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Αναδροµική δικαίωση 
για ασφάλιση αγροτών  
Μειωµένο συντελεστή εισφορών και 
αποσύνδεσή τους από το φορολογητέο 
εισόδηµα φέρνει η απόφαση ΣτΕ. σελ. 8

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 03/10

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Επίτροπος πλήρους σύγκλισης  
θέτει σε δοκιμασία τις αντοχές  
Υπό νέα απειλή οι άμεσες ενισχύσεις των Ελλήνων αγροτών λόγω Janusz Wojciechowski  

σελ. 4-5

Αγορά γης, σπάνιων φυλών ζώων 
και αδειών φύτευσης εντάσσει 
στις επιλέξιµες δαπάνες των νέων 
διαρθρωτικών προγραµµάτων, 
η φινλανδική προεδρία. σελ. 5

Νέα ΚΑΠ, καινούργια Προγράµµατα  

ΣABBATO: Πρόβου, Ανδρονίκου µάρτ., Συµεών Μήνας 10ος, Εβδ. 41η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:30 - ∆ύση 18:52 ΣΕΛΗΝΗ: 14 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,10075

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46380

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09697

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88508

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
118,76450

• Τρεις πηγές χρηµατοδότησης για 
χρήση ΑΠΕ από τους αγρότες σελ. 42
• Οι προτάσεις της φινλανδικής προεδρίας 
για τα νέα Προγράµµατα της ΚΑΠ σελ. 5

• Σε σκοπιµότητες σκοντάφτει ο νέος 
νόµος για τους συνεταιρισµούς σελ. 10
•Μείωση ασφαλιστικών εισφορών 
στους αγρότες µε απόφαση ΣτΕ σελ. 8

• ∆εν κατεβαίνουν από τα 4 ευρώ το κιλό οι 
ελαιοπαραγωγοί παρά τις πιέσεις σελ. 36
• Μικρή παύση στις παραλαβές σύσπορου 
βάµβακος λόγω βροχοπτώσεων σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σηµαντικά επηρέασε η άνοδος της τιµής την προσφορά σκληρού 
σίτου στη χώρα µας, καθώς οι πωλητές θέλουν να δουν πρώτα 
πού θα ισορροπήσει η αγορά. Φόβοι δηµιουργούνται πως οι 
αναταραχές στην αγορά βιοντίζελ µπορεί να επηρεάσουν τα 
συµβόλαια των παραγωγών. ∆εν κάνουν πίσω στις πιέσεις των 
εµπόρων οι παραγωγοί ελαιλάδου, κρατώντας πάση θυσία τα 4 
ευρώ το κιλό. Ως και 8 λεπτά πάνω η α’ ποιότητα στο τριφύλλι. 

Κυκλοκόνιο ελιάς
Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις σε 
συνδυασµό µε την αύξηση της υγρασίας 
και την πτώση της θερµοκρασίας έχουν 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 
για την ανάπτυξη της του κυκλοκονίου 
της ελιάς, σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων. Ο φθινοπωρινός 
ψεκασµός είναι πολύ σηµαντικός στην 
καταπολέµηση της ασθένειας, 
δεδοµένου ότι αυτή η εποχή θεωρείται 
ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδος µόλυνσης. Το 
χαρακτηριστικό σύµπτωµα του µύκητα 
είναι η εµφάνιση κυκλικών κηλίδων 
(µάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια 
των φύλλων της ελιάς. 

Ψεκασµός και κλάδεµα
Απαιτείται άµεσα ψεκασµός µε καλό 
λούσιµο των δέντρων και επανάληψή 
του µετά από 20 ηµέρες περίπου, αν 
συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις. Να 
προσεχτούν οι ευαίσθητες ποικιλίες 
(Καλαµών), καθώς και οι ελαιώνες που 
βρίσκονται σε περιοχές µε υγρασία. 
Μέτρα καταπολέµησης είναι και τα 
κλαδέµατα αραίωσης της κόµης µε 
σκοπό τη βελτίωση του αερισµού και του 
φωτισµού στο εσωτερικό των δέντρων, 
καθώς ειδικά σε πυκνοφυτεµένους 
ελαιώνες µπορούν να συµβάλλουν σε 
σηµαντική µείωση των προσβολών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 12-10-2019 
Στην κεντρική Μακεδονία, τη 
Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, 
τις Σποράδες, την Εύβοια και τη 
βόρεια Κρήτη λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές 
γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεµοι 
θα πνέουν από ανατολικές 
διευθύνσεις ασθενείς έως 
µέτριοι. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή πτώση στα 
ανατολικά και τα βόρεια. 

Κυριακή 13-10-2019 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα κυρίως στα βόρεια 
ηπειρωτικά τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 
ασθενείς έως µέτριοι και τοπικά 
στο Αιγαίο µέτριοι έως και 
ισχυροί. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή άνοδο στα 
κεντρικά και νότια. 

∆ευτέρα 14-10-2019
και Τρίτη 15-10-2019 
Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα κυρίως 
στα δυτικά τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ασθενείς έως µέτριοι και τοπικά 
στο Αιγαίο πιο ισχυροί. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 16-10-2019 ως 
Παρασκευή 18-10-2019 
Παροδικές νεφώσεις στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας. 
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα 
τις πρωινές ώρες κυρίως στα 
δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις ασθενείς 
έως µέτριοι και στα πελάγη 
τοπικά πιο ισχυροί. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή πτώση στα δυτικά.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα δυτικά 
από ανατολικές 
διευθύνσεις 3 µε 
5 µποφόρ, στα 
ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις 
4 µε 6 µποφόρ και 
στο Αιγαίο 7 µποφόρ.
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Αν ξεχωρίζει κάτι από τις επισηµάνσεις 
που έγιναν την Παρασκευή 4 Οκτωβρί-
ου στο Ζάππειο, κατά τη διάρκεια πα-
ρουσίασης ειδικής µελέτης του διαΝΕ-
Οσις µε θέµα τον συνεργατισµό, είναι 
η επισήµανση του καθηγητή Κώστα Η-
λιόπουλου ότι «οι νόµοι χαλάνε τους 
συνεταιρισµούς».

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι µακρο-
βιότεροι νόµοι, όπως ο πρώτος συ-
νεταιριστικός νόµος 602/1915 και ο 
389/1945 διαµόρφωσαν ισχυρή βά-
ση για την ανάπτυξη του αγροτικού 
συνεργατισµού στη χώρα µας. Ακο-
λούθως, αποτελεί κοινή πεποίθηση ό-
τι ο 2810/2000 ήταν ο τελευταίος κα-
λός νόµος. Σε διαµετρικά αντίθετη κα-
τεύθυνση, κινήθηκαν αρκετές από τις 
προηγούµενες µεταρρυθµίσεις, όπως 
και οι τελευταίες δύο νοµοθετικές πα-
ρεµβάσεις στα ζητήµατα των συνεται-
ρισµών και συγκεκριµένα, ο νόµος 
4015/2011 και ο νόµος 4384/2016. 
Ο πρώτος επιτάχυνε την κατάρρευση 
των συνεταιριστικών δοµών, ενώ ο 
δεύτερος δεν κατάφερε να ανακόψει 
αυτή την πορεία. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι µε βάση την 
εµπειρία του τελευταίου αιώνα, θα ήταν 
προτιµότερο να µην έχει γίνει καµιά α-
πολύτως αναµόρφωση, πέραν κάποιων 
µικρών επιµέρους διευθετήσεων, στο 
βασικό νοµοθέτηµα 602/1915. Άλλω-
στε, εκείνος ο πρώτος νόµος ήταν βασι-
σµένος στους δοκιµασµένους νόµους 
της Γερµανίας και της Αυστρίας και α-
ποδείχθηκε ιδιαίτερα πετυχηµένος.

Αν υπάρχει κάτι ακόµη το οποίο προκύπτει 
και από τα ευρήµατα της µελέτης του 
διαΝΕΟσις και στο οποίο όλες οι ανε-
ξάρτητες φωνές δείχνουν να συµφω-
νούν, είναι ότι δεν χρειάζεται λεπτοµε-
ρής και πολυδαίδαλη νοµοθεσία η ο-
ποία να καθορίζει µε λεπτοµέρειες τη 
δοµή και τον τρόπο λειτουργίας των 
συνεταιρισµών. Αρκεί ένα περίγραµ-
µα, µονού µάλιστα αριθµού άρθρων, 
το οποίο να βάζει τα θεµέλια, καθιστώ-
ντας τα συνεργατικά σχήµατα νοµικές 
οντότητες. Για όλα τα υπόλοιπα, δηλα-
δή η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση, 
η ευθύνη και οι λεπτοµέρειες καθορι-
σµού των λειτουργιών, µάλλον θα ή-
ταν καλύτερο να ανήκουν στα µέλη 
των οργανώσεων και φυσικά στις κα-
ταστατικές αρχές.   Agrenda

Οι νόμοι χαλάνε
τους συνεταιρισμούς
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Καταλυτικές εξελίξεις για τις άµε-
σες ενισχύσεις των Ελλήνων αγρο-
τών, φέρνει η δέσµευση για πλή-
ρη εξωτερική και εσωτερική εξί-
σωση των επιδοτήσεων, που υπο-
σχέθηκε ο Janusz Wojciechowski 
λίγο πριν λάβει το χειροκρότη-
µα και την έγκριση από τα έδρα-
να του Ευρωκοινοβουλίου, ως ο 
επόµενος Επίτροπος Γεωργίας. 

Όχι µόνο δεσµεύτηκε για τη σύ-
γκλιση, αλλά όπως ανέφερε ήδη 
έχουν γίνει διεργασίες προς αυ-
τή την κατεύθυνση που βρίσκο-
νται «σε καλό δρόµο» όπως τόνισε 
κατά τη δεύτερή του ακρόαση ως 
υποψήφιος την περασµένη Τρί-
τη. «Είµαστε σε πολύ καλό δρό-
µο για την εξίσωση των επιδοτή-
σεων µεταξύ των κρατών-µελών 
και των αγροτών που δραστηρι-
οποιούνται στην ίδια χώρα, ενώ 
εφόσον αναλάβω θα κάνω ό,τι 
µπορώ για να επισπεύσω τη δι-

αδικασία αυτή», τόνισε ο ίδιος.
Εφόσον πιάσουν τόπο οι πιέ-

σεις του Επιτρόπου, αυτό σηµαί-
νει ότι από 55 ευρώ το στρέµµα 
κατά µέσο όρο οι Έλληνες αγρό-
τες θα λαµβάνουν περίπου 30 ευ-
ρώ το στρέµµα, ενώ και τα ιστορι-
κά δικαιώµατα θα καταργηθούν. 
Τα παραπάνω θα γίνουν σταδια-
κά, έως το 2026, δηλαδή µέχρι το 
τέλος της ερχόµενης προγραµµα-
τικής περιόδου. 

Ενίσχυση αγοράς σπάνιων 
φυλών και γης στα νέα 
Προγράµµατα της ΚΑΠ

Εν τω µεταξύ, η φινλανδική προ-
εδρία µε πρότασή της, που θα τε-
θεί επί τάπητος στο Συµβούλιο Υ-
πουργών Γεωργίας στις 14 Οκτω-
βρίου, εντάσσει στις επιδοτού-
µενες δαπάνες στα πλαίσια των 
διαρθρωτικών µέτρων της νέας 
ΚΑΠ, την αγορά αγροτικής γης, 
ζωικού κεφαλαίου και δικαιωµά-
των παραγωγής. Συγκεκριµένα, 
στο σχετικό έγγραφο περιγράφο-
νται αλλαγές στο Άρθρο 68 «Επεν-
δύσεις» του κανονισµού της ΚΑΠ, 
οι οποίες αφορούν τις επιλέξιµες 
δαπάνες για προγράµµατα όπως 
είναι τα Σχέδια Βελτίωσης στις ο-
ποίες περιλαµβάνονται:

 Η αγορά ζωικού κεφαλαίου 
εφόσον αφορά ζώα σπάνιων-αυ-
τόχθονων φυλών.

 Η αγορά γης για όλους και 

όχι µόνο για τους νέους αγρότες, 
εφόσον, καταλαµβάνει µέχρι και 
το 10% του επενδυτικού σχεδί-
ου. ∆ηλαδή, αν ένα σχέδιο είναι 
100.000 ευρώ, η αγορά γης θα ε-
πιδοτείται εφόσον δεν ξεπερνά η 
αξία της τα 10.000 ευρώ.

 Η αγορά δικαιωµάτων παρα-
γωγής όπως θα µπορούσαν να εί-
ναι για παράδειγµα οι άδειες φύ-
τευσης αµπέλου. 

Με 30 ευρώ το στρέμμα 
τους θέλει όλους ο Πολωνός
Ξεκάθαρη δήλωση για εξίσωση ενισχύσεων από το νέο Επίτροπο Γεωργίας

∆ιαβούλευση
Οι αλλαγές στην ΚΑΠ θα 

συζητηθούν στο Συµβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας στις 

14 Οκτωβρίου

Έπεισε µε
τη σύγκλιση
Ο Wojciechowski πέρασε από 
χίλια κύµατα προκειµένου να 
κερδίσει τη στήριξη της 
επιτροπής αξιολόγησης της 
υποψηφιότητάς του. Η δεύτερη 
ακρόασή του στις Βρυξέλλες 
φαίνεται πως έπεισε τελικά τους 
ευρωβουλευτές που άκουσαν 
συγκεκριµένες θέσεις από 
αυτόν, όπως είναι η σύγκλιση 
των ενισχύσεων, ενώ φαίνεται 
να «πήρε πίσω» κατά κάποιον 
τρόπο τη δήλωσή του για την 
προτεραιότητα στις οικογενειακές 
εκµεταλλεύσεις. Αυτό που µένει 
τώρα είναι η επίσηµη ψηφοφορία 
του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία 
θα επικυρώσει στο σύνολό της τη 
νέα σύνθεση της Κοµισιόν, στις 
23 Οκτωβρίου. 

Εφόσον πιάσουν 
τόπο οι πιέσεις του 
Επιτρόπου, αυτό 
σηµαίνει ότι τα 
ιστορικά δικαιώµατα 
θα καταργηθούν. 

Την εισαγωγή µονοετών δεσµεύ-
σεων για µία σειρά αγροπεριβαλ-
λοντικών µέτρων, όπως είναι η µε-
τατροπή στη βιολογική γεωργία 
και η καλή µεταχείριση των ζώων, 
προβλέπει η τροποποίηση των κει-
µένων της ΚΑΠ, από τη φινλανδι-
κή προεδρία. Η πρόβλεψη αυτή α-
ναµένεται να προσφέρει ευελιξία 
στα κράτη-µέλη για το σχεδιασµό 
των παραπάνω µέτρων αλλά και 
έναν τρόπο να αποφεύγεται η µε-
τακύλιση ανειληµµένων υποχρε-
ώσεων σε επόµενες προγραµµα-
τικές περιόδους. Αναλυτικά το Άρ-
θρο 65 «Περιβαλλοντικές, κλιµα-
τικές και άλλες δεσµεύσεις διαχεί-
ρισης» τροποποιείται στην παρά-

γραφο 8 ως εξής: 
Οι δεσµεύσεις αναλαµβάνονται 

για περίοδο πέντε έως επτά ετών. 
Εντούτοις, όταν είναι αναγκαίο για 
να επιτευχθούν ή να διατηρηθούν 
ορισµένα επιθυµητά περιβαλλοντι-
κά οφέλη, τα κράτη µέλη µπορούν 
να καθορίσουν µεγαλύτερη χρονι-

κή περίοδο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ για συγκεκριµένους τύπους 
δεσµεύσεων, µεταξύ άλλων προβλέ-
ποντας την ετήσια παράτασή τους 
µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

Για δεσµεύσεις για την καλή µετα-
χείριση των ζώων, για δεσµεύσεις 
για τη διατήρηση, αειφόρο χρήση 
και ανάπτυξη γενετικών πόρων, 
για µετατροπή σε βιολογική γεωρ-
γία και για νέες δεσµεύσεις αµέ-
σως µετά τη δέσµευση που αναλή-
φθηκε κατά την αρχική περίοδο ή 
σε άλλες δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να καθορίσουν µια σύντοµη 
περίοδο τουλάχιστον ενός έτους στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.

Από 1 έως 7 έτη 
Η περίοδος δεσµεύσεων στα 
αγροπεριβαλλοντικά µπορεί 
να ξεκινά από ένα έτος και 

να φτάνει τα επτά, µε τη νέα 
αυτή πρόταση 

Eισάγονται μονοετείς δεσμεύσεις στα αγροπεριβαλλοντικά 

ΕΕ

27 
ΕΛΛΑ∆Α

55

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
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Στην αναδιατύπωση του Άρθρου 
69, που αφορά την πριµοδότηση 
των νέων αγροτών και επιχειρή-
σεων, προχώρησε παράλληλα η 
φινλανδική προεδρία, προσθέ-
τοντας τις µικρές εκµεταλλεύσε-
ων, όπως αυτές θα οριστούν από 
κάθε κράτος µέλος. Έτσι, µε αυ-
τόν τον τρόπο, στα Εθνικά Στρα-
τηγικά Σχέδια οι χώρες θα µπο-
ρούν να προβλέψουν κατ’ αποκο-
πή στήριξη και για τις µικρές εκµε-
ταλλεύσεις έως 100.000 ευρώ, ό-
πως έγινε και στην τρέχουσα προ-
γραµµατική περίοδο µε το γνω-
στό 14χίλιαρο, κάτι που είχε πα-
ραβλεφθεί στα κείµενα της ΚΑΠ. 

Ως εκ τούτου, το Άρθρο 69 στην 

πρώτη παράγραφό του αναδιατυ-
πώνεται ως εξής:

Άρθρο 69 «Εγκατάσταση νέων 
αγροτών, επιχειρήσεων και ανά-
πτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων»

Τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν στήριξη για την εγκατά-
σταση νέων γεωργών, την εκκί-
νηση αγροτικών επιχειρήσεων και 
την ανάπτυξη µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο παρόν άρ-
θρο και όπως καθορίζονται περαι-
τέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, µε σκοπό να συµβά-
λουν στην επίτευξη ενός ή περισ-
σότερους ειδικούς στόχους που ο-
ρίζονται στο άρθρο 6.

