µέρους κλάδους. Οι απορίες ωστόσο είναι ε-
ξίσου εύλογες, όταν η µελέτη περί της οποί-
ας ο λόγος χρονολογείται από τον περασµέ-
νο Μάιο, έχει ακολουθήσει έναν ιδιότυπο 
τρόπο δηµοσιοποίησης και επανέρχεται µέ-
σα από µια κλειστή συνάντηση εργασίας, ε-
νόψει της διαµόρφωσης του σχεδίου νόµου.   

ΑΣΟ-ΑΣΕ και το κακό 
συναπάντηµα 

Το αόριστο κάλεσµα Βορίδη 
ανοίγει την όρεξη των επιτήδειων 

και συνήθως πρόθυµων 
να κάνουν παιχνίδι 

χρεωθείτε µε κανονική άδεια, δεν θα 
αµειφτείτε».



Agrenda 47Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρεις εξελίξεις τις τελευταίες ηµέρες αλλάζουν 
προς το παρόν το µοµέντουµ ενόψει των εκλογών 
του Νοεµβρίου του 2020 υπέρ του προέδρου των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ. Στα περιθώρια της συνόδου 
του ΟΗΕ, Ιαπωνία και ΗΠΑ πέτυχαν µια συµφωνία 
που ανοίγει µια αγορα αξίας 7 δισ. δολαρίων για 
την αγροτική παραγωγή των ΗΠΑ. Επιπλέον, η 
Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των 
ΗΠΑ, µε οδηγίες Τραµπ, κατάφερε να καταργήσει 
νόµο επί προεδρίας Οµπάµα για την προστασία των 

υδάτινων πόρων, που επί χρόνια ενοχλούσε το 
αγροτικό λόµπι. Αφήνοντας το ανορθόδοξο για το 
τέλος, η διαδικασία παραποµπής του προέδρου 
διαµορφώνει ένα πεδίο αντιπαράθεσης που 
επιτρέπει στον Τραµπ να εµφανίζεται ως θύµα 
«κυνηγιού µαγισσών», όσο ταυτόχρονα τα κεντρικά 
πρόσωπα των ∆ηµοκρατικών θα είναι πλέον η 
πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι 
και όχι τα πρόσωπα που φιλοδοξούν να ηγηθούν 
της προεκλογικής εκστρατείας. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τη στιγµή που στη Νέα Υόρκη δι-
ατυπώνονταν ευχολόγια και γίνο-
νταν συζητήσεις για την ανάληψη 
δράσεων µε στόχο την «αντιµετώ-
πιση της κλιµατικής αλλαγής» , η 
Κοµισιόν ενέκρινε, σύµφωνα µε το 
Politico, 3,5 εκατ. ευρώ επιπλέον 
προϋπολογισµό για τη µίσθωση ι-
διωτικών τζετ που θα εξυπηρετούν 
τα ταξίδια των Ευρωπαίων υψηλό-
βαθµων αξιωµατούχων, µε το πο-
σό αυτό να φτάνει ως το 2021 τα 
10,7 εκατ. ευρώ µετά την αύξηση. 

Προσεγγίζοντας µε τον τρόπο 
αυτό τέτοια γεγονότα, η γραµµή α-
νάµεσα στον συµβατικό λαϊκισµό 
και την κοινή λογική γίνεται δυσ-
διάκριτη και χάριν ισορροπίας ας 
αναφερθεί πως η Κοµισιόν τοπο-
θετήθηκε σχετικά δηλώνοντας ό-
τι ιδιωτικά αεροπλάνα ενοικιάζο-
νται µόνο όταν δεν υπάρχουν άλ-
λες επιλογές. Ας σηµειωθεί όµως 
ακόµα πως ο απερχόµενος πρόε-
δρος Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έχει δε-
χθεί κριτική για την ενοικίαση αε-
ροταξί για µικρές διαδροµές όπως 
το Στρασβούργο-Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµετείχε 
στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλί-
µα, «έχοντας µια δυνατή ιστορία να 
πει», όπως διαµήνυε µερικές ηµέ-
ρες νωρίτερα ο  Μιγκέλ Άριας Κα-
νιέτε, ο απερχόµενος Επίτροπος Ε-
νέργειας και κλιµατικής δράσης της 
ΕΕ. Στη σύνοδο για το κλίµα του Ο-
ΗΕ, αξιωµατούχοι από 77 χώρες -α-
πό τις οποίες ωστόσο απουσιάζουν 
οι ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Ια-
πωνία- διαβεβαίωναν πως θα πά-
ρουν µέτρα έως το 2050, τα οποία 
θα µειώσουν την εξάρτησή τους α-
πό την παραγωγή ενέργειας µε βά-
ση τον άνθρακα. Άλλες 70 χώρες 

εν τω µεταξύ υποσχέθηκαν να πά-
ρουν µέτρα «ουδετερότητας».

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέ-
ντρα Μόντι δεσµεύτηκε για την ε-
φαρµογή σχεδίου πουα θα αφορά 
την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας στη χώρα του. 
Η Γερµανίδα καγκελάριος Αγκε-
λα Μέρκελ παρουσίασε λεπτοµε-
ρές πλάνο για τερµατισµό της χρή-
σης του άνθρακα από το 2038, ε-
νώ ο Κινέζος υπουργός Εξωτερι-
κών Γουάνγκ Γι διαβεβαίωσε πως 
η χώρα του και δεκάδες άλλες θα 
παραµείνουν πιστές στις διακηρύ-
ξεις και τους στόχους της ∆ιάσκε-
ψης του Παρισιού για το κλίµα, «πα-
ρά την αποχώρηση ορισµένων χω-
ρών», σε µια σαφή νύξη προς τις 
ΗΠΑ. Ο δε Γάλλος πρόεδρος Εµα-
νουέλ Μακρόν υποσχέθηκε πως η 
χώρα του θα σταµατήσει να συνά-
πτει εµπορικές συµφωνίες µε χώ-
ρες που δεν συµµετέχουν στη Συµ-
φωνία του Παρισιού για το κλίµα.

Πρόκειται ίσως για µια νέα µορ-
φή «πράσινης» διπλωµατίας, η ο-
ποία φυσικά ακολουθεί το κενό 
γράµµα του νόµου, που ρυθµίζει 
τα ζητήµατα περιβάλλοντος. Το ί-
διο κενό γράµµα που σχηµατίζει 
την 30χρονη πλέον ιστορία της α-
νησυχίας για τις επιπτώσεις της αν-
θρώπινης παρέµβασης στον πλανή-
τη. Φυσικά είναι το ίδιο κενό γράµ-
µα που µπορεί να λειτουργήσει ως 
πρόφαση για έναν «κόφτη» στις ευ-
ρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε µπάτζετ 
που έχουν µια αξιόλογη βαρύτητα 
όπως είναι αυτό της ΚΑΠ. Υπενθυ-
µίζεται ότι η ΚΑΠ για την περίο-
δο 2021-2027 προβλέπει πολύ α-
παιτητικές περιβαλλοντικές δρά-
σεις που καλούνται οι αγρότες να 
εφαρµόσουν προκειµένου να πά-
ρουν ακόµη και το τσεκ. Προβλέ-
πεται µάλιστα ακόµα και µείωση 
30% των κονδυλίων σε περίπτωση 
αποτυχίας των κρατών-µελών να 
παρουσιάσουν χειροπιαστά απο-

τελέσµατα προς την κατεύθυνση 
ουδετερότητας εκποµπών διοξει-
δίου του άνθρακα που επιδιώκει η 
ΕΕ, µε πιέσεις το ποσοστό αυτό να 
ανέλθει ακόµη και στο 40%.  

Αρκετοί κάνουν λόγο για την οι-
κονοµική ανάκαµψη που θα φέρει 
η πράσινη στροφή της οικονοµίας. 
Το µόνο σίγουρο είναι πως οι λεγό-
µενες «πράσινες επενδύσεις» πατά-
νε πάνω στην υποτίµηση της αξίας 
των πρώτων υλών που συνδέονται 
µε την υπερθέρµανση του πλανήτη, 
ακόµα µια αντίφαση σε µια περίοδο 
που ακονίζονται τα µαχαίρια για τη 
διαχείριση πηγών ορυκτού πλούτου 
και εµπορικών περασµάτων. Είναι 
άλλωστε κι αυτές ακόµη απαραίτη-
τες για τη µετάβαση στην πράσινη 
οικονοµία, την οποία θα αναλάβουν 
οι ίδιοι που διαχειρίζονται τον ενερ-
γειακό πλούτο του πλανήτη τώρα. 
Γιατί, εντελώς κωδικοποιηµένα, ση-
µασία έχει το ποιος παράγει και τι 
ανάγκες θέλει να καλύψει. 

Το κενό γράμμα 
της πράσινης 
διπλωματίας

Τι γίνεται όταν οι 
δεσμεύσεις για το 

κλίμα μετατρέπονται 
σε ηθικό άλλοθι για  

άμεση ανακατανομή 
ευρωπαϊκών 

προϋπολογισμών 
και ενεργειακών 

πρώτων υλών, 
ενώ η ουσία των 

δεσμεύσεων στολίζει 
απλώς διακηρύξεις

Η τύχη χαµογελά στον 
Τραµπ που ξανακερδίζει 
το αγροτικό ακροατήριο 

ΚΑΠ
Η ΚΑΠ για την περίοδο 
2021-2027, προβλέπει πολύ 
απαιτητικές περιβαλλοντικές 
δράσεις που καλούνται οι 
αγρότες να εφαρµόσουν 
προκειµένου να πάρουν 
ακόµα και το τσεκ.

Η έκπληξη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραµπ εµφανίστηκε 
αιφνιδίως την περασµένη 
∆ευτέρα στη σύνοδο του ΟΗΕ 
για το Κλίµα, στην οποία δεν 
προβλεπόταν να συµµετάσχει.

New deal 
Τις επόµενες 100 µέρες από 
την τελική επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 
νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
θα συζητηθεί το νέο 
ευρωπαϊκό deal το οποίο σε 
συνδυασµό µε την υλοποίηση 
των Στόχων Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, είναι ένα νέο 
πράσινο κοινωνικό συµβόλαιο.
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ΤΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Το Σύνταγµα της Ελλάδος 
δεν διαχωρίζει την ψήφο 
των Ελλήνων που ζουν 
εντός των γεωγραφικών 
συνόρων της χώρας µε 
εκείνους που ζουν στο 
εξωτερικό. H ψήφος τους 
είναι ισότιµη και πρέπει να 
καταµετράται µε τον ίδιο 
τρόπο µε των Ελλήνων 
εντός της Επικράτειας».

ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΚΛΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
«Ο καρκίνος σε αλλάζει, και 
προς το καλύτερο και προς 
το χειρότερο. Μαθαίνεις, 
όµως, να εκτιµάς τα σωστά 
πράγµατα, να µη 
στενοχωριέσαι για ανόητα. 
Και να µιλάς για πράγµατα 
για τα οποία δεν θα 
µιλούσες πριν από µερικά 
χρόνια. Τώρα πια µιλάω 
για τον καρκίνο».

ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«Η Ελλάδα έχει κάνει 
σηµαντική πρόοδο στις 
µεταρρυθµίσεις τα 
τελευταία χρόνια [...]. Αν 
η αξιοπιστία ενισχυθεί και 
υπάρξουν οι προϋποθέσεις 
για την πιστοληπτική 
αναβάθµιση, η Ελλάδα θα 
µπορέσει να συµµετάσχει 
στο πρόγραµµα ποσοτικής 
χαλάρωσης».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 6% ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τοπολατρεία
Καλά ο υφυπουργός της 
πλατείας επιµένει να λειτουργεί 
ως τοπικός βουλευτής. Εξ ου και 
η εντολή προς τον Φάνη του 
ΕΛΓΑ να ορίσει κλιµάκιο και να 
σπεύσει στην ευρύτερη περιοχή 
της Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, η 
οποία επλήγη από χαλάζι για να 
καταγράψει τις καταστροφές. 
Αυτό είναι το γοργόν και χάριν 
έχει! Τώρα πότε θα έρθουν οι 
αποζηµιώσεις.. άλλο θέµα.

 

Μηχανολόγος
Στον ντε Βίτο ανέθεσε, κατά τα 
λεγόµενά του, ο υπουργός της 
πλατείας τα περαιτέρω που 
αφορούν τα θεσµικά και κλαδικά 
θέµατα των γεωτεχνικών του 
δηµοσίου, όπως και της 
θεσµοθέτησης επιδόµατος 6% 
παρόµοιο µε αυτό των 
µηχανικών. Μάλιστα, αυτό 
ήταν φαίνεται και το διακύβευµα 
της πρόσφατης συνάντησης 
στη Βάθη.

 

Απολογία
Ο Βαγγέλης (πρώην υπουργός 
της πλατείας), από τώρα άρχισε 
τις ευγενικές υπενθυµίσεις για 
το τι άφησε η απερχόµενη 
κυβέρνηση προίκα στην 
αγροτική οικονοµία. Πέρα, από 
το πλαίσιο για τη φαρµακευτική 
κάνναβη, που εκεί κάτι κινείται, 
η λίστα που απαρριθµεί 
(εργόσηµο, αναγραφή χώρας 
πρόελευσης γάλα-κρέας κ.λπ.), 
µπάζει από παντού.

Κουµανταδόροι στο βαµβάκι 

Ποιος κάνει κουµάντο στο βαµβάκι, φαίνεται να λένε οι αγρό-
τες του Πλατύκαµπου, δείχνοντας προς τη ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση, τους εκκοκκιστές και κάποιους... πρόθυµους συ-
ναδέλφους τους, που µε τις κινήσεις τους διαιωνίζουν τα κα-
κώς κείµενα των ανοικτών τιµών. Το συλλαλητήριο µε τρα-
κτέρ στον κόµβο Πλατύκαµπου-Αγιάς την περασµένη ∆ευτέ-
ρα, δεν έκανε να ιδρώσει, επί της ουσίας, κανενός το αυτί. Ό-
σο για τις αναφορές του υφυπουργού της πλατείας ότι θα α-
ναρτώνται στην πόρτα των εκκοκκιστηρίων οι τιµές, το ερώτη-
µα είναι για να µπουν ή να µην µπουν µέσα... 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αυξάνοντας τους 
πραγµατικούς 
βοσκότοπους, αυξάνεται 
και η επιδότηση από 
την ΕΕ, και το χρήµα 
επιστρέφει στην 
κοινωνία και στο ΑΕΠ, 
λέει ο Βάκης, που 
ξαφνιάστηκε ευχάριστα 
από σύσκεψη στη Βάθη, 
υπό τον Μαυρουδή.

Μάλλον θα περιµένει 
πολύ και ο Βάκης τη 
µείωση στον φόρο για 
το αγροτικό πετρέλαιο, 
που εξαγγέλθηκε 
προεκλογικά 
και ξεχάστηκε 
µετεκλογικά. Βέβαια, 
δηµοσιονοµικών 
επιτρέποντος, 
λέει είναι στις 
προτεραιότητες.

Υβρίδια
 Να σε κάψω Γιάννη να 

σ’αλείψω µέλι ή κάποιοι 
κάνουν τον λαγό... στο θέµα µε 
το αγροτικό τιµολόγιο και τις 
κινήσεις εµπλεκοµένων.

 Κάπως έτσι, και ο Μάξιµος 
(έδωσα τη µάχη στο γάλα), 
ζήτησε από τον αρµόδιο 
υπουργό να αναλάβει 
πρωτοβουλία ώστε και 
οι αγρότες που έχουν 
ανεξόφλητους λογαριασµούς 
στη ∆ΕΗ να µπορέσουν να 
διατηρήσουν το αγροτικό 
τιµολόγιο, καθώς έως την 
καταληκτική ηµεροµηνία της 
30ης Σεπτεµβρίου δεν 
επαρκεί ο χρόνος.

 Τώρα, δεν ξέρω, αν τον 
πρόλαβε ο υφυπουργός 
Σκρέκας, και κινητοποιήθηκε ο 
Χατζηδάκης, ώστε να δοθεί 
παράταση µέχρι το τέλος του 
έτους και διακανονισµός για 
τα χρέη. 

;

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«∆εν µπορώ να ξέρω τι 
αρέσει στον κόσµο, σε 
κάποιους αρέσει αυτός ή ο 
άλλος παίκτης. Για µένα, 
είµαι το νούµερο 1 στην 
ιστορία. Ξέρω ότι είµαι ένας 
από τους κορυφαίους όλων 
των εποχών στην ιστορία 
του ποδοσφαίρου. ∆εν θέλω 
στον τάφο µου το νούµερο 
7, αλλά το νούµερο 1!».

Σε µια ρώγα 
από σταφύλι 
έπεσαν οχτώ 
σπουργίτες...

Από πληρωµές αυτές τις µέρες όχι σπουδαία 
πράγµατα! Μόνο διορθώσεις και κλείσιµο 
εκκρεµοτήτων παλιών προγραµµάτων και 
ενισχύσεων. Η ουσία και το βάρος, κατά τα 
γνωστά τέτοια περίοδο κάθε χρόνο, πέφτει στο 
τσεκ! Άλλωστε είναι και πολλά τα λεφτά, Άρη! 
Εκεί όµως, που δεν λέει να κλείσει η µεγάλη 
εκκρεµότητα είναι µε αυτό το περιβόητο 10% 
από τις περσινές αποζηµιώσεις. Ούτε 15 εκατ. 
ευρώ δεν είναι, αλλά µια αναθεώρηση 
προϋπολογισµού, καθυστερεί τη δουλειά! Αυτό 
ή µήπως φταίει και που ακόµα δεν έχει οριστεί 
η νέα διοίκηση στον οργανισµό και δεν υπάρχει 
κανείς να υπογράψει;   

∆εν υπάρχει, πάντως, δηµοσιονοµικός χώρος 
για περαιτέρω µειώσεις φόρων και κατ’ 
επέκταση για το ενδεχόµενο επαναχορήγησης 
του αγροτικού πετρελαίου, ξεκαθάρισε ο 
υπουργός της πλατείας. ∆εν ξέχασε να 
προσθέσει ότι η µείωση του ΕΦΚ δεν έχει 
συµπεριληφθεί στα µέτρα του υπουργείου 
Οικονοµικών για το 2020. ∆ηλαδή να µην 
περιµένουν οι αγρότες, τουλάχιστον άµεσα….

Έξαλλος µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 
µετακινούµενος κτηνοτρόφος. Όπως µας εξηγεί, 
µαζί µε τον αδελφό του και τη µητέρα του, 
διατηρούν κοπάδι µε 1.200 αιγοπρόβατα, τα 
οποία το καλοκαίρι τα ανεβάζουν στην Πίνδο και 
το χειµώνα κατεβαίνουν στα χειµαδιά. Έκαναν 
οι άνθρωποι τα χαρτιά τους για να επιδοτηθούν 
από το πρόγραµµα βιολογικής κι ενώ η µητέρα 
τους, στην οποία ανήκουν τα περίπου 200 
αιγοπρόβατα, εγκρίθηκε, οι δύο γιοι έµειναν 
στον άσσο. «Αν δεν είµαστε εµείς βιολογικοί, 
που µετακινούµε τα κοπάδια µας στα βουνά, 
ποιοι είναι; ∆ίνουν τα χρήµατα στα οικόσιτα 
και µας αφήνουν απέξω τους υπόλοιπους», 
έλεγε µε οργή.

Όταν είναι όµως για να µαζευτεί χρήµα, όλα 
τρέχουν από τη δηµόσια διοίκηση και τους 
αρµόδιους. Τα συστήµατα δεν µπλοκάρουν και 
οι ηµεροµηνίες είναι σφιχτές. Κάπως έτσι 
άρχισε η ΑΑ∆Ε να στέλνει και τα πρώτα e-mails 
στους φορολογούµενους, για να προχωρήσουν 
οι αυτόµατοι συµψηφισµοί µη ρυθµισµένων 
χρεών τους µε τις επιστροφές φόρου 
εισοδήµατος που δικαιούνται και δεν έχουν 
λάβει ακόµη. ∆ούναι και λαβείν!

Την προηγούµενη βδοµάδα το άτυπο 
συντονιστικό των ∆ιεπαγγελµατικών, µετά τις 
εξαγγελίες Βορίδη ότι θα αφήσει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων στις οργανώσεις 
για τη συγκρότηση της πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί, παρέδωσε στη Βάθη προτάσεις 
και παρατηρήσεις. Στις επιδιώξεις τους, να 
αναγνωριστούν ως θεσµικός εταίρος 
του υπουργείου, αλλά και να θεσπιστεί ο 
ανταποδοτικός πόρος και κυρίως ο τρόπος 
είσπραξής του, γιατί όπως λένε, χωρίς χρήµα δεν 
θα λειτουργήσουν σωστά! Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Β
γαίνει κι ο Σεπτέµβριος,  
άρχισαν τα πρωτοβρόχια 
κι ακόµα στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, οι 

νεόφερτοι έχουν µείνει στα λόγια. 

  Σχέδιο πλημμύρα
ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ ο κοντοπατριώτης 
µου ο Σκρέκας που µε τις πρώτες 
σταγόνες της βροχής θυµήθηκε τις 
λιµνοδεξαµενές και τη διαχείριση 
των επιφανειακών υδάτων, τονίζο-
ντας µάλιστα ότι κάθε χρόνο εξα-
ντλούµε 700 λίµνες του Μαραθώ-
να από τα υπόγεια αποθέµατα νε-
ρού. Πέστε να ‘ρθουν εργολάβοι...   