Ειδική στήριξη για μικρές εκμεταλλεύσεις 

Διευρύνεται το πριμ
εγκατάλειψης
∆ικαίωµα ενίσχυσης για τη µετα-
βίβαση αγροτικής γης θα θεµελι-
ώνουν ακόµα και όσοι αγρότες 
δεν έχουν φτάσει την ηλικία συ-
νταξιοδότησης, σύµφωνα µε την 
πρόταση των Φινλανδών για το 
µέτρο εγκατάλειψης της γεωργι-
κής δραστηριότητας. Σε συνδυα-
σµό µε την πρόβλεψη ενίσχυσης 
της αγοράς γης, η προεδρία της Ε-
πιτροπής Γεωργίας, φαίνεται πως 
προσπαθεί µε αυτόν τον τρόπο να 
δηµιουργήσει ένα ευρύτερο πλαί-
σιο διευκόλυνσης µεταβιβάσεων 
στις εκµεταλλεύσεις, κυρίως, για 
τις ανάγκες των νέων γεωργών. 

Υπενθυµίζεται, ότι το µέτρο αυ-
τό βασίζεται στη συνεργασία ε-
νός νέου αγρότη µε έναν άλλο 
παραγωγό στο πλαίσιο της κλη-
ρονοµικής διαδοχής, µε τον δεύ-
τερο να ενισχύεται για κάθε έτος 
µέχρι την οριστική εγκατάλειψη 
της εκµετάλλευσής του. 

Η παράγραφος 7 του Άρθρου 
71 «Συνεργασία», όπως τροπο-
ποιείται αναφέρει:

Σε περίπτωση συνεργασίας στο 

πλαίσιο της κληρονοµικής διαδοχής 
των γεωργών, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να χορηγούν στήριξη µόνο σε 
γεωργούς που έχουν συµπληρώ-
σει την ηλικία συνταξιοδότησης ή 
στους γεωργούς που θα φθάσουν 
την ηλικία αυτή µέχρι το τέλος της 
επιχείρησης, όπως καθορίζεται α-
πό το κράτος µέλος σύµφωνα µε 
τις εθνικές νοµοθεσία.

Περιορίζεται η µέγιστη ενίσχυση 
στο 75% των δαπανών

Εν τω µεταξύ, τέλος µπαίνει στα 
αυξηµένα ποσοστά ενίσχυσης στα 
επενδυτικά προγράµµατα που έ-
φταναν µέχρι και το 90% για νέ-
ους αγρότες και άλλες κατηγο-
ρίες δικαιούχων. Η µέγιστη ενί-
σχυση περιορίζεται στο 75% των 
δαπανών σύµφωνα µε την πρό-
ταση των Φινλανδών, ενώ υπάρ-
χουν και συζητήση για περιορισµό 
σε ποσοστά 40-50%, στα πλαίσια 
των διαπραγµατεύσεων. Επιπλέ-
ον, πλήρη 100% ενίσχυση δαπα-
νών θα προβλέπεται µόνο σε πολύ 
ειδικές περιπτώσεις. Αναλυτικά, 
αναφέρεται στην τροποποίηση:

Τα κράτη µέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 
75% των επιλέξιµων δαπανών. Το 
ποσοστό στήριξης µπορεί να αυξη-
θεί σε 100% κατ ‘ανώτατο όριο για 
τις ακόλουθες επενδύσεις:

α) δάσωση και µη παραγωγικές 
επενδύσεις 

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρε-
σίες στις αγροτικές περιοχές,

γ) επενδύσεις για την αποκατά-
σταση του γεωργικού ή δασικού 
δυναµικού.

Μεταβιβάσεις
Mε ένα ποσό σε µορφή 

εφάπαξ πριµοδότησης θα 
αποζηµιώνονται οι αγρότες 
που µεταβιβάζουν µόνιµα 
την εκµετάλλευσή τους σε 

παραγωγούς νεαρής ηλικίας

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

2.640 3.630
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378.000

FLAT RATE
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ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, υπογράφτηκε φέτος η 
σύµβαση πρόσθετης πράξης χρηµατοδότησης τήρησης 
και ταµειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Εγ-
γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) µεταξύ του Ελ-
ληνικού ∆ηµοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς. Με δε-
δοµένο µάλιστα ότι αυτές τις ηµέρες καταρτίζονται οι λί-
στες των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης, είναι πιθανό οι 
προκαταβολές να πιστωθούν στους λογαριασµούς των 
αγροτών νωρίτερα από την προθεσµία που είχαν δώσει 
αρχικά οι αρµόδιοι του Οργανισµού Πληρωµών για την 
τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρίου. Είναι γεγονός ότι 
αυτή τη φορά, το δίκτυο του τεχνικού συµβούλου που 
κρατάει «δεµένο» τον µηχανισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει 
πολλά περιθώρια για αντιρρήσεις, εποµένως υποχρεώ-
νεται να «τρέξει» παρέχοντας ταυτόχρονα διαπιστεύσεις 
«νοµιµοφροσύνης». Βέβαια, όπως κάθε χρόνο, η πλη-
ρωµή αυτή έρχεται µαζί µε συµψηφισµούς για οφει-
λές των αγροτών προς πάσα κατεύθυνση.

Να σηµειωθεί ότι η σύµβαση, που δηµοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 3686) την 3η Οκτωβρίου, αφορά σε χρη-
µατοδοτήσεις ύψους 2,3 δις ευρώ µε δυνατότητα επέκτα-
σης µέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασµό για την πληρωµή 
κοινοτικών ενισχύσεων της περιόδου από 16 Οκτωβρί-
ου 2019 έως 15 Οκτωβρίου 2020.

Εν τω µεταξύ, τις τελευταίες ηµέρες ο Οργανισµός Πλη-
ρωµών συνεχίζει τις εκκαθαρίσεις παλαιών ενισχύσεων 
και προγραµµάτων, µε µικρά ποσά ανά περίπτωση, που 
ωστόσο κλείνουν τις περισσότερες εκκρεµότητες. Όπως 
ήδη είχε γράψει η  Agrenda, στις 4 Οκτωβρίου πιστώθη-
καν επιστροφές παρακρατήσεων ενισχύσεων 16,9 εκατ. 
ευρώ σε 235.392 δικαιούχους, για λόγους δηµοσιονοµι-
κής πειθαρχίας από την ΕΕ. Πρόκειται για χρήµατα που 
παρακρατήθηκαν την περσινή χρονιά για να δηµιουρ-
γηθεί το αποθεµατικό κρίσης και αφορά παραγωγούς 
µε άµεσες ενισχύσεις άνω των 2.000 ευρώ.  

Προς νέα παράταση οι εισφορές ΕΛΓΑ, 
περιµένοντας την ενιαία ενίσχυση

Προσπάθειες ώστε η εµπρόθεσµη καταβολή των ει-
σφορών ΕΛΓΑ 2018 να γίνει µέχρι τέλος Οκτωβρίου, ο-
πότε οι παραγωγοί θα έχουν λάβει τις επιδοτήσεις της 
ενιαίας ενίσχυσης φαίνεται να καταβάλει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε βάση τα όσα υποστήριξε από 
το βήµα της Βουλής ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Κώστας Σκρέκας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κεγκέρογλου.

Παράλληλα ο κ. Σκρέκας παρότρυνε τους παραγωγούς 
που επλήγησαν από τους ισχυρούς νοτιάδες να δηλώ-
σουν άµεσα τις ζηµιές για να προχωρήσει η διαδικασία 
της εξατοµίκευσης και της καταβολής αποζηµιώσεων.

Ειδικότερα, στην Ολοµέλεια της Βουλής, στην ερώτησή 
του, ο κ. Κεγκέρογλου επεσήµανε ότι έχει χαθεί η εµπι-
στοσύνη του παραγωγού εξαιτίας των αστοχιών και της 
αδράνειας της προηγούµενης Κυβέρνησης να αντιµετω-

πίσει τα προβλήµατα τους και ζήτησε άµεσες ενέργειες 
για να καταβληθούν όσο το δυνατό συντοµότερα και οι 
ενισχύσεις (επιδοτήσεις) για φέτος αλλά και άλλα µέτρα 
ελάφρυνσής για εισφορές ΕΛΓΑ, λογαριασµούς ∆ΕΗ κλπ.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός για την άµεση 
πληρωµή των επιδοτήσεων, δεσµεύτηκε ότι θα το εξετά-
σει ενώ για τις και για τις εισφορές ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ό-
τι  τρέχει όλες τις διαδικασίες, ώστε η εµπρόθεσµη κατα-
βολή των εισφορών 2018 να γίνει µέχρι τέλος Οκτωβρί-
ου, οπότε οι παραγωγοί θα έχουν λάβει τις επιδοτήσεις.

Σε ό,τι αφορά λογαριασµούς ∆ΕΗ, ανακοίνωσε ότι γι’ 
αυτούς που έχουν λήξει, δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης 
από 1η Νοέµβρη και µάλιστα µε εξατοµικευµένη δόση, 
ανάλογα τα εισοδήµατα του καταναλωτή.

Επιστροφή χρηµάτων από ΕΦΚΑ στους αγρότες 
Ποσά που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση των 

ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, της τάξης των 100 
εκατ. ευρώ πιστώθηκαν την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στους 
λογαριασµούς 86.187 αγροτών, επιχειρηµατιών και ελεύ-
θερων επαγγελµατιών. Όπως αναφέρεται σε σχετική α-
νακοίνωση του Φορέα, συνολικά υπολογίζεται ότι θα ε-
πιστραφούν ή θα συµψηφιστούν µε µελλοντικές οφει-
λές 215.193.494,99 ευρώ σε 264.631 ασφαλισµένους ως 
αποτέλεσµα της εκκαθάρισης εισφορών του έτους 2018 
µε βάση τα εισοδήµατα του 2017 έναντι των εισοδηµά-
των του 2016 που αρχικά είχαν λογισθεί και καταβληθεί.

Οι ασφαλισµένοι που δεν είδαν επιστροφές στους λο-
γαριασµούς τους, ενηµερώνονται αρµοδίως πως φταίει 
το γεγονός ότι δεν έχουν συµπληρώσει το i-ban τους. Σε 
αυτούς δίνεται η δυνατότητα µπαίνοντας στην ιστοσελίδα 
www.efka.gov.gr -> ηλεκτρονικές υπηρεσίες-> Aτοµικά 
Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας» να το καταχωρήσουν.

Συντάξεις ΟΓΑ
Την Παρασκευή 
25 Οκτωβρίου 
πληρώνονται 
οι συντάξεις 

Νοεµβρίου για τους 
ασφαλισµένους 

στον ΟΓΑ

 
Αµπέλια 

Σαντορίνης
Μέχρι 31 

Οκτωβρίου οι 
αιτήσεις στο Μέτρο 
10.1.3 «∆ιατήρηση 

αµπελοκοµικής 
πρακτικής στον 

αµπελώνα Νήσου 
Θήρας», για 

επιδότησή 76,5 
ευρώ ανά στρέµµα 

ετησίως

Πρώτη 
δόση του 

14χίλιαρου 
Στόχος των 
αρµοδίων ο 

έλεγχος των 
αιτήσεων να 

ολοκληρωθεί µέχρι 
τις 4 Νοεµβρίου, 
ώστε η πληρωµή 

της πρώτης δόσης 
του 14χίλιαρου 

να γίνει εντός του 
έτους 
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Σήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τσεκ νωρίτερα  
η υπογραφή της νέας σύμβασης ΕΛΕΓΕΠ  

 Χωρίς πολλά περιθώρια για αντιρρήσεις ο τεχνικός σύμβουλος που μπλοκάρει τον μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ
 Για μετά την πληρωμή της ενιαίας οδεύει η καταβολή εισφορών στον ΕΛΓΑ, για να έχουν λεφτά οι παραγωγοί

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

70% 10%

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ 2019

ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΤΟΥ 2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΤΟΥ 2018

Για τέλος Οκτώβρη
πάει το 10% των
ζηµιών του 2018
Για το τέλος Οκτωβρίου µεταθέτουν τώρα οι 
αρµόδιοι του οργανισµού την πολυαναµενόµενη 
πληρωµή του υπόλοιπου 10% για τις 
αποζηµιώσεις του 2018. Σύµφωνα µε τις 
τελευταίες πληροφορίες, από τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεµπέ, το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης φέρεται να έχει ολοκληρώσει τη 
σχετική διαδικασία, ωστόσο το επόµενο διάστηµα 
αναµένεται να δηµοσιευτεί η απαραίτητη ΚΥΑ 
των συναρµόδιων υπουργείων, αφού δοθεί η 
έγκριση από το υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι τοι αίτηµα του ΕΛΓΑ για 
την αναθεώρηση του προϋπολογισµού του 
οργανισµού θα πρέπει τις προσεχείς ηµέρες να 
περάσει από το Λογιστήριο του Κράτους και από 
το υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να 
προχωρήσει η εκκαθάριση για τις ζηµιές της 
περσινής χρονιάς και να πληρωθούν οι δικαιούχοι 
παραγωγοί. Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για το 
υπόλοιπο 10% από τις ζηµιές που συνέβησαν το 
2018, µε το ποσό να ανέρχεται περί τα 14 εκατ. 
ευρώ. Σηµειωτέον ότι από τον ΕΛΓΑ 
διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει ταµειακό 
πρόβληµα και ότι η καθυστέρηση στη διευθέτηση 
του θέµατος ήταν καθαρά γραφειοκρατική.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε νέο πλαίσιο εισφορών, πιο α-
νταποδοτικό για ελεύθερους επαγ-
γελµατίες και αγρότες µε µικρότε-
ρες επιβαρύνσεις, οδηγούν οι α-
ποφάσεις του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας που έκριναν αντισυνταγ-
µατική την επιβολή εισφορών σύ-
νταξης 20%, έναντι των µισθωτών, 
(6,33%), καθώς καταβάλλεται εξ ο-
λόκληρου από το εισόδηµά τους. 
Εντούτοις, οι εν λόγω αποφάσεις 
για τους ελεύθερους επαγγελµα-
τίες δεν ανοίγουν την πόρτα κατα-
βολής αναδροµικών.

Αντισυνταγµατικές κρίθηκαν και 
οι διατάξεις που αφορούν τον τρό-
πο υπολογισµού των επικουρικών 
συντάξεων (παλαιών και νέων), την 
περικοπή των επικουρικών συντά-
ξεων άνω των 1.300 ευρώ και το 
ποσοστό αναπλήρωσης των συ-
ντάξεων κύριας ασφάλισης ιδιαι-
τέρως όσων ασφαλισµένων έχουν 
πολλά έτη ασφάλισης.

Ειδικότερα το ΣτΕ µε τις αποφά-
σεις έκρινε ότι ο νόµος Κατρούγκα-
λου (Νόµος 4387/2016): 

 Είναι αντισυνταγµατικός στις 
εισφορές σύνταξης των ελευθέ-
ρων επαγγελµατιών και ότι το κα-
θεστώς εισφορών χρήζει αλλαγής.

 Είναι αντισυνταγµατικός στα 
ποσοστά αναπλήρωσης για τον υ-
πολογισµό της ανταποδοτικής σύ-
νταξης και θα χρειαστεί αποκατά-
σταση µε βελτίωση των ποσοστών 
εντός εξαµήνου.

 Είναι συνταγµατικός ως προς 
τον γενόµενο επανυπολογισµό κύ-
ριων συντάξεων, στον οποίο συ-
µπεριελήφθησαν και οι παράνο-
µες µειώσεις.

 Είναι αντισυνταγµατικός για 
τις περικοπές των επικουρικών 
σε 265.000 συνταξιούχους τον Ι-
ούνιο του 2016, αλλά δεν παίρ-

νουν αναδροµικά εκτός αν έχουν 
κάνει αγωγές.

Έτσι, σε νέο ασφαλιστικό νοµο-
σχέδιο, µε σηµαντικές αλλαγές, θα 
πρέπει να φέρει στη Βουλή, εντός 
του έτους, το υπουργείο Εργασίας 
µετά τις αποφάσεις του ΣτΕ. Το νέο 
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θα πρέ-
πει να αλλάξει τους συντελεστές 
για την ανταποδοτική σύνταξη, κα-
θώς και το σύστηµα υπολογισµού 
των ασφαλιστικών εισφορών, α-
ποσυνδέοντάς το από το µεταβαλ-
λόµενο, φορολογικό ετήσιο εισό-
δηµα. Συνταγµατικές, κατά πλει-
οψηφία, κρίθηκαν και οι διατά-
ξεις του νόµου για τις κύριες συ-
ντάξεις, διότι κρίθηκε επαρκής η 
αναλογιστική µελέτη για τη βιω-
σιµότητα του ΕΦΚΑ από την Ανα-
λογιστική Αρχή, καθώς και έγγρα-
φο από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργα-

σίας που πιστοποιούσε το περιε-
χόµενό της.

Παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι δεν 
θα διαχωρίζονται από το νέο νόµο

Το δικαστήριο έκρινε ότι στις δι-
ατάξεις του νόµου υπάγονται όλοι, 
και οι παλιοί και οι νέοι και οι µελ-
λοντικοί συνταξιούχοι, ανεξάρτητα 
από το πότε ξεκίνησε ο ασφαλιστι-
κός τους βίος. Αυτό πρακτικά ση-
µαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον α-
σφαλισµένοι πολλών ταχυτήτων, 
όπως για παράδειγµα ασφαλισµέ-
νοι πριν και µετά το 1993, καθώς 
το δικαστήριο θεωρεί ότι όλοι πρέ-
πει να επωµιστούν το βάρος για τη 
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συ-
στήµατος στο πλαίσιο της αλληλεγ-
γύης των γενεών.

Τα πλήρη κείµενα των πρόσφα-
των αποφάσεων του Συµβουλίου 

της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον νό-
µο Κατρούγκαλου, καθώς και α-
κόµη µία –εν αναµονή– απόφαση 
του ανωτάτου δικαστηρίου, ενδέχε-
ται να ρίξουν φως στο αν και κα-
τά πόσον δικαιούνται αναδροµικά 
ποσά τα περίπου 2,5 εκατ. συντα-
ξιούχων. Η ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας, πάντως, και υψηλόβαθ-
µα κυβερνητικά στελέχη µε δηλώ-
σεις τους ξεκαθάρισαν ότι όσοι δι-
καιούνται αναδροµικά στις συντά-
ξεις τους, µετά τις αποφάσεις του 
ΣτΕ, θα ικανοποιηθούν. 

Βέβαια, το τελικό αποτέλεσµα για 
τους συνταξιούχους θα καθορίσουν 
εν πολλοίς τα δηµοσιονοµικά πε-
ριθώρια της οικονοµίας, ειδικά δε 
αν αναλογιστεί κανείς ότι µόνο το 
10µηνο πριν από την ψήφιση του 
νόµου Κατρούγκαλο, επιφέρει κό-
στος της τάξης των 4 δισ. ευρώ. 

Αύξηση εσόδων κατά 642 εκατ. 
ευρώ λόγω διεύρυνσης της 
φορολογικής βάσης, µε την 
αυξηµένη χρήση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών προβλέπει το 
προσχέδιο προϋπολογισµού το 
2020, ενώ οι φορολογούµενοι 
θα πρέπει να καταγράψουν 
πληρωµές ηλεκτρονικών 
δαπανών ίσες µε το 30% του 
φορολογητέου εισοδήµατός τους. 
Στο ερώτηµα πώς θα προκύψουν 
τόσα έξτρα έσοδα, η απάντηση 
είναι µε τις... ποινές.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
το αφορολόγητο αποσυνδέεται 
πλήρως από την υποχρέωση 
συλλογής ηλεκτρονικών 
αποδείξεων και ως εκ τούτου, ο 
εισαγωγικός συντελεστής 9% 
στην κλίµακα φορολογίας 
εισοδήµατος δεν µπαίνει καν 
στην εξίσωση. Αντίθετα, σε 
όσους φορολογούµενους 
λείπουν πληρωµές µε πλαστικό 
χρήµα σε σχέση µε τις 
απαιτούµενες θα επιβάλλεται 
συντελεστής φόρου 20%-25%. 
Επί του θέµατος τοποθετήθηκαν 
µε κοινή γραπτή δήλωσή τους η 
αναπληρώτρια τοµεάρχης 
Οικονοµίας Κ. Παπανάτσιου και ο 
τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης 
του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Αραχωβίτης, 
χαρακτηρίζοντας τηνοµιλία του 
πρωθυπουργού στην 
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ν∆
ως «προάγγελο» κατάργησης του 
αφορολόγητου των αγροτών. «Ο 
κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ένας 
αγρότης µε εισόδηµα 7.000 
ευρώ, µέχρι σήµερα πλήρωνε 
φόρο 1.540 ευρώ, τώρα θα 
πληρώνει 630 ευρώ. ∆ηλαδή θα 
έχει όφελος 910 ευρώ», 
σηµειώνουν στη δήλωσή τους και 
προσθέτουν ότι «Η δήλωση αυτή 
αποτελεί είτε δείγµα άγνοιας είτε 
συνειδητή παραπλάνηση των 
Ελλήνων αγροτών. Μάλλον 
αποτελεί προάγγελο της 
επερχόµενης φορολογικής 
λαίλαπας µέσω της κατάργησης 
του αφορολόγητου στους 
Έλληνες αγρότες».

ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΣ

Προς αποσύνδεση 
το πλαστικό 
χρήμα από 
το αφορολόγητο;

Αλλάζει το καθεστώς για τους αγρότες 

Μείωση εισφορών 
με απόφαση του ΣτΕ
Ανοίγει ο δρόμος για αναδρομικά 10 μηνών στις κύριες συντάξεις

Αντισυνταγµατικό το 
όριο του 20% για τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες  
που προέβλεπε αρχικά ο 

νόµος, όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους µισθωτούς 
είναι 6%, αφού το υπόλοιπο 
ποσοστό καταβάλλεται από 

τους εργοδότες. Το ποσοστό 
του 20% µε νεότερη 

νοµοθετική ρύθµιση έχει 
πλέον µειωθεί στο 13,33%.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αδυναµία 
συµµόρφωσης

Ήδη έχουν συναφθεί οι 
σχετικές συµβάσεις για 
τις πρώτες ύλες  που 

αγοράζουν οι αποσταγ-
µατοποιοί µε δεδοµένο 
τον ισχύοντα µειωµένο 
κατά 50% ΕΦΚ, έναντι 
του κανονικού συντε-
λεστή που θα κληθούν 

να καταβάλουν

Με πολιτική λύση ξεκινούν 
τα καζανέματα χωρίς μπλέξιμο
«Βράζουν» οι διήμεροι με την απόφαση της ΕΕ για αύξηση του ΕΦΚ 

Στο παρά πέντε, πάλι µε πολιτική πα-
ρέµβαση δόθηκε η λύση για το βράσι-
µο του τσίπουρου για να αποφύγουν οι 
διήµεροι το µπλέξιµο µε την Εφορία. Σε 
ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Οικονο-
µίας την Τρίτη 8 Οκτωβρίου αναζητή-
θηκε λύση στο σοβαρό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν οι εκατοντάδες αµπε-
λοκαλλιεργητές και αµβυκούχοι όσον 
αφορά την παραγωγή του τσίπουρου.

Μετά από διεξοδική συζήτηση των 
παρισταµένων και µε γνώµονα την ε-
ναρµόνιση της χώρας µας στους ευρω-
παϊκούς κανονισµούς ώστε να µην ε-
πιβαρύνεται πλέον η Ελλάδα µε πρό-
στιµα, κατέληξαν ότι στο τέλος αυτής 
της βδοµάδας ή στην αρχή της επόµε-
νης θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι 
αµβυκούχοι και αµπελοκαλλιεργητές 
να προβαίνουν σε δηλώσεις συγκοµι-
δής σε άλλους προορισµούς, τις οποί-

ες θα καταθέτουν στις κατά τόπους δι-
ευθύνσεις γεωργίας (∆ΑΟΚ), από ό-
που θα λαµβάνουν τις βεβαιώσεις και 
εν συνεχεία θα τις καταθέτουν στα αρ-
µόδια τελωνεία, τα οποία θα τους χο-
ρηγούν τις άδειες απόσταξης.

Να σηµειωθεί, επιπλέον, ότι στη σύ-
σκεψη υπήρξε σαφή δέσµευση απ’ ό-
λες τις πλευρές για την οριστική δι-
ευθέτηση του ζητήµατος µε τη λήξη 
της αµπελοκαλλιεργητικής περιόδου.

Ανάστατοι οι αµβυκούχοι µε 
την ενδεχόµενη αύξηση του ΕΦΚ

Εν τω µεταξύ, σε µεγάλη αναστάτω-
ση ενόψει της τρέχουσας και της επό-
µενης αποστακτικής περιόδου βρίσκο-
νται οι Έλληνες αµβυκούχοι καθώς υ-
πάρχει σαφής αδυναµία άµεσης συµ-
µόρφωσης, µε την απόφαση του Ευρω-
παϊκού ∆ικαστηρίου που ζητά αύξηση 

του µειωµένου ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης για τσίπουρο και τσικουδιά.

Tην κατάσταση περιπλέκει το γεγο-
νός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν 
ήδη συναφθεί οι σχετικές συµβάσεις 
για τις πρώτες ύλες -στέµφυλα- που α-
γοράζουν οι συστηµατικοί αποσταγµα-
τοποιοί µε δεδοµένο τον ισχύοντα µει-
ωµένο κατά 50% συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, έναντι του κα-
νονικού συντελεστή που θα κληθούν 
να καταβάλουν σε περίπτωση άµεσης 
συµµόρφωσης µε την απόφαση του Ευ-
ρωδικαστηρίου, µε αποτέλεσµα να α-

ντιµετωπίσουν σοβαρές οικονοµικές 
δυσχέρειες, ακόµα και κίνδυνο να δι-
ακόψουν οριστικά την επιχειρηµατι-
κή τους δραστηριότητα. 

Μάλιστα, όπως προκύπτει από ερώ-
τηση του ευρωβουλευτή της Ν∆ Μανώ-
λη Κεφαλογιάννη, ο Έλληνας υπουρ-
γός Οικονοµικών έχει αποστείλει επι-
στολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µε 
την οποία ζητά χορήγηση προθεσµί-
ας για τη συµµόρφωση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µέχρι το πέρας της επόµε-
νης αποσταγµατικής περιόδου δηλα-
δή έως 31 Αυγούστου 2021.

«∆ιευθετήθηκε για τη φετινή χρονιά το ζήτηµα της δήλωσης συγκοµιδής των 
αµπελοκαλλιεργητών της τρέχουσας περιόδου», διαβεβαιώνει η Φ. Αραµπατζή.
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Περί ορθού 
Σκοπιμότητες  
κρατούν σε παρακμή
συνεταιρισμούς
Στον μικρό αγροτικό κλήρο και το λιγοστό τζίρο των 
οργανώσεων ρίχνει το φταίξιμο η μελέτη του διαΝΕΟσις

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ανάµεσα σε παγιωµένα προσωπικά συµ-
φέροντα και σε σκοπιµότητες ιδιωτών του 
ευρύτερου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι 
δείχνει να σκοντάφτει ο νέος νόµος για 
τους συνεταιρισµούς. Κι αυτό παρά τις 
ξεκάθαρες κυβερνητικές δεσµεύσεις ε-
πί του θέµατος και την αδήριτη ανάγκη 
να κλείσουν κάποια στιγµή οι πληγές 
που άνοιξε ο 4015/2011 και τις οποίες 
δεν κατάφερε να κλείσει ο 4384/2016. 

Αρκεί µια γρήγορη µατιά στους τζίρους 
που έκαναν άλλοτε, ειδικά στον επίµα-
χο κλάδο της αγροδιατροφής, οι κραται-

ές για κάποιες δεκαετίες συνεταιριστικές 
οργανώσεις και αγροτοβιοµηχανίες της 
ΑΤΕ, για να γίνει αντιληπτό τι συµφέρο-
ντα παίζονται και πόση σηµασία έχει η 
αποκατάσταση της θεσµικής κατ’ αρχήν 
οµαλότητας στα του συνεταιριστικού χώ-
ρου. Σηµειωτέον ότι αυτό που άρχισε µε 
τη µορφή σκανδαλολογίας για την οι-
κονοµική διαχείριση στους συνεταιρι-
σµούς στα τέλη του ’80 και συνεχίσθη-
κε µε την πρώτη δέσµη ιδιωτικοποιήσε-
ων εταιρειών συµφερόντων της Αγροτι-
κής Τράπεζας, πήρε τη µορφή συστηµα-
τικού αποπροσανατολισµού και φθοράς 
µε τις υπηρεσίες του ΟΣ∆Ε για να έρθει 
στη συνέχεια και η καταιγίδα του νόµου 
4015/2011, η οποία, σε συνδυασµό µε 
τη διακοπή κάθε χρηµατοδότησης από 
τις τράπεζες, έφερε την πλήρη κατάρρευ-
ση των συνεταιριστικών δοµών.

Αν δει κανείς µε προσοχή, τι έχει απο-
µείνει, σε επίπεδο συνεργατικών σχηµά-

των, θα διαπιστώσει ότι ο κύριος κορ-
µός αυτού που έχει διασωθεί, είναι µια 
«δέσµη» οργανώσεων που τέθηκαν υ-
πό την σκέπη της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε 
και κάποιων παρηκµασµένων στελεχών 
της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία κατά-
φεραν ωστόσο, για µια µεγάλη περίο-
δο, να ασκήσουν την επιρροή τους και 
να συντηρήσουν σε ένα ιδιότυπο καθε-
στώς οµηρίας, πρόσωπα και συνεταιρι-
σµούς. Κι αυτό πάλι, υπό την προϋπόθε-
ση ότι οι τελευταίοι δεν συνιστούσαν α-
πειλή για τη «νέα τάξη πραγµάτων», την 
οποία διακαώς επεδίωξαν και προφανώς 
θα ήθελαν και σήµερα να επιβάλλουν. 

Αντίθετα, πολύ σύντοµα είδαν το δρό-
µο της εκκαθάρισης 
και εν συνεχεία του 
πλιάτσικου στις υπο-
δοµές τους, εκείνες οι 
συνεταιριστικές οργα-
νώσεις, των οποίων 
οι ηγεσίες αποδείχθη-
καν λιγότερο ενδοτι-
κές στα τελεσίγραφα 
των κρατούντων και 
πιο ευαίσθητες απέ-
ναντι στους αγρότες 
τους οποίους εκπρο-

σωπούσαν. Ένωση Λάρισας, Πεζών, Ση-
τείας, Μεσσηνίας και πολλές ακόµα ορ-
γανώσεις βρέθηκαν στο µάτι του κυκλώ-
να, πληρώνοντας ουσιαστικά µε την ύ-
παρξή τους, ενώ αρκετές δυσκολεύτηκαν 
και δυσκολεύονται να απλώσουν βήµα, 
καθώς τέθηκαν από νωρίς σε δυσµένεια. 

Αυτά και πολλά άλλα δεν περιγρά-
φονται βέβαια στη µελέτη του διαΝΕΟ-
σις που δόθηκε εκ νέου την περασµέ-
νη εβδοµάδα στη δηµοσιότητα και βά-
σει της οποίας, για την κακή τύχη των 
συνεταιρισµών φταίει… ο µικρός αγρο-
τικός κλήρος, ο λιγοστός τζίρος των ορ-
γανώσεων και ο µικρός αριθµός εργα-
ζοµένων που απασχολούνται σ’ αυτές. 

Την ίδια στιγµή τονίζεται και µάλιστα 
µε... ενθουσιασµό στην έρευνα ότι οι «α-
ποτυχηµένοι συνεταιρισµοί κατέληξαν να 
χρωστούν το ιλιγγιώδες ποσό των 2,4 δις 
ευρώ».  Λες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
του χώρου χρωστούν λιγότερα. 

21-22, 36, 44

Παρέσυρε και 
το τριφύλλι 
η άνοδος τιμής 
στο γάλα
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Σ
τα σκληρά σιτάρια όλοι οι ευρωπαϊκοί 
δείκτες καταγράφουν νέα υψηλά για 
τη φετινή σεζόν λόγω  προβληµάτων 
συγκοµιδής και παραγωγής σε Κανα-

δά και Β. Αµερική. Νέα αύξηση κατά 5 ευρώ ση-
µειώθηκε στη λίστα της Φότζια, ενώ στην ελλη-
νική αγορά, η  τάση παραµένει ανοδική, µς τα 
καλά σιτάρια να πληρώνονται 22 λεπτά το κιλό.   

  Χρηµατιστηριακά στο βαµβάκι επιβεβαι-
ώνεται ξανά η στήριξη των 60 σεντς και η προ-
σπάθεια της αγοράς να δοκιµάσει τα πρόσφα-
τα υψηλά της. Στην ελληνική αγορά υπήρξε 
παύση συγκοµιδής λόγω των βροχοπτώσεων. 
Νέες πωλήσεις δεν έγιναν, καθώς οι εκκοκκι-
στές έχουν να καλύψουν τις µέχρι τώρα πωλή-
σεις περί τους 100.000 τόνους.

Πήρε πάνω 10 ευρώ 
σε 10 μέρες το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Η άνοδος στο σκληρό 
σιτάρι κάνει τους 
πωλητές να περιμένουν

 Πτώση στο βιοντίζελ 
δημιουργεί φόβο για τα 
συμβόλαια ελαιούχων 

∆εν πέφτουν από τα 4 ευρώ 
οι παραγωγοί ελαιολάδου 
Ανένδοτοι εµφανίζονται οι παραγωγοί 
των αγουρελαίων στις πιέσεις των 
εµπόρων για τιµές κάτω από 4 ευρώ, 
καθώς παρά την µεγάλη παραγωγή που 
αναµένεται σε Τυνησία και Ιταλία η 
αγορά δεν έχει πολύ φρέσκο λάδι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μη ανταγωνιστικές
οι µικρές µονάδες
Αν κάποιος, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
του διαΝΕΟσις θέλει να αναζητήσει 
µία απλή εξήγηση για την έλλειψη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής, 
µπορεί να κοιτάξει το µέγεθος. Στην 
Ελλάδα οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
είναι πολύ µικρές. Ο µέσος κλήρος 
είναι µόλις 68 στρέµµατα, σχεδόν το 
1/3 από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (161 
στρέµµατα), ενώ περισσότερες από 
τις µισές έχουν µέγεθος µικρότερο 
από 20 στρέµµατα. «Το µέγεθος στον 
αγροδιατροφικό τοµέα είναι τόσο 
µικρό», γράφουν οι ερευνητές, «ώστε 
να καθιστά µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα τη µεγάλη 
πλειοψηφία των ελληνικών µονάδων 
µη ανταγωνιστικές». 
 Το 95% των περίπου 17.000 

επιχειρήσεων στον τοµέα των 
τροφίµων που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα έχουν λιγότερους από 
10 υπαλλήλους.
 Το 2015 στη χώρα µας µόνο 27 

επιχειρήσεις που µεταποιούν προϊόντα 
του πρωτογενούς τοµέα είχαν 
πωλήσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ. 

Ένωση Λάρισας, Πεζών, 
Σητείας, Μεσσηνίας και πολλές 
ακόµα οργανώσεις βρέθηκαν 
στο µάτι του κυκλώνα, 
πληρώνοντας ουσιαστικά µε 
την ύπαρξή τους.

Ο µέσος 
κλήρος 
των 
ελληνικών 
αγροτικών 
µονάδων 
είναι 
µόλις 68 
στρέµµατα, 
σχεδόν το 
1/3 από 
τον ευρω-
παϊκό µέσο 
όρο. 
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Σε βιολογική και ηθική αφύπνιση κάλε-
σε τους Ευρωπαίους πολίτες ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και  
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγο-
ραστός, σε παρεµβάσεις που έκανε κατά 
τη διάρκεια των διήµερων εργασιών της 
Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφε-
ρειών, στις Βρυξέλλες. Συγκεκριµένα στο 
πλαίσιο της συζήτησης µε θέµα τις εξελί-
ξεις στις διαπραγµατεύσεις για το πολυ-
ετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, ο κ. Αγορα-
στός επεσήµανε: «Εκείνο που πρέπει να 
πετύχουµε  είναι  η καλύτερη αξιοποίηση 
των πόρων του προϋπολογισµού της Ε.Ε., 
έχοντας  στο µυαλό µας ότι δεν είµαστε 
εδώ για τον εαυτό µας, αλλά για να προ-
σφέρουµε στους πολλούς και πρωτίστως 
σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Στο µυαλό 
µας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ πρέπει να  στριφογυρίζει η ρή-
ση του Αλµπέρ Καµύ ότι η ευγνωµοσύνη 
προς το µέλλον, προς τα παιδιά µας, τη 
γη µας, την Ευρώπη είναι  να τα κάνου-
µε όλα τώρα». Και πρέπει» πρόσθεσε, «να 
προχωρήσουµε µε ταχύτητα, συνεργασία, 
συνέργεια, αποφασιστικότητα.».