  Γαλατάδες αντίο
∆ΙΑΒΑΣΑ µε ενδιαφέρον λίγο πριν 
από το κλείσιµο της στήλης και την 
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Βορί-
δης, µετά τη συνάντηση µε  εκπρο-
σώπους του Κτηνοτροφικού Συλ-
λόγου Λακωνίας (είναι οι συλλο-
γικές δοµές που λέγαµε).  Είχε τίτ-
λο «Έτσι θα χτυπήσουµε τις παρά-
νοµες ελληνοποιήσεις». Μιλούσε 
για «αυστηροποίηση στο κυρωτικό 
πλαίσιο», ενώ αναφέρονταν  και 
σε µια συνάντηση µε τον Γάλλο 
οµόλογό του στο Ελσίνκι, όπου 
συζητήθηκε «η αλλαγή του πλαι-
σίου ενδείξεων - ετικέτες». Μιλά-
µε για... τον θάνατο του γαλατά! 

  Τώρα ένα ευρώ
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ κάτι παλικάρια, ό-
πως ο Νίκος ∆ηµόπουλος στην Κα-
βάλα, ο Τάσος Αντωνίου στο Λιβά-
δι, ο Γιώργος Βαϊόπουλος στην 
Καρδίτσα και κάποιοι ακόµη, 
που έχουν γυρίσει την Ελ-
λάδα απ’ άκρη σ’ άκρη να 
πείσουν τους συναδέλφους 
τους να απαιτήσουν τιµή 
και συµβόλαιο  πριν αρχί-
σουν να παραδίνουν το γά-
λα µε σκυµµένο το κεφά-
λι όπως άλλα χρόνια! Κά-
πως έτσι οι τυροκόµοι άρχι-
σαν τα φιλέµατα, κάπως έτσι 
ανέβηκε το ηθικό των τσελιγκά-
δων, κάπως έτσι έρχεται και το έ-

να ευρώ στο πρόβειο. 

  Ας είναι καλά
∆ΕΝ ΘΕΛΩ να ευλογήσω τα γέ-
νια µου,  οφείλω να καταθέσω ό-
µως ότι αυτή τη φορά, τη µισή δου-
λειά την έκανε η Agrenda. Είδε α-
πό νωρίς την κινητικότητα, ανέ-
λυσε σωστά τα στοιχεία της αγο-
ράς, κατέγραψε τους νέους συσχε-
τισµούς και τόνωσε το ηθικό των 
παραγωγών, ώστε να ξεκινήσουν 
µε αξιώσεις τη διαπραγµάτευση. 

  Τα θεμελιώδη 
ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ αυτή τη φορά, ότι 
το παιχνίδι γίνεται να γυρίσει και 
στο βαµβάκι. Κι εκεί τα θεµελιώ-
δη, φέτος, είναι ευνοϊκά. Το «δια-
ζύγιο» µε τους Τούρκους µουστε-
ρήδες, δείχνει να έχει κάνει καλό 
στο ελληνικό βαµβάκι. Οι άσπον-
δοι φίλοι µου, οι εκκοκκιστές, υ-
ποχρεώθηκαν να αναζητήσουν 
επισταµένως νέες αγορές, πιο α-
παιτητικές αλλά και πιο γαλαντό-
µες. Σήµερα, οι µεγάλοι κλώστες 
ξέρουν καλά τα πλεονεκτήµατα 
του ελληνικού βαµβακιού, είναι 
διατεθειµένοι να πληρώσουν την 
εξαιρετική ποιότητα, κάτι που κά-
νει τους εκκοκκιστές µας να µην 
θέλουν να χάσουν την ευκαιρία.

  Έχει ραγίσει
ΣΙΓΟΥΡΑ δεν είναι ώρα για πα-
νηγυρισµούς, καθώς, απέναντι 
σε ένα σκορποχώρι, όπως αυτό 
των βαµβακοπαραγωγών, οι µε-

ταποιητές έχουν το πάνω χέρι. 
Ωστόσο, µπορώ να πω µε βε-

βαιότητα ότι το «Σχέδιο Μάρ-
κου» έχει αρχίζει να ραγίζει!

  Ούτε κιχ
ΘΕΛΩ ΠΟΛΥ πολύ να δω 
πάντως, πώς θα πάει εκείνη 
η συνεργασία που άνοιξε 
µε την Cotton Farsala. Είναι 
ένα παράθυρο ευκαιρίας 
στην ποιότητα ή ένας τρό-
πος να µην ακουσθεί... κιχ;

Τα θεµελιώδη, 
φέτος, είναι 
ευνοϊκά. Το 
«διαζύγιο» µε 
τους Τούρκους 
µουστερήδες, 
δείχνει να έχει 
κάνει καλό στο 
ελληνικό βαµβάκι. 
Σήµερα, οι 
µεγάλοι κλώστες 
ξέρουν καλά τα 
πλεονεκτήµατα 
του ελληνικού 
βαµβακιού, είναι 
διατεθειµένοι να 
πληρώσουν την 
εξαιρετική ποιότητά 
του, κάτι που κάνει 
τους εκκοκιστές 
µας να µην θέλουν 
να χάσουν την 
ευκαιρία

A
νεξάρτητα από το πόσο άπειροι εί-
στε στη διαδικασία εκκίνησης µιας 
επιχείρησης, το να αισθάνεστε χα-
µένοι ή τροµαγµένοι είναι κατανο-

ητό και για πολλούς είναι απλά µέρος της δια-
δικασίας. Τα πτυχία δεν περιλαµβάνουν πάντα 
την κατάρτιση στις πρακτικές δεξιότητες που 
χρειάζεται ένας επιχειρηµατίας για να ξεκινήσει 
µια επιχείρηση και ακόµα κι όταν το κάνουν, 
η εφαρµογή όσων µάθατε στην πράξη µπορεί 
και πάλι να αποδειχθεί πολύ δύσκολη. [...]. 

Τα καλά νέα είναι ότι µια µεγάλη επιχείρη-
ση ξεκινά µε µια µεγάλη ιδέα, οπότε βρίσκετε 
ήδη στο σωστό δρόµο. Το πρώτο βήµα: Πριν 
αρχίσετε να κάνετε οτιδήποτε πρακτικό, καθί-
στε σε ένα µέρος που σας ηρεµεί –εργάζοµαι 
τακτικά από την αιώρα του σπιτιού µου στο 
νησί Necker– και οραµατιστείτε την εταιρεία 
που µπορείτε να δηµιουργήσετε µε βάση την 
καλύτερη ιδέα σας. Θα πρέπει να είναι µια ε-
ταιρεία στην οποία µπορείτε να πιστέψετε, µε 
την καρδιά, την ψυχή και το πορτοφόλι σας.

Σας ενθουσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο αυ-
τή η επιχείρηση θα κάνει τη διαφορά στις ζω-
ές των ανθρώπων; Το ερώτηµα είναι κρίσιµο, 
διότι αν αγαπάτε τη δουλειά σας, είναι πολύ 
πιο πιθανό να επιµείνετε κόντρα στα εξαντλη-

τικά ωράρια και τις 
δυσκολίες που α-
νακύπτουν αναπό-
φευκτα στη ζωή ε-
νός επιχειρηµατία. 
[...]. Έπειτα, υπάρ-
χει και το «τεστ της 
µητέρας», µια µέ-
θοδος στην οποία 
στηριζόµουν πάντα 

για να αποφασίσω αν θα κυνηγήσω ή όχι µια 
ιδέα. Ρωτήστε τη µητέρα σας να σας πει ειλι-
κρινά τι σκέφτεται για τα σχέδιά σας. Αν το 
βλέµµα της πέσει στο κενό όταν της περιγρά-
φετε το νέο σας εγχείρηµα, επιστρέψτε στην 
αιώρα σας και αρχίστε ξανά. Εάν ενθουσια-
στεί, µπορεί να βρήκατε τον «νικητή». [...].

Τα επόµενα βήµατα περιλαµβάνουν κίνδυνο 
να εκτεθεί η ιδέα σας εκεί έξω και να δεσµεύσε-
τε τον χρόνο και τους πόρους σας. Μερικοί άν-
θρωποι πατούν φρένο σε αυτό το στάδιο. Οι επι-
τυχηµένοι επιχειρηµατίες δεν περιµένουν την 
τέλεια στιγµή-τη δηµιουργούν. Φτιάξτε µερικά 
δείγµατα από αυτό που σκοπεύετε να πουλή-
σετε κι όταν είστε ικανοποιηµένοι µε το προ-
ϊόν ή την υπηρεσία σας, ξεκινήστε την καλύ-
τερη και φθηνότερη µορφή έρευνας αγοράς – 
ζητήστε από φίλους, την οικογένειά σας, τους 
γείτονες να το δοκιµάσουν. Αν η αντίδραση εί-
ναι αρνητική, τροποποιήστε το. Οι αλλαγές δεν 
σηµαίνουν ότι η ιδέα σας δεν ήταν καλή – αυτή 
είναι απλώς η πρώτη από πολλές προσαρµο-
γές στο σχέδιό σας. Η ευελιξία είναι σπουδαίο 
προσόν για έναν επιχειρηµατία. [...].

* Ι∆ΡΥΤΗ ΤΗΣ VIRGIN GROUP

Το τεστ 
της μητέρας

ΤOY ΡΙΤΣΑΡΝΤ 
ΜΠΡΑΝΣΟΝ *
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Ένω-
ση Ηρακλείου, µετά τις πρόσφατες 
αρχαιρεσίες που ανέδειξαν πρόεδρο 
το Σταύρο Γαβαλά, έναν επίµονο και 
φιλόδοξο Κρητικό, µε ζωηρή συνε-
ταιριστική θέληση, που έχει βάλει 
στόχο την επανεκκίνηση της οργά-
νωσης. Μια ιστορική οργάνωση για 
τη χρεοκοπία της οποίας ευθύνεται ο 
επί σειρά ετών πρόεδρός της, Ανδρέ-
ας Στρατάκης. Ο τελευταίος υποχρε-
ώθηκε σε αναπάντεχη και οδυνηρή 
εκλογική ήττα, πληρώνοντας στην 
ώρα του το αντίτιµο για την πορεία 
της Ένωσης, για την ταύτισή του µε 
τη συντεχνία του ΟΣ∆Ε και για τις 
προσωπικές στρατηγικές που αψη-
φούσαν τον συνεργατισµό και τους 
συνεταιρισµένους αγρότες.

Σηµειωτέον ότι και ο νέος πρόε-

δρος δεν δίστασε να κατηγορήσει 
τον απερχόµενο για µεθόδευση στην 
οργάνωση, χειραγώγηση της κοινής 
γνώµης και καταπάτηση των δηµο-
κρατικών διαδικασιών, καθώς προ-
σπαθούσε να οδηγήσει την Ένω-
ση σε εκλογές χωρίς κάλπη, χωρίς 
ψηφοδέλτια, µε ανάταση χειρός και 
σκοπό να επανεκλέγει η ίδια διοίκη-
ση και το ίδιο συµβούλιο.

Και µπορεί για λίγες ώρες µετά την 
καταµέτρηση των ψήφων ο κ. Στρα-
τάκης να είχε… εξαφανισθεί, καθώς 
του ήταν δύσκολο να πιστέψει ότι µε 
τέτοιες… πλάτες, δεν κατάφερε να 
πείσει το εκλεκτορικό σώµα της Έ-
νωσης και να εξασφαλίσει την επα-
νεκλογή του στην προεδρία, ωστό-
σο οι δηµοκρατικές διαδικασίες τον 
υποχρέωσαν να πιεί αυτή τη φορά 
το πικρό ποτήρι, να αφήσει στην ά-
κρη τις υπόγειες διεργασίες και να 
συγκαλέσει το νέο ∆.Σ. προκειµένου 
εκείνο να πάρει τις αποφάσεις του. 

Έτσι, µε πρόεδρο τον Σταύρο Γα-
βαλά και αντιπρόεδρο τον Μύρωνα 
Χιλετζάκη, η νέα διοίκηση της Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρα-
κλείου, ξεκινάει µε µια εις βάθος ε-
νηµέρωση για την οικονοµική κατά-
σταση και τα πεπραγµένα της οργά-
νωσης, προκειµένου να γνωρίζουν 
σαφώς τι παρέλαβαν.  Στις προτεραιό-
τητες, σύµφωνα µε τον νέο πρόεδρο, 
είναι και η επανεξέταση και επαναδι-
απραγµάτευση των σχέσεων συνερ-
γασίας της οργάνωσης µε τράπεζες 
και ιδιώτες. Άλλωστε, όπως ο ίδιος 
επιµένει, η Ένωση αποτελεί το απο-
κούµπι των παραγωγών, προκειµέ-
νου να προστατεύσουν το εισόδηµά 
τους. Και αυτό µπορεί να γίνει µόνο 
αν αξιοποιήσουν τις υποδοµές της, 
όπως είναι το σύγχρονο οινοποιείο 
και το τυποποιητήριο ελαιολάδου. Εί-
ναι, µάλιστα, κοινά αποδεκτό ότι τα 
τελευταία χρόνια, η Ένωση, είχε χά-
σει τον καταστατικό της προσανατο-
λισµό και τον θεσµικό της ρόλο. Κάτι 
που επιθυµεί να αλλάξει η νέα διοί-
κηση, για να µην παραµείνει η οργά-
νωση σε ρόλο γραφιά όπως σήµερα.

Το ρόλο αυτό δείχνει να έχει ήδη α-
ναλάβει ζεστά ο Σταύρος Γαβαλάς, υπό 
το βάρος της προσωπικής του συγκί-
νησης, αφού βρίσκεται στη θέση που 
επάξια είχε ο πατέρας του µέχρι πριν 
από 8 χρόνια. Από τις αρχές της δεκα-
ετίας του 2000 έως και τις αρχές της 
δεκαετίας του 2010, όταν έφυγε απο 
τη ζωή, χτυπηµένος από την επάρατο.

Εις το όνομα του πατρός 
Επιμένει συνεταιριστικά να αναστήσει την Ένωση που χρεοκόπησε ο Στρατάκης 

Ο Σταύρος Γαβαλάς είναι ο γιος 
του αείµνηστου και επί 35 χρόνια 
ενεργού αγροτοσυνδικαλιστή 
Μανώλη Γαβαλά. Είναι ιδρυτικό 
µέλος του ∆ικτύου οινοποιών 
Ηρακλείου και του Συλλόγου 
Βιοκαλλιεργητών Κρήτης καθώς 
διετέλεσε και µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Επίσης ήταν υποψήφιος µε τον 
συνδυασµό του Μανώλη 
Κοκοσάλη «Πολιτών 
Αυτοδιοίκηση», για τον ∆ήµο 
Αρχανών Αστερουσίων.

«Αν και οι εννιά της νέας διοίκησης ασχοληθούµε µε 
υπευθυνότητα, µε σοβαρότητα και αφιερώσουµε τον χρόνο που 
πρέπει, νοµίζω πως η Ένωση Ηρακλείου µπορεί να είναι δύσκολο 
να επιστρέψει στην αρχική της θέση, αλλά σίγουρα θα έχει µια 
πολύ καλύτερη πορεία απ’ ό,τι είχε µέχρι τώρα» δηλώνει µε 
αισιοδοξία ο νέος πρόεδρος της οργάνωσης, Σταύρος Γαβαλάς. 

Σταύρος Γαβαλάς 

∆έσµευση 
Το οινοποιείο στην 
Παλιανή, µοναδικό 

στην Κρήτη και απ’ τα 
καλύτερα στην Ελλάδα, 
το οποίο υπολειτουργεί 

ή σχεδόν λειτουργεί, του 
χρόνου θα είναι πρότυπο 

επισκέψιµο 

Επανεκκίνηση
Στις προθέσεις της 
νέας διοίκησης να 

επανεξεταστούν όλα τα 
στοιχεία της οικονοµικής 

της κατάστασης και οι 
συµφωνίες που έχει 

κάνει µε τα τραπεζικά 
ιδρύµατα και µε ιδιώτες

Ξεκαθάρισµα 
Μεγάλος χαµένος των 

εκλογών είναι ο Ανδρέας 
Στρατάκης, για πολλά 
χρόνια πρόεδρος αλλά 
και υπεύθυνος για την 

παρακµή της Ένωσης, ο 
οποίος διεκδίκησε µέχρι 

τέλους την ανανέωση της 
θητείας του

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Τεχνολογίες αιχµής 
στα οπωροκηπευτικά 
στο 29ο Γεωπονικό 
Συνέδριο

Η Ελληνική Εταιρεία της 
Επιστήµης των 
Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ 2019) 
διοργανώνει στην Πάτρα το 
µεγαλύτερο Γεωπονικό Συνέδριο 
της χώρας του Αγροδιατροφικού 
τοµέα από 15-18 Οκτωβρίου 
2019 υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Γεωργικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Αναµένεται να φιλοξενηθούν 
στην Πάτρα πάνω από 400 
σύνεδροι, Πανεπιστηµιακοί και 
Ερευνητές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Θα δοθεί µεγάλη 
έµφαση σε τοµείς όπως η 
Αµπελουργία, η ∆ενδροκοµία, η 
Λαχανοκοµία και τα 
Φαρµακευτικά Αρωµατικά φυτά 
καθώς επίσης και στις 
Τεχνολογίες Αιχµής στη 
Γεωργία. Χορηγοί επικοινωνίας η 
Agrenda και το agronews.gr. H 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου για 
περισσότερα: www.29eeeo.gr

 Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
η προθεσµία εµπρόθεσµης 
καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ.
 Μέχρι τη ∆ευτέρα 1η 

Οκτωβρίου ηλεκτρονικά τα 
παραστατικά πληρωµής του 
δεύτερου έτους δεσµεύσεων 
(έτους 2018) για το Κοµφούζιο
 Μέχρι 15 Νοεµβρίου θα 

µείνει ανοιχτή η προκήρυξη 
«Μεταποίηση, εµπορία ή και 
ανάπτυξη µε τελικό προϊόν 
εντός του Παραρτήµατος Ι της 
Συνθήκης Λειτουργίας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) 
(γεωργικό προϊόν)», που 
εκδόθηκε από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας.
 Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου η 

υποβολή ∆ήλωσης Συγκοµιδής 
σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
του υπουργείου. 
 Η προθεσµία που έληγε στο 

τέλος Σεπτεµβρίου, 
παρατείνεται ως τις 31 
∆εκεµβρίου για τη ρύθµιση στο 
αγροτικό ρεύµα. Αφορά και 
όσους είχαν προχωρήσει σε 
διακανονισµό και δεν 
µπορούσαν να ανταπεξέλθουν.

ΠΑΤΡΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το 1ο Athens Wine
& Art Festival
Boutique Οινοποιεία, έκθεση έργων τέχνης και 
µουσικά δρώµενα στo 1ο Athens Wine & Art 
Festival που θα πραγµατοποιηθεί στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, στον κεντρικό 
εκθεσιακό χώρο, Πειραιώς 256 στις 28 και 29 
Σεπτεµβρίου. Θα πραγµατοποιηθεί για πρώτη 
φορά Retrospective Έκθεση µε σπάνια έργα από 
το αρχείο της ΑΣΚΤ, από τις δεκαετίες 80 & 90. 
DJ sets, θεατρικά δρώµενα, εκπαιδευτικά 
σεµινάρια και προβολές βραβευµένων οινικών 
ντοκιµαντέρ θα πλαισιώνουν όλες τις ώρες του 
φεστιβάλ. Είσοδος δωρεάν. Περισσότερες 
πληροφορίες: www.wineandartfestival.gr ή 
επικοινωνήστε µε την κα Φανή Κολάκη (6989 
383861, info@wineandartfestival.gr).

Η πιο ολοκληρωµένη
έκθεση κρασιού 
και αποσταγµάτων
Στο 13ο Cellier Wine Fair, που θα λάβει χώρα στο 
ξενοδοχείο Hilton την Κυριακή 14 Οκτωβρίου από τις 
11:00 έως τις 20:00 αίθουσα Τερψιχόρη, το κοινό 

θα έχει την ευκαιρία να λύσει όλες του τις απορίες 
σχετικά µε το κρασί, τα αποστάγµατα, κι όχι µόνο. 
Σπάνιες φιάλες, επιλεγµένα αποστάγµατα, πρωτότυπα 
cocktails, vegan και βιοδυναµικής καλλιέργειας 
κρασιά, προϊόντα delicatessen είναι λίγα από αυτά 
που θα γνωρίσετε µέσα από workshops Για εισιτήρια 
µπείτε στο www.cellier. Τιµή εισιτηρίου 7 ευρώ, 
(είσοδος επαγγελµατιών του κλάδου, ελεύθερη). Για 
περισσότερες πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Λιώκης 
τηλ. 210 90 06 933, th.liokis@cellier.gr.

Η επιστήµη 
της ζωοτεχνίας 
σε ένα συνέδριο 
To 34o Ετήσιο Επιστηµονικό 
Συνέδριo της Ελληνικής 
Ζωοτεχνικής Εταιρείας (ΕΖΕ), 
θα λάβει χώρα στον Βόλο, στο 
αµφιθέατρο του τεχνικού 
επιµελητηρίου Μαγνησίας, στις 
2 µε 4 Οκτωβρίου. Εκεί θα 
παρουσιαστούν οι τελευταίες 
εξελίξεις στους τοµείς της 
έρευνας που αφορούν στη 
διατροφή των ζώων 
παραγωγής, στην ποιότητα 
των παραγώµενων ζωικών 
προϊόντων, στην εκτροφή, 
αλλά και στη γενετική, την 
αναπαραγωγή και την υγιεινή. 
Χορηγοί επικοινωνίας η 
εφηµερίδα Agrenda και 
το agronews.gr. 