Αναστάτωση σε πολλά σηµεία της 
περιφέρειας και ιδιαίτερα σε αγρο-
τικές περιοχές της χώρας, δηµιουρ-
γούν οι αποφάσεις της Τράπεζας 
Πειραιώς να περιορίσει σηµαντικά 
τον αριθµό των καταστηµάτων και 
υποκαταστηµάτων που διατηρεί η 
τράπεζα σε κοµβικές κωµοπόλεις.

Την αφορµή δίνει µια ανακοί-
νωση του Αγροτικού Συλλόγου Νέ-
στου, ο οποίος συµπαραστέκεται, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 
στους αγρότες του ∆ήµου Καβά-
λας, τους επαγγελµατίες και τους 
συναλλασσόµενους πολίτες της πε-
ριοχής, που απαιτούν να µην στα-
µατήσει η λειτουργία του υποκα-
ταστήµατος της Τράπεζας Πειραι-
ώς στις Κρηνίδες, το οποίο είναι 
το µοναδικό τραπεζικό κατάστηµα 
σε όλο τον παλιό ∆ήµο Φιλίππων. 

Πληροφορίες της Agrenda ανα-
φέρουν ότι ανάλογο θέµα τίθεται 
και σε άλλες αγροτικές περιοχές σε 
κωµοπόλεις των οποίων έχει προ-
βλεφθεί να διακόψουν τη λειτουρ-
γία τους καταστήµατα τα οποία χρο-
νολογούνται από τα µέσα του προ-
ηγούµενου αιώνα. Τα καταστήµα-
τα αυτά προέρχονται, όπως είναι 
φυσικό, από το δίκτυο της πρώην 
Αγροτικής Τράπεζας το οποίο α-
πορρόφησε προ επταετίας η Τρά-

πεζα Πειραιώς και τα οποία σήµε-
ρα κλείνουν στο πλαίσιο της ανα-
διάρθρωσης και των οικονοµιών 
που επιχειρεί να πετύχει στα λει-
τουργικά της έξοδα η τράπεζα. Παρ’ 
ότι δεν έχει δοθεί στη δηµοσιότη-
τα η λίστα µε τα καταστήµατα που 
πρόκειται να διακόψουν τη λει-
τουργία τους, οι παραπάνω απο-
φάσεις φαίνεται να πλήττουν ιδι-
αίτερα την ελληνική περιφέρεια. 

Ανάλογες ενστάσεις εκφράζουν 
αγρότες και επαγγελµατίες στην 
περιοχή του Συκουρίου Λάρισας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου, 
µεταξύ άλλων, αναφέρει:

Ο Αγροτικός Σύλλογος Νέστου συ-
µπαραστέκεται στους συναδέλφους 
αγρότες του ∆ήµου Καβάλας, καθώς 
στους εµπόρους και σε όλους τους 
πολίτες, που απαιτούν να µην στα-
µατήσει η λειτουργία του υποκατα-
στήµατος της Τράπεζας Πειραιώς 
στις Κρηνίδες, το οποίο είναι το µο-
ναδικό τραπεζικό κατάστηµα σε ό-
λο τον παλιό ∆ήµο Φιλίππων.

Όλοι καταλαβαίνουµε ότι η επι-
κείµενη παύση λειτουργίας της Τρά-
πεζας Πειραιώς, θα φέρει δυσκολία 
στις συναλλαγές αγροτών, εµπόρων 
και όλων των πολιτών, µε µοναδικό 
αποτέλεσµα την ταλαιπωρία τους.

Σε ηθική
αφύπνιση 
καλεί την ΕΕ
ο Αγοραστός

Αναστάτωση από το κλείσιμο 
καταστημάτων της Πειραιώς

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και  
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 

Αγοραστός µε τον επίτροπο 
Προϋπολογισµού και Ανθρωπίνων 

Πόρων της Ε.Ε. Gunther H. Oettinger.

Στο νέο 
αναπτυξιακό 
νοµοσχέδιο και 
η µετεξέλιξη 
του θεσµού 
της Τράπεζας 
Γης, ανέφερε 
ο υπουργός 
Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, 
Κ. Πιερρακάκης.

Με τη συµβολή του ΤΕΕ οι µεταρρυθµίσεις για το νέο 
ψηφιακό κράτος και η µετεξέλιξη της Τράπεζας Γης

Με τη συµβολή του Τεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας προχωρούν οι 
µεταρρυθµίσεις για το νέο ψηφιακό κράτος για απλούστευση των διοικητικών 
και θεσµικών διαδικασιών και την ίδρυση ενιαίας πλατφόρµας, στην οποία θα 
εξυπηρετούνται όλες οι υπηρεσίες, που προσφέρει το κράτος στους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό και η µετεξέλιξη του θεσµού της Τράπεζας 
Γης, που ακύρωσε το ΣτΕ. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως ανάφερε ο υπουργός 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, µιλώντας στο Στρατηγικό 
Συνέδριο Athens Investment Forum 2019 του ΤΕΕ, το νέο νοµοσχέδιο µε 
τίτλο «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη», που κατατέθηκε στη Βουλή. Στη βάση 
των προτάσεων του πρόεδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, µε έµφαση σε ένα 
νέο ψηφιακό κράτος, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι 
ετοιµάζεται για νοµοθέτηση το Εθνικό Πρόγραµµα Απλοποίησης ∆ιαδικασιών, 
το οποίο θα καλύπτει τις λειτουργίες των γεγονότων της ζωής των 
επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων των πολιτών στις συναλλαγές τους µε 
το κράτος, ενώ θα προβλεφθεί και θα τεθεί σε εφαρµογή και υλοποίηση η 
διαλειτουργικότητα όλων των ψηφιακών συστηµάτων.

Αντικειµενικές 
δυσκολίες

Το θέµα γίνεται µεγάλο 
αν ληφθεί υπόψη ότι 

το εν λόγω δίκτυο 
καταστηµάτων της 

περιφέρειας εξυπηρετεί 
ηλικιωµένους οι οποίοι 

δυσκολεύονται να 
µετακινηθούν στα µεγα-
λύτερα αστικά κέντρα 



Ενσωμάτωση 
στο βαμβάκι
Στελεχοκοπή και όργωμα τώρα για 
λιγότερο σκουλήκι τη νέα σεζόν

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Να προβούν άµεσα µετά το τέλος 
της συγκοµιδής σε στελεχοκοπή 
των βαµβακοφύτων και εν συνε-
χεία να οργώσουν µε άροτρο (υ-
νί) για ενσωµάτωση των θρυµµα-
τισµένων στελεχών, ανεξάρτητα 
από την καλλιέργεια που θα ακο-
λουθήσει, συστήνουν στους πα-
ραγωγούς οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Τρικάλων, για προ-
στασία από το πράσινο σκουλή-
κι την επόµενη σεζόν.

Όπως είναι γνωστό το πράσι-
νο σκουλήκι διαχειµάζει στο έ-
δαφος ως νύµφη. Από αυτές τις 

νύµφες θα προκύψουν οι νέες 
πεταλούδες την επόµενη άνοι-
ξη για να συνεχιστεί ο κύκλος 
του εντόµου. Εποµένως η πλη-
θυσµιακή εξέλιξη του πράσινου 
σκουληκιού εξαρτάται σε µεγά-
λο βαθµό από τον αριθµό των 
νυµφών που θα διαχειµάσουν. 
Για µείωση του αριθµού των νυµ-
φών, οι ειδικοί συστήνουν καλ-
λιεργητικές επεµβάσεις για την 

καταστροφή όσο το δυνατό µε-
γαλύτερου πληθυσµού αυτών.

Με στελεχοκοπή και ενσωµά-
τωση επιτυγχάνεται: Άµεση κα-
ταστροφή των νυµφών του πρά-
σινου σκουληκιού που βρίσκο-
νται και διαχειµάζουν στο έδα-
φος, έκθεση των νυµφών στις α-
ντίξοες κλιµατικές συνθήκες του 
χειµώνα, µεταφορά των νυµφών 
σε βάθος 20-25 εκ. µε επακόλου-
θο την µηχανική αδυναµία εξό-
δου των πεταλούδων στην επι-
φάνεια του εδάφους και κατα-
στροφή των στοών εξόδου των 
πεταλούδων. Ακόµη, εµπλου-
τίζεται το έδαφος σε οργανική 
ουσία µε την ενσωµάτωση των 
φυτικών υπολειµµάτων του βάµ-
βακος και περιορίζεται η επιφα-

νειακή απορροή του νερού από 
τις χειµερινές βροχές.

Σηµειώνεται πως µε το φθινο-
πωρινό όργωµα επιτυγχάνεται 
καλύτερη και ευκολότερη κατερ-
γασία του εδάφους για την επό-
µενη ανοιξιάτικη καλλιέργεια. Η 
κατεργασία του εδάφους πρέ-
πει να γίνει απαραιτήτως µε ά-
ροτρο για να υπάρξει αναστρο-
φή του εδάφους και όχι µε άλ-
λα εργαλεία όπως δισκοσβάρνα, 
ρίπερ κλπ. Τέλος µε τις παραπά-
νω εργασίες περιορίζεται και ο 
πληθυσµός του ρόδινου σκου-
ληκιού καθότι διαχειµάζει σαν 
«εν διαπαύσει» προνύµφη µέ-
σα στα εναποµείναντα καρύδια, 
σε βαµβακοστελέχη, καθώς και 
σε ρωγµές του εδάφους.

Μέχρι και φυλλόπτωση στις καρυδιές φέρνει η ανθράκωση
Αποµάκρυνση και κάψιµο των ξερών, πεσµένων στο έδαφος φύλλων 
στους καρυδεώνες ή ενσωµάτωσή τους µε ελαφρύ φρεζάρισµα, 
συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου για έλεγχο της ανθράκωσης της καρυδιάς. Ακόµη οι ειδικοί 
συστήνουν σωστό κλάδεµα ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισµός των 
δέντρων και σε περίπτωση µεγάλης προσβολής ψεκασµός των φύλλων µε 

ένα χαλκούχο σκεύασµα, πριν ή µετά την πτώση τους στο έδαφος. Να σηµειωθεί ότι 
παρατηρήθηκαν σηµαντικές προσβολές, έως και φυλλόπτωση, ιδιαίτερα σε καρυδιές 
που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασµοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δέντρων µε το 
ψεκαστικό υγρό. Επίσης, τονίζεται στους καλλιεργητές ότι τα συµπτώµατα είναι 
έντονα σε καρυδεώνες όπου το κλάδεµα και ο τρόπος άρδευσης ευνόησαν την 
ύπαρξη υψηλής σχετικής υγρασίας στην κόµη των δέντρων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Μόνο άροτρο
Η κατεργασία του 

εδάφους να γίνει απα-
ραιτήτως µε άροτρο για 
αναστροφή του εδάφους

Καρκίνωση ελιάς   
Το βακτήριο προκαλεί την εµφάνιση 
χαρακτηριστικών όγκων κυρίως σε 
κλαδίσκους, σε κλάδους, στον κορµό και τις 
ρίζες των ελαιόδεντρων. Το παθογόνο 
βακτήριο είναι κυρίως παράσιτο πρόσφατων 
πληγών, οι οποίες προκαλούνται από 
ραβδίσµατα κατά τη συγκοµιδή του 
ελαιοκάρπου, το κλάδεµα, το χαλάζι, τον 
παγετό και τις ουλές από την πτώση των 
φύλλων. Αφαίρεση και καύση των 
προσβεβληµένων κλάδων συστήνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου. Μάλιστα τονίζουν ότι όταν επικρατεί 
βροχερός και υγρός καιρός καλό είναι να 
αποφεύγεται η συλλογή του ελαιόκαρπου µε 
ράβδισµα των δέντρων καθώς και το 
κλάδεµα.
Σηµειώνεται ότι ο ψεκασµός των δέντδρων 
µε χαλκούχα σκευάσµατα θα πρέπει να 
γίνεται αµέσως µετά απότο κλάδευµα, καθώς 
και µετά από χαλαζόπτωση και παγετό. 

Σκευάσµατα
ALFA: Cuprofix Ultra 40 WG, Cuprofix 
disperss 20 WG 
BAYER: Copperfield 20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG.

Σεπτορίωση φιστικιάς
Οι προσβολές στις φιστικιές από σεπτορίωση 
είναι κατά τόπους έντονες και συνοδεύονται 
από φυλλόπτωση, ιδιαίτερα σε δενδροκοµεία 
που δεν ψεκάστηκαν επαρκώς κατά τη 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή δεν 
γινόταν σωστή κάλυψη των δέντρων µε το 
ψεκαστικό υγρό, σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Για τον 
περιορισµό του πρωτογενούς µολύσµατος την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο συστήνεται 
από τους ειδικούς ψεκασµός των φύλλων µε 
ένα χαλκούχο σκεύασµα, πριν ή µετά την 
πτώση τους στο έδαφος και αποµάκρυνση και 
κάψιµο των πεσµένων φύλλων ή ενσωµάτωσή 
τους µε ελαφρύ φρεζάρισµα στο έδαφος. 
Επειδή τόσο η σεπτορίωση, όσο και η 
βοτρυόσφαιρα, ευνοούνται από συνθήκες 
υψηλής σχετικής υγρασίας, θα πρέπει µε το 
επερχόµενο χειµερινό κλάδεµα να 
εξασφαλίζεται ο καλός αερισµός των δέντρων.

Σκευάσµατα
ALFA: Cuprofix Ultra 40 WG, Merpan 80 
WG
BAYER: Luna Experience 400SC
SIPCAM: Hidroval 40WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆υο όψεις έχει το νόµισµα των 7,5 δισ. δα-
σµών που καλείται να πληρώσει η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση στις ΗΠΑ για µια σειρά βιοµηχα-
νικών και αγροτικών προϊόντων. Για την Ελ-
λάδα, από  την µία σίγουρα υψώνονται δυ-
σκολίες µε την περαιτέρω ανάπτυξη των πω-
λήσεων ορισµένων αγροτικών προϊόντων 
στην αµερικανική αγορά όπως είναι η φέτα 
και το ροδάκινο, όµως παράλληλα δίνεται 
η ευκαιρία να ενισχυθεί µεθοδικά και στα-
θερά µια πολλά υποσχόµενη αγορά για τις 
ελληνικές επιτραπέζιες ελιές αλλά και το ε-
λαιόλαδο, ειδικά στην υψηλή, προστιθέµε-
νης αξίας κατηγορία του. Σηµαντικό είναι 
να µην χαθούν σε τρύπες τα προγράµµατα 
προώθησης που θα διευκόλυναν ουσιαστι-
κά τις προσπάθειες την αναγκαιότητα των 
οποίων επισηµαίνουν συνεχώς οι πρεσβεί-
ες σε χώρες στόχους για το εθνικό προϊόν. 

Τα δεδοµένα µέχρι τώρα υπαγορεύουν 
δασµούς 25% στο ισπανικό ελαιόλαδο, σε 
συσκευασίες µικρότερες των 18 κιλών. Αυ-
τό πρακτικά πως τίποτα δεν εµποδίζει τους 
Ισπανούς να στέλνουν τα ελαιόλαδά τους 
χύµα στις ΗΠΑ και να τα τυποποιούν εκεί. 
Ουσιαστικά αυτό που επεδίωκε ο Τραµπ, να 
φέρει δουλειές στις ΗΠΑ. Επιπλέον, επειδή 

το θέµα ήταν γνωστό από µήνες, οι µεγάλες 
Ισπανικές εταιρείες έχουν ήδη εκτυπώσει ε-
τικέτες για ελαιόλαδα που θα τυποποιούνται 
στην Πορτογαλία και µε µεγάλα γράµµατα 
θα αναγράφουν Spanish Olive Oil, δηλαδή 
αυτό που γνωρίζουν και αγαπάνε οι Αµερι-
κανοί. Μάλιστα ορισµένες εταιρείες υποσχέ-
θηκαν στους Αµερικανούς διανοµείς τους 
να απορροφήσουν εξ’ ολοκλήρου τους δα-
σµούς για τους επόµενους τέσσερεις µήνες, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, προκειµένου να 

µην χάσουν το µερίδιό τους
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία 

µπορούν να συνεχίσουν ανενόχλητες το 
σύνολο των εξαγωγών τους. Το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης έσπευσε να µιλήσει 
για µια διπλωµατική επιτυχία της Κυβέρνη-
σης που «από την πρώτη στιγµή» ζήτησε τό-
σο από τον Αµερικανό πρέσβη στην Ελλά-
δα, Τζέφρι Πάιατ όσο και από τον υπουργό 
Εµπορίου των ΗΠΑ, Γιούλµπουρ Ρος, την ε-
ξαίρεση του ελαιολάδου και της ελιάς, που 

συνδυαστικά αντιστοιχούν στο 54,15% των 
ελληνικών αγροτικών εξαγωγών προς τις 
Ηνωµένες Πολιτείες.

Πού έγκειται λοιπόν η ευκαιρία για το ελ-
ληνικό ελαιόλαδο; Σε δυο επίπεδα και περιο-
ρισµένα, εφόσον µάλιστα κρατήσουν για πά-
νω από δυο χρόνια οι δασµοί. Από την µια, 
µέσω µιας επιθετικής προωθητικής καµπά-
νιας οι ελληνικές εταιρείες µπορούν να δι-
εκδικήσουν µερίδια στην αµερικανική αγο-
ρά απευθείας από τις αντίστοιχες µικρές ι-
σπανικές. Σύµφωνα µε τον Μανώλη Καρπα-
δάκη από την Terra Creta,η χώρα θα πρέπει 
«να εκµεταλλευτεί την κατάσταση και να α-
ναπτύξει µια επιθετική καµπάνια προβολής 
του ελληνικού επώνυµου τυποποιηµένου και 
αυθεντικού ελαιολάδου».

Ο άλλος δίαυλος για αύξηση των πωλήσε-
ων είναι η Ιταλία, που φυσικά εδώ χάνεται ε-

Ζητούµενο για το τυποποιηµένο ελληνικό 
ελαιόλαδο που έφτασε αργοπορηµένο 

στις διεθνείς αγορές, είναι να µελετηθεί 
επαρκώς και κυρίως εγκαίρως η αγορά 

στόχος, ώστε να καλυφθεί το κενό που θα 
αφήσουν πίσω τους οι ισπανικές εταιρείες.