ΑΘΗΝΑ

ΒΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

Γιορτή µπύρας µε
πανοραµική θέα

Για 5η συνεχόµενη χρονιά, από 4-6 
Οκτωβρίου, ο Παρνασσός υποδέχεται 
την ελληνική εκδοχή της γερµανικής 
γιορτής µπίρας Oktoberfest δίνοντας 
ξεχωριστή γεύση στο φθινόπωρο του 
Elatos Resort & Health Club. Σε ένα 
µοναδικής οµορφιάς σκηνικό 
εκλεκτές µπίρες από ελληνικές 
µικροζυθοποιίες στα 1.300 µ. 
υψόµετρο γίνονται ένα µε γεύσεις 
από την τοπική και όχι µόνο κουζίνα. 
Η συνέχεια επιφυλάσσει θεατρική 
παράσταση µε την κλασική κωµωδία 
του Αλέκου Σακελλάριου «Υπάρχει 
και Φιλότιµο». Θα πραγµατοποιηθεί 
επίσης µια αναζωογονητική 
πεζοπορία στο Βουνό καθώς και 
πολλά άλλα δρώµενα. Για 
πληροφορίες: www.agronews.gr.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, δύο αρσε-
νικά και δέκα θηλυκά ,υγιή,γαλακτοπαραγωγά και 
ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας.Tηλ. 6972/867040.

Πωλούνται 18 µοσχίδες από 11 εως 7 µηνών 
από ταύρους αναπαραγωγής  της IDERLIM και 
SEFERLIM. Τηλ. 6976/141565.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνταν 10 µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής, φυ-
λής Xολστάιν υψηλής γενετικής βελτιώσεις σε άρι-
στη κατάστασης 10 έως 12 µηνών. Περιοχή Ηµα-
θία. Τηλ.6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής 8 έως 
16 µηνών. Περιοχή Ελασσόνα. Τηλ.6976/604538.

Πωλούνται 250 πρόβατα έγκυες σε καλή τιµή. Πε-
ριοχή Μακεδονία- Θεσσαλία. 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 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 Κιλκίς. 
Τηλ.6936/990400.

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

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. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ. 6944/340117.

Πωλούνται 600 γίδια τα 500 είναι έγκυα, 
φυλής Αλπίνες, Μούρθια, ∆αµασκού και 
αλλές. Περιοχή Συκιά Χαλκιδικής. Τηλ. 
6982/299117,6982/292107.

Πωλούνται πρόβαρα βελτιωµένα Γερµανι-
κά έγκυα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Λιβαδειά. 
Τηλ.6984/872749.

Πωλούνται γουρουνάκι από παραγωγή σε πολύ 
καλές τιµές. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
Τηλ.6986/824541.

Πωλείται κοπάδι 100 αγελάδων, ελευθέρας 
βοσκής, βιολογικής εκτροφής, πιστοποιηµένο, 
Simental & Limousine. Τα ζώα είναι Τ3 και Β4. 
Τηλ. 6940/840982. 

Πωλούνται 150 βελτιωµένα πρόβατα. Περιοχή, 
Μαραθώνας Αττικής. Τηλ. 6945/491140. 

Πωλούνται 60 αγελάδες ελευθέρας βοσκής µε τα 
δικαιώµατα. Τηλ. 6974/136751.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής σε πο-
λύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλές τιµές ηλικίας 
10- 14 µηνών. Περιοχή κεντρική Μακεδονία. Τηλ. 
6971/601623.

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από παρα-
γωγό, σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αρµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

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

Πωλούνται 40 γίδια και 150 πρόβατα που βρί-
σκονται στον 3ο µήνα εγκυµοσύνης. Περιοχή 
Γιαννιτσών, κος Γιώργος. Tηλ. 6945/871123 και 
2382/026090.

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 τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέ-
λι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγω-
νη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ 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 νόστι-
µα, 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 τριφυλλόσπορος ποικιλίας Υπάτης, κα-
θαρισµένος σε σακιά των 25 κιλών νέας εσοδεί-
ας. Περιοχή ∆οµοκός. Τηλ. 6977/799965.

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

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

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

Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποίηση ποι-
κιλίας για παραγωγή από 8 µέχρι 18 κιλά αιθέ-
ριων 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 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 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.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι µε πιστοποίηση 
και µε τιµολόγια. Περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ. 
6937/226036.

Πωλούνται τριφύλλια ποιότητος από παράγωγο 
µε µεταφορά από 100τµχ Θεσσαλονίκη κ όµοροι 
νοµοί. Πωλείται σπόρος κριθαριού Ζάνα και βρώ-
µη Κασσάνδρα. 6944/411107.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Υπάτης τριορισµένος 
σοδειάς 2019 σακιασµένος των 25κιλών. Τηλ. 
6976/516447. 

Πωλείται βίκος, µπιζέλη και φακή καθαρισµένη 
για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6932/372270. 

Πωλούνται καθαρισµένα R3 για σπορά κριθά-
ρι ∆ήµητρα, βρώµη Κασσάνδρα, µπιζέλι Όλυ-
µπος, λούπινο Multi Italia, λινάρι και κεχρί. Τηλ. 
6972/802670.

Πωλείται σανό από βρώµη, τριφύλλι και άχυ-
ρο σε µικρή τετράγωνη µπάλα. Περιοχή Αρµυ-
ρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται ζωοτροφές, τριφύλλι, βρώµη καρ-
πός, σανός βρώµης, άχυρα και χορτοτρίφυλλα 
ή ανταλλάσονται µε πρόβατα ή αγελάδες. Τηλ. 
6943/267411.

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.

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

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

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα 
3.000τ.µ. Περιοχή Ξανθη. Τηλ. 6983/717473.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπουκαλά-
κια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µε-
γάλα πλαστικά βαρέλια σε προσιτές τιµές. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3πλάτος 
Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από πάνελ δεκά-
ρι αχρησιµοποίητο µε τα σελοφάν του, ψυκτικό µη-
χάνηµα τριφασικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,  ανοι-
γόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περι-
οχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

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

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κωνστα-
ντινίδη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται τρακτέρ Steyr µοντέλο 1993, µε 
6.000 ώρες, µαζί µε τα παρελκόµενα του. 
Τηλ.6943/457861.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλήρες σύστη-
µα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύχια (Σό-
ρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 2.000€ συ-
ζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται ατµολέβητας 150 λίτρων, πετρέλαιο, 
σχεδόν καινούργιος. Τηλ.6947/509187.

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) γαλβάνι-
ζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και µπά-
ρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα 
γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κό-
ντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβά-
νιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος 
υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις 
περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις 
διαστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά κά-
λυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€. Περι-
οχή 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 τρα-
κτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας και πλατφόρµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκο-
µικό 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 κα-
µπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ international 744S για ανταλ-
λακτικά. 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 Μεσολόγγι. 
Τηλ.6937/226036.

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέσε-
ων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από χαρµα-
νιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτροφών µε 3 κυ-
λίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό τιµή 6.000€. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται τρακτέρ fiat 640 4X4. Περιοχή Χαλκι-
δική. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται ποµόνα ποτίσµατα 90µέτρων 4αρα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρόµενο. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κωνσταντινί-
δης τύπου ΗΥ255( υψηλής ισχύος) Με γρανάζι κι-
νήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζητήσιµη. Πε-
ριοχή Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται σήτες για 8 µ. καρότσα. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica τρί-
υνο 14άρι ψιλοστάβαρο. Περιοχή Νέα Μηχανιώνα. 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βαρέως τύπου 
(Σόρογκας) µε υδραυλική µετατόπιση δίσκων και 
ανύψωση τροχών. Τιµή 4.000€ συζητήσιµη. Πε-
ριοχή 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 αντιπρο-
σωπία µε όλα του τα service (στην αντιπροσωπία). 
Τιµή 28,000 συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπίνς (BINS) Πε-
ριοχή Βέροια. Τηλ. 6973/966777. 

Πωλείται άροτρο Τσάνιο 14άρι ψιλοστάβαρο µε 
καινούριες µύτες, φτερά και ρόδα. Τιµή 600€. Πε-
ριοχή 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. Τι-
µή 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. Τιµή 
2.500€. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6973/492214.

Πωλείται µια σιτοσπαρτική ΖΗΤΑ 16άρα.Τιµή 
300€. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6973/492214.

Τρακτέρ 110 άλογα σε πολύ καλή κατάσταση, τε-
τράυνο άροτρο Κlavan, δισκοσβάρνα του Ζορµπά 
υδραυλική 28άρα Ρίµπελ, λιπασµατοδιανοµέας, ρα-
ντιστικό 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 ένας σπερόµυλος και µια χαρµανιέρα. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6971/687985.

Πωλείται φρέζα βαρέως τύπου 70άρα, µάρ-
κα Κωνσταντινίδη σε πολύ καλή κατάσταση σε 
τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Νοµού Ηλείας. Τηλ. 
6972/892028.

Πωλείται ψυγείο- κρεοπωλείο 2x3x2,40 µε πά-
νελ κουµπωτό, πλήρες και µια κρεατοµηχανή ψυ-
χοµένη 4 ίππων. Περιοχή Μαντούνη Ευβοίας. Τηλ. 
6944/696387.

Πωλείται Jeep Patrol µε άδεια αγροτικού µηχα-
νήµατος. Τηλ. 6944/624443.

Πωλείται άροτρο τύπου Τsanio 14 ψιλοστάβαρο, 
µε ρόδα, καινούριες µύτες και φτερά.Τιµή 600€. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6977/051672.

Πωλείται πολύδισκο 32 δίσκων, 61 πόντους δί-
σκο, απόβαρο 2,5 τόνων τύπου ρεκόρ, ρίπερ Παρ-
δαλή τύπου τσίζελ µε 13 νύχια. Τηλ.6972/872921.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Pietro Moro 
(µπορεί να γίνει και 5υνο). Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα. Τηλ. 
6940/726405.

Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστιχο 2,20x5µ. 
και µε 1µ. προέκταση. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 
6973/7253885. 

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

Πωλούνται 100 πρόβατα Λακόν έγκυα 
και 100 αρνάδες επίσης έγκυες.  Περι-
οχή Αχαϊα. Τηλέφωνο 26930/72210



Τ
α τελευταία χρόνια, η έννοια του γεωργι-
κού συµβούλου στην Ελλάδα δυστυχώς έ-
χει ταυτιστεί µε τη σύνταξη φακέλων υπο-
ψηφιότητας για τη συµµετοχή των αγρο-

τών σε επιδοτούµενα προγράµµατα, µε αποτέλεσµα 
οι συµβουλευτικές υπηρεσίες του γεωτεχνικού να ε-
στιάζουν σχεδόν µονόπλευρα στη γραµµατειακή υ-
ποστήριξη των απαιτητικών σε γραφειοκρατικές δι-
αδικασίες  φακέλων, παρά στην «επιτόπου» υποστή-
ριξη εφαρµογής των τεχνικών απαιτήσεων των προ-
γραµµάτων στα οποία συµµετέχουν. Η περίπτωση των 
εµπόρων γεωργικών εφοδίων είναι ίσως η µοναδική 
µερίδα γεωτεχνικών η οποία βρίσκεται κοντά στο πε-
δίο εφαρµογής, εντούτοις οι συµβουλευτικές τους υ-
πηρεσίες έχουν περισσότερο εµπορική κατεύθυνση 
και όχι ρεαλιστική σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανά-
γκες του αγρότη.

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται µε την εφαρµογή 
του µέτρου 2, του ΠΑΑ 2014 – 2020, για το θεσµό του 
γεωργικού συµβούλου στη χώρα µας, είναι η ουσια-
στική επαναφορά του γεωτεχνικού στο πλευρό του 
Έλληνα αγρότη, ο οποίος θα πρέπει να είναι έτοιµος 
να προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέ-
µενης αξίας, πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων των 
κανονιστικών διατάξεων του προγράµµατος. Απώτε-
ρος στόχος του είναι η κάλυψη του ευρέος φάσµα-
τος των αναγκών του έλληνα αγρότη, µέσω της άµε-
σης ενηµέρωσης, κατάρτισης, µεταφοράς τεχνογνω-
σίας και τεχνικής υποστήριξής του σε θέµατα διοίκη-
σης, οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης της εκ-
µετάλλευσής του. 

Για την επίτευξη των παραπάνω και λαµβάνοντας 
υπόψη τις προσεγγίσεις των ευρωπαϊκών εταί-
ρων µας, ο γεωργικός σύµβουλος θα πρέπει:

 Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό και 
λογισµικό πρόγραµµα διαχείρισης των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων ώστε να 
υποστηρίξει τις υπηρεσίες που προ-
τίθεται να προσφέρει. 

 Να συνεργάζεται άρτια µε άλ-
λους επιστήµονες (οικονοµολό-
γους, µηχανικούς, περιβαλλοντο-
λόγους) ικανούς να αντιµετωπί-
σουν τις οικονοµικές, αδειοδοτι-
κές, τεχνικές, διαχειριστικές, υγειο-
νοµικές και λοιπές υποχρεώσεις που 
καλείται να διεκπεραιώσει ο έλληνας α-

γρότης, κατά τη διαχείριση των γραφειοκρατικών δι-
αδικασιών, προκειµένου ο τελευταίος να συµµετέχει 
σε επιδοτούµενα προγράµµατα. 

 Να βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε τα τεκταινόµε-
να στο πεδίο της γεωργικής έρευνας και να λειτουρ-
γεί ως ενδιάµεσος φορέας µεταξύ των ερευνητικών ι-
δρυµάτων (πανεπιστηµίων, ινστιτούτων ερευνών και 
γεωργικής εκπαίδευσης κ.λπ.) και του αγρότη, για τη 
µετάδοση των νέων τεχνολογιών και µεθόδων που α-
ναδύονται από το χώρο της έρευνας και µπορούν να 
εφαρµοστούν στην πράξη.  

 Να υποστηρίζει την προσπάθεια πρωτοπόρων α-
γροτών στη δηµιουργία πρότυπων αγροκτηµάτων και 
την υιοθέτηση καινοτόµων και επιδεικτικών πρακτι-
κών, που θα αποτελέσουν ικανά παραδείγµατα για 
τους υπόλοιπους αγρότες. 

 Να προωθεί τη  συµµετοχή του αγρότη σε πιλοτι-
κά προγράµµατα και να ηγείται της δηµιουργίας σύγ-
χρονων οµάδων παραγωγών, µε βασικούς στόχους 
τη διασφάλιση της ποιότητας στα παραγόµενα προϊ-
όντα και την αύξησης της διαπραγµατευτικής δύνα-
µης των παραγωγών.

 Να ενηµερώνει και να επιβλέπει τον αγρότη, σχετι-
κά µε την τήρηση του εθνικού και κοινοτικού νοµοθετι-
κού πλαισίου παράλληλα µε τον κανονισµό της πολλα-
πλής συµµόρφωσης, που επιβάλλει την προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και την 
ποιότητα και ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων.

 Να µεταφέρει στον αγρότη τεχνογνωσία µέσω της 
συνεχούς κατάρτισής του (συµβουλευτικά, µε συµµε-
τοχή σε σεµινάρια, ηµερίδες, κ.λπ.) σε  θέµατα που τον 
αφορούν (συστήµατα ποιότητας στη γεωργία, καινο-
τόµες, τεχνικές, νέος εξοπλισµός, κ.λπ.).  

 Να παγιώσει τη µεταξύ τους σχέση εµπιστοσύνης, ό-
ντας παρών στην επίβλεψη της εκµετάλλευσής του και 

στη διαχείριση των καθηµερινών προβληµάτων 
που αντιµετωπίζει ο αγρότης κατά την πα-

ραγωγική διαδικασία, µέσω έκδοσης ο-
δηγιών εργασίας, εγχειριδίων διαχεί-
ρισης καλλιεργειών, κ.λπ.

 Να είναι ικανός να συµβουλεύ-
σει και να κατευθύνει σωστά τον α-
γρότη, εκτός των τεχνικών, σε επεν-
δυτικά - οικονοµικά (γη, εγκαταστά-
σεις, εξοπλισµός, εργαζόµενο προ-

σωπικό),  λογιστικά, περιβαλλοντι-
κά, νοµικά, εκπαιδευτικά και κοινω-

νικά θέµατα.

Παράλληλα, η πολιτεία – το Επιτελικό Κράτος 
– καλό θα ήταν να οργανώσει τοπικά κέντρα 
γεωργικών συµβουλών, τα οποία θα έχουν ως 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών, την α-
νάληψη πρωτοβουλιών, την πραγµατοποίηση δραστη-
ριοτήτων που αφορούν τη γεωργική ανάπτυξη και κυ-
ρίως την καθοδήγηση, κατάρτιση και συντονισµό των 
γεωργικών συµβούλων ανά περιοχή δράσης. 

Η υποστήριξη ενός τέτοιου δικτύου παροχής συµ-
βουλών πρέπει  να ξεκινήσει µε την ανάπτυξη ενός 
λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων, που θα χρησιµοποιείται τόσο από τους 
αγρότες, µέσω των προσωπικών τους Η/Υ, όσο και α-
πό τους γεωργικούς συµβούλους, µέσω φορητών ή 
σταθερών Η/Υ, από τα τοπικά κέντρα γεωργικών συµ-
βούλων. Το παραπάνω πακέτο λογισµικού θα πρέπει 
να υποστηρίζεται από βάσεις δεδοµένων και στοιχεί-
ων της Ελληνικής Γεωργίας που θα δίνουν τη δυνα-
τότητα στους ειδικούς συµβούλους να παρέχουν, µέ-
σα από τους φορητούς Η/Υ τους, αξιόλογα στοιχεία 
για διαφορετικά θέµατα, όπως για παράδειγµα η ορ-
θολογική χρήση λιπασµάτων, η βέλτιστη αποτελεσµα-
τικότητα των εφαρµογών φυτοπροστασίας µε την ελά-
χιστη επιβάρυνση για το περιβάλλον, η κοστολόγηση 
γεωργικών εφοδίων κ.ά.

Ο πρόσφατος νόµος 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 

της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης» αποτελεί θεµέλιο 
λίθο για συνέργειες µεταξύ των υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στην κατεύθυνση όσων αναφέρθηκαν.

Πολλά απ’ όσα συντελούνται στα χρόνια της κρί-
σης είναι «το αυτονόητο» αποτέλεσµα δικών µας επι-
λογών. Αφήσαµε µεγάλο χρόνο να κυλήσει χωρίς να 
ασχοληθούµε µε κανένα αυτονόητο. Ας µην αφήσου-
µε ΚΑΙ αυτή την ευκαιρία να χαθεί.

Πάνω απ’ όλα οι σύμβουλοι 
των αγροτών πρέπει να είναι εκεί

* O ∆ηµήτρης Γκοµόζιας είναι στέλεχος στην Επιτελική 

∆οµή ΕΣΠΑ, τοµέα Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονο-

µίας του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσε-

ων και είχε διατελέσει Προϊστάµενος του Γραφείου Γεωρ-

γικών Συµβούλων του AGROCERT-Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κατά 

την πρώτη εγκαθίδρυση στην Ελλάδα του Συστήµατος 

Παροχής Γεωργικών Συµβουλών το 2008.

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΘ. ΓΚΟΜΟΖΙΑ* ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΘ. ΓΚΟΜΟΖΙΑ*
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Υπάρχει ζωή
στη Ferrari
Για το 4 στα 4 στη Ρωσία πάει η Σκουντερία 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από το πουθενά η Ferrari στα γκραν 
πρι µετά το καλοκαιρινό διάλειµ-
µα, έχει δώσει φρέσκια πνοή στο 
φετινό πρωτάθληµα της Formula 1 
που ετοιµάζεται για την πίστα της 
Ρωσίας στις 29 Σεπτεµβρίου. Λε-
κλέρκ και Φέτελ καταλαµβάνουν τις 
πρώτες θέσεις στο πόντιουµ στους 
τρεις τελευταίους αγώνες µε απο-
τέλεσµα, όπως λένε οι αναλυτές, 
να «έχουµε και πάλι αγώνα». Βέ-
βαια, για να καλυφθούν οι 96 πό-
ντοι διαφοράς από τον πρώτο Χά-
µιλτον πρέπει να γίνει κάποιο µι-
κρό θαύµα, ωστόσο είναι γεγονός 
ότι η Σκουντερία επέστρεψε. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, την ερ-
χόµενη βδοµάδα ξεκινάει η δεύ-
τερη αγωνιστική στα πλαίσια των 
οµίλων του Τσάµπιονς Λιγκ. Την 
Τρίτη 1η Οκτωβρίου, ο Ολυµπια-
κός θα βρίσκεται στη Σερβία για 
το κρίσιµο εκτός έδρας µατς µε 
τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στον ί-
διο όµιλο η Τότεναµ θα αντιµε-
τωπίσει την Μπάγερν. Την επό-
µενη µέρα, ένα από τα λίγα µατς 
που µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ντέρµπι, θα είναι αυτό της Μπαρ-
τσελόνα µε την Ίντερ. 

Εν τω µεταξύ, αυτό το σαββατο-
κύριακο γίνονται και τα πρώτα τζά-
µπολ στο ελληνικό πρωτάθληµα 
µπάσκετ, µε το µατς Παναθηναϊκός 
- ΑΕΚ να είναι αυτό που ξεχωρίζει.  

Ο Λιονέλ Μέσι πήρε το βραβείο της FIFA για τον 
καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2019, νικώντας στη 
σχετική ψηφοφορία τους Βιρτζίλ Φαν Ντάικ και 
Κριστιάνο Ρονάλντo. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι 
40 υποψήφιοι για το «Golden Boy 2019», το οποίο 
απονέµει η ιταλική εφηµερίδα «Tuttosport». Ως 
φαβορί προβάλλει ο Ζοάο Φέλιξ της Ατλέτικο.

Το βραβείο της FIFA
φέτος στον Μέσι  

Τένις (WTA Wuhan Open)

Τελικός 11.30 COSMOTE SPORT 7

Formula 1 (Ρωσία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.00 ΕΡΤ Sports HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΛ 17.15 Novasports 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Λαµία 19.30 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Ρωσία)

Αγώνας 13.50 ΕΡΤ Sports HD

Χάντµπολ (Προκριµατικά Euro)

Ελλάδα – Ολλανδία 16.30 ΕΡΤ 2

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 17.45 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου

Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Έρχονται  
τα πρώτα σύννεφα 
στις σχέσεις του 
Μαξίμου με τη Βάθη 

Συσπείρωση    
φέρνουν στους 
αγρότες οι μικρές 
νίκες στις αγορές 

Αναστάτωση  
στον ΕΛΓΟ με τα 
νέα εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

Αυτοπροτάθηκε ο Βενγκέρ
Ο Αρσέν Βενγκέρ σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στο «Fox Sports 
Asia», χαρακτήρισε την 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως 
ονειρεµένη δουλειά, κλείνοντας 
ξεκάθαρα το µάτι στους 
«Κόκκινους ∆ιαβόλους» που 
φέτος παραπαίουν. Και όπως, 
εκτίµησε, µε τέσσερις παίκτες 
µπορεί να διεκδικήσει και το 
πρωτάθληµα, σύµφωνα µε 
τον Αλσατό προπονητή. 

Με 16 αθλητές στο Κατάρ 
Στη Ντόχα του Κατάρ βρίσκονται 
16 αθλητές και αθλήτριες της 
εθνικής µας οµάδας, που 
συµµετέχουν στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα Στίβου (27/9 έως 
6/10). Η ελληνική αποστολή θα 
συµµετάσχει στα 110 µέτρα µε 
εµπόδια, επί κοντώ, µήκος, 
σφυροβολία, 50 χιλιόµετρα βάδην, 
200 µέτρα, 400 µέτρα, επί κοντώ, 
δισκοβολία, σφυροβολία κ.α.. .

Ανεβαίνει η ΑΕΛ
Για το µεγάλο παιχνίδι στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» ετοιµάζεται 
η ΑΕΛ, απέναντι στον Άρη. Στο 
σαββατιάτικο µατς, ο προπονητής 
των Θεσσαλών, Μιχάλης 
Γρηγορίου δεν θα έχει στη 
διάθεσή του, τους τραυµατίες, 
Νίκολα Ζίζιτς, (υπέστη στην 
προπόνηση διάταση έσω πλαγίου 
στο γόνατο), Μίλος Φιλίποβιτς, 
(έχει υποστεί θλάση) και τον 
Ζαν Λουκ Ασούµπρε. Αντίθετα, 
επιστρέφει στους αγώνες, 
ο Στέφαν Ζίβκοβιτς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Κεντρική δοκιµή: 

Zetor Crystal 170 HDΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Νωρίτερα µέσα στο έτος η Zetor αποκάλυψε τη νέα γενιά τρακτέρ Crystal και 
εµείς βάζουµε στο δυναµόµετρο τη «ναυαρχίδα» της Σειράς το µοντέλο 170 HD

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA
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Με ανοδικούς ρυθµούς εξελίσσεται η 
τιµή του ξερού κρεµµυδιού που εµπο-
ρεύονται οι παραγωγοί από τα ψυγεία, 
στα οποία είναι αποθηκευµένο το ε-
ναποµείναν προϊόν από τη συγκοµιδή 
του καλοκαιριού. Στα 55 λεπτά το κιλό 
πωλείται στις 24 Σεπτεµβρίου, από τα 
48 λεπτά που ήταν η τιµή του στα µέσα 
του µήνα, σύµφωνα µε τον παραγω-
γό Αναστάσιο Ιωάννου από τη Θήβα. 

Σηµειωτέον ότι σε λίγο καιρό αναµέ-
νεται να ξεκινήσουν οι εισαγωγές κρεµ-

µυδιού από Αυστρία και Πολωνία, αλ-
λά και άλλες χώρες, πιέζοντας την τι-
µή, αλλά ακολουθώντας τον κύκλο που 
συµπληρώνει κάθε χρονιά η αγορά, ό-
πως δήλωσε στην Agrenda ο Ευάγγε-
λος Λιακόπουλος, υπεύθυνος γεωπό-
νος του lf.gr. Η µικρή ποσότητα της πα-
ραγωγής ενίσχυσε πολύ το κρεµµύδι 
που έµεινε φέτος, αφού σύµφωνα µε 
τον Ε. Λιακόπουλο οι ζηµιές στη Θήβα 
και τις γύρω περιοχές από χαλάζι και 
βροχές ξεπέρασαν το 50% της σοδειάς.

Καυτά κρεµµύδια κι από ψυγείο
 Τα µικρά αποθέµατα λόγω µειωµένης παραγωγής οδηγούν την τιµή ψηλά 
 Στα 55 λεπτά έχει πάει το ξερό κρεµµύδι, από 48 λεπτά στα µέσα του µήνα 

Α1 |  19

Ο
ι τιµές εξαγωγής για το σκληρό σι-
τάρι στην ελληνική αγορά επέστρε-
ψαν στα 235 µε 240 ευρώ ο τόνος 
FOB για τις µέτριες ποιότητες. ∆εν 

έχουµε κάποια αντίστοιχη ένδειξη για τα ποι-
οτικά σιτάρια, καθώς η εξαγωγή δεν τα ζητά-
ει. Την 1η Οκτωβρίου είναι ένας κρατικός δι-
αγωνισµός της Τουρκίας για αγορά 25.000 
τόνων υψηλής ποιότητας, ο οποίος ενδέχεται 
να καλυφθεί από Καναδά ή ΗΠΑ, αλλά θα εί-
ναι και µια καλή ένδειξη για το που βρίσκο-
νται τα ποιοτικά σιτάρια στη διεθνή αγορά. Ω-
στόσο, το να καλυφθούν µε ελληνικό σιτάρι 
φαίνεται δύσκολο διότι ζητούν 13% πρωτεΐ-
νη και φέτος δεν την πιάνουµε τόσο εύκολα.

 

 Χρηµατιστηριακά το βαµβάκι κρατά τα 
60 σεντς, παρά το ισχυρό δολάριο κι αυτό εί-
ναι θετικό, αν και στη φυσική αγορά όλα κι-
νούνται µε πολύ αργούς ρυθµούς, καθώς γί-
νονται δουλειές σε µικρές ποσότητες, καλύ-
πτοντας άµεσες ανάγκες κλωστηρίων. Στην 
ελληνική αγορά δεν υπάρχει κινητικότητα, 
καθώς τα 5 σεντς πριµ δεν πληρώνονται από 
τους παραδοσιακούς µας αγοραστές. Οι εµπο-
ρικοί οίκοι αλλά και κλωστές φοβούνται ότι 
µπορεί να µπούµε σε µια εποχή (όπως πέρυ-
σι) πίεσης της βάσης, αφού πολλά εκκοκκι-
στήρια θα χρειαστούν να πουλήσουν άµεσα. 

 
 Σε ανοδική πορεία βρίσκεται πάλι η τι-

µή της ντοµάτας, µε τους παραγωγούς από 
30 λεπτά το κιλό που πωλούσαν πριν µια ε-
βδοµάδα, να δίνουν πλέον το προϊόν τους 
περί τα 70 λεπτά ή και παραπάνω. Αυτή η ε-
ξέλιξη προκύπτει λόγω του ότι τελείωσε η υ-
παίθρια παραγωγή, ενώ αναµένεται τις επό-
µενες εβδοµάδες η είσοδος της θερµοκηπι-
ακής ντοµάτας στην αγορά.

Ξανά το σκληρό 
στα 240 ευρώ

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

27/08 03/09 10/09 17/09 24/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

321,01
318,85

313,86

307,83

312,97

Εισαγωγές
Εισαγωγές από Αυστρία και 

Πολωνία αναµένεται να πιέσουν 
την τιµή παραγωγού, όπως είθι-
σται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο

Σήψη
Φέτος δεν υπήρξαν προβλήµατα 

από µαύρη σήψη, κάτι που δείχνει 
πως µάλλον ο θρίπας ευθυνόταν 

για τις ζηµιές τα προηγούµενα έτη

Παραγωγή
Πάνω από το 50% έφτασε η 

µείωση του όγκου παραγωγής 
στη Θήβα και τις γύρω περιοχές 

λόγω χαλαζιού και βροχών

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

22/08 05/09 19/09 26/0912/0929/08

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

217

180

209,5

60,00

312,20

856,60

18,52

62,60

104,65

82,55

215

180

209,5

58,73

304,90

857,40

17,61

64,45

105,95

79,31

213

177

209,5

58,21

300,60

853,00

17,85

66,75

98,52

76,29

213

177

209,5

62,02

310,50

868,60

18,20

63,17

98,40

76,08

212

174

209,5

60,50

323,70

893,40

18,25

61,45

99,80

76,19

212

174

209,5

60,50

2,17

323,70

893,40

61,45

99,80

76,19

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,19 2,24 2,21
2,17

2,212,22

236
238

240 240
243

240

Τιμή παραγωγού 
στο ξερό κρεμμύδι
(Λεπτά / κιλό)

Καλοκαίρι 2018 25 

Μέσα Σεπτεµβρίου 2019 48 

Τέλη Σεπτεµβρίου 2019 55 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Καλοκαίρι 2018 25 Καλοκαίρι 2018 25 

Μέσα Σεπτεµβρίου 2019 48 
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Ισχυρή στήριξη στα 60 σεντς ανά λίµπρα στο χρηµατιστήριο  
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,17

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ

Παρά την άνοδο του δολαρίου, το 
οποίο πιέζει συνήθως τα εµπορεύµατα, 
το βαµβάκι κατάφερε να κρατήσει το 
βασικό σηµείο στήριξης των 60 σεντς.

Η εξαγωγή για το ελληνικό σκληρό 
έχει επιστρέψει στα 235-240 ευρώ 
ο τόνος FOB για τα µέτρια σιτάρια, 
µε αγοραστές Ιταλούς εµπόρους.

Συνεχίζεται η κάθοδος στην τιµή του 
καλαµποκιού στην Ευρώπη, που έχει 
απολέσει από την προηγούµενη 
εβδοµάδα επιπλέον 1 ευρώ ανά τόνο. 

Αµετάβλητη για ακόµα µια 
εβδοµάδα η τιµή στο κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης. 

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

Με µια µικρή βοήθεια από το χρηµατι-
στήριο και από το πριµ επί των τιµών, 
σε συνάρτηση µε τη βελτιωµένη α-
πό την αντίστοιχη περσινή ισοτιµία 
ευρώ-δολαρίου, τις τελευταίες ηµέ-
ρες η τιµή στο βαµβάκι δείχνει να 
κινείται δειλά µεν ανοδικά δε. Με 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ’19 στα 
60,45 σεντς ανά λίµπρα την Πέµπτη 
26 Σεπτεµβρίου, η τιµή του εκκοκκι-
σµένου κυµαίνεται στα 1,22 ευρώ το 
κιλό, που αντιστοιχεί σε 41 περίπου 
λεπτά για το σύσπορο. Εν τω µεταξύ, 
κάποιοι εκκοκκιστές στον θεσσαλι-
κό κάµπο (Μίχας, Καράµπελας κ.α.) 
ανακοίνωσαν ότι παραλαµβάνουν 
σύσπορο από τους παραγωγούς µε 
τιµή στα 45 λεπτά το κιλό από το χω-
ράφι, ενώ Μάρκου και Καραγιώργος 
δίνουν 42 λεπτά παραδοτέο στην πόρ-
τα του εκκοκκιστηρίου. Σηµειωτέον 
ότι όσοι παραγωγοί έχουν υπογρά-
ψει συµβάσεις µε εκκοκκιστήρια για 

πιστοποιηµένο σπόρο λαµβάνουν 
και κάτι επιπλέον.

Όσον αφορά τώρα τα «ανοιχτά» 
συµβόλαια, οι τελευταίες πληροφο-
ρίες αναφέρουν τιµή στα 38 λεπτά 
στο χέρι (σε κάποιες περιπτώσεις 
στην Καρδίτσα ακούγονται και τα 
39 λεπτά), µε ηµεροµηνία εξόφλη-
σης την τελευταία ηµέρα του έτους, 
ανάλογα βέβαια και µε τις τότε χρη-
µατιστηριακές τιµές. 

Από τη µία πλευρά τα πρώτα µη-
νύµατα από την αγορά δείχνουν να 
διατηρείται αυτή η θετική τάση, ενώ 
από την άλλη ένα µικρό πρόβληµα 
σηµειώθηκε µε τις πρόσφατες βρο-
χοπτώσεις, οι οποίες αύξησαν την υ-
γρασία. Ωστόσο, πιο ξεκάθαρη εικόνα 
θα έχουµε από την επόµενη εβδοµά-
δα, οπότε και θα αρχίσουν να µαζεύ-
ονται και τα µεταβροχικά βαµβάκια.

Εν τω µεταξύ, πιο πρώιµη και από 
πέρυσι είναι φέτος η παραγωγή βάµ-
βακος στη Ροδόπη και τον Έβρο, µε 
τον όγκο της σοδειάς να αναµένεται 
µειωµένος λόγω της µεγάλης κατα-

στροφής που προκάλεσε η χαλαζό-
πτωση της 10ης Ιουλίου, σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο των Θρακικών εκ-
κοκκιστηρίων Σταµάτη Κουρούδη.

Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί για 
τη φετινή σεζόν είναι ένα ακόµα ε-
µπόδιο που αφορά τις τιµές του βαµ-
βακόσπορου. Το ξεκίνηµα φαίνε-
ται να είναι χαµηλό στο 16-17 λε-
πτά το κιλό, όταν τις προηγούµενες 
χρονιές η αρχή γινόταν στα επίπεδα 
των 19 µε 20 λεπτών. Βέβαια, όπως 
αναφέρουν οι αναλυτές, οι εξελίξεις 
στο βαµβάκι παρουσιάζουν µεταβο-
λές από βδοµάδα σε βδοµάδα, αν ό-
χι από µέρα σε µέρα, καθώς η αγο-
ρά αλλάζει δεδοµένα πολύ εύκολα.

Βαµβάκι µε 45 λεπτά παραλαµβάνει ο Μίχας
Στην ίδια τιµή φορτώνει από το χωράφι και ο Καράµπελας, αντίσταση µε 42 παραδοτέο ο Μάρκου

Ισχυρή η ζήτηση για ελληνικό βαµβάκι από µεγάλες αγορές, µικρή βοήθεια από τα χρηµατιστήρια  Τα θεµελιώδη της αγοράς 
βαµβακιού µπορεί να µην είναι 
τελικά τόσο αρνητικά για τις 
τιµές όπως περιγράφεται το 
τελευταίο διάστηµα, γράφουν 
οι αναλυτές του agrimoney, 
στηρίζοντας την τοποθέτησή 
τους στο γεγονός ότι η Κίνα 
συνεχίζει να εξαντλεί τα 
αποθέµατά της και αυτή την 
εµπορική σεζόν. Ειδικότερα, η 
Κίνα αποφάσισε να επεκτείνει 
το πρόγραµµα δηµοπρασιών 
βάµβακος από τα κρατικά της 
αποθέµατα, προσθέτοντας –
λόγω της εξάντλησής τους- 
περισσότερο «χρώµα» στην 
παγκόσµια εικόνα, γεγονός που 
υπογραµµίζουν και οι 
«αρκούδες» της αγοράς. 
Την ίδια στιγµή τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου κέρδισαν 0,6% τις 
προηγούµενες µέρες, καθώς τα 
θετικά σχόλια από την 
Ουάσιγκτον κατάφεραν πάλι να 
δηµιουργήσουν ευφορία στην 
αγορά βασικών αγροτικών 
προϊόντων ενόψει και των 
εµπορικών συνοµιλιών ΗΠΑ 
και Κίνας τον επόµενο µήνα. 

ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Παρά την άνοδο του δολαρίου, το οποίο πιέζει 
συνήθως τα εµπορεύµατα, το βαµβάκι κατάφερε να 
κρατήσει το βασικό σηµείο στήριξης των 60 σεντς 
ανά λίµπρα. Η ένταση µεταξύ Κίνας-ΗΠΑ συνεχίζεται, 
µε αφορµή την εµπορική διαµάχη, διατηρώντας την 
αδυναµία στη φυσική αγορά, καθώς οι Κινέζοι 
εξακολουθούν να µην αγοράζουν, ενώ στις υπόλοιπες 
χώρες τα κλωστήρια αγοράζουν, αλλά καλύπτοντας 
µόνο τις άµεσες ανάγκες τους. Παράλληλα, οι 
σοδειές στο βόρειο ηµισφαίριο δείχνουν 
υποσχόµενες και πλησιάζουν προς τη συγκοµιδή 
υπό νορµάλ προς καλές καιρικές συνθήκες. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι προσφορές στα ανοιχτά συµβόλαια για 5 σεντς 
πάνω από τις αντίστοιχες χρηµατιστηριακές δεν 
βρίσκουν αγοραστή. Οι εµπορικοί οίκοι ζητούν 
περίπου 1 σεντ χαµηλότερα και για την ώρα, αν και 
φαίνεται µικρή η διαφορά, δεν σηµειώνονται νέες 
πωλήσεις. Υπάρχει ένας φόβος στους αγοραστές µην 
επαναληφθεί όπως και πέρυσι η µείωση της βάσης 
(πριµ επί του χρηµατιστηρίου) την περίοδο Οκτωβρίου 
- Νοεµβρίου. Παραδοσιακά σε αυτούς τους µήνες 
υπάρχει µια πίεση στα εκκοκκιστήρια για γρήγορες 
φορτώσεις και πληρωµές, οι οποίες αν δεν υπάρχει 
η ανάλογη ζήτηση µπορεί να έχει επίπτωση στις τιµές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Πιο πρώιµη από πέρυσι η παραγωγή 
βάµβακος στη Ροδόπη και τον Έβρο.

ΛΙΓΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Οι δουλειές στη φυσική 

αγορά αφορούν µικρές 

ποσότητες που καλύπτουν 

κυρίως άµεσες ανάγκες 

των κλωστηρίων

Συνεδρίαση 25/09/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 60,45 +0,05

Μάρτιος '20 61,17 -0,02

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
24/09

∆ευτέρα
23/09

Πέµπτη
19/09

Τετάρτη
25/09

Παρασκευή
20/09

61

60.8

60.6

60.4

60.2

60

59.8

09/19/2019 60.3
09/20/2019 60.52
09/23/2019 60.91
09/24/2019 60.4
09/25/2019 60.45
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Με ικανοποιητική τιµή ξεκίνησαν τα πρώιµα ρόδια ΑΚΟ, στα περσινά επίπεδα η τιµή µε σταθερή παραγωγή και καλύτερη ποιότητα το ρόδι Ερµιόνης. Στην πιο όψιµη 
ποικιλία Wonderful αναµένεται πανελλαδικώς είσοδος πολλών στρεµµάτων σε παραγωγή, µε την κατά τόπους ακαρπία όµως να φρενάρει την αύξηση σε ποσότητες.  

Οι µικροί παραγωγοί που δεν µπορούν να καταστούν 
ανταγωνιστικοί ξερίζωσαν ήδη τις ροδιές στην περιο-
χή, δηλώνει στην Agrenda o Παναγιώτης Αθανασιά-
δης, διευθυντής του ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου ∆ράµας. 
«Το ρόδι στην ουσία αποτελεί µια προσπάθεια αναδι-
άρθρωσης των δενδρωδών καλλιεργειών», επισηµαί-
νει ο ίδιος και µια τέτοια κίνηση θέλει υποµονή, επιµο-
νή και το κυριότερο κεντρικό, εθνικό στρατηγικό σχέ-
διο. Η φιλοσοφία του να πάρουµε ό,τι µπορούµε σή-
µερα δεν έχει εφαρµογή στην καλλιέργεια ροδιού, κα-
θώς δεν υπάρχουν επιδοτήσεις ούτε καν στο βιολογι-

κό ρόδι, µε τις επιδοτήσεις στη βιολογική δενδροκαλ-
λιέργεια να µένουν παγωµένες. «∆εν έχουµε εξαγωγι-
κό marketing» τονίζει ο Π. Αθανασιάδης. Υποβαθµίστη-
κε από τους ίδιους τους παραγωγούς το ρόδι, καθώς ε-
φεύρεση αποτελεί ο διαχωρισµός σε κατηγορίες Α και 
Β, µόνο και µόνο για είσοδο σε αγορές της Ανατολής. 

«Μόνο µέσα από τα συνεταιριστικά σχήµατα µπο-
ρείς να έχεις ποσότητα προς πώληση», σηµειώνει, αλ-
λιώς και η ποιότητα δεν έχει νόηµα, καθώς δεν µπο-
ρείς να µπεις σε αγορές µε λίγα κιλά. Οι µικρές ποσό-
τητες σε λαϊκές και τα µαύρα από το χωράφι δεν µπο-
ρούν να πάνε µπροστά το ρόδι στη χώρα. Χρειάζονται 
κίνητρα από την κεντρική εξουσία, µικρότερη φορο-
λογία στους συνεταιρισµούς και κατεύθυνση της πα-
ραγωγής σε συγκεκριµένο δρόµο.     