Θέλει αντανακλαστικά 
η υπόθεση ελαιόλαδο στις ΗΠΑ
Οι δασμοί στην Ισπανία αφήνουν για λίγο ανοιχτό το πεδίο στις ελληνικές εξαγωγές

 Ο Άρης Κεφαλογιάννης (δεξιά) της 
GAEA υποστηρίζει στην Agrenda πως η 

ευκαιρία είναι «περιορισµένη», κάνοντας 
µια εκτίµηση αύξησης των πωλήσεων της 

Ελλάδας κοντά στο 10 µε 15%, το πολύ. 
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λέω χύµα, η τυποποίηση. Είναι σίγουρο πως 
οι Ιταλοί θα σπεύσουν να κερδίσουν το χα-
µένο µερίδιο των Ισπανών, και προκειµένου 
να αυξήσουν τον όγκο των blends τους, θα 
στραφούν και στα ελληνικά ελαιόλαδα. Αξί-
ζει να επισηµανθεί εδώ πως ενδέχεται οι έ-
µποροι να επικαλεστούν τον αποκλεισµό των 
Ισπανών προκειµένου να πιέσουν τις τιµές 
µε την δικαιολογία της παρουσίας στην α-
γορά άφθονων ποσοτήτων ισπανικού ελαι-
ολάδου που δεν µπορεί να βρει τον δρόµο 
για τις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όµως και 
εξηγήσαµε γιατί. 

Από την άλλη, στον απόηχο της ανακοίνω-
σης των αµερικανικών δασµών που θα ισχύ-
σουν, εκτός απροόπτου, από τις 18 Οκτωβρί-
ου, σε µια πιο ψύχραιµη προσέγγιση, προβαί-
νει ο Άρης Κεφαλογιάννης. Ο κ. Κεφαλογιάν-
νης της GAEA υποστηρίζει στην Agrenda πως η 
ευκαιρία είναι «περιορισµένη», κάνοντας µια 
εκτίµηση αύξησης των πωλήσεων της Ελλά-
δας κοντά στο 10 µε 15%, το πολύ. 

«Η Τυνησία και η Ιταλία θα είναι οι πιο κερ-
δισµένες, αφού έχουν καλύτερα αντανακλα-
στικά. Η Ιταλία το κάνει δεκαετίες, ενώ η Τυ-
νησία τα τελευταία δυο χρόνια έχει καταβάλει 
σηµαντικές προσπάθειες ώστε να προωθήσει 
το ελαιόλαδό της στις ΗΠΑ. Η κορύφωση των 
προσπαθειών της συνέπεσε µε την εξέλιξη αυ-
τή» εξηγεί ο κ. Κεφαλογιάννης. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «τις ευκαιρίες για να 
τις εκµεταλλευτείς, πρέπει να βρίσκεσαι σε 
πλεονεκτική θέση στα δίκτυα διανοµής». ∆υ-
στυχώς η Ελλάδα υστερεί σε αυτό το κοµµά-
τι, ενώ αντιθέτως η Τυνησία έχει κατευθύνει 
όλες της τις προσπάθειες προς τα εκεί. Όπως 
µάλιστα ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης «ξέρω 
προσωπικά περίπτωση που καλύφθηκε από 
συγκεκριµένο δίκτυο διανοµής το κενό της Ι-
σπανίας από τυνησιακή εταιρεία».

 Τα τελευταία στοιχεία από την αµερικανι-
κή αγορά, φωτογραφίζουν µέχρι έναν βαθ-
µό το κυνήγι που γίνεται εκεί από τις εταιρεί-
ες ελαιολάδου της Μεσογείου. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία για το 2018, οι εισαγωγές ελαιο-
λάδου στις ΗΠΑ υπολογίζονται στα 1,48 δισ. 
δολάρια. Μέχρι τον Αύγουστο του 2019, ο συ-
νολικός τζίρος έφτασε τα 875 εκατ. δολάρια, 
όταν το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι ξεπέρα-
σε τα 1 δισ. Πρόκειται για µια µείωση 14,27%. 

Η λίστα µε τους κορυφαίους προµηθευτές 
ελαιολάδου των Ηνωµένων Πολιτειών αποτε-
λείται από την Ισπανία, την Ιταλία, την Τυνη-
σία και την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα συµπλη-
ρώνει την πεντάδα. 

Μεγαλύτερα οφέλη για την ελιά, 
περιορισμένη η ζημιά στη Φέτα 
∆ιαφορετικά είναι τα πράγµατα για την επιτρα-
πέζια ελιά µέχρι ένα βαθµό αφού είναι γνωστή 
και αγαπηµένη στο αµερικανικό κοινό, ενώ η 
δραστηριότητα των ελληνικών εξαγωγικών ε-
ταιρειών ήταν από νωρίς ικανή ώστε να διεκδι-
κήσει σοβαρά µερίδια στην αµερικανική αγο-
ρά. Ωστόσο και εδώ, αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα 
εµπόδια των Ισπανών δεν είναι ανυπέρβλητα. 

Φαίνεται πως το µεγαλύτερο πρόβληµα έπει-
τα από την εξέλιξη αυτή για την ελληνική βιο-
µηχανία και τους παραγωγούς, προκύπτει από 
την επιπλέον δασµολόγηση της κοµπόστας ρο-
δάκινου, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τρεις 
µεγάλες καλλιεργητικές περιοχές στην Βόρεια 
Ελλάδα. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε ανακοί-
νωση της ΕΚΕ, το 15% των εξαγωγών της κατευ-
θύνεται στις ΗΠΑ, όπου η παρασκευή υπόκει-
ται σε ειδική για την συγκεκριµένη αγορά µε-
ταχείριση. Πρόκειται για µια αγορά για την ελ-
ληνική κοµπόστα αξίας 50 εκατ. ευρώ. Την ε-
βδοµάδα που πέρασε, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, συνάντησε στην έκθεση Anuga εκ-
προσώπους της ΕΚΕ και τους διαβεβαίωσε πως 
θα ζητήσει από τον Αµερικανό πρέσβη στην Ελ-
λάδα, Τζέφρι Πάιατ, να εξαιρεθεί το συγκεκρι-
µένο προϊόν από την λίστα των Αµερικανών. 
Αυτό που έχει σηµασία εδώ, είναι να µην µετα-
κυλήσει η βιοµηχανία την ευθύνη και την ζη-
µιά στους παραγωγούς.  

Αναφορικά µε την φέτα τώρα, ίσως το γεγο-
νός ότι ουσιαστικά το τυρί αυτό δεν είναι εδραι-
ωµένο στα ράφια των αµερικανικών καταστη-
µάτων λιανικής καθιστά την ζηµιά µεγαλύτε-
ρη από το να φτάνουν κιβώτια φέτας και ας εί-
ναι δασµολογηµένα µε 25%. Με µερικούς πρό-
χειρους υπολογισµούς, εφόσον οι συνολικές 
εξαγωγές φέτας φτάνουν στο περίπου τα 300 
εκατ. ευρώ, η αµερικανική αφορά δεν απορρο-

φά πάνω από το 10%. Πρόκειται για µια αγο-
ρά 26 µε 30 εκατ. ευρώ το πολύ, στην οποία το 
1/3 των πωλήσεων ελέγχεται από µεγάλη γα-
λακτοβιοµηχανία. 

Πιέσεις για εξαίρεση των ελληνικών προϊόντων
Την εξαίρεση και άλλων ελληνικών αγροτι-

κών προϊόντων, πέραν του ελαιολάδου και των 
ελιών, από τους νέους δασµούς που ανακοίνω-
σε η αµερικανική κυβέρνηση κατά της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, ζήτησε ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας από την αµερικα-
νίδα υφυπουργό Εξωτερικών Μανίσα Σινγκ, στο 
πλαίσιο των επαφών για το δεύτερο γύρο του 
Στρατηγικού ∆ιαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που έ-
γιναν τη ∆ευτέρα στην Αθήνα. Στη συνάντηση 
µε την Αµερικανίδα Υφυπουργό, ο κ. Σκρέκας 
έθεσε το θέµα της εξαίρεσης και άλλων προϊό-
ντων, όπως είναι η φέτα και τα ροδάκινα.

«Εξηγήσαµε ότι αυτά τα προϊόντα είναι εµβλη-
µατικά για την Ελλάδα, εξηγήσαµε ότι η φέτα 
ουσιαστικά στηρίζει σχεδόν όλον τον κλάδο αι-
γοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα, ότι είναι ένας 
δυναµικός κλάδος, όπως επίσης ότι από τα ρο-
δάκινα και τα µεταποιηµένα ροδάκινα ζουν µε-
γάλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και ακρι-
τικές περιοχές της χώρας», είπε ο κ. Σκρέκας, 
τονίζοντας ότι «δεν σταµατά ο αγώνας µας να 
προωθήσουµε τα ελληνικά προϊόντα στο εξω-
τερικό, να διασφαλίσουµε µεγαλύτερο εισόδη-
µα για τους Έλληνες παραγωγούς».

Πάντως κάτι που ίσως έχει σηµασία, είναι ο α-
ντίκτυπος που θα έχουν οι οικονοµικές δυσκο-
λίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν µικρές 
αλυσίδες ντελικατέσεν και παρόµοια καταστή-
µατα στις Ηνωµένες Πολιτείες, δεδοµένου ότι 
τα ράφια τους φιλοξενούν αρκετά «ψαγµένα» 
ευρωπαϊκά προϊόντα αγροδιατροφής.  
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Μικρές 
αλυσίδες
Ασφυκτικοί 
οι δασµοί για 

αλυσίδες ντελικα-
τέσεν στις ΗΠΑ µε 
«ψαγµένα» ευρω-

παϊκά προϊόντα 
αγροδιατροφής 

Μυρίζονται 
την ευκαιρία

Οι Ιταλοί θα σπεύ-
σουν να κερδίσουν 
το χαµένο µερίδιο 
των Ισπανών, και 
προκειµένου να 

αυξήσουν τον όγκο 
των blends τους, θα 
στραφούν και στα 

ελληνικά ελαιόλαδα

Καµπάνια
Η χώρα µας 

θα πρέπει «να 
εκµεταλλευτεί 

την κατάσταση και 
να αναπτύξει µια 

επιθετική καµπάνια 
προβολής
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Το πρώτο βήµα για τη µείωση του 
κόστους παραγωγής στο ελαιόλα-
δο, πρέπει να γίνει µε τη µείωση 
του κόστους συγκοµιδής, καθώς 
είναι κάτι άµεσο και επιτεύξιµο µε 
τα υπάρχοντα µηχανήµατα, σύµ-
φωνα µε τα συµπεράσµατα που ε-
ξήχθησαν από τις διαλέξεις του σε-
µιναρίου «Σύγχρονες τεχνικές για 
τη µηχανική συλλογή της ελιάς».  

Στο σεµινάριο που πραγµατο-
ποιήθηκε το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 
στην Αθήνα, κύριος εισηγητής του 
οποίου ήταν ο καθηγητής Franco 
Famiani από το πανεπιστήµιο της 
Περούτζια, παρουσιάστηκαν ανα-
λυτικά όλα τα µηχανήµατα που κυ-
κλοφορούν στην αγορά για συλλο-
γή ελαιοκάρπου, αλλά το µήνυµα 
ήταν ένα, αν οι ελιές πέσουν κά-
τω, το κόστος εργατικών εκτινάσ-
σεται. Η εφαρµογή της λεγόµενης 
«οµπρέλας», που τυλίγει το δέντρο 
και συλλέγει τον καρπό που πέφτει 
ή άλλων µηχανηµάτων που συλλέ-
γουν τον καρπό µε παραπέτα χωρίς 
να τον αφήνουν να πέσει στο έδα-
φος, µπορούν να µειώσουν δραστι-
κά τα κόστη συγκοµιδής, περιορίζο-
ντας παράλληλα κατά πολύ και τον 
απαιτούµενο χρόνο, µε αποτέλεσµα 
το ελαιόλαδο που θα προκύψει θα 
έχει την ποιότητα που θέλει ο πα-

ραγωγός, αυτή που έχει προγραµ-
µατίσει και όχι αυτή που «έκατσε» 
λόγω καθυστέρησης στη συγκο-
µιδή εκατοντάδων ελαιόδεντρων.

Τρεις είναι οι µεγάλες κατηγο-
ρίες µηχανολογικού εξοπλισµού 
για τη συγκοµιδή του ελαιοκάρ-
που, οι δονητές κορµού που συνο-
δεύονται από οµπρέλα συλλογής 
(2 εργάτες), οι µηχανές χειρός µε 
δόνηση ή χτένια (σηµειώθηκε πως 
τα καλύτερα αποτελέσµατα φέρ-
νει το Olivium της Pellenc) και δί-
χτυα (>6 εργάτες) και τα µηχανή-
µατα συγκοµιδής υπέρπυκνης φύ-
τευσης, ο «καβαλάρης» (straddle) 
ή νεώτερα µηχανήµατα για υπέρ-
πυκνη φύτευση σε σειρές µεγαλύ-
τερου πλάτους, όπως το «Athena». 
Τα µηχανήµατα υπέρπυκνης δια-
θέτουν πλατφόρµες µε παραπέτα 
για να συλλέγουν τον καρπό και οι 
δονητές κορµού οµπρέλες. Με δε-
δοµένο ότι στην πλειοψηφία τους 
οι ελαιώνες της χώρας µας δεν εί-
ναι υπέρπυκνοι, λόγος γίνεται για 
την εντατική καλλιέργεια όπου οι 
επιλογές είναι ο δονητής κορµού 
µε οµπρέλα και οι µηχανές χειρός. 

Οι συνδυασµοί που µπορούν να 
προκύψουν είναι πολλοί. ∆ονητής 
µε οµπρέλα και µηχανές χειρός για 
ποικιλίες που είτε µαζεύονται νωρίς 
είτε έχουν γενετικά µεγάλη απαιτού-
µενη δύναµη για αποκόλληση του 
καρπού, όπως είναι η Κορωνέικη. 
Μηχανές χειρός µε οµπρέλα χωρίς 

δονητή είτε γιατί δε συµφέρει λόγω 
κόστους απόκτησης του δονητή, είτε 
γιατί τα δέντρα δεν έχουν το κατάλ-
ληλο σχήµα µόρφωσης για χρήση 
δονητή, είτε γιατί η κλίση του εδά-
φους δεν είναι κατάλληλη.

Να σηµειωθεί πως ένας ελαιώνας 
πρέπει να στηθεί από την πρώτη µέ-
ρα µε συγκεκριµένο τρόπο, αν επι-
θυµία του παραγωγού είναι να προ-
χωρά σε συλλογή µε δονητή κορ-
µού. Τα νέα δέντρα πρέπει να υπο-
στυλώνονται σε χοντρούς απόλυ-
τα κατακόρυφους και λείους πασ-
σάλους µε καλό δέσιµο και να κλα-
δεύονται έτσι ώστε να σχηµατιστεί 
κατακόρυφος κορµός, οµαλός, χω-
ρίς εξογκώµατα και διακλαδώσεις, 
µε ύψος 1-1,2m πάνω από την ε-
πιφάνεια του εδάφους κι από εκεί 
και πέρα να συνεχίζουν οι βραχίο-
νες µε µικρή γωνία προς τον κορµό.

Όµως ο κάθε παραγωγός χρειά-
ζεται κάποιο διαφορετικό συνδυα-

σµό, πρέπει να υπολογίσει τα έξοδα 
και τα έσοδα ανάλογα µε το δικό του 
χωράφι, όπως ειπώθηκε στο σεµινά-
ριο. Η τιµή του ελαιολάδου, η τιµή 
του µεροκάµατου, το πόσο φορτω-
µένα είναι τα δέντρα, η εποχή που 
θέλει ο παραγωγός να συγκοµίσει 
και πολλά άλλα πρέπει να ληφθούν 
υπ’ όψη για να βρεθεί η συµφέρου-
σα σε χρήµατα λύση συγκοµιδής.

Μελέτη του καθηγητή Famiani που 
δίνει παραδείγµατα σε συγκεκριµέ-
νες περιπτώσεις έδειξε πως µε 7 ευ-
ρώ την ώρα µεροκάµατο και 3,5 ευ-
ρώ το κιλό το ελαιόλαδοι, συµφέρει 
σε χρήµατα η χρήση δονητή µόνο αν 
τα δέντρα έχουν πάνω από 15 κιλά 
καρπό το ένα, αλλιώς συµφέρουν 
τα µηχανάκια. Αν το ελαιόλαδο έχει 
καλή τιµή, συµφέρουν τα µηχανά-
κια ή συνδυασµός µε δονητή, κα-
θώς δεν πρέπει να χαθεί καθόλου 
από την παραγωγή, µε τον δονητή 
να πιάνει 80% απόδοση συγκοµιδής.  

Ο Franco Famiani, καθηγητής στο πανεπιστήµιο της Περούτζια. Το σεµινάριο παρακολούθησαν παραγωγοί ελαιολάδου και επιχειρηµατίες του χώρου από όλη την Ελλάδα. 

«Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος συγκοµιδής, το κόστος ανεβαίνει 
κατακόρυφα µε τη χρήση διχτυών στο έδαφος», επεσήµανε
ο Βασίλειος Φραντζολάς, διοργανωτής του σεµιναρίου.  

Εκτινάσσεται το 
κόστος συγκομιδής 
όταν πέσουν οι ελιές 
Ραβδιστικά χειρός με ομπρέλα συλλογής καρπού ο πιο 
υποσχόμενος συνδυασμός στους ελαιώνες με κορωνέικη 

Υπολογισµός
Κόστος εργατικών, σχήµα 

δέντρων, αγορά µηχα-
νήµατος και απόδοση 

που πετυχαίνει, παραγω-
γικότητα δέντρων και 

τιµή ελαιολάδου παίζουν 
ρόλο στην επιλογή της 
µεθόδου συγκοµιδής
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ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ

105

294

∆ΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΧΤΥΑ

∆ΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΛΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: LECCINO

294
∆ΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΛΑ

105
∆ΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΧΤΥΑ

15
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ
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Η µείωση του αγροτικού εργατικού δυναµικού 
στην Ευρώπη οφείλεται στις διαφορές στην πα-
ραγωγικότητα της εργασίας µεταξύ των γεωρ-
γικών και εξωγεωργικών τοµέων. Εφόσον οι 
διαφορές αυτές (προσαρµοσµένες µε τα σχετι-
κά επίπεδα δεξιοτήτων, τις διαφορές στην κα-
τανοµή της ηλικίας και τις διαφορές στο κό-
στος ζωής στις αγροτικές και τις αστικές περι-
οχές) παραµένουν, οι νέοι θα ψηφίσουν … µε 
τα πόδια τους και θα µεταβούν σε θέσεις εργα-
σίας υψηλότερης αµοιβής.  Αυτό αναφέρει σε 
ανάλυση του ο διακεκριµένος αγροτοοικονο-
µολόγος του Πανεπιστήµιου Τρίνιτι, στο ∆ου-
βλίνο Άλαν Μάθιους, παίρνοντας αφορµή την 
εναρκτήρια δήλωση του υποψήφιου Επίτροπου 
Γεωργίας κατά την ακρόασή του ενώπιον της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας (DG AGRI) στο 
Ευρωκοινοβούλιο σχετικά µε τη µείωση του 
αριθµού των ευρωπαϊκών εκµεταλλεύσεων.