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η στα πρώιµα 
ρόδια της επαρχίας Ερµιονίδος, ό-
που καλλιεργείται η γλυκιά ποικιλία 
«Ερµιόνη», µε την παραγωγή στην 
περιοχή να αναµένεται ποιοτικότε-
ρη από την προηγούµενη χρονιά και 
την ποσότητα περίπου στα ίδια επί-
πεδα, σύµφωνα µε τον παραγωγό 
∆ηµήτρη Κόντο. Από 50 έως 70 λε-

πτά κυµαίνεται προς το παρόν η τι-
µή στο χωράφι, ανάλογα µε την πο-
σότητα που πουλάει ο παραγωγός 
και την κατάσταση των καρπών. Ό-
πως δήλωσε ο ίδιος στην Agrenda, 
φέτος δεν υπήρχαν φαινόµενα ό-
πως η περυσινή κακοκαιρία «Ζορ-
µπάς» και επετεύχθησαν πιο εύκο-
λα τα ποιοτικά στάνταρντς.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ αναµένεται, 
σύµφωνα µε τον ∆. Κόντο στην 
Ηλεία και τη Λακωνία που καλ-
λιεργούν την ποικιλία ΑΚΟ, µια 
επίσης πρώιµη ποικιλία αλλά µε 
πιο σκληρό κουκούτσι, η οποία 
έχει ήδη αρχίσει σε πολλές περι-
οχές της Ελλάδος να συλλέγεται 

και πωλείται γύρω στα 80 λεπτά, 
όπως δήλωσε στην Agrenda o Στέ-
φανος Κασίδης από την εταιρεία 
Ρόδι Ελλάς. Όπως αναφέρει ο ί-
διος, σε όλη τη χώρα συλλέγονται 
προς το παρόν τα ρόδια ΑΚΟ, 116 
και 117, µε τιµή παραγωγού ίδια 
µε πέρυσι στα 80 λεπτά.

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ που αποτελεί τη βα-
σική ανταγωνίστρια χώρα της Ελ-
λάδος στην παραγωγή ροδιού, ρα-
ντίζουν µε φυτοπροστατευτικά, ε-
νώ στην Ελλάδα όχι, καθώς δεν υ-
πάρχουν εγκεκριµένα σκευάσµα-
τα για την καλλιέργεια, τονίζει ο Σ. 

Κασίδης. Παρ’ όλα αυτά, 1 φορτίο 
στα 10 τουρκικά ελέγχονται για υ-
πολλείµατα φαρµάκων κατά την 
είσοδό τους στην Ελλάδα, την ώρα 
που τα ελληνικά φορτία που απο-
στέλλονται στην Ευρώπη περνούν 
3 ελέγχους το καθένα.  

ΑΠΟ 1.200 µέχρι 1.500 τόνοι πα-
ράγονται στην επαρχεία και φτά-
νουν τους 2.000 τόνους µαζί µε 
κάποιες άλλες περιοχές της Αργο-
λίδας, στις οποίες καλλιεργείται η 
ίδια ποικιλία. Η ποικιλία «Ερµιό-
νη», έχει γλυκιά γεύση αλλά και 
µαλακό κουκούτσι, κάνοντάς την 
επιθυµητή για κατανάλωση ως 

βρώσιµο ρόδι, αλλά και για την 
παρασκευή χυµού, όπου και κα-
τευθύνεται το µεγαλύτερο µέρος 
της παραγωγής της περιοχής, µέ-
σω των δύο µεταποιητικών µονά-
δων που προµηθεύουν µε καθα-
ρισµένο ρόδι και χυµό αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ, όπως οι Σκλαβε-
νίτης και Βασιλόπουλος. 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ εν τω µεταξύ τις επό-
µενες εβδοµάδες η έναρξη συγκο-
µιδής της ποικιλίας Wonderful, 
που αποτελεί και τον κύριο όγκο 
παραγωγής της χώρας µας και πέ-
ρυσι πωλούνταν στα 40-45 λεπτά 
το κιλό, υπό πίεση από τις τουρκι-
κές εισαγωγές που έφταναν στο 

λιµάνι της Καβάλας µε τιµή στα 
45 λεπτά συσκευασµένα σε χαρτο-
κιβώτιο. Ο κ. Κασίδης εκτιµά πως 
η φετινή παραγωγή θα κυµανθεί 
πάνω κάτω στις ίδιες ποσότητες 
µε πέρυσι, αλλά εκφράζει τις α-
νησυχίες του για το πόσο προϊ-
όν θα εισαχθεί και σε ποια τιµή.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ στα ρόδια 
Wonderful που διαχειρίζεται ο συ-
νεταιρισµός περιµένει ο διευθυ-
ντής του ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασί-
ου ∆ράµας Παναγιώτης Αθανα-
σιάδης, που όµως θα προέρχεται 
κυρίως από τις νέες καλλιέργειες 

που µπαίνουν φέτος σε παραγω-
γή. Όπως δήλωσε στην Agrenda, 
σε κάποιες περιπτώσεις παρουσι-
άστηκε το φαινόµενο της ακαρπί-
ας, καθώς είχε επιλεγεί λάθος το-
ποθεσία εγκατάστασης ή επικρά-
τησαν αντίξοα καιρικά φαινόµενα. 

Θέλει πολλά κιλά για να σταθεί 
στις ξένες αγορές το ελληνικό ρόδι
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Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Καλή αρχή σε ΑΚΟ και Ερµιόνης, φόβοι για Wonderful 
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Πρόθυµο να κρατήσει τη ζώνη  
των 860 µονάδων το ΧΑ
Το ΧΑ δείχνει πρόθυµο να κρατήσει τη ζώνη 
των 860 µονάδων ως το τέλος του µήνα, αλλά 
δεν αναλαµβάνει µεγάλο ρίσκο. Και αυτό επειδή 
αρκετές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο µπορεί να 
επηρεάσουν την ευάλωτη οικονοµία της. Ένα 
τέτοιο ηχηρό παράδειγµα ήταν φυσικά και η 
πτώχευση της Thomas Cook, καθώς, µετά από 
αρκετές ηµέρες εικασιών, η Moody’s έδωσε µια 
τάξη µεγέθους σχετικά µε την έκθεση του 
τραπεζικού κλάδου στις εµπλεκόµενες µε τον 
πάλαι ποτέ βρετανικό κολοσσό εταιρείες.

MIG: Σε καµία περίπτωση δεν 
εξετάζεται η πώληση της 
∆ΕΛΤΑ αλλά και οποιασδήποτε 

εταιρείας του οµίλου Vivartia, 
ξεκαθαρίζει η διοίκηση της ΜIG, µε 
αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα, στα 
οποία εµφανίζεται το ενδιαφέρον 
εταιρείας του κλάδου των 
γαλακτοκοµικών για την εξαγορά της 
γαλακτοβιοµηχανίας.

ΝΙΚΑΣ: Από την εταιρεία ανακοινώθηκε 
η αναπροσαρµογή του λόγου και της 
τιµής µετατροπής του µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου που εκδόθηκε στις 
28.09.2011, ποσού, αρχικά, 10 εκατ. 
ευρώ, το οποίο πλέον ανέρχεται στο 
ποσό του 1 εκατ. ευρώ, λόγω µείωσης 
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 
0,30 ευρώ σε 0,04 ευρώ. 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: 
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 
εγκαταλείπει τα σχέδια συγχώνευσής 
της µε την Altria Group. «Μετά από 
µακρά διαβούλευση, οι εταιρείες µας 
συµφώνησαν να επικεντρωθούν  
στην εισαγωγή του IQOS στις ΗΠΑ» 
δήλωσε ο CEO του οµίλου André 
Calantzopoulos.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Αίτηµα στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των 
µετοχών της, ήτοι 7.500.000 µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστης, 
από το Χρηµατιστήριο Αθηνών υπέβαλε 
η Κανάκης στις 20 Σεπτεµβρίου, όπως 
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της.

MEGAS YEEROS: O όµιλος 
προχώρησε σε δύο νέες συνεργασίες 
τον Σεπτέµβριο, η µία µε µεγάλη 
εταιρεία διανοµής προϊόντων στη 
Νέα Ζηλανδία µε έδρα το Όκλαντ και  
άλλη µε την εταιρεία Gourmet 
Quality Foods στην Αυστραλία.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το οικονοµικό θερµόµετρο τον Οκτώβριο 
αναµένεται να κινηθεί σε ιδιαίτερα υψη-
λά επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη, α-
φού, από τη µία θα κορυφωθούν οι προ-
ετοιµασίες για την ανάληψη της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την Κριστίν 
Λαγκάρντ και από την άλλη ο πολιτικός δι-
άλογος στο εσωτερικό για τον προϋπολο-
γισµό του 2020, στον οποίο οι θεσµοί βλέ-
πουν ήδη «τρύπα» 1 δισ. ευρώ. Την ίδια 
στιγµή η Goldman Sachs προειδοποιεί τους 
επενδυτές ότι µπορεί να έρθουν αντιµέτω-
ποι µε µια περίοδο ισχυρών αναταράξεων.

Στην ΕΚΤ σηµειώθηκε µια ηχηρή πα-
ραίτηση µε φόντο τον «πόλεµο» για το 
νέο QE, αφού σύµφωνα µε το Reuters, η 
αποχώρηση της Γερµανίδας Ζαµπίνε Λά-
ουτενσλεγκερ, µέλος τόσο του εκτελεστι-
κού όσο και του διοικητικού συµβουλίου 
της ΕΚΤ, έρχεται στον απόηχο της συνε-

δρίασης της 12ης Σεπτεµβρίου.
Υπενθυµίζεται ότι τόσο το Βερολίνο, ό-

σο και κράτη-δορυφόροι (βλέπε Αυστρία, 
Ολλανδία), ήδη από το 2011 έχουν πάρει 
µε κακό µάτι τη φιλοσοφία «ό,τι χρεια-
στεί» του Μάριο Ντράγκι σε ζητήµατα πα-
ρέµβασης της ΕΚΤ. Το ερώτηµα είναι λοι-
πόν τι θα κάνει η διάδοχός του Κριστίν 
Λαγκάρντ σε έναν περίπου µήνα, που θα 
αναλάβει τα ηνία. Θα επιµείνει, όπως έ-
χει αφήσει να εννοηθεί έως τώρα, στην 
γραµµή του Ιταλού τραπεζίτη ή θα επιδι-
ώξει να κατευνάσει τα πνεύµατα;

Για την ελληνική οικονοµία, το επόµενο 
ορόσηµο, σε σχέση µε τις διαπραγµατεύ-
σεις, είναι η κατάθεση του σχεδίου προϋ-
πολογισµού 2020 στην Κοµισιόν, στις 15 
Οκτωβρίου, ενώ θα έχει προηγηθεί η κα-
τάθεση του προσχεδίου προϋπολογισµού 
στην ελληνική Βουλή στις 7 Οκτωβρίου.

Νέα Lola 
Η Lola Belgian Ale, η µπύρα που 
αγαπήθηκε και συζητήθηκε για την 
υπέροχη γεύση και τα µοναδικά 
αρώµατά της επανέρχεται µε νέα 
συσκευασία σε µπουκάλι των 750ml.  
Είναι µια φρέσκια και απαστερίωτη 
µπύρα µε αρώµατα και γεύσεις ψωµιού 
και µπισκότου, που παράγεται και 
διακινείται από τη Ζυθοποιία Πηνειού 
στη Λάρισα µε κορυφαίες α’ ύλες.

ΠΙΝΔΟΣ
Ο ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» συµµετέχει στην 
υλοποίηση του καινοτόµου ερευνητικού 
προγράµµατος «Πρωτοποριακοί ιχνηλάτες 
ως νέοι δείκτες ορισµού συστηµάτων 
ελεύθερης βοσκής» σε συνεργασία µε το 
Εργαστήριο Βιοχηµείας του τµήµατος 
Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
και το Εργαστήριο Ανοσολογίας του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στη ∆ράση 
«Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ».

Οκτώβρης ίσον 
νέες αναταράξεις 

Οι Γερμανοί κόντρα στο «ό,τι χρειαστεί» της ΕΚΤ
Τρύπα 1 δις στον ελληνικό προϋπολογισμό 2020

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
866,18

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 26/09

880

875

870

865

860

855

850

845
Παρασκευή

20/09
Τρίτη

24/09
∆ευτέρα
23/09

Τετάρτη
25/09

Πέµπτη
26/09

09/20/2019 876.17 128,528,983
09/23/2019 863 52,823,089
09/24/2019 868.01 61,190,709
09/25/2019 862.09 60,673,838
09/26/2019 866.18 43,804,314

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,4900  +23,14%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3480 +15,23%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6350 +10,43%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2480 +7,83%

BIOKARPET S.A. 0,8450 +7,64%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0165 -15,38%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,7350 -12,50%

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ 1,0800 -11,48%

FORTHNET Α.Ε. 0,3500 -10,71%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2300 -8,73%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.956,71 - 0,052%
 NASDAQ Comp 8.038,45 -0,48%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.532,43 +0,55%
Λονδίνο FTSE 100 7.351,08 + 0,84%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.288,54 + 0,44%
Παρίσι CAC-40 5.620,57 + 0,66%
Ζυρίχη SMI 10.010,71 + 0,97%
Τόκιο NIKKEI-225 22.048,24 + 0,13%
 
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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Xρηστικά θέματα της καθημερινότητας

Θ
α κάνουµε µία µικρή αναφορά σε θέµα-
τα καθηµερινότητας, προκειµένου να γί-
νουµε χρηστικοί και να διευκολύνουµε 
τους αναγνώστες.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 2018: Ο τέως ΟΓΑ εί-
ναι πλέον από 01.01.17 ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, οι πληρωµές του 
οποίου γίνονται κάθε µήνα. Η πληρωµή του ΕΦΚΑ 

µπορεί να γίνει µε την ίδια ταυτό-
τητα οφειλής. Το έντυπο δηλαδή 
που πήραν την πρώτη φορά και 
πλήρωσαν τις ασφαλιστικές ει-
σφορές του Ιανουαρίου. ∆εν χρει-
άζεται να απευθύνονται κάθε λί-
γο και λιγάκι στο λογιστή, και να 
ζητάνε εκτύπωση του  ΕΦΚΑ. Την 
ταυτότητα οφειλής µπορεί κανείς 
να την έχει στο κινητό του και α-
πλά να την επιδεικνύει στον υπάλ-
ληλο της τράπεζας. Η εκκαθάριση 
έγινε στις 09.07.19 και µπορεί να 
δει ο ενδιαφερόµενος εάν οφεί-
λει για το 2018 ή εάν πλήρωσε πα-
ραπάνω. Σε περίπτωση οφειλής, 
αυτή εξοφλείται σε 5 µηνιαίες δό-
σεις, µε πρώτη στο τέλος Αυγού-
στου και τελευταία το ∆εκέµβριο. 

«ΝΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣ-
ΤΙΚΟ ΣΑΣ»: Είναι η µόνιµη ατάκα 
που ακούγεται παντού. Όπου κι 

αν πας, ό,τι κι αν ζητήσεις, σου ζητάνε πρώτα το εκ-
καθαριστικό σου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σπά-
νια είστε υποχρεωµένοι να προσκοµίσετε το εκκαθα-
ριστικό σας. Πάνω σε αυτό αναγράφονται τα πλήρη 
οικονοµικά σας στοιχεία, τα οποία είναι προσωπικά 
δεδοµένα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν 
χρειάζεται καν, να το προσκοµίσετε πουθενά. Υπάλ-
ληλοι που συντάσσουν τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, γραµµα-
τείς των κατά τόπους ΟΓΑ, τράπεζες κι ένα σωρό άλ-

λες υπηρεσίες, ζητάνε το εκκα-
θαριστικό ως το µόνο εύκολο να 
προσκοµίσει κανείς. Τις περισσό-
τερες φορές µόνο και µόνο για 

να δουν και να επιβεβαιώσουν τον ΑΦΜ σας. Μην το 
δίνετε σε όποιον το ζητάει. ∆εν είστε υποχρεωµένοι. 
Αφού µία απλή βεβαίωση ΑΦΜ είναι υπεραρκετή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ – ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Ναι, υπάρ-
χουν και τέτοιες περιπτώσεις και µάλιστα πολλές. Ο 
νόµος ορίζει ότι γίνεται αυτόµατα συµψηφισµός. ∆υ-
στυχώς στην περίπτωση αυτή, δεν µπορείτε να βοη-
θηθείτε από το λογιστή σας καθώς, όταν σας κρατού-
νται χρήµατα από κάποια επιστροφή, δεν µπορούµε 
να δούµε από είναι τα χρήµατα αυτά. Το µόνο που 
βλέπουµε στο σύστηµα είναι το υπόλοιπο της οφει-
λής σας. Ούτε από επιστράφηκαν τα χρήµατα, ούτε 
πόσες προσαυξήσεις πληρώθηκαν. Για να το δείτε 
την πλήρη καρτέλα των οφειλών σας θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στο ταµείο της ∆ΟΥ. Καλό είναι να µην 
αφήνετε να περάσει καιρός για να το ψάξετε, αλλά 
να το παρακολουθείτε τακτικά.

ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: 
Και φέτος είχαµε πολλές περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες, ο κωδικός του κατ’ επάγγελµα αγρότη στο έντυ-
πο της φορολογικής δήλωσης (κωδ. 037) δεν ήταν 
τσεκαρισµένο. Ως αποτέλεσµα είχαµε πολλά εκκα-
θαριστικά µε φορολόγηση των αγροτικών εισοδη-
µάτων από το πρώτο ευρώ. Όσοι θεωρούν ότι δικαι-
ούνται τον τίτλο του κατ’ επάγγελµα αγρότη, θα πρέ-

πει µε τα νέα οικονοµικά στοιχεία να ελέγξουν στα 
κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ, αν η ιδιότητα τους ως κατ’ 
επάγγελµα αγρότες είναι ενεργή. Εφόσον η βεβαί-
ωση του κατ’ επάγγελµα αγρότη εκδόθηκε από το 
ΚΕΠΠΥΕΛ µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης υποβο-
λής των φορολογικών δηλώσεων, τότε η υποβολή 
της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδή-
µατος δεν θα έχει πρόστιµο.

ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Σύµφωνα µε απόφα-
ση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Αρ.157/15), ό-
σοι έχουν αναπηρία άνω του 67%, δεν µπορούν να 
θεωρηθούν κατ’ επάγγελµα αγρότες. Αυτό στις εκ-
καθαρίσεις επιβάρυνε αυτούς τους ανθρώπους µε 
υψηλό φόρο αφενός, αλλά και µε ιδιαίτερη δυσκο-
λία στο να αντιληφθούν γιατί προέκυψε αυτός ο φό-
ρος αφετέρου. ∆υστυχώς αυτό προβλέπεται από το 
νόµο, εποµένως όσοι έχετε αναπηρία 67% και άνω, 
ή θα συνεχίσετε να φορολογείστε από το πρώτο ευ-
ρώ, ή θα µεταβιβάσετε µέλος και όλα τα δικαιώµατα 
σας σε δικό σας ή άλλο πρόσωπο (εσείς θα κρίνετε).

Καλό είναι τέλος, να σταµατήσουν να ανακατεύ-
ονται όλοι µε τα πάντα. Βιώσαµε κωµικές καταστά-
σεις στο γραφείο όταν εµφανίστηκε µόνιµη κάτοι-
κος µεγάλης πόλης µε καταγωγή από την Καρδίτσα, 
η οποία θεώρησε ότι ο φόρος που προέκυψε για τον 
πατέρα της ήταν µεγάλος. Επικαλέστηκε την πληρο-
φορία από τη συνάδελφο που της κάνει τη δήλωση, 
µόνο που η συνάδελφος γνωρίζει από αγροτικά, ότι 
γνωρίζω εγώ από ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ξέχασε 
να την ενηµερώσει ότι οι έχοντες αναπηρική σύντα-
ξη δεν δικαιούνται το αφορολόγητο αφού δεν µπο-
ρούν να θεωρηθούν ως κατ’ επάγγελµα αγρότες. 
Καλό είναι να είµαστε και λίγο προσεκτικοί, γιατί 
άνθρωποι είµαστε και η υποµονή έχει τα όρια της. 

Από το πρώτο ευρώ
Αν ο κωδικός 037 δεν 
είναι τσεκαρισµένος, 

φόρος από το 1ο ευρώ 
στα αγροτικά εισοδήµατα

Αφορολόγητο
Οι έχοντες αναπηρική 

σύνταξη δεν δικαιούνται 
αφορολόγητο, γιατί δεν 

είναι κατ’ επάγγελµα

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)

«∆εν κάνω µετάταξη γιατί 
δε θέλω να µπω στα βιβλία»

Όσοι έπρεπε να ενταχθείτε στα βιβλία είτε 
λόγω τζίρου, είτε λόγω επιδοτήσεων και δεν 

το κάνατε, να σας ενηµερώσω ότι άρχισαν να 
επιβάλλονται τα πρώτα πρόστιµα, τα οποία, 

επειδή προέρχονται από έλεγχο είναι 2.500 
ευρώ. Καλό είναι λοιπόν να πάτε µόνοι σας 

και να ενταχθείτε ώστε να πληρώσετε 
100 ευρώ και όχι 2.500 ευρώ. 

Οι επιστροφές και οι συµψηφισµοί

Φέτος εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η έκδοση 
ξεχωριστών εκκαθαριστικών για τους συζύγους. 
Αυτό σηµαίνει ότι αν χρωστάει ο σύζυγος και 
λαµβάνει επιστροφή η σύζυγος (ή αντίθετα), 
τότε ο ένας πληρώνει και ο άλλος παίρνει την 
επιστροφή αυτόµατα, σε αντίθεση µε πέρυσι που 
έπρεπε να πας στην Εφορία και να ζητήσεις το 
συµψηφισµό ή το διαχωρισµό χρεών.
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Το παλεύει ο E-Ποιμένων 
στο αιγοπρόβειο κρέας 

  Με προσεκτικές επενδύσεις προχωρά στην τυποποίηση και εμπορία 
του αιγοπρόβειου κρέατος ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Αμυνταίου

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Προστιθέµενη αξία στο βαθιά υποτιµη-
µένο από το καταναλωτικό κοινό αιγο-
πρόβειο κρέας, αλλά και µια ακόµη δι-
έξοδο προς τους παραγωγούς να ενι-
σχύσουν το εισόδηµά τους, επιχειρεί 
να δώσει ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρι-
σµός Αµυνταίου «Ε-Ποιµένων».

Ο στόχος υπηρετείται µέσα από δυο 
κινήσεις στρατηγικής που έθεσε σε ε-
φαρµογή εδώ και λίγο καιρό η διοίκη-
ση της δραστήριας οργάνωσης, οι ο-
ποίες προβλέπουν αφενός την πιστο-
ποίηση του τοπικά παραγόµενου αι-
γοπρόβειου κρέατος ως «Προϊόν Γεω-
γραφικής Ένδειξης» κι αφετέρου την 
επέκταση των δραστηριοτήτων της στην 
τυποποίηση κι εµπορία του αιγοπρό-
βειου κρέατος.

«Ετοιµάσαµε πρωτίστως µε τον τε-
χνικό µας σύµβουλο το φάκελο για να 
πιστοποιήσουµε το αιγοπρόβειο κρέας 
της περιοχής του Αµυνταίου ως Προϊ-
όν Γεωγραφικής Ένδειξης και τον κα-
ταθέσαµε, ήδη, στο Υπουργείο Μακε-
δονίας Θράκης. Το επόµενο βήµα εί-
ναι να πάει και στο Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
κατόπιν να πάρει το δρόµο και για τις 
αρµόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες στις 
Βρυξέλλες», ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο εκπρόσωπος του Συνεταιρι-
σµού, Χαράλαµπος Ματενίδης.

Όπως µας εξήγησε «στόχος της κί-
νησης αυτής είναι να διασφαλιστούν 
και µε πιστοποίηση οι ιδιαιτερότητες 
του Αµυνταίου, που αποτελεί µια µικρή 
περιοχή περίκλειστη από τέσσερις λί-
µνες και µε πολύ ξεχωριστό µικροκλί-
µα, ειδικά την περίοδο του χειµώνα και 
να δείξουµε και στο καταναλωτικό κοι-

νό πως υπάρχουν ι-
διαίτερα προϊόντα σε 
κάθε γωνιά της Ελλά-
δας και θα πρέπει να τα 
εµπιστευτούν και να τα ε-
ντάξουν µέσα στο διατροφολό-
γιό τους, στηρίζοντας την εγχώρια 
παραγωγή κι αυτούς τους ανθρώπους 
που µοχθούν για να τα παράξουν».

Τυποποίηση τεµαχισµένου κρέατος
Συνδυαστικά µε την πρωτοβουλία για 

την πιστοποίηση, κατά «ΠΓΕ» του τοπι-
κού αιγοπρόβειου κρέατος, ο Κτηνοτρο-
φικός Συνεταιρισµός «Ε-Ποιµένων», που 
απαρτίζεται από 76 ενεργά µέλη και άλ-
λους 25-30 συνεργαζόµενους παραγω-
γούς, αποφάσισε να κάνει ένα ακόµη 
βήµα, που θα δώσει υπεραξία στο αιγο-
πρόβειο κρέας της περιοχής.

«Εδώ και λίγο καιρό προχωρήσαµε, 
σε συνεργασία µε έναν εξωτερικό συ-
νεργάτη, στην τυποποίηση τεσσάρων 
κωδικών προϊόντων, µε βάση το αιγο-
πρόειο κρέας. Πρόκειται για πρόβειο 
κιµά, πρόβειο σουβλάκι, παϊδάκια αρ-
νίσια και ρολό αρνίσιο, τα οποία ετοι-
µάζει για λογαριασµό µας η εταιρεία 
Μπουντζόλας στη Βέροια», επισηµαίνει 
ο κ. Ματενίδης κι εξηγεί πως σε αυτή 
τη φάση ο συνεταιρισµός προσπαθεί 
να δει κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτά 
από το καταναλωτικό κοινό, προκειµέ-
νου στη συνέχεια να εµπλουτιστεί η 
γκάµα και µε άλλα προϊόντα. «Είµαστε 
σε συζήτηση µε τους καταναλωτές και 
τους χώρους εστίασης για το αν πρέ-
πει να είναι νωπά ή κατεψυγµένα αυ-
τά τα προϊόντα γιατί υπάρχει ένα µεγά-
λο θέµα µε τη διάρκεια ζωής του προϊό-
ντος, καθώς ως νωπό του δίνουν µόνο 
τρεις ηµέρες. Οπότε είναι λίγο δύσκο-
λο», µας είπε ο έµπειρος κτηνοτρόφος. 

Καλή διέξοδος αρκεί
να γίνει επαγγελµατικά
Η επιτυχία του εγχειρήµατος αποτελεί στοίχηµα για 
το συνεταιρισµό, δεδοµένου ότι η πλειονότητα των 
κτηνοτρόφων, σήµερα, εστιάζει την προσοχή της 
µόνο στο γάλα και στα παράγωγα προϊόντα του 
και χάνουν έτσι µια πολύτιµη εναλλακτική πηγή να 
ενισχύσουν το εισόδηµά τους. «Το αιγοπρόβειο 
κρέας είναι άκρως υποτιµηµένο από τους ίδιους 
τους παραγωγούς πρωτίστως. Επιπλέον ως 
συνήθως διατίθεται µόνο στη χονδρική στα 
κρεοπωλεία», τόνισε ο κ. Ματενίδης. Πρόσθεσε 
δε, ότι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε ο 
συνεταιρισµός να εισέλθει και σε αυτό το κοµµάτι 
δραστηριότητας έχει να κάνει µε το ό,τι διέγνωσε 
πως το τεµαχισµένο και τυποποιηµένο αιγοπρόβειο 
κρέας είναι κάτι που λείπει από την αγορά.
«Βλέπουµε µια διέξοδο για τη στήριξη του 
εισοδήµατος του παραγωγού, αρκεί να το 
αντιµετωπίσουµε επαγγελµατικά», ανέφερε.

Η επιτυχία του εγχειρήµατος 
αποτελεί στοίχηµα για τον 
συνεταιρισµό, δεδοµένου ότι 
οι κτηνοτρόφοι εστιάζουν την 
προσοχή τους στο γάλα.

Ως συνήθως το αιγοπρόβειο 
διατίθεται µόνο στη χονδρική 
στα κρεοπωλεία. ∆εν µπορεί να 
το βρει µια νοικοκυρά έτοιµο, 
κοµµένο, σε ένα σούπερ µάρκετ 
ή και σε ένα εστιατόριο.

Στοίχημα

Μειονέκτημα 

Στο περιθώριο της 84ης ∆ΕΘ, 
µέλη του συνεταιρισµού είχαν 
επαφές και µε διάφορους σεφ και 
εστιάτορες, οι οποίοι ανέφεραν ότι 
προτιµούν το αιγοπρόβειο κρέας 
κατεψυγµένο, διότι σε αυτή τη 
µορφή είναι πολύ πιο εύχρηστο.

Κατεψυγμένο



Τη χαμένη του υπεραξία αναζητά 
στο πολλαπλασιαστικό υλικό το σιτάρι 
Η χώρα µας διεκδικεί δάφνες υψηλής ποιότητας και ανάλογης υπεραξίας µε τη χρήση 
πιστοποιηµένου σπόρου σποράς, την ίδια ώρα όµως, οι παραγωγοί δεν βρίσκουν κίνητρο 
ώστε να προχωρήσουν σε ανάλογη επένδυση και για τις υπόλοιπες καλλιεργητικές φροντίδες.

ΣΚΛΗΡΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ



24 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

>  Η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση των όρων  
οικονοµικότητας της καλλιέργειας, η οποία δυσκολεύεται από την αγορά διεθνώς

ΓΛΥΚΑΙΝΕΙ ΚΑΠΩΣ  
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΙΝ 
ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΣΙΤΟΣΠΑΡΤΙΚΕΣ 

Μικρή µεν, αλλά θετική ανατροπή στην αγορά 
σκληρού σίτου, ένα µήνα σχεδόν πριν τη νέα σπορά, 
φαίνεται να «φτιάχνει» τις διαθέσεις των παραγωγών. Και 
µπορεί οι προσδοκίες τους όσον αφορά την πορεία της τιµής 
του προϊόντος να µην εκπληρώθηκαν κατά το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της εµπορικής περιόδου, αφού τα περισσότερα 
σιτάρια δεν ξεπέρασαν τα 21 µε 22 λεπτά το κιλό, ωστόσο 
το επόµενο διάστηµα και µε αποκορύφωµα τις αρχές του 
νέου έτους η τιµή στο σκληρό σιτάρι αναµένεται να κινηθεί 
ανοδικά, όσο η αγορά θα αποφορτίζεται από τα παγκόσµια 
αποθέµατα. Βέβαια, όπως είναι λογικό, «τυχεροί» θα 
σταθούν οι λίγοι που κράτησαν το προϊόν στις αποθήκες 
τους, παλεύοντας ενδεχοµένως µε τις ανάγκες ρευστότητας 
της αγροτικής τους εκµετάλλευσης, περιµένοντας να 
πληρωθούν το κάτι παραπάνω. Πάντως, οι πρώτες ενδείξεις 
για την επόµενη σπορά, η οποία αναµένεται να ξεκινήσει 
από τα τέλη Οκτωβρίου, κάνουν λόγο για µικρή µείωση 
των καλλιεργούµενων στρεµµάτων της τάξης του 2% 
πανελλαδικά. Πιο στοχευµένη θεωρείται η στροφή των 
καλλιεργητών στην ελαιοκράµβη στον θεσσαλικό κυρίως 
κάµπο, καθώς η συµβολαιακή καλλιέργεια παρέχει στον 
παραγωγό την ασφάλεια των 40 λεπτών το κιλό, µε τις 
αποδόσεις να κυµαίνονται από 280 µέχρι και 550 κιλά το 
στρέµµα, σύµφωνα µε τον διευθυντή της Άλφα Γεωργικά 
Εφόδια ΑΕΒΕ Θεσσαλίας Κώστα Γιαννακό.
Και µπορεί οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες στη χώρα µας 
να προσφέρονται για υψηλή ποιότητα σκληρού σιταριού, 
ωστόσο πολλά εξαρτώνται από τα οικονοµικά περιθώρια 

για βελτίωση της τεχνικής φροντίδας που µπορεί να έχει ο 
παραγωγός. Σε κάθε περίπτωση, λένε οι καλλιεργητές, για 
να κάνεις απόσβεση χρειάζεσαι 270 κιλά το στρέµµα, από 
εκεί και πάνω είναι το κέρδος. Βέβαια, αυτή την περίοδο 
µπορεί να διαφαίνεται µια ελαφρά και σταδιακή ανοδική 
τάση στην τιµή του σκληρού, καθώς έχει φύγει από τη µέση 
το βαρίδι των µεγάλων αποθεµάτων παγκοσµίως, όµως οι 
παραγωγοί δεν «πιάνουν» την τιµή που θα δώσει υπεραξία 
στο προϊόν τους. Κάτι που µπορεί να πετύχουν µέσα από 
τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου και πιστοποιηµένου 
γενικότερα πολλαπλασιαστικού υλικού, θέµα το οποίο 
δεσµεύτηκε πρόσφατα να εξετάσει ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Σηµειωτέον ότι η υπόθεση 
των άκοµψων θεσµικών παρεµβάσεων για τον περιορισµό 
της χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου στο σκληρό σιτάρι 
χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, µε 
διάφορους υπουργούς να επεµβαίνουν την τελευταία 
στιγµή -πριν από την έναρξη της περιόδου σποράς- και 
να καθορίζουν σε χαµηλά έως πολύ χαµηλά όρια (10-12 
κιλά το στρέµµα) τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου. Αυτό 
έδινε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εισπράττουν 
το ποιοτικό πριµ µε λιγότερα κιλά πιστοποιηµένου σπόρου 
(καρτελάκι) πράγµα το οποίο ωστόσο, οδηγούσε και οδηγεί 
σε παραγωγή ασταθούς ποιότητας και περιορισµένης 
οµοιογένειας, πράγµα το οποίο δυσκόλευε και δυσκολεύει 
τη αναγνώριση της εγχώριας παραγωγής σκληρού σίτου 
στις αγορές και την καθήλωση της τιµής του παραγόµενου 
προϊόντος σε χαµηλότερα επίπεδα απ’ αυτά που µπορεί να 
πετύχει ο Έλληνας παραγωγός.    

ΣΕ ΑΝΟ∆ΙΚΟ ΤΕΜΠΟ 
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΜΕΡΕΣ Η ΑΓΟΡΑ 
Η εξαγωγή για το ελληνικό σκληρό σιτάρι 
έχει επιστρέψει στα επίπεδα των 235-240 
ευρώ ο τόνος FOB για τα µέτρια σιτάρια, µε 
αγοραστές Ιταλούς εµπόρους. Κατόπιν των 
καθυστερήσεων στον Καναδά δηµιουργείται 
µια ανοδική για τις τιµές ατµόσφαιρα, 
χωρίς όµως για την ώρα να έχουµε κάτι 
χειροπιαστό για τα ποιοτικά µας σιτάρια. 
Εξακολουθούν οι καλές ποιότητες να 
απορροφώνται από τους τοπικούς µύλους, 
ενώ αναµένεται ένας νέος διαγωνισµός 
από την Τουρκία για αγορά 25.000 τόνων 
υψηλών όµως προδιαγραφών, ο οποίος 
λογικά θα καλυφθεί από σιτάρια του Καναδά, 
αλλά θα αποτελέσει ένδειξη για τις τιµές στα 
ποιοτικά στάρια. 
Στα σκληρά στάρια, είχαµε αύξηση τιµών, 
της τάξης των 2 ευρώ για τις τιµές στη λίστα 
της Φότζια. Συγκεκριµένα τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
διαπραγµατεύεται στα 257-262 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
κυµαίνεται στα 252-257 ευρώ ο τόνος. ∆είχνει 
να επιβεβαιώνεται µια ελαφρά ανοδική τάση 
στις τιµές της Ιταλίας, η οποία και οφείλεται 
στις καθυστερήσεις συγκοµιδής του Καναδά, 
αλλά και στην πιθανή έλλειψη πολύ καλών 
ποιοτήτων. Στη Γαλλία, η επιστροφή των 
Ιταλών αγοραστών τόνωσε τις τιµές σκληρού, 
που έφτασαν τα 230 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι. 
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα µαλακά 
σιτάρια καταγράφουν µικρές απώλειες 
λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας στη 
διεθνή αγορά. Παράλληλα, το δολάριο 
εξακολουθεί να είναι στα πρόσφατα 
υψηλά του δυσκολεύοντας γενικότερα 
την ανάκαµψη των εµπορευµάτων. Η 
Αίγυπτος αγόρασε τελικά µαλακά σιτάρια 
από Ρωσία και Γαλλία, επιβεβαιώνοντας 
την ανταγωνιστικότητα των δύο σοδειών. 
Βοήθησε βέβαια και το ισχυρό δολάριο, 
το οποίο καθιστά τις αµερικανικές τιµές 
ακριβότερες. Τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
‘19 στη Γαλλία κυµαίνονται στα 171 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Γιάννης
 Παπαδογιάννης 

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ





26 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

>  Το φύλλο που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το στάχυ πρέπει να προστατεύεται από την 
ασθένεια, καθώς ευθύνεται σε ποσοστό 70% για το γέµισµα του καρπού

ΤΟ �ΦΥΛΛΟ ΣΗΜΑΙΑ� 
 ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΑΣΕΙ Η ΣΕΠΤΩΡΙΩΣΗ

Σκοπός του καλλιεργητή σιταριού που θέλει να 
µειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή του 
από τις σεπτοριώσεις, είναι να διαφυλάξει οπωσδήποτε 
το «φύλλο σηµαία», το φύλλο δηλαδή που βρίσκεται κάτω 
ακριβώς από τον στάχυ και αν είναι δυνατό και τα φύλλα 
που βρίσκονται κάτω απ’ αυτό, διατηρώντας το σε υγιή 
κατάσταση, καθώς το «φύλλο σηµαία» είναι υπεύθυνο σε 
ποσοστό 70% για το γέµισµα του καρπού.
Σε πολύ έντονα µπορούν να εξελιχθούν τα προβλήµατα 
από την ασθένεια στο σκληρό σιτάρι, ιδίως λόγω χαµηλών 
θερµοκρασιών που µπορεί να επικρατήσουν κατά τον 
χειµώνα, οι οποίες επιδεινώνουν την κατάσταση και 
µπορεί να συνεχιστούν µέχρι και το τέλος της άνοιξης σε 
συνδυασµό µε υψηλή σχετική υγρασία, διαµορφώνοντας 
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των σεπτοριώσεων. 
Τονίζεται πως όταν οι ασθένειες αυτές παίρνουν έκταση 
µειώνουν σε µεγάλο βαθµό το οικονοµικό αποτέλεσµα 
και υπάρχουν καλλιεργητικές περίοδοι τα τελευταία 
χρόνια που έχουν απασχολήσει τους παραγωγούς 
δηµιουργώντας σοβαρές ζηµιές.

Έγκαιρος εντοπισµός
Οι προσβολές παρουσιάζονται µε την µορφή καστανών 
κηλίδων, κίτρινων περιφερειακά, µε ή χωρίς στίγµατα, 
οι οποίες σταδιακά µεγαλώνουν και δηµιουργούν 
νεκρώσεις φτάνοντας να καταστρέφουν εντελώς τα 
προσβεβληµένα φύλλα. Το φαινόµενο αποκτά σε κάποιες 
περιπτώσεις επιδηµικό χαρακτήρα και συνεχίζει να 
παρουσιάζεται σε πολλές περιοχές τα τελευταία χρόνια, µε 
πολλές αναφορές για προσβολές στον κάµπο της Λάρισας, 
όπως δηλώνει στην Agrenda ο Γιώργος Καρανίκας, από 

το ∆Σ του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας. Τρία είναι τα 
είδη µυκήτων που προσβάλλουν κυρίως την καλλιέργεια 
και προκαλούν Σεπτοριώσεις. Μάλιστα σε πολλές 
περιπτώσεις εµφανίζονται ταυτόχρονα στον ίδιο αγρό 
κάνοντας έτσι το πρόβληµα ακόµη εντονότερο. Πρόκειται 
για τα είδη µυκήτων Zymoseptoria (Septoria) tritici, 
Stagonospora (Parastagonospora, Septoria) nodorum και 
Pyrenophora (Drechslera) tritici-repentis.
Πολλές φορές οι προσβολές δεν γίνονται έγκαιρα 
αντιληπτές καθώς ξεκινούν από τα κάτω φύλλα του 
νεαρού φυτού. Έτσι ένα χωράφι µοιάζει υγιές όταν το 
παρατηρεί ο παραγωγός από µακριά. Είναι απαραίτητο 
όµως κατά την επίσκεψή του ο κάθε καλλιεργητής 
να διασχίζει το χωράφι προς όλες τις κατευθύνσεις 
παρατηρώντας τα κάτω τµήµατα των φυτών. Εκεί µπορεί 
να παρατηρήσει την ύπαρξη των µυκήτων αυτών υπό την 
µορφή κηλίδων στα κατώτερα φύλλα και περισσότερο σε 
αυτά που βρίσκονται κοντά στο έδαφος.
Σε περίπτωση που έχουµε βελτίωση των καιρικών 
συνθηκών µε άνοδο των µέσων θερµοκρασιών που 
επικρατούν και µείωση της σχετικής υγρασίας τότε η 
ένταση της προσβολής µπορεί να εξασθενήσει.
Σε περίπτωση όµως που ο καιρός συνεχίζει µε χαµηλές 
θερµοκρασίες και υψηλές σχετικές υγρασίες τότε σε 
πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επέµβαση µε 
κάποιο κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

Πιστοποιηµένος σπόρος
Η εφαρµογή µπορεί να γίνει ταυτόχρονα µε την εφαρµογή 
των ζιζανιοκτόνων ή οποία γίνεται αυτή την εποχή, 
αποφεύγοντας έτσι τον διπλό ψεκασµό εξασφαλίζοντας 
την καλλιέργεια για την συνέχεια.