Κατά τον ίδιο, ελάχιστη προσοχή δίδεται στις 
συζητήσεις για την πολιτική των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων όσον αφορά τη βελτίωση των συν-
θηκών απασχόλησης των γεωργών, πολλοί από 
τους οποίους είναι όλο και περισσότερο µετανά-
στες εργαζόµενοι. «Ενώ η νοµοθεσία σε αυτόν 
τον τοµέα είναι εθνική ευθύνη, θα πρέπει να ε-
ξετάσουµε αν η ΚΑΠ θα µπορούσε να κάνει πε-
ρισσότερα για να ενθαρρύνει τις καλύτερες ρυθ-
µίσεις µαθητείας, την αναβάθµιση της σταδιο-
δροµίας και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας και, 

τελικά, υψηλότερους µισθούς για εκείνους που 
κάνουν µεγάλο µέρος της πραγµατικής παρα-
γωγής τροφίµων», τονίζει o Aλαν Μάθιους, κα-
τά την ανάλυση του που παραθέτει η εφηµερί-
δα Agrenda.

Γιατί οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
θα συνεχίσουν να µειώνονται

Ο κ. Wojciechowski, υποψήφιος Επίτροπος Γε-
ωργίας, στην εναρκτήρια δήλωση του κατά την 
ακρόασή του ενώπιον της επιτροπής AGRI στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από µερικές ηµέ-
ρες έκανε λόγο για «συγκλονιστικές πληροφο-
ρίες» σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των ευ-
ρωπαϊκών εκµεταλλεύσεων.

«Παρουσιάζω τις συγκλονιστικές πληροφορίες - 
συγκλονιστικές, τουλάχιστον για ορισµένα ακροα-
τήρια - ότι κατά τη διάρκεια µιας δεκαετίας, από το 
2005 έως το 2015, χάσαµε τέσσερα εκατοµµύρια 
αγροκτήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθµός 
των εκµεταλλεύσεων ήταν σχεδόν 15 εκατοµµύρια, 
και µετά από µια δεκαετία υπήρχαν λιγότερα από 
11 εκατοµµύρια αγροκτήµατα. Αν χάνουµε τέσσε-
ρα εκατοµµύρια ανά δεκαετία, είναι 400.000 ετη-
σίως. Περισσότερο από 30.000 µηνιαίως. Περισσό-
τεροι από 1.000 ηµερησίως. Η συζήτησή µας έχει 
προγραµµατιστεί να διαρκέσει τρεις ώρες, πράγµα 
που σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συζή-
τησης περισσότεροι από 100 Ευρωπαίοι αγρότες 
θα χάσουν πιθανώς την εκµετάλλευσή τους και τη 
δουλειά τους. Για πολλούς από αυτούς θα είναι µια 
τραγική, συγκλονιστική κατάσταση, επειδή δεν εί-
ναι τόσο εύκολο να είσαι σήµερα αγρότης και στη 
συνέχεια αύριο να κάνεις κάτι διαφορετικό - για 
παράδειγµα, να είσαι οδηγός ταξί. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις, πρόκειται για µια δραµατική κατάστα-
ση για τους ευρωπαίους αγρότες», είπε χαρακτη-
ριστικά ο υποψήφιος Επίτροπος.

Ο κ. Wojciechowski δεν πρότεινε συγκεκριµέ-
νες ιδέες για το πώς να επιβραδύνει ή να ανα-
στρέψει αυτή την τάση, αλλά η δήλωσή του υ-
ποδηλώνει ότι θα ήθελε να το κάνει. Η άποψη 
αυτή περιλαµβάνεται και στην τροπολογία που 

περιέλαβε η προηγούµενη επιτροπή AGRI στην 
έκθεσή της σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού του 
στρατηγικού σχεδίου της Επιτροπής που πρότει-
νε να τροποποιηθεί ο πρώτος από τους εννέα 
συγκεκριµένους στόχους της ΚΑΠ και να δια-
τυπωθεί ως εξής: 

α) να εξασφαλίσει βιώσιµο γεωργικό εισόδη-
µα και αντοχή του γεωργικού τοµέα σε ολόκλη-
ρη την Ένωση για να ενισχύσει τη µακροπρόθε-
σµη επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργική ποι-
κιλοµορφία, παρέχοντας ταυτόχρονα ασφαλή 
και υψηλής ποιότητας τρόφιµα σε δίκαιες τιµές, 
µε στόχο την αναστροφή της µείωσης του αριθ-
µού των γεωργών και εξασφάλιση της οικονο-
µικής βιωσιµότητας της γεωργικής παραγωγής 
στην Ένωση (προστιθέµενη αξία). 

Πράγµατι, υπήρξε µια σηµαντική µείωση τό-
σο του αριθµού των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων και το µέγεθος της εκµετάλλευσης εργατι-
κού δυναµικού στην ΕΕ, όπως υπογράµµισε ο 
κ. Wojciechowski. Αλλά για τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής να πιστεύουν ότι η τάση αυ-
τή µπορεί να σταµατήσει ή να αντιστραφεί εί-
ναι απλώς ανοησία.

Η µείωση του εργατικού δυναµικού των γε-
ωργών οφείλεται στις διαφορές στην παραγω-
γικότητα της εργασίας µεταξύ των γεωργικών 
και των µη γεωργικών τοµέων. Εφόσον οι δια-
φορές αυτές (προσαρµοσµένες µε τα σχετικά ε-
πίπεδα δεξιοτήτων, τις διαφορές στην κατανο-
µή της ηλικίας και τις διαφορές στο κόστος ζω-
ής στις αγροτικές και τις αστικές περιοχές) πα-
ραµένουν, οι νέοι θα ψηφίσουν … µε τα πόδια 
τους και θα µεταβούν σε θέσεις εργασίας υψη-
λότερης αµοιβής. Και ενοποίηση των γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων (το αντίστροφο της η µετα-
νάστευση τoυ αγροτικού εργατικού δυναµικού) 
είναι ο κύριος τρόπος για να κλείσει το αγροτι-
κό χάσµα παραγωγικότητας µε τον τοµέα των µ-
η-εκµετάλλευσεων. Αυτές οι βασικές δοµικές δυ-
ναµικές αγνοούνται συχνά από εκείνους που ε-
ξετάζουν την πολιτική των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων µε γυαλιά µε ροζ φακούς.

Με ροζ φακούς
κοιτάνε οι Βρυξέλλες 
την αγροτική πολιτική

ΤOY ΑΛΑΝ ΜΑΘΙΟΥΣ*

Περίπου χίλιες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις χάνονται 
ημερησίως στην 
Ευρώπη, τάση που αν 
οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής νομίζουν πως 
θα αναστραφεί με τη νέα 
ΚΑΠ, χωρίς βελτίωση των 
συνθηκών απασχόλησης 
των γεωργών και αύξηση 
των μισθών, είναι απλά 
μια ανοησία
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Η κυριότερη απειλή για τους αγρότες δεν είναι οι εισαγωγές 
με βάση τις συμφωνίες εμπορίου, αλλά οι τεχνολογικές 
εξελίξεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα των θέσεων 
εργασίας στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας

Σε µια οικονοµία της αγοράς, το µέσο βιοτικό ε-
πίπεδο καθορίζεται από την παραγωγικότητα της 
εργασίας (αν και η επικράτηση των ενοικίων κα-
θώς και οι µεταβιβάσεις µπορούν να τροποποι-
ήσουν αυτή τη σχέση). Η οικονοµική ανάπτυξη 
και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου συµβαίνουν 
καθώς οι εργαζόµενοι κινούνται από θέσεις ερ-
γασίας χαµηλότερης παραγωγικότητας σε θέσεις 
εργασίας υψηλότερης παραγωγικότητας. Η κυρι-
ότερη απειλή για τους αγρότες δεν είναι οι εισα-
γωγές µε βάση τις συµφωνίες ελεύθερου εµπο-
ρίου (που διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο), αλλά οι 
τεχνολογικές εξελίξεις που αυξάνουν την παρα-
γωγικότητα των θέσεων εργασίας στους τοµείς 
της µεταποίησης και των υπηρεσιών.

Το µοντέλο Harris-Todaro
Ο ανταγωνισµός από θέσεις εργασίας υ-

ψηλότερης αµοιβής σε αυτούς τους τοµείς εί-
ναι που «τραβάει» την εργασία από τη γεωρ-
γία. Οι φοιτητές οικονοµικών θα αναγνωρί-
σουν αυτή τη δήλωση ως προερχόµενη από 
το µοντέλο Harris-Todaro που αναπτύχθηκε 
στη δεκαετία του 1970 και χρησιµοποιήθηκε 
στην οικονοµία της ανάπτυξης για να εξηγή-
σει ορισµένα από τα θέµατα γύρω από τη µε-
τανάστευση στις αγροτικές περιοχές. 

Το αναπόφευκτο της διαδικασίας αυτής µπο-
ρεί να φανεί από ένα γράφηµα (σελ. 19) που 
χρησιµοποιείται συχνά από τη Γενική ∆ιεύθυν-
ση Γεωργίας (DG AGRI) για να δείξει ότι τα ει-
σοδήµατα των αγροτών υστερούν σε µισθούς 
σε ολόκληρη την οικονοµία. Τα έσοδα των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων σε αυτό το γράφη-
µα κατανέµονται µεταξύ του εισοδήµατος που 
συνδέεται µε την αγορά και του εισοδήµατος 
από την υποστήριξη της ΚΑΠ. Αυτό το γράφη-
µα δεν µπορεί να µας πει τίποτα για το σχετικό 
βιοτικό επίπεδο στους δύο τοµείς, διότι η σύ-
γκριση δεν λαµβάνει υπόψη τις διαφορετικές 
πηγές εισοδήµατος που λαµβάνει ένα νοικοκυ-
ριό. Ωστόσο, η σύγκριση µας δίνει µια καλή ει-
κόνα των σχετικών κινήτρων για την επιλογή 
του αγροτικού επαγγέλµατος σε σχέση µε ένα 
εξωγεωργικό. Συγκεκριµένα, το εισόδηµα που 
σχετίζεται µε την αγορά (το οποίο περιγράφεται 
καλύτερα ως προστιθέµενη αξία από το οικογε-
νειακό αγροτικό εργατικό δυναµικό) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση της παραγωγι-
κότητας της εργασίας στον γεωργικό και µη γε-
ωργικό τοµέα. Και λέει µια δυσάρεστη ιστορία.

Μια χούφτα χωρών έχει εφάµιλλο
µέσο αγροτικό εισόδηµα µε το αστικό

Σε όλες τις χώρες, η προστιθέµενη αξία ανά 
οικογενειακό εργαζόµενο στη γεωργία είναι 
πολύ χαµηλότερη από την προστιθέµενη αξία 
ανά εργαζόµενο στη συνολική οικονοµία (συ-
µπεριλαµβανοµένης της γεωργίας). Σε µία ή 

δύο χώρες (λ.χ. Λουξεµβούργο και Φινλανδία) 
είναι ακόµη αρνητική. Οι µεταφορές πιστώσε-
ων της ΚΑΠ συµβάλλουν στην κάλυψη κάποιου 
χάσµατος, αλλά µόνο σε µια µικρή χούφτα χω-
ρών το µέσο εισόδηµα από τη γεωργία πλησι-
άζει ή υπερβαίνει το µέσο εισόδηµα των εργα-
ζοµένων στη συνολική οικονοµία. Σε γενικές 
γραµµές, υπάρχουν σηµαντικά κενά, ακόµη 
και µε την υποστήριξη της ΚΑΠ. Αυτή η διαφο-
ρά παραγωγικότητας, ακόµη και όταν µετριά-
ζεται από τις πληρωµές µέσω της ΚΑΠ, οδηγεί 
στη «µετανάστευση» από τη γεωργία.

Αυτό το χάσµα παραγωγικότητας κλείνει µε την 
πάροδο του χρόνου. Τη δεκαετία 2005-2016, οι 
ακαθάριστοι µισθοί και οι µισθοί ανά εργαζόµενο 
αυξήθηκαν, σε ονοµαστικούς όρους, κατά 1,8%. 
Αυτός ήταν και ο ρυθµός πληθωρισµού κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, συνεπώς υποδηλώνει ό-
τι δεν υπήρξε πραγµατική βελτίωση του επιπέ-
δου διαβίωσης των εργαζοµένων στην ΕΕ. Αυτό 
αποτελεί αναµφισβήτητα έναν παράγοντα που 
συµβάλλει στον πολιτικό κατακερµατισµό που 
παρατηρούµε σε ολόκληρη την ήπειρο.

Αντίθετα, η προστιθέµενη αξία ανά οικογενει-
ακό εργαζόµενο αυξήθηκε κατά ένα σηµαντικό 
8,5% ετησίως. Η στήριξη της ΚΑΠ ανά οικογενει-
ακό εργαζόµενο αυξήθηκε επίσης κατά 5,1%, ε-
ποµένως το εισόδηµα των αγροτών αυξήθηκε κα-
τά 6,3% ετησίως, σηµαντικά ταχύτερα από τους 
µέσους µισθούς και τους µισθούς γενικότερα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του πο-
σοστού µεταξύ του µέσου εισοδήµατος των γε-
ωργών και των µέσων µισθών των εργαζοµένων 

κατά 1,7 εκατοστιαίες µονάδες ετησίως ή κατά 
19 ποσοστιαίες µονάδες κατά τη διάρκεια αυτών 
των έντεκα ετών. Το πρόβληµα είναι ότι περίπου 
το ήµισυ αυτής της εντυπωσιακής αύξησης της 
παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού στον 
αγροτικό τοµέα προήλθε από την πτώση του α-
ριθµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την 
τεχνολογική εξέλιξη για την εξοικονόµηση ερ-
γασίας.  Συγκεκριµένα, η αύξηση της γεωργικής 
παραγωγικότητας (8,5% ετησίως) οφειλόταν σε 
4,2% ετησίως αύξηση της αγοραίας προστιθέµε-
νης αξίας και 4% µείωση του εργατικού δυναµι-
κού της οικογενειακής γεωργικής εκµετάλλευ-
σης, µε το υπόλοιπο να οφείλεται στις αλληλε-
πιδράσεις µεταξύ των δύο. Η µείωση του εργα-
τικού δυναµικού των οικογενειακών αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων συνδέεται στενά µε την πτώση 
του αριθµού των εκµεταλλεύσεων.

Τι δείχνει το πείραµα για αύξηση 
του µπάτζετ της ΚΑΠ

Μπορούµε να διεξαγάγουµε ένα πείραµα για 
να αναρωτηθούµε πόσο θα έπρεπε να αυξηθεί 
η στήριξη της ΚΑΠ κατά την περίοδο αυτή για να 
εξασφαλιστεί η ίδια αύξηση του µέσου αγροτι-
κού εισοδήµατος, αλλά να διατηρηθεί το ίδιο ε-
πίπεδο οικογενειακής γεωργικής απασχόλησης 
το 2016 όπως και το 2005. 

Η συνολική στήριξη της ΚΑΠ το 2005 ανήλ-
θε σε 50 δισ. ευρώ και αυξήθηκε σε 58 δισ. Ευ-
ρώ το 2016. Στο πλαίσιο αυτού του υποθετικού 
σεναρίου όπου θέλουµε να διατηρήσουµε το ί-
διο µέσο εισόδηµα αγροτικών εκµεταλλεύσε-

ων για ένα πολύ µεγαλύτερο εργατικό δυναµι-
κό του 2016, η στήριξη της ΚΑΠ θα πρέπει να ή-
ταν 104 δισ. ευρώ. Και αυτή η στήριξη θα αυξα-
νόταν µόνο κάθε χρόνο, εάν δεν επρόκειτο να 
υπάρξει περαιτέρω µείωση του οικογενειακού 
γεωργικού εργατικού δυναµικού.

Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά µε το εάν οι 
πληρωµές της ΚΑΠ συµβάλλουν στη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας στη γεωργία είναι πολύ 
µικτά και ασαφείς. Σχετική µελέτη διαπίστωσε 
ότι οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ διαδραµάτισαν ση-
µαντικό ρόλο στη διατήρηση της γεωργικής α-
πασχόλησης, αλλά το µέγεθος του συνολικού 
αποτελέσµατος δεν ήταν πολύ υψηλό. Συγκε-
κριµένα, υπολόγισε ότι η ροή της µετανάστευ-
σης εκτός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που πα-
ρεµποδίστηκε από το υφιστάµενο επίπεδο στή-
ριξης της ΚΑΠ ανήλθε σε περίπου 27.000 εργα-
ζόµενους στον τοµέα της γεωργίας ετησίως (σε 
σύγκριση µε ένα µέσο απόθεµα 6.4 εκατοµµυ-
ρίων εργαζοµένων στη µελέτη). Αυτό θα σήµαι-
νε µείωση του ετήσιου ποσοστού εξόδου από το 
2,95% ετησίως εν απουσία της ΚΑΠ στο παρατη-
ρούµενο 2,55% ετησίως παρουσία επιδοτήσεων.

Ένα πιο πρόσφατο έγγραφο ερευνητών επιβε-
βαίωσε επίσης ότι οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ µείω-
σαν την εκροή εργατικού δυναµικού από τη γε-
ωργία. Εκτίµησαν ότι η αύξηση του προϋπολο-
γισµού της ΚΑΠ κατά 10% θα εµπόδιζε 16.000 
άτοµα να εγκαταλείψουν κάθε χρόνο τον γεωρ-
γικό τοµέα της ΕΕ αλλά µε µεγάλο δηµοσιονοµι-
κό κόστος. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το ε-
τήσιο κόστος ανά εξοικονόµηση εργασίας θα α-
νερχόταν σε περισσότερα από 300.000 ευρώ (ή 

Χάσμα εισοδημάτων 
μεταξύ γεωργικού 
και αστικού τομέα

Η ΚΑΠ σχολή 
μαθητείας
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περίπου 25.000 ευρώ το µήνα). Ως πολιτική α-
πασχόλησης, η ΚΑΠ είναι απλώς η χειρότερη σε 
όρους «value for money». 