Στην αγορά κυκλοφορούν κατάλληλα εγκεκριµένα 
µυκητοκτόνα που επιφέρουν καλά αποτελέσµατα αν 
εφαρµοστούν σωστά. Άλλα µέτρα για την αντιµετώπιση 
των ασθενειών αυτών περιλαµβάνουν:
 Επιλογή πιστοποιηµένου σπόρου απαλλαγµένου από 

µολύσµατα της ασθένειας (ο µύκητας µεταφέρεται και 
µε τον σπόρο) ή/και επενδεδυµένου µε κατάλληλο 
µυκητοκτόνο. Επειδή τα παθογόνα παραµένουν 
ως σαπρόφυτα στα υπολείµµατα της καλλιέργειας 
συνιστάται ενσωµάτωση της καλαµιάς µε όργωµα ή 
καύση.
 Επιλογή ανθεκτικής ποικιλίας. Έχει παρατηρηθεί 

ότι κάποιες είναι πιο ανθεκτικές στην σεπτορίωση 
σε σύγκριση µε κάποιες άλλες. Μπορούµε 
συµβουλευτούµε το σχετικό έντυπο του Ινστιτούτου 
Σιτηρών.
 Εφαρµογή δεύτερου ψεκασµού όταν οι συνθήκες 

το απαιτούν. Ο πρώτος στο στάδιο που αντιστοιχεί στην 
έναρξη της επιµήκυνσης του στελέχους και ο δεύτερος 
στο στάδιο κατά την έναρξη της ανάπτυξης του «φύλλου 
σηµαία». Ο ψεκασµός αυτός είναι και ο σηµαντικότερος.
 Συµµόρφωση στις οδηγίες των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών, όταν διαπιστωθεί η εµφάνιση των κηλίδων 
στα φύλλα και ταυτόχρονα αναµένεται βροχερός καιρός 
για την εφαρµογή ψεκασµών.
 Αµειψισπορά µε άλλες καλλιέργειες όταν αυτό είναι 

δυνατό συµβάλλει στον έλεγχο της ασθένειας, ενώ η 
µονοκαλλιέργεια σιταριού την ευνοεί..

∆ΡΟΜΟ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Ανησυχία έχει εκδηλωθεί από γεωπόνους πως µε την αύξηση των θερµοκρασιών µπορεί να προκληθεί 
εξάπλωση της µαύρης σκωρίασης και δηµιουργία µεγαλύτερων από ότι στο παρελθόν προβληµάτων, 
λόγω της ιδανικής ανάπτυξης του µύκητα σε υψηλές θερµοκρασίες. Η Μαύρη Σκωρίαση προσβάλει 
κυρίως το στέλεχος και τα φύλλα και είναι από τις πιο καταστρεπτικές. Οι σκωριάσεις (µαύρη, καστανή 
και κίτρινη), είναι από τις σοβαρότερες ασθένειες των σιτηρών και σε µεγάλες προσβολές µπορούν να 
προκαλέσουν µεγάλες ζηµιές στο πορτοφόλι του παραγωγού, είτε λόγω µειωµένης και φτωχότερης 
ποιοτικά παραγωγής, είτε λόγω του αυξηµένου κόστους που θα χρειαστεί για εφαρµογές µυκητοκτόνου 
που µπορεί να τις καταστήσει ασύµφορες. Βασικότερος τρόπος µετάδοσης των σκωριάσεων είναι 
τα ουρεδοσπόρια µε τον άνεµο. Αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να δηµιουργήσει επιδηµίες, αλλά η 
καλλιέργεια ποικιλιών µε ανθεκτικότητα στους µύκητες µπορεί να θωρακίσει από την ασθένεια.

▲
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ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ; 
Στη Yara µετά από έναν αιώνα 
εξειδίκευσης στην θρέψη των καλλιεργειών 
και συγκεντρωµένης γνώσης γύρω 
από τη λίπανση των σιτηρών, έχουµε τις 
απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα που 
απασχολούν τον Έλληνα παραγωγό. Με 
γνώµονα τη γνώση, τα προϊόντα και την 
τεχνολογία µας προτείνουµε µε συνέπεια 
ολοκληρωµένες λύσεις που συµβάλλουν 
στη µεγιστοποίηση της απόδοσής των 
σιτηρών, αλλά και την ανάδειξη των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 

Οι απαιτήσεις του σκληρού σιταριού 
σε θρεπτικά στοιχεία
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα 
για τα φυτά µε το καθένα να συµβάλλει 
συµπληρωµατικά στην οµαλή λειτουργία 
τους. Η διαθεσιµότητα των θρεπτικών 
στοιχείων στο έδαφος τη στιγµή που τα 
φυτά τα χρειάζονται για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους, είναι συνθήκη καθοριστική 
σηµασίας για την άριστη υποστήριξη της 
καλλιέργειας. Η επιµεληµένη λίπανση έχει 
µεγάλη σηµασία αφού στη χώρα µας τα 
σιτηρά καλλιεργούνται ως επί το πλείστον 
σε χωράφια χαµηλής γονιµότητας, µε 
χαµηλή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας, 
παράγοντες που περιορίζουν αισθητά τη 
δυναµική των εδαφών. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
θα πρέπει να δώσουµε στο άζωτο, τον 
φώσφορο, το κάλιο και το θείο που 
χρειάζονται από τα φυτά σε µεγαλύτερες 
ποσότητες σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής 
τους. Για τις ελληνικές συνθήκες, το άζωτο 
θα πρέπει να χορηγείται στο σκληρό σιτάρι 
συνολικά σε 12-16 µονάδες το στρέµµα, ο 
φώσφορος σε 3-5 µονάδες, το θείο σε 2-4 
µονάδες και το κάλιο σε µικρές ποσότητες. 
Κάθε καλλιεργούµενη έκταση θα πρέπει 
να εξετάζεται µεµονωµένα µε βάση τις 
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, τον 
τύπο και τη γονιµότητα του εδάφους, αλλά 
και το ιστορικό των καλλιεργειών του, γι’ 
αυτό η συµβολή των γεωπόνων της Yara 
είναι καθοριστική στην διαµόρφωση των 
κατάλληλων προτάσεων θρέψης.

Τι να προσέξω στη βασική λίπανση 
των σιτηρών;
Το άζωτο που χορηγείται στην καλλιέργεια 
κατά τη βασική λίπανση αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των φυτών µέχρι και το στάδιο 
του αδελφώµατός τους. Για το λόγο αυτό οι 
ποσότητες του αζώτου που χορηγούνται στη 
βασική λίπανση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
τις 4 µονάδες ανά στρέµµα. Παράλληλα, 
ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του 
καλίου χορηγούνται από νωρίς στο στάδιο 

αυτό, γι’ αυτό και η χρήση ενός σύνθετου 
τύπου λιπάσµατος είναι επιβεβληµένη. 
Το YaraMila STAR PLUS εφοδιάζει την 
καλλιέργεια µε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και 
ψευδάργυρο σε ισορροπηµένες αναλογίες 
που ενισχύουν τη σωστή εγκατάσταση και 
ανάπτυξη των φυτών στα αρχικά τους στάδια. 

ΥaraMila STAR PLUS 21-17-0+Zn:
 Προωθεί το γρήγορο φύτρωµα και την 

καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας.
 Προσφέρει µια ισορροπηµένη 

παροχή αζώτου µέχρι και το στάδιο του 
αδελφώµατος των φυτών.

 Προωθεί την έκπτυξη περισσότερων 
αδελφιών ανά φυτό, βάζοντας τις βάσεις για 
µια µεγάλη παραγωγή.

 Ευνοεί τη δυνατή εγκατάσταση των φυτών 
στο χωράφι µε τη δηµιουργία ενός ισχυρού 
ριζικού συστήµατος. 

 Το YaraMila SΤΑR PLUS χάρη στην 
τεχνολογία φωσφόρου P-Extend που 
διαθέτει εξασφαλίζει τη συνεχόµενη 
παροχή φωσφόρου µέχρι και το στάδιο 

της ανθοφορίας των σιτηρών. Ισχυροποιεί 
τα σιτηρά κάνοντάς τα πιο ανθεκτικά στις 
συνθήκες του χειµώνα αλλά και στις 
ασθένειες που µπορεί να τα προσβάλλουν.
Η Yara διαθέτει πολλούς τύπους σύνθετων 
λιπασµάτων κατάλληλα για τη βασική 
λίπανση των σιτηρών όπως το POWER 
20-10-0+14SO3+ΙΧΝ, 18-20-0+4CaO+14SO3 
& 20-10-0+14SO3 καλύπτοντας κάθε 
θρεπτική απαίτηση των σιτηρών ανάλογα µε 
τη θρεπτική κατάσταση του κάθε αγρού.

Τι πρέπει να κάνω στην επιφανειακή 
λίπανση των σιτηρών;
Το στάδιο του αδελφώµατος των σιτηρών 
προσδιορίζεται από το σχηµατισµό νέων 
βλαστών από τους οφθαλµούς που 
βρίσκονται στα γόνατα του στελέχους κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους. Το άζωτο 
είναι καθοριστικός παράγοντας που ευνοεί το 
αδέλφωµα αλλά και στηρίζει ολόκληρη την 
περαιτέρω ανάπτυξη του φυτού (επιµήκυνση 
στελέχους, άνθηση, σχηµατισµός και 
ανάπτυξη του κόκκου). 

ΥaraVera AMIDAS 40-0-0+14SO3 
Kυριαρχεί στην επιφανειακή λίπανση των 
σιτηρών και παρέχει στην καλλιέργεια 
άζωτο µε µεγάλη διάρκεια διάθεσης όπως 
και θείο για την καλύτερη ανάπτυξη των 
φυτών και τη βελτίωση των ποιοτικών του 
χαρακτηριστικών. 

YaraBela EXTRAN 33,5Ν 
Eίναι ένα λίπασµα ανώτερης ποιότητας που 
διασφαλίζει τη γρηγορότερη παροχή αζώτου 
στην καλλιέργεια ώστε να καλυφθούν οι 
άµεσες ανάγκες της.

YaraBela SULFAN
Η εφαρµογή του YaraBela SULFAN στο 
στάδιο του καλαµώµατος και γύρω από το 
2ο κόµπο είναι η ιδανική επιλογή για όσους 
στοχεύουν µεγάλες αποδόσεις παραγωγής 
µε ταυτόχρονη αύξηση της πρωτεΐνης του 
κόκκου. Το YaraBela SULFAN περιέχει άζωτο 
και θείο, δύο θεµελιώδη στοιχεία για το 
γέµισµα του κόκκου αλλά και την ποσότητα 
της πρωτεΐνης των σιτηρών, καθώς και 
ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτή µορφή 
που εξασφαλίζει µεγαλύτερη ελαστικότητα 
στο στέλεχος, αλλά και περισσότερη 
ανθεκτικότητα στις ασθένειες.
Η στρατηγική της Yara στη διαχείριση του 
αζώτου µε επιφανειακές εφαρµογές 

 εξασφαλίζει την έκπτυξη περισσότερων 
αδελφιών ανά φυτό, 

 αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια της 
καλλιέργειας, 

 αυξάνει τον αριθµό των στάχεων ανά 
στρέµµα, 

 επηρεάζει θετικά τον αριθµό και το µέγεθος 
των κόκκων ανά στάχυ,

 αυξάνει το βάρος των κόκκων
 βελτιώνει την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης 

στους κόκκους. 
Μετά από πολλές πειραµατικές εφαρµογές 
και εµπειρία χρόνων στις ελληνικές συνθήκες 
προτείνουµε η επιφανειακή λίπανση των 
σιτηρών να γίνεται όταν η καλλιέργεια 
βρίσκεται στο ξεκίνηµα του αδελφώµατος 
(στάδιο 1-3 αδέλφια) γιατί έτσι προωθείται η 
γρηγορότερη ανάπτυξη του φυτού µετά το 
χειµώνα αλλά και η γρηγορότερη δηµιουργία 
µεγάλης φυλλικής επιφάνειας στην 
καλλιέργεια. Για όσους επιδιώκουν µεγάλες 
αποδόσεις θα πρέπει η ποσότητα του αζώτου 
που χορηγείται στο στάδιο αυτό να κυµαίνεται 
από 8-10 µονάδες το στρέµµα. 
Η σωστή στήριξη όλων των φάσεων 
ανάπτυξης των φυτών είναι σηµαντική, αφού 
καθεµία συµµετέχει στον καθορισµό των 
συστατικών της απόδοσης και της ποιότητας 
της τελικής παραγωγής.

Νίκος Μυτιλέκας,  
Agronomist, Yara Ελλάς

Πορεία ανάπτυξης των σιτηρών
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Σήµερα οι παραγωγοί σιτηρών επιβάλλεται 
να µάθουν να υπολογίζουν κόστος ανά 
µονάδα θρέψης. Η τιµή του σακιού δεν λέει 
κάτι και κατά κανόνα το φθηνό κοστίζει 
πάντα ακριβά, σηµειώνει η εταιρεία Gavriel 
που προτείνει για αυξηµένη σοδειά και 
µειωµένα κοστολόγια τα Nutrimore.

Άζωτο που δεν φτάνει στα φυτά 
σηµαίνει χαµένα λεφτά
Τα περισσότερα χηµικά λιπάσµατα 
όπως το 20-10-0, 16-20-0, 20-20-0 κ.α. 
περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού 
αζώτου. Το νιτρικό άζωτο, ξεπλένεται 
πολύ γρήγορα. Από την σπορά µέχρι το 
φύτρωµα µεσολαβούν τουλάχιστον 15-
20 ηµέρες συνεπώς το νιτρικό άζωτο δεν 
φτάνει στο σιτάρι ποτέ. Επίσης λιπάσµατα 
που περιέχουν κοινή ουρία όπως τα κοινά 
blending, χάνουν 30-50% του αζώτου που 
περιέχουν στον αέρα τις πρώτες κιόλας 
ηµέρες µετά την εφαρµογή τους. Για κάθε 
τρεις µονάδες αζώτου που δεν φτάνουν 
στο φυτό η παραγωγή µειώνεται 100 κιλά/
στρέµµα.
Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου 

νιτρικό άζωτο. Αντίθετα περιέχουν ένα 
µέρος αµµωνιακό-σταθερό άζωτο και 
κυρίως ουρεϊκό άζωτο το οποίο όµως 
είναι ενισχυµένο 100% µε Agrotain. Γι’ 
αυτό µε τα Nutrimore όσες µονάδες 
αζώτου πληρώνει ο παραγωγός φτάνει 
στα φυτά και η σοδειά αυξάνεται 
τουλάχιστον 10%. 

Φώσφορος που δεν φτάνει 
στα φυτά είναι σπατάλη 
Η δεύτερη παγίδα αφορά στο φώσφορο 
µιας και πολλά λιπάσµατα περιέχουν 
φώσφορο χαµηλής υδατοδιαλυτότητας. 
Τα φυτά µπορούν να απορροφήσουν µόνο 
τον υδατοδιαλυτό φώσφορο. Τα Nutrimore 
περιέχουν φώσφορο 95% υδατοδιαλυτό, 

έτσι επιτυγχάνεται άριστη ανάπτυξη 
της ρίζας και ανάπτυξη εύρωστων 
φυτών µε ανθεκτικότητα στις ασθένειες. 
Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν υψηλό 
ποσοστό θείου, στοιχείο που ενισχύει την 
αξιοποίηση του αζώτου και την παραγωγή 
πρωτεΐνης, άρα την κερδοφορία. Τα φυτά 
καταλαβαίνουν µονάδες θρέψης και όχι 
κιλά λιπάσµατος. Τα Nutrimore παρέχουν 
πυκνούς τύπους λιπάσµατος. Έτσι, σε ένα 
χωράφι π.χ. 500 στρµ. που θα πέσουν 20 
κιλά/ στρέµµα 20-10-0 θα χρειαστούν 10 
τόνοι λίπασµα ενώ εάν χρησιµοποιηθεί 
λίπασµα Nutrimore 30-15-0 θα πρέπει να 
χρειαστούν 13,5 κιλά/στρέµµα άρα 6,75 
τόνους λιπάσµατος συνολικά. Το κόστος 
λίπανσης µε Nutrimore είναι τουλάχιστον 

15-20% χαµηλότερο σε σχέση µε τα κοινά 
λιπάσµατα που ξεγελούν µε φθηνή τιµή 
στο σακί. Επιλέγοντας πυκνούς τύπους 
Nutrimore, όλες οι µονάδες θρέψης που 
πληρώνει ο παραγωγός φτάνουν στα φυτά. 
Έτσι µε λιγότερα κιλά, πέφτει το κόστος 
λίπανσης, τα σιτηρά τελικά τρέφονται 
καλύτερα και στο τέλος η σοδειά αυξάνεται 
τουλάχιστον 10%. Στα ίδια συµπεράσµατα 
κατέληξε και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
µε σχετικό διετές πειραµατικό. 

Ιωάννα Καλκούνου, 
Γεωπόνος MSc – 

Εδαφολόγος Υπεύθυνη 
Τεχνικού Τµήµατος 

εταιρείας Γαβριήλ

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ
ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

Κοινό 20-10-0
20-30 κιλά/στρ.

Κοινό 16-20-0
20-30 κιλά/στρ.

Αντιστοιχεί σε: Αντιστοιχεί σε:

Nutrimore 30-15-0 15-20 κιλά/στρ.
Nutrimore 20-24-0
15-20 κιλά/στρ.

Nutrimore 25-15-5 15-20 κιλά/στρ.
Nutrimore 20-40-0
10-15 kgr/στρ.

Μειωµένο κόστος λίπανσης 10-20% συν 10-15% 
αύξηση σοδειάς, ισούται µε µέγιστη κερδοφορία

Nutrimore 20-24-0

Nutrimore 20-40-0

Η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στην Ελλάδα είναι 
πολύ σηµαντική, αφ’ ενός γιατί το µεγαλύτερο κοµµάτι 
της παραγωγής (περίπου 65%) απορροφάται κυρίως 
από την εγχώρια βιοµηχανία ζυµαρικών αφετέρου γιατί 
το υπόλοιπο εξάγεται (Ιταλία, Β. Αφρική, Τουρκία) µε 
προορισµό πάλι τη βιοµηχανία ζυµαρικών.
Η συµβολή αυτής της πρώτης ύλης (σκληρό στάρι) 
στην ποιότητα και την ασφάλεια είναι καθοριστικής 
σηµασίας, µιας και τα ζυµαρικά στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία αποτελούνται από σκληρό σιτάρι (περίπου 
80% είναι σιτάρι). Τα γενετικά τους χαρακτηριστικά και ο 
τρόπος καλλιέργειας είναι αυτά που συµβάλλουν στην 
παραγόµενη ποσότητα, ποιότητα και ασφάλεια. 
Η Syngenta µετά την εξαγορά (2014) της Ιταλικής εταιρείας 
PSB αλλά και µε το χαρτοφυλάκιο φυτοπροστασίας 
της έθεσε ως στρατηγικό στόχο, την ολοκληρωµένη 
προσέγγιση της καλλιέργειας.
 Επένδυσε στην έρευνα για την ανανέωση του 

χαρτοφυλακίου ποικιλιών σκληρού σιταριού µε γνώµονα 
την αριστοποίηση της σχέσης, παραγόµενης ποιότητας µε 
ποσοτική παραγωγή.

 Εστίασε σε όλες τις αγρονοµικές εφαρµογές (εποχή 
σποράς, ποσότητα σπόρου, λιπάνσεις, φυτοπροστασία 
µε καταξιωµένα ζιζανιοκτόνα π.χ. Axial αλλά και νέα 
µυκητοκτόνα όπως το Elatus Era) που θα αριστοποιήσουν 
το δυναµικό της κάθε ποικιλίας.
 ∆ουλεύει πολύ στενά µε τις βιοµηχανίες ζυµαρικών 

(στην Ελλάδα και το εξωτερικό) για να µεταφέρει στην 
έρευνα τις ορθές πρακτικές, ώστε να πραγµατοποιήσουν 
τα επιθυµητά για τη βιοµηχανία χαρακτηριστικά σε ένα 
σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.
Αποτέλεσµα αυτής της εστιασµένης και εντατικής δουλειάς 
είναι ήδη η ανανέωση του χαρτοφυλακίου των ποικιλιών. 
Το συνεχώς ανερχόµενο στις προτιµήσεις (παραγωγών 
και βιοµηχανίας) Maestralle και το Grecale έχουν δίπλα 

τους το νέο Secolo και Egeo (τα παραπάνω διακινούνται 
από την εταιρεία Σπύρος Ανδριώτης Α.Ε.)
Τα γνωστά είτε για την ποιότητα τους, είτε για το 
παραγωγικό τους δυναµικό, Odisseo, Iride, Levante 
έχουν δίπλα τους νέες ποικιλίες όπως το SY Leonardo, 
SY Atlante (τα παραπάνω διακινούνται από την εταιρία 
Alfaseeds Α.Ε.)
Τέλος η διεθνής συνεργασία µεταξύ Syngenta και 
Barilla περιλαµβάνει την αποκλειστική διάθεση στην 
παγκόσµια αγορά από την εταιρία Barilla, της παλιάς αλλά 
ασυναγώνιστης ποιοτικά ποικιλίας Svevo, αλλά και νέων 
ποικιλιών όπως είναι το Puro και το Pigreco (διακινούνται 
από την εταιρεία Alfaseeds A.E. κατ’ εντολή διάθεσης από 
την Barilla).
H Syngenta Hellas, διανέµει απευθείας την ποικιλία 
Fuego (τραβάει στα δύσκολα και απογειώνεται στα καλά 
χωράφια) και δοκιµάζει νέες ποικιλίες (Reale, SY Nilo) για 
να εµπλουτίσει την γκάµα των συνεργατών της.