Προϊόντα ποιότητας µε αύξηση
τιµών καταναλωτή

Ένας πιο αποτελεσµατικός ρόλος της πολιτι-
κής θα ήταν να επικεντρωθεί στην αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας στη γεωργία. Η παροχή 
µεγαλύτερων εξουσιών στους παραγωγούς να 
οργανώνουν και να καθορίζουν τις τιµές και να 
ενισχύουν τη θέση τους στην αλυσίδα ή να πε-
ριορίζουν τον ανταγωνισµό από τις φθηνότε-
ρες εισαγωγές, θα αυξήσει την προστιθέµενη α-
ξία στην αγορά, σε βάρος όµως των καταναλω-
τών. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων µε χα-
ρακτηριστικά υψηλότερης ποιότητας (π.χ βιολο-
γικά) µπορεί επίσης να προσελκύσει µια υψηλή 
τιµή από τους καταναλωτές, αλλά το µειονέκτη-
µα είναι το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται 
η παραγωγή αυτών των ποιοτικών τροφίµων.

Στη συζήτηση σχετικά µε το πώς η ΚΑΠ θα 
µπορούσε να στηρίξει τις θέσεις απασχόλη-
σης στην ύπαιθρο, ένα από τα επιχειρήµατά 
µου ήταν ότι τα µέτρα για την αύξηση της πα-
ραγωγικότητας της εργασίας συχνά επιταχύ-
νουν την πτώση του εργατικού δυναµικού, 
αλλά µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του 
αριθµού των θέσεων εργασίας εκτός γεωργί-
ας στις αγροτικές περιοχές.

Ακριβή ορισµό τι σηµαίνει εντατική
και εκτατική καλλιέργεια

Η υψηλότερη ένταση εργατικού δυναµικού 

στις µικρότερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις ση-
µαίνει χαµηλότερη παραγωγικότητα της εργα-
σίας, η οποία επιδεινώνεται εάν η γεωργία δι-
εξαχθεί εκτενέστερα. ∆εν αποτελεί έκπληξη ό-
τι οι πιο επιτυχηµένες µικρές εκµεταλλεύσεις 
είναι εκείνες που ασχολούνται µε εντατικές 
καλλιέργειες µε υψηλή προστιθέµενη αξία α-
νά εκτάριο, όπως αµπελώνες ή δενδροκοµία. 
∆εν προκαλεί επίσης έκπληξη το γεγονός ό-
τι η βιολογική γεωργία, πραγµατοποιείται κα-
τά κύριο λόγο από µεγαλύτερου µεγέθους εκ-
µεταλλεύσεις προκειµένου να αντισταθµιστεί 
η χαµηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας. 
Το 2017, το µέσο µέγεθος της χρησιµοποιού-
µενης γεωργικής έκτασης µιας συµβατικής εκ-
µετάλλευσης ήταν 160 στρέµµατα, ενώ ο µέ-
σος όρος µιας πλήρως βιολογικής ήταν 400. 
Φυσικά, η συζήτηση αυτού του ζητήµατος απαι-
τεί σωστά έναν ακριβή ορισµό του τι σηµαίνει 
εντατική και εκτατική γεωργία (είναι η χρήση 
χηµικών εισροών ή η γενικότερη γνώση;) αλ-
λά η προστιθέµενη αξία ανά εκτάριο µαζί µε 
την ένταση της εργασίας είναι οι βασικές κα-
θοριστικές µεταβλητές.

Αν, όπως ισχυρίζοµαι, το µεγάλο χάσµα πα-
ραγωγικότητας που προκύπτει από τα προη-
γούµενα γραφήµατα υποδηλώνει ότι ο αριθ-
µός των αγροκτηµάτων θα συνεχίσει να µειώ-
νεται για µερικές δεκαετίες, ο δεύτερος ρόλος 
της πολιτικής είναι να διευκολύνει και να δια-
χειριστεί αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγµα, 
λιγότερες εκµεταλλεύσεις συνεπάγονται συγκέ-
ντρωση στον κλάδο, αλλά όχι απαραίτητα µέγα-
εκµεταλλεύσεις. Αυτό είναι πολιτική επιλογή.

Μαγικά 
ραβδιά
Οι αγρότες που εισήλθαν στη 
βιοµηχανία πριν από πολλές 
δεκαετίες δεν είναι σε θέση να 
βγάλουν ραβδιά και να βρουν 
άλλη δουλειά, όταν µια ζωή 
ασχολούνταν µε τη φροντίδα 
καλλιεργειών ή ζώων. Αυτοί οι 
αγρότες χρειάζονται και αξίζουν 
στήριξη εισοδήµατος, µέχρι να 
αποσυρθούν από τη γεωργία

Εισοδηµατική στήριξη εκτός ΚΑΠ για
αγρότες που βαίνουν προς σύνταξη

Η διαδικασία της διαρθρωτικής προσαρµογής 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µπορεί επίσης 
να «παγιδεύσει» τις εκµεταλλεύσεις χαµηλού ει-
σοδήµατος σε παγίδα φτώχειας. Οι αγρότες που 
εισήλθαν στη βιοµηχανία πριν από πολλές δεκα-
ετίες δεν είναι σε θέση ως δια µαγείας να βρουν 
άλλη δουλειά, όταν µια ζωή ασχολούνταν µε τη 
φροντίδα καλλιεργειών ή ζώων. Αυτοί οι αγρό-
τες χρειάζονται και αξίζουν στήριξη εισοδήµατος 
µέχρι να αποσυρθούν από τη γεωργία. Αυτό εί-
ναι πολύ καλύτερο δεδοµένου ότι αποτελεί άµε-
ση στοχευµένη εισοδηµατική στήριξη και όχι υ-
ποστήριξη µέσω της ΚΑΠ, η οποία συνδέεται µε 
την καλλιεργούµενη περιοχή. Το ιρλανδικό πρό-
γραµµα αγροτικής βοήθειας αποτελεί ένα εξαί-
ρετο υπόδειγµα της απαιτούµενης προσέγγισης. 

Η µείωση του αριθµού των αγροτών αποτελεί 
αναπόφευκτο µέρος της οικονοµικής ανάπτυ-
ξης. Αντικατοπτρίζει τις διαφορές στην παρα-
γωγικότητα µεταξύ των γεωργικών και των µη 
γεωργικών τοµέων. Όσο παραµένουν αυτές οι 
διαφορές (προσαρµοσµένες ανάλογα µε την η-
λικία, τις δεξιότητες και το κόστος ζωής), η µε-
τανάστευση του εργατικού δυναµικού από τον 
αγροτικό τοµέα θα συνεχιστεί. Με όλη την προ-
σοχή στην εξαφάνιση των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων και δη των οικογενειακών, θα ήθελα 
να ολοκληρώσω αναφέροντας την τελευταία 
παράγραφο στο Eurochoices Point de Vue, η ο-
ποία υπογράµµισε τα παράδοξα στοιχεία ότι πα-
ρά την πτώση του αριθµού των εκµεταλλεύσε-
ων είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεθεί εργα-
τικό δυναµικό στη γεωργία, παρόλο που υπάρ-
χουν διαθέσιµες θέσεις εργασίας.

«Ενώ πολλοί παρατηρητές εκφράζουν τη λύ-
πη τους για τη µείωση του γεωργικού εργατικού 
δυναµικού, οι ίδιοι οι γεωργοί δυσκολεύονται ό-
λο και περισσότερο να βρουν ανθρώπους που ε-
πιθυµούν να εργαστούν σε αγροκτήµατα. Ελάχι-
στη προσοχή δίδεται στις συζητήσεις για την πο-
λιτική των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όσον α-
φορά τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης 
των γεωργών, πολλοί από τους οποίους είναι όλο 
και περισσότερο µετανάστες εργαζόµενοι. Ενώ η 
νοµοθεσία σε αυτόν τον τοµέα είναι εθνική ευθύ-
νη, θα πρέπει να εξετάσουµε αν η ΚΑΠ θα µπο-
ρούσε να κάνει περισσότερα για να ενθαρρύνει 
τις καλύτερες ρυθµίσεις µαθητείας, την αναβάθ-
µιση της σταδιοδροµίας και την εξέλιξη της σταδι-
οδροµίας και, τελικά, υψηλότερους µισθούς για 
εκείνους που κάνουν µεγάλο µέρος της πραγµα-
τικής παραγωγής τροφίµων».

*ΑΓΡΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΙΝΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΟΥΒΛΙΝΟ
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Μέσος όρος στήριξης ΚΑΠ

Μέσο αγροτικό εισόδηµα (χωρίς ΚΑΠ)

Μέσος µεικτός µισθός και 
αµοιβή στη συνολική οικονοµία

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
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Επιφανειακή 
θρέψη σιτηρών 
με Nutrimore 
Σήµερα οι παραγωγοί σιτηρών επιβάλλεται να µάθουν να 
υπολογίζουν κόστος ανά µονάδα θρέψης. Η τιµή του σα-
κιού δεν λέει κάτι και κατά κανόνα το φθηνό κοστίζει πά-
ντα ακριβά, σηµειώνει η εταιρεία Gavriel που προτείνει για 
αυξηµένη σοδειά και µειωµένα κοστολόγια τα Nutrimore.

Τα περισσότερα χηµικά λιπά-
σµατα όπως το 20-10-0, 16-20-
0, 20-20-0 κ.α. περιέχουν υψη-
λό ποσοστό νιτρικού αζώτου. Το 
νιτρικό άζωτο, ξεπλένεται πολύ 
γρήγορα. Από την σπορά µέχρι 
το φύτρωµα µεσολαβούν του-
λάχιστον 15-20 ηµέρες συνε-
πώς το νιτρικό άζωτο δεν φτά-
νει στο σιτάρι ποτέ. Επίσης λι-
πάσµατα που περιέχουν κοινή 
ουρία όπως τα κοινά blending, 
χάνουν 30-50% του αζώτου που 
περιέχουν στον αέρα τις πρώτες 
κιόλας ηµέρες µετά την εφαρµο-
γή 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 εί-
ναι 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
σηµαίνει σπατάλη
Η δεύτερη παγίδα αφορά στο φώσφορο µιας και πολλά λι-
πάσµατα περιέχουν φώσφορο χαµηλής υδατοδιαλυτότη-
τας. Τα φυτά µπορούν να απορροφήσουν µόνο τον υδατο-
διαλυτό φώσφορο. Τα Nutrimore περιέχουν φώσφορο 95% 
υδατοδιαλυτό, έτσι επιτυγχάνεται άριστη ανάπτυξη της ρί-
ζας και ανάπτυξη εύρωστων φυτών µε ανθεκτικότητα στις 
ασθένειες. Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν υψηλό ποσο-
στό θείου, στοιχείο που ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου 
και την παραγωγή πρωτεΐνης, άρα την κερδοφορία. Τα φυ-
τά καταλαβαίνουν µονάδες θρέψης και όχι κιλά λιπάσµα-
τος. 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 τουλά-
χιστον 15-20% χαµηλότερο σε σχέση µε τα κοινά λιπάσµα-
τα που ξεγελούν µε φθηνή τιµή στο σακί. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC – Ε∆ΑΦΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Μέχρι 95% λιγότερο ζιζανιοκτόνο χρησιµο-
ποιεί το νέο ροµποτικό ψεκαστικό για κη-
πευτικές καλλιέργειες, που δοκιµάστηκε 
µε επιτυχία σε πειραµατικούς αγρούς στο 
Πανεπιστήµιο του Reading, στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο. Η τεχνολογία, που ονοµάζε-
ται EyeSpot, και ενσωµατώνει το οµώνυµο 
µηχάνηµα χρησιµοποιεί κάµερες για τον ε-
ντοπισµό και την αναγνώριση των ζιζανί-
ων και είναι προγραµµατισµένη να στοχεύ-

ει τα ζιζάνια ατοµικά και να εφαρµόζει µε 
µεγάλη ακρίβεια σταγονίδια ζιζανιοκτόνου 
µε ένα µπεκάκι, πετυχαίνοντας µεµονωµέ-
να τα φύλλα του κάθε ζιζανίου.

Όπως αναφέρει ο Joe Martin, ερευνητής 
φυτοπροστασίας της AHDB, «Αυτό είναι γε-
ωργία ακριβείας στην πράξη, το ροµπότ έ-
χει µειώσει σηµαντικά τη χρήση ζιζανιοκτό-
νου, ενώ ταυτόχρονα πρακτικά εξουδετερώ-
νεται η ζηµιά σε οργανισµούς που δεν εί-
ναι στόχοι της επέµβασης».

Μερικώς χρηµατοδοτούµενη από την AHDB, 
η έρευνα στοχεύει στην προστασία του πε-

Ράντισμα με έως 95% 
λιγότερο ζιζανιοκτόνο 
πετυχαίνει το EyeSpot 
Επιβεβαιωμένα αποτελέσματα σε πειραματικούς αγρούς 
με λάχανα και πράσα στο πανεπιστήμιο του Reading

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
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Επτά νέα προϊόντα 
διατροφής 
παραγωγικών ζώων 
από τη Βιοζωκάτ
Βελτίωση της υγείας των ζώων, αύξηση της γαλακτοπαραγω-
γής τους και ενίσχυση της αναπαραγωγικής τους ικανότη-
τας, είναι ορισµένα από τα οφέλη που συνοδεύουν τη χρή-
ση των προϊόντων διατροφής µε φυσικές και µη γενετικά 
τροποποιηµένες πρώτες ύλες της εταιρείας Βιοζωκάτ ΑΕ στη 
σίτιση των µικρών και µεγάλων µηρυκαστικών.

Τους ισχυρισµούς αυτούς τουλάχιστον ανέπτυξαν στελέ-
χη της γνωστής βιοµηχανίας παραγωγής ζωοτροφών από 
την Κατερίνη, σε εκδηλώσεις που οργανώθηκαν µεταξύ 25 
και 26 Σεπτεµβρίου στην Κύπρο, για την παρουσίαση µιας 
σειράς από επτά καινοτόµα προϊόντα της Βιοζωκάτ, εκ των 
οποίων, µάλιστα, τα τρία κυκλοφόρησαν µέσα στο 2019.

«Έγιναν τέσσερις παρουσιάσεις σε κτηνοτρόφους στις κοι-
νότητες της Αθηένου και του ∆άλι, οι οποίες αποτελούν τα 
δύο βασικά κέντρα της αιγοπροβατοτροφίας και της αγελα-
δοτροφίας στην Κύπρο», ανέφερε στην Agrenda το διοικη-
τικό στέλεχος της Βιοζωκάτ, Τάσος Κυριακίδης, προσθέτο-
ντας πως το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε ήταν σηµαντικό.

Σύµφωνα µε τον ίδιο έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην έρευ-
να και την ανάπτυξη που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια α-
πό τους ζωοτέχνες της εταιρίας, αλλά και τους στρατηγικούς 
της συνεργάτες, τη Josera στη Γερµανία, την Idena στην Γαλ-
λία και τη Fanon στην Κροατία.

Η καινοτόµα σειρά προϊόντων που
παρουσιάστηκε περιλαµβάνει:

α) το Nutribiotic (Dairy), που, όπως τονίστηκε, βοηθά να 
αποφευχθεί το σύνδροµο του διαπερατού εντέρου που έχει 
αρνητικά αποτελέσµατα στην παραγωγικότητα και την υγεία 
των ζώων. Η χρήση του, σύµφωνα µε τον κ. Κυριακίδη έχει 
διαπιστωθεί πως αυξάνει σε ποσοστό έως 10% την παραγω-
γικότητα και µειώνει το κόστος της εκµετάλλευσης, λόγω λι-
γότερων εξόδων για την κτηνιατρική της παρακολούθηση.

β) το Dairy Pilot Flavovital, το οποίο ενισχύει το ανοσοποι-
ητικό και προλαµβάνει και βελτιώνει την υγεία των µηρυκα-
στικών, ενώ ενισχύει ταυτόχρονα και την καλή λειτουργία 
της µεγάλης κοιλίας. Η προϊστορία του έχει δείξει πως αυξά-
νει έως και 1,5 κιλά την γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων.

γ) το Vioherbal, που έχει αναπτυχθεί µέσω της γαλλικής 
Idena, και µε τη χρήση βοτάνων αυξάνει την ενέργεια, την 
πρωτεΐνη και το άµυλο στη διατροφή των ζώων,

δ) το Forcix, ένα πιστοποιηµένο φυτικό αντικοκκιδιακό 
για µείωση της χρήσης αντιβιοτικών,

ε) το Romino Flex, που προετοιµάζει τα µηρυκαστικά, ώ-
στε να γίνουν ζώα υψηλής παραγωγικότητας,

στ) το Deukalac, µια by pass πρωτεΐνη παραγόµενη µε α-
πόλυτα φυσικό τρόπο από GMO Free πρώτες ύλες, βελτιώ-
νοντας εντυπωσιακά την παραγωγικότητα της τροφής και 

η) το Keragen SeProtect, ισορροπιστής της Josera µε προ-
στατευµένα χηλικά ιχνοστοιχεία και προστατευµένο σελήνιο.

ριβάλλοντος και στην παροχή λύσης στην 
αγροτική βιοµηχανία να µπορεί να διαχει-
ριστεί τα προβλήµατα µε χρήση λιγότερων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Ο Νικόλαος Κουκιάσας, ερευνητής PhD 
στο πανεπιστήµιο του Reading, αναφέρει: 
«Το EyeSpot αντιπροσωπεύει την αλλαγή 
εποχής στη ζιζανιοκτονία µε την στόχευση 
ακριβείας ανά φύλλο και την εφαρµογή 
σταγονιδίων». Τα πρώτα αποτελέσµατα α-
πό τις εφαρµογές σταγονιδίων έχουν δείξει 
άριστο έλεγχο των ζιζανίων και µείωση του 
χρησιµοποιούµενου ψεκαστικού υγρού κα-
τά 95% σε καλλιέργεια µε λάχανα και 74% 
σε καλλιέργεια µε πράσα. Με τα «µεγάλα 
δεδοµένα» (Big Data) να γίνονται χρήσιµα 
στη γεωργία, η τεχνολογία απεικόνισης του 
eyeSpot έχει επίσης τη δυνατότητα να χρη-

σιµοποιηθεί για την παρατήρηση των ρυθ-
µών ανάπτυξης, επιτρέποντας τον ακριβή 
προγραµµατισµό των λειτουργιών, τις πρώ-
ιµες εκτιµήσεις απόδοσης και την ανίχνευ-
ση του στρες των καλλιεργειών.