∆ηµήτρης Βλαχάκης
Campaign Manager Σιτηρών & Ηλίανθου

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ SYNGENTA 
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Η τεχνολογία AVAIL αποτελείται από δύο πατενταρισµένες 
φόρµουλες οργανικών πολυµερών της αµερικάνικης εται-
ρείας Verdesian, που οδηγούν σε µέγιστη απορρόφηση α-
ζώτου (ΑVAIL N) και φωσφόρου (AVAIL P) από τα φυτά, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας και ταυτόχρονα αυ-
ξάνουν σηµαντικά την απόδοση τους. Ο επαρκής εφοδια-
σµός των φυτών σε άζωτο και φώσφορο αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την έναρξη της καλλιέργειας των σιτηρών, 
καθώς και την σωστή περαιτέρω ανάπτυξη τους, η οποία 
θα οδηγήσει τελικά και σε αυξηµένη παραγωγή. 
Συγκεκριµένα, τα λιπάσµατα ΑVAIL, χάρις την προσθήκη 
αυτών των δύο διαφορετικών βιο-αποδοµούµενων πολυ-
µερών, όταν εφαρµόζονται σε καλλιέργειες σιτηρών επι-
τυγχάνουν:
∆ιαθέσιµο άζωτο για τα φυτά σε όλη τη διάρκεια της καλλι-
έργειας, καλύπτοντας επαρκώς τις ανάγκες τους, το οποίο 
οδηγεί σε αύξηση βασικών παραµέτρων απόδοσης όπως 
σε φυλλική επιφάνεια, αριθµό αδελφιών ανά φυτό, αριθµός 
και βάρος κόκκων). 

∆ιαθέσιµο φώσφορο για τα φυτά σε όλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας, χωρίς τη δέσµευση του από κατιόντα που 
βρίσκονται στο εδαφικό διάλυµα, ενισχύοντας µε αυτόν τον 
τρόπο την καλλιέργεια µε όλη την απαραίτητη ενέργεια για 
να πραγµατοποιηθούν όλες οι φυσιολογικές διεργασίες α-
πό τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες. Η επαρκής απορρόφηση 
φωσφόρου οδηγεί σε άριστη ανάπτυξη ριζικού συστήµα-
τος, χωρίς φόβο πλαγιάσµατος και µε τη δηµιουργία ισχυ-
ρού αδελφώµατος. 
Η χρήση λιπασµάτων τεχνολογίας AVAIL παρουσιάζει έως 
και 20% αύξηση της απόδοσης στα σιτηρά, σε σύγκριση µε 
ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς. Η αποτελεσµατικότη-
τα τους στο χωράφι αποδεικνύεται έµπρακτα από πολυετή 
πειραµατισµό που πραγµατοποίησε το Γεωπονικό Πανεπι-

στήµιο Αθηνών στην Ελλάδα, αλλά και από πολλά άλλα ε-
ρευνητικά ιδρύµατα του κόσµου. 
Για τη βασική λίπανση των σιτηρών προτείνονται δύο τύ-
ποι µε τεχνολογία AVAIL και προσθήκη ιχνοστοιχείων τε-
χνολογίας electron για άµεση απορρόφηση ιχνοστοιχεί-
ων: ΑVAIL cereals 32-11-0+0,01Cu+0,01Zn και AVAIL ultra 
20-23-0+0,01Cu+0,01Zn. 

∆ρ. Χαριτίνη Κοντοπούλου
Υπεύθυνη Marketing & Aνάπτυξης προϊόντων

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ MΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AVAIL

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΕΙΣΡΟΕΣ

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
Η καλλιέργεια σκληρού σιταριού αποτε-
λεί για τη χώρα µας µια στρατηγικού χαρα-
κτήρα επιλογή. Η ταχεία εξάπλωσή της εί-
ναι άµεσα συνυφασµένη µε την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 
την υλοποίηση ενός προγράµµατος στήρι-
ξης της καλλιέργειας µέσω της χορήγησης 
σηµαντικών επιδοτήσεων. Το καθεστώς 
αυτό εφαρµόστηκε για µεγάλο χρονικό δι-
άστηµα, δηµιουργώντας το κατάλληλο πε-
ριβάλλον για την πραγµατοποίηση επενδύ-
σεων, την εξασφάλιση πρώτης ύλης για εγ-
χώριες βιοµηχανίες παραγωγής ζυµαρι-
κών, καθώς και στήριξης της ελληνικής οι-
κονοµίας, µέσω των εξαγωγών σκληρού 
σιταριού κυρίως προς την Ιταλία. 
Οι πρόσφατες αλλαγές στην Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική (ΚΑΠ), µε σηµαντικότερη αυ-
τή της αποδέσµευσης της χορήγησης της 
επιδότησης από την παραγωγή συγκε-
κριµένων αγροτικών προϊόντων, ανέδειξε 
τις στρεβλώσεις που υπήρχαν στο σύστη-
µα, µε κυριότερο αυτό του αυξηµένου κό-
στους παραγωγής.
Η σύγχρονη προσέγγιση παραγωγής α-
γροτικών προϊόντων απαιτεί µια πολύ προ-
σεκτική παρακολούθηση του κόστους πα-

ραγωγής τους, προκειµένου να ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων που τα παράγουν. Απέναντι 
σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα, είναι ανα-
γκαία η δηµιουργία και χρήση εργαλείων, 
που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγω-
γούς να υπολογίζουν µε σωστά µεθοδολο-
γικό τρόπο το κόστος παραγωγής των πα-
ραγωγικών τους δραστηριοτήτων, προχω-
ρώντας στη συνέχεια σε διορθωτικές κινή-
σεις που στοχεύουν στην περαιτέρω µεί-
ωσή του.
Η ΜΙSΚΟ, µέσω του Προγράµµατος Ελ-

ληνικού Σίτου MISKO, ανταποκρινόµενη 
στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετω-
πίζει η καλλιέργεια στην Ελλάδα, χρηµα-
τοδότησε εξ ολοκλήρου τη δηµιουργία ε-
νός καινοτόµου λογισµικού, που δίνει αυ-
τή τη δυνατότητα στους παραγωγούς, χω-
ρίς καµία χρέωση, να υπολογίζουν το κό-
στος παραγωγής και την κερδοφορία που 
προκύπτει από την καλλιέργεια του σκλη-
ρού σίτου. 
Το λογισµικό, ιδιαίτερα φιλικό προς τον 
χρήστη και λειτουργικό, δηµιουργήθηκε 
σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Αγροτι-
κής Οικονοµίας και Καταναλωτικής Συµπε-
ριφοράς του Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε επιστη-
µονικό υπεύθυνο του έργου τον Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή κ. Γιώργο Βλόντζο. 
Επισκεπτόµενοι το site του Προγράµµατος 
https://miskoprogrammasitou.gr, οι πα-
ραγωγοί µπορούν, αφού ολοκληρώσουν 
την εγγραφή τους σε αυτό, να καταχωρή-

σουν τα στοιχεία της εκµετάλλευσής τους, 
όπως αγροτεµάχια, εγκαταστάσεις, µηχα-
νολογικός εξοπλισµός, δαπάνες στις οποίες 
προέβησαν κατά τη διάρκεια καλλιέργει-
ας του σκληρού σιταριού. Μετά τη συγκο-
µιδή και πώληση του προϊόντος, οι παρα-
γωγοί καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία στο 
λογισµικό και µε αυτό τον τρόπο έχουν µια 
πλήρη εικόνα για την οικονοµική επίδοση 
της δραστηριότητάς τους, καθώς και της α-
µοιβής της εργασίας τους που σχετίζεται 
µε την καλλιέργεια. Επιπλέον τους δίνεται 
η δυνατότητα τήρησης ηµερολογίου καλλι-
εργητικών εργασιών, διατηρώντας µε αυ-
τό τον τρόπο αρχείο επεµβάσεων για κάθε 
καλλιεργητική περίοδο ξεχωριστά αλλά και 
συγκρίσεων από χρονιά σε χρονιά, αξιολο-
γώντας µε ορθολογικό τρόπο το οικονοµι-
κό αποτύπωµα των επιλογών τους. 
Ουσιαστικά µέσω της αυτοµατοποίησης 
του υπολογισµού του κόστους παραγωγής 
και κερδοφορίας που πραγµατοποιείται 
µέσω του λογισµικού του Προγράµµατος 
Ελληνικού Σίτου MISKO, προστατεύονται 
οι παραγωγοί από λανθασµένους υπολογι-
σµούς που θα τους οδηγούσαν σε αβέβαι-
ες επιλογές στο µέλλον.

▲
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Η Syngenta Hellas, δηµιουργός και 
διατηρητής των παρακάτω ποικιλιών, 
για την καλλιεργητική σεζόν 2019-
2020 προσφέρει στην Ελληνική αγορά 
τις ποικιλίες Odisseo, Iride, Levante, 
SY Atlante, SY Leonardo, Reale 
οι οποίες αντιπροσωπεύονται από την 
εταιρία Alfaseeds. Επίσης διανέµονται 
από την Alfaseeds κατ΄εντολή διάθεσης 
της Barilla (αποκλειστικότητα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα της Barilla) oι 
ποικιλίες Svevo, Pigreco. Επίσης 
τις ποικιλίες Maestrale, Secolo, 
Egeo και Grecale, οι οποίες 
αντιπροσωπεύονται από την «Σπύρος 
Ανδριώτης ΑΕ». Από τη Syngenta 
διανέµεται απ’ ευθείας στο δίκτυο 
συνεργατών της η ποικιλία Fuego. 
FUEGO: υψηλή και σταθερή παραγωγή 
και σε δύσκολες συνθήκες. Προσαρµογή 
σε «φτωχά» χωράφια αλλά και 
ανταπόκριση σε καλές αγρονοµικές 
συνθήκες (Rustic variety). Καλή αντοχή 
σε ασθένειες και σε ιδιαίτερα σε 
Σεπτόρια. Μαύρα άγανα στην περίοδο της 
ωρίµανσης. Υψηλό ειδικό βάρος.

ΟVIDIO: Μεσοπρώιµη, συνδυάζει υψηλή 
παραγωγή µε εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Ανθεκτική σε παγετό, πλάγιασµα και ασθένειες. 
Προέρχεται από διαστάυρωση των Svevo/Claudio. 
Υψηλές αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα 
σε όλα τα εδάφη. Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 
πρωτεϊνών, γλουτένης, κίτρινων χρωστικών και 
πολύ υψηλό εκατολιτρικό βάρος. Φυτό µέσου 
ύψους µε έντονο αδέλφωµα και µαύρο άγανο.
ANCO MARZIO: Μεσοπρώιµη, υψηλών 
αποδόσεων, µεγάλη προσαρµοστικότητα σε 
όλα τα εδάφη. Προέρχεται από διαστάυρωση 
των Stot//Altar84/ALD. Πολύ καλή αντοχή στις 
ασθένειες και ιδιαίτερα στην Καστανή Σκωρίαση 
(Brow Rust), στο πλάγιασµα και χαµηλές 
θερµοκρασίες. Παραγωγική, εξαιρετικά υψηλό 
εκατολιτρικό βάρος, έντονο αδέλφωµα και άσπρο 
άγανο. Υψηλός δείκτης γλουτένης, πρωτεΐνης και 
κίτρινων χρωστικών.
CLAUDIO: Μεσο-όψιµη , υψηλής παραγωγής 
και σταθερής ποιότητας. Εξαιρετική αντοχή στην 
ξηρασία , στο πλάγιασµα, παγετό , ασθένειες. 
Προέρχεται από διαστάυρωση των Sel.Cimmyt35/
Durango//IS1938/Grazia. Παραγωγική, άριστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλό εκατολιτρικό 
βάρος. Φυτό µέσου ύψους µε µαύρο άγανο.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE): Ποικιλία ευρείας προσαρµοστικότητας. Ιδιαίτερα 
σταθερή ως προς την παραγωγική της συµπεριφορά. Εµφανίζει κορυφαίο 
εκατολιτρικό βάρος και υαλώδες (ICC Method 129). ∆ιατηρεί σε µεγάλο βαθµό την  
πολύ καλή ποιότητα καρπού και µετά τη βροχή. 
ΧΡΥΣΟΝΤΟΥΡ (CHRYSSODUR): Πολύ πρώιµη ποικιλία, µε πολύ πρώιµο ξεστάχυασµα και γρήγορο γέµισµα καρπού. Κατάλληλη για 
µπαΐρια και εξωχώραφα. Μεγάλη ευελιξία σποράς. Ανθεκτική στο πλάγιασµα και τις κυριότερες ασθένειες.

MERIDIANO: Υψηλή απόδοση και σταθερότητα, 
προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη, σταθερά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.
IRIDE: Πολύ υψηλό δυναµικό απόδοσης, από τα πιο 
υψηλά ποσοστά γονιµοποίησης στην άνθιση. Πολύ υψηλό 
ειδικό βάρος και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
NORMANNO: Μεσο-πρώιµη µε πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υψηλό κίτρινο χρώµα και 
εξαιρετική ποιότητα γλουτένης.
LEVANTE: Πολύ υψηλή και σταθερή απόδοση στο 
χωράφι, υψηλή προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές 
συνθήκες καλλιέργειας. Υψηλή αντίσταση στο πλάγιασµα 
και στη σκωρίαση. 
ODISSEO: Νέα ποικιλία µε πολύ υψηλή απόδοση σε 
συνδυασµό µε καλή τελική ποιότητα. Καλό αδέλφωµα και 
καλή ανοχή στη Septoria και στη σκωρίαση.
Συµβολαιακά µε Barilla Svevo και Pigreco: 
SVEVO: Αξεπέραστος συνδυασµός ποιότητας και 
απόδοσης. Πρώιµη ποικιλία µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες και υψηλός κίτρινος δείκτης του σιµιγδαλιού του.
PIGRECO �ΝΕΟ�: Άριστη ποιότητα σε υψηλή παραγωγή, 
κυρίως γόνιµα χωράφια. Υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης, 
εξαιρετικής ποιότητας, για ποιοτικά ζυµαρικά.
SY ATLANTE: NEA ποικιλία, σταθερότητα στις υψηλές 
αποδόσεις, άριστα υαλώδη και πολύ καλό χρώµα, υψηλό 
εκατολιτρικό βάρος.
SY LEONARDO: NEA ποικιλία, καλή παραγωγή 
ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες, εύκολη στην 
καλλιέργεια, υψηλή περιεκτικότητα γλουτένης, 
εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος.

▲▲

Η Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ σποροπαράγει και διανέµει 4 ποικιλίες 
σκληρού σίτου της PSB-Syngenta. Οι παρακάτω ποικιλίες είναι 
προτεινόµενες από τη βιοµηχανία ζυµαρικών και µεγάλους 
εµπορικούς οίκους, για συµβολαιακή γεωργία.
MAESTRALE: Πρωιµότητα-Ποιότητα-Απόδοση 
Η πρωιµότερη ποικιλία της αγοράς µε υψηλές αποδόσεις και άριστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μειωµένη ανάγκη σε σπόρο (έως 22κιλα/
στρ.) λόγω µεγέθους σπόρου και δυνατού αδελφώµατος. Ευρεία 
προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά µικροκλίµατα. 
GRECALE: Σκληρό και στα δύσκολα 
Υψηλό δυναµικό παραγωγής, εκµεταλλεύεται ιδανικά και τα πιο 
αδύναµα εδάφη, είναι πρώιµη, έχει υψηλή δυνατότητα αδελφώµατος, 
υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη, υψηλό εκατολιτρικό βάρος 
και πολύ καλή ποιότητα τελικού προϊόντος. Το σιµιγδάλι που 
παράγεται µετά την επεξεργασία του, ακόµα και µετά από βροχή, έχει 
χαρακτηριστικό κίτρινο χρώµα.
EGEO: Το αστέρι της παραγωγικότητας
Πρώιµη ποικιλία, µε πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής, που προσφέρει 
µεγάλη σταθερότητα αποδόσεων, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και 
πολύ καλή ποιότητα γλουτένης. 
SECOLO: Πρωταθλητής στα δύσκολα!
Πρώιµη ποικιλία µε την καλύτερη προσαρµοστικότητα σε µέτρια και φτωχά 
εδάφη. Έχει άριστη αντοχή σε βιοτικά και αβιοτικά stress, προσφέροντας 
εξαιρετική ποιότητα σιµιγδαλιού. Το µαυραγάνι του 21ου αιώνα!

▲

VENDETTA: Εντυπωσιακών α-
ποδόσεων. Αξιοποιεί ξηρά και ά-
γονα εδάφη. Χαρακτηριστικό της 
το «stay green». Με δείκτη γλου-
τένης πάνω από 80.
CANNAVARO: Νέα, µέσο όψι-
µη. Πολύ παραγωγική ειδικά σε 
πεδινά γόνιµα εδάφη.
GATTUSO: Νέα ποικιλία πού 
πρώιµη, άριστη σε απόδοση µε 
πολύ καλή ποιότητα.
TORREBIANCA: Μεσοπρώι-
µη µε άριστες προδιαγραφές. Πο-
λύ παραγωγική µε αντοχή στην 
ξηρασία.
ALEMANNO: Νέα ποικιλία, µέ-
σο πρώιµη. Πολύ παραγωγική 
µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Πολύ υψηλό ειδικό βάρος 80-
86 kg/hL.
QUADRATO: Υψηλοαποδοτική 
ποικιλία εξαιρετικής ποιότητας 
µε προσαρµοστικότητα σε κά-
θε περιοχή.

PIETRAFITTA: Κορυφαία 
ποικιλία σε επίπεδο ποιότητας. 
Ιδανική για ξηροθερµικές περι-
οχές και εδάφη χαµηλής παρα-
γωγικότητας.
ADONE: Μέσο όψιµη, πολύ 
ανθεκτική στο ψύχος, στις α-
σθένειες. Ιδανικό για την Κ. και 
Β. Ελλάδα. 
SPARTACO: Νέα ποικιλία µι-
κρού βιολογικού κύκλου. Ασυ-
ναγώνιστα υψηλό δείκτη γλουτέ-
νης 90-95.
DORATO: Νέα ποικιλία µέσης 
ανάπτυξης, πολύ παραγωγική µε 
ευρεία προσαρµοστικότητα.
ACADUR: Ποικιλία υψηλών α-
ποδόσεων µε πολύ υψηλή πρω-
τεΐνη. Πρώιµη ποικιλία µε σπυ-
ρί εξαιρετικού χρώµατος 23-24 
(Minolta). Άριστη περιεκτικότη-
τα δε γλουτένη (70-75), ιδανική 
για την µακαρονοποιία και την α-
λευροβιοµηχανία.

▲ ▲

ΑUGUSTO: Νέα ποικιλία µε πάρα πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής. Μέσου βιολογικού κύκλου ποικιλία µε φυτά 
µεσαίου ύψους. Εξαιρετικά υψηλό ειδικό βάρος. Πολύ 
υψηλή ανοχή στην ίωση του µωσαϊκο.
DYLAN: Μεσοπρώιµη µε εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής. 
Επιλεγµένη ποικιλία σκληρού σίτου από οίκους 
ζυµαρικών στην Ιταλία. Μεσαίου-µεγάλου ύψους φυτά 
µε µαύρο άγανο. Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και καλή 
ποιότητα γλουτένης. Ανεκτικότητα στις µυκητολογικές 
ασθένειες. Πολύ υψηλή ανοχή στην ίωση του µωσαϊκού
TIREX: Πρώιµη µε µεσαίου- µεγάλου ύψους φυτά, 
καφέ άγανο. Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος (81-85kg/
hl). Πολύ υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και καλή ποιότητα 
γλουτένης. Καλή αντοχή στο πλάγιασµα.
TEODORICO: Πρώιµη µε άσπρο άγανο και µε πολύ 
υψηλές αποδόσεις. Εξαιρετική ποιότητα γλουτένης µε 
καλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.Υψηλό εκατολιτρικό 
βάρος (82-84kg/hl) και TKW 50-52gr. Πολύ υψηλή 
αντοχή στην Καστανή Σκωρίαση (Brown Rust)
DUNAVIS: Ελληνική µεσο-όψιµη ποικιλία µε εξαιρετικό 
δυναµικό παραγωγής. Μεσαίου ύψους φυτά µε µαύρο 
άγανο. Πολύ υψηλή αντοχή στις χαµηλές θερµοκρασίες. 
Εξαιρετικά υψηλό ειδικό βάρος.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΣΠΟΡΟΙ

MΑΤΤ (Η.Π.Α.): Πρώιµη, καλή αντοχή 
σε ασθένειες. Κατάλληλη και για ξηρικές 
συνθήκες, συνδυάζει υψηλή παραγωγή 
µε καλή ποιότητα. Ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (πρωτείνη-γλουτενη), 
κρατάει το υαλώδες
Ποσότητα σποράς: 20-24kg/στρ.
CLAUDIO (Ιταλία): Μεσο-όψιµη, για 
όλα τα εδάφη. Πολύ παραγωγική, µεγάλο 
εκατολιτρικό βάρος, καλή αντοχή στις 
ασθένειες µε µαύρα άγανα.
Ποσότητα σποράς: 20-25kg/στρ.
NEO KRONOS (Η.Π.Α.): Ποικιλία 
αναφοράς για την ποιότητα σιµιγδαλιού.
Πρώιµη, µε εξαιρετικό αδέλφωµα, καλή 
αντοχή στις ασθένειες. Για όλα τα εδάφη, 
υψηλή παραγωγή και καλή ποιότητα.
Ποσότητα σποράς: 20-25kg/στρ.
EMILIO LEPIDO (ΙΤΑΛΙΑ): 
Μεσοπρώιµη, µεσαίου ύψους, πολύ 
καλή αντοχή στο κρύο και ασθένειες 
(Σκωρίαση-Φουσάριο).
Προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη, 
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
(πολύ καλό υαλώδες). Ποσότητα 
σποράς: 20-25kg/στρ.

ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΑ Α.Ε. - AGER 