Ο Alistair Murdoch, καθηγητής ζιζανιο-
λογίας στο Reading, δήλωσε: «Οι αποδό-
σεις στις καλλιέργειες και η κερδοφορία 
είναι πιθανό να είναι ίσες ή µεγαλύτερες 
από εκείνες που επιτυγχάνονται σε καλλι-
έργειες µε συµβατικές χρήσεις ζιζανιοκτό-
νων, χωρίς την εφαρµογή εδώ οποιουδή-
ποτε χηµικού προϊόντος στην καλλιέργεια».

Το περιβάλλον ωφελείται επίσης πολύ, 
µειώνοντας την ανάγκη για µηχανικό έλεγ-
χο των ζιζανίων, εξαλείφοντας τη µετατό-
πιση του ψεκασµού και µειώνοντας την πι-
θανότητα εισόδου χηµικών ουσιών στη γύ-
ρω περιοχή. Οι συνεργάτες που συµµετέ-
χουν στην ανάπτυξη του ροµπότ eyeSpot 
περιλαµβάνουν την Concurrent Solutions 
LLC στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµρικής.

Αναπτύσσονται ευκαιρίες για εµπορική 
εκµετάλλευση του µηχανήµατος και, εάν ε-
πιτύχει σε µεταγενέστερα στάδια δοκιµών, 
το EyeSpot θα αναπτυχθεί για να εξυπηρε-
τήσει το Ηνωµένο Βασίλειο και ενδεχοµέ-
νως άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στόχευση ακριβείας
Το EyeSpot αντιπροσωπεύει την 

αλλαγή εποχής στη ζιζανιοκτονία µε 
την στόχευση ακριβείας ανά φύλλο 

και την εφαρµογή σταγονιδίων
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Αναπόφευκτα 
βαλτώνει όποιος 
δεν πάει μπροστά

 ∆ιαχρονικό: Όποιος µένει 
σταθερός, σε περιόδους που 
αλλάζουν γρήγορα, πηγαίνει 
γρήγορα πίσω! (από κείµενο του 
∆. Μπρούσαλη, 23/9/2019)

 Ηµέρα Αγρότισσας: Η 
Παγκόσµια Ηµέρα Αγρότισσας στις 
15 Οκτωβρίου, καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά το 1996 για να δώσει 
στις αγρότισσες δύναµη να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους, 
όπως το δικαίωµα στην ανάπτυξη, 
την υγεία, την ευηµερία, την 
διατροφή, την ένδυση, τη στέγαση 
και την ιατρική φροντίδα.  

 Πωλήσεις: Οι καταναλωτές 
δείχνουν ολοένα και περισσότερο 

το ενδιαφέρον 
τους για τον 
τρόπο που 
αντιµετωπίζουν 
οι εταιρείες την 
κοινωνία. Το 
52% των 
ερωτηθέντων 
απάντησαν πως 

έχουν ήδη «τιµωρήσει» κάποια 
εταιρεία οι οποία δρούσε ανεύθυνα 
απέναντι στο περιβάλλον ή την 
κοινωνία. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, 
να επικοινωνούνται οι στρατηγικές 
Εταιρικής Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας, που ακολουθούν οι 
εταιρείες, η υιοθέτηση των οποίων 
µπορεί να οδηγήσει και στην 
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων 
και υπηρεσιών. GlobeScan Radar/
BBMG. Χ. Κοτσακάς. epixeiro.gr, 
1/10/2019.

 Γιατί 750ml: Τα 750ml 
διευκόλυναν τις εµπορικές 
συναλλαγές του 19ου αιώνα µεταξύ 
Γαλλίας και Αγγλίας, που ήταν οι 
βασικοί πελάτες του Bordeaux. Οι 
Μπορντολέζοι για να αποφύγουν 
τις µετατροπές, µετέφεραν τα 
κρασιά τους σε δρύινα βαρέλα των 
225 λίτρων, τα γνωστά barriques, 
που αντιστοιχούν περίπου σε 50 
γαλόνια. Επιπλέον, τα 225 λίτρα 
αντιστοιχούν σε 300 φιάλες των 
750 ml. Αυτός είναι ο λόγος που τα 
κιβώτια των κρασιών περιέχουν 6 ή 
12 φιάλες. vinegrek.com, 
30/9/2019                   
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στους 40.000 τόνους φιλοδοξεί να 
παρασύρει την κατανάλωση ψαριού 
στην Ελλάδα, η Ελληνική Οργάνω-
ση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργει-
ας (ΕΛ.Ο.Π.Υ), που µε έναν προϋ-
πολογισµό 7 εκατ. ευρώ για την ε-
πόµενη τριετία, στοχεύει παράλλη-
λα στην ποιοτική αναβάθµιση του 
ελληνικού ψαριού στις αγορές του 
εξωτερικού ενισχύοντας την εξω-
στρέφεια του κλάδου.

Έτσι, ο οργανωµένος κλάδος της ι-
χθυοκαλλιέργειας, µε ένα κοινό σήµα 
«Fish from Greece», θα επιχειρήσει 
να διευρύνει την «πίτα» της αγοράς 
αλλά και να ξεφύγει από το βαρυτι-
κό πεδίο των τουρκικών αδασµολό-
γητων εξαγωγών προς την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, αφού οι ανταγωνιστικές 
τιµές της γειτονικής χώρας, σε συν-
δυασµό µε µια παραγωγή 190 χιλιά-
δων τόνων, υποχρεώνουν τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις σε χαµηλότερες 
των προσδοκιών τους τιµές. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα 21 µέλη της 
ΕΛ.Ο.Π.Υ., ακολουθούν τον τελευταίο 
καιρό ένα κοινό σύστηµα πιστοποίη-

σης των µονάδων τους, βάσει του ι-
διωτικού Προτύπου Σχήµατος Πιστο-
ποίησης Fish from Greece, που συ-
νεπάγεται και τη σήµανση των προ-
ϊόντων τους µε την κοινή υπογραφή 
«Fish from Greece». Ήδη στην ελλη-
νική και την ιταλική αγορά µπορεί 
κανείς να βρει προϊόντα µε αυτήν 
την υπογραφή, ενώ αµέσως επόµε-
νος στόχος είναι κατά προτεραιότη-
τα η Γαλλία και η Γερµανία.

Όπως υποστήριξαν στελέχη της Ορ-
γάνωσης, σε συνέντευξη Τύπου που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, την 
Τρίτη 8 Οκτωβρίου, «η προσπάθεια 
αυτή σηµατοδοτεί την επόµενη µέρα 
για την ΕΛ.Ο.Π.Υ., µε έµφαση στην ε-
ξωστρέφεια, τόσο στην εγχώρια αγο-

ρά, όσο και σε αυτή της Ιταλίας, που 
απορροφά µεγάλο ποσοστό των εξα-
γωγών των επιχειρήσεων-µελών της».   

Να σηµειωθεί πως ο κλάδος της 
υδατοκαλλιέργειας είναι από τους 
πιο δυναµικά αναπτυσσόµενους, 
αλλά και πιο καινοτόµους κλάδους 
της ελληνικής οικονοµίας εδώ και 
35 χρόνια. H ελληνική παραγωγή 
τσιπούρας και λαβρακιού αντιπρο-
σωπεύει σήµερα περισσότερο από το 
60% της παραγωγής της ΕΕ και κο-
ντά στο 30% της παραγωγής των Με-
σογειακών ειδών, ενώ το ψάρι ιχθυ-
οκαλλιέργειας βρίσκεται στη δεύτε-
ρη θέση των εξαγωγών της Ελλάδας 
σε αγροτικά προϊόντα, µε ετήσιο τζί-
ρο που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Με κοινή υπογραφή ποιότητας 
η εγχώρια υδατοκαλλιέργεια 
διεκδικεί μερίδια εντός και 
εκτός συνόρων Πρόβλημα αποτελεί ο αθέμιτος 

ανταγωνισμός από την Τουρκία, που 
επιδοτεί έμμεσα την ιχθυοκαλλιέργεια

Θα πάρει πολύ χρόνο το εγχείρηµα, συγκρατηµένες 
οι προσδοκίες για τις πωλήσεις το 2020

Για το 2020, οι προσδοκίες της ΕΛ.Ο.Π.Υ για την πορεία των πωλήσεων είναι 
συγκρατηµένες. «∆εν περιµένουµε να αλλάξουν πολλά από την µια στιγµή στην 
άλλη» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛ.Ο.Π.Υ., Απόστολος Τουραλιάς, 
συµπληρώνοντας πως «η Ρώµη δεν χτίστηκε σε µια µέρα», ενώ στη συνέχεια 
παραδέχτηκε πως το όλο εγχείρηµα της Οργάνωσης, θα έπρεπε να είχε 
ξεκινήσει ήδη από την προηγούµενη δεκαετία. «H δραστηριότητα του κλάδου, 
όντας διασπαρµένη σε µεγάλο τµήµα της επικράτειας, επηρεάζει θετικά πολλές 
τοπικές κοινωνίες, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας σε πολλά επίπεδα, 
αποκεντρώνοντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση και αποτελώντας 
έναυσµα για ευρύτερη ανάπτυξη εκεί όπου υλοποιείται. Η ανάπτυξη αυτή όχι 
µόνο δεν συγκρούεται, αλλά συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού 
απαιτεί σεβασµό της φύσης και ισορροπηµένη χρήση των πόρων» ανέφερε. 

Πιστοποίηση
Τα 21 µέλη της 
ΕΛ.Ο.Π.Υ. ακο-
λουθούν ένα 

κοινό σύστηµα 
πιστοποίησης 
των µονάδων

Εξαγωγές
Το ψάρι ιχθυ-
οκαλλιέργειας 
βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση 

των εξαγωγών 
της Ελλάδας

∆υναµική
O κλάδος της 
ιχθυοκαλλι-

έργειας είναι 
από τους πιο 

αναπτυσσόµε-
νους

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Εφαλτήριο εξωστρέφειας αποτέλεσε για 
την ελληνική βιοµηχανία τροφίµων η 
κορυφαία διεθνής έκθεση ANUGA, στην 
Κολωνία που φέτος είχε ως τιµώµενη χώ-
ρα την Παραγουάη. Η Ελλάδα εκπροσω-
πήθηκε µε σχεδόν 300 συµµετοχές, είτε 
αυτόνοµες, είτε µέσω των συλλογικών 
περιπτέρων που στήθηκαν από τις Περι-
φέρειες και το Enterprise Greece, στους 
τοµείς των γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
των ποτών, των κατεψυγµένων και έτοι-
µων φαγητών.  Εξάλλου, δεν µπορεί να 
παραγνωριστεί το γεγονός ότι η Ελλά-
δα συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα 
των συµµετοχών στην έκθεση.

Τα «πρωτάκια» και οι µόνιµοι 
Το µεταλλικό νερό «∆ιός» από τις 

πηγές του Ολύµπου, προϊόντα της ε-
ταιρείας «Το Μάννα» της οικογένειας 
Τσατσαρωνάκη, ελαιόλαδο από το συ-
νεταιρισµό του Ηρακλείου Κρήτης, χει-
ροποίητα τουρσιά της Langadas Farm 
από την κεντρική Μακεδονία, σηµεί-
ωσαν την πρώτη τους παρουσία στην 
έκθεση, ενώ µεταξύ των µεγαλύτερων 
επιχειρήσεων και δυναµικότερων ε-
ξαγωγικά επιχειρήσεων που συµµε-
τέχουν είναι οι: Agrino, Agrovim, Άλ-
φα Κουκουτάρης, Αραµπατζής Ελλη-
νική Ζύµη, Ιωνική Σφολιάτα, Μπάρ-
µπα Στάθης, Ζαγόρι, ∆ωδώνη, Μενε-
ξόπουλος, Εurimac, Escarcom, Evoiki 
Zimi, Evrofarma, Χαϊτογλου, Χαλβα-
τζής, Kanaki Ζύµες, Intercomm Foods, 
Κατσαρός Οινοποιείο, Κωνσταντόπου-
λος Olymp, Κουκάκης, Κρι Κρι, Κρό-
νος κονσερβοποιία, Loux Μαρλαφέ-
κας, MΕΒΓΑΛ, Pelopac, Tσατσούλης, 
Venus Growers, Γιώτης και Βιολάντα.

Εντυπωσιασµένος από την έκθεση και 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μά-
κης Βορίδης, που στο περιθώριο της δι-
ήµερης επίσκεψης του, είχε την ευκαι-

ρία να συνοµιλήσει σχεδόν µε το σύνο-
λο των Ελλήνων εκθετών και να ακού-
σει προτάσεις για την περαιτέρω διείσ-
δυση των ελληνικών προϊόντων στις δι-
εθνείς αγορές, να ανταλλάξει απόψεις 
για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµα-
τος στην αγροδιατροφή και για τα νέα 
οικονοµικοπολιτικά δεδοµένα που δια-
µορφώνονται στον κλάδο τους.

Βέβαια, αυτό που σκίασε την έκθεση 
ήταν οι δασµοί Τραµπ σε καίρια εξαγώ-
γιµα προϊόντα της χώρας µας, µε τον υ-
πουργό να δεσµεύεται στους Έλληνες 
κονσερβοποιούς, µεταποιητές και εκ-
προσώπους του εµπορικού κόσµου να 
θέσει εκ νέου το θέµα στον Αµερικανό 
Πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Θε-
τική ανταπόκριση είχε για το θέµα της ε-
ξαίρεσης του ελαιολάδου και της βρώσι-
µης ελιάς από τους δασµούς ΗΠΑ, που 
αντιπροσωπεύουν το 55%  των ελληνι-
κών προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ. 

∆ΑΝΑΗ ΛΑΖΑΡΗ

Οι δασμοί Τραμπ σκίασαν
την εξωστρεφή έκθεση
τροφίμων στην Κολωνία

Ξύδι από μπύρα, vegan γιαούρτι
με κάσιους στα καινοτόμα της Anuga
Στη µεγαλύτερη διεθνή έκθεση 
τροφίµων και ποτών έχει ανα-
χθεί η ANUGA που διεξήχθει 5-
9 Οκτωβρίου στην Κολωνία της 
Γερµανίας και φέτος συµπλήρω-
σε τα 100 χρόνια διεξαγωγής 
της. Στην έκθεση µετά το Β’ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο το 1951, καθι-
ερώθηκε η διοργάνωσή της α-
νά δύο χρόνια, µε τη συµµετο-
χή 1.200 εκθετών από 34 χώρες 
και 250.000 επισκέπτες. Για τη 
συµµετοχή ο ανταγωνισµός εί-
ναι µεγάλος, καθώς οι ευκαιρί-
ες, η διαφήµιση, και το άνοιγ-
µα προς τις διεθνείς αγορές που 
προσφέρει η έκθεση είναι πλε-
ονεκτήµατα τόσο για νέους επι-
χειρηµατίες, όσο και παλιούς.

Οι φετινές συµµετοχές της 
ANUGA 2019 ήταν πολλές, µε 
τον αριθµό των προϊόντων να 
αγγίζει τα 2.250 και µε κατηγο-
ρίες µεταξύ άλλων αυτές των πο-
τών και των κατεψυγµένων. Κρι-
τική επιτροπή έκανε επιλογή 64 
προϊόντων µε αρκετά ασυνήθι-
στα προφίλ γεύσης και πρωτο-
ποριακούς τρόπους παρουσία-
σης και στη συνέχεια ξεχώρισε 
τα 10 από αυτά, ως τα πιο και-

νοτόµα για το 2019. Αξίζει να α-
ναφερθεί ότι τα περισσότερα α-
πό την τελική δεκάδα χαρακτη-
ρίζονται από τη vegan τάση και 
τις εναλλακτικές του κρέατος ε-
πιλογές. Ακολουθεί η λίστα της 
τελικής δεκάδας:

1. Ξύδι µε µπύρα Doppelbock 
(Acetaia Giuseppe Cremonini s.r.l.)

2. Κατεψυγµένα sticks µε 
λαχανικά και κάναβη (Avita/ 
Schne-frost)

3. Μπουκιές τυριού µε jalapenos 
(Frostkrone Tiefkühlkost GmbH)

4. «Κεφτέδες» µε πρωτεΐνη ορ-
γανικά εκτρεφόµενου σκουλη-
κιού (Essento ΒΙΟ) 

5. Λουκάνικο από φυτικά 
συστατικά (Moving Mountains 
Food Ltd)

6. Έτοιµα γεύµατα για flexitarians 
(Jan Zandbergen BV)

7. Vegan γιαούρτι µε κάσιους 
(Happy Cheeze GmbH)

8. Φρυγανιά µε σπόρους πρω-
τεΐνη εντόµου (Wholi Foods)

9. Έτοιµο cocktail σε µπου-
κάλι µε πάγο και φρούτα (Kukki 
GmbH)

10. Vegan burger µε πρωτεΐνη 
φασολιών (Bunte Burger GmbH).

Ευρωπαϊκή 
διάκριση για 
4 ελληνικές 
επιχειρήσεις
Εξαιρετικές 
εντυπώσεις 
αποκόµισαν οι περίπου 
300 ελληνικές 
εταιρείες από την 
παρουσία τους στη 
µεγαλύτερη διεθνή 
έκθεση τροφίµων και 
ποτών, Anuga. Σε µία 
τεράστια διοργάνωση 
που συγκέντρωσε στην 
Κολωνία 7.590 
εκθέτες από 100 
χώρες, το Ευρωπαϊκό 
Περιοδικό για το 
Λιανεµπόριο ESM, 
ξεχώρισε τέσσερις 
ελληνικές εταιρείες, 
την «Αραµπατζής 
Ελληνική Ζύµη», την 
«Ιωνική Σφολιάτα», τη 
«ΜΕΒΓΑΛ» και την 
«ΚANAKI Zύµες», τις 
οποίες προτείνει στους 
εµπορικούς επισκέπτες 
και επιχειρηµατίες.

Στον Αµερικανό Πρέσβη Τζέφρι Πάιατ δεσµεύτηκε να θέσει το θέµα των 
δασµών ο υπουργός Μάκης Βορίδης που επισκέφτηκε την έκθεση Anuga. 

Τάσεις
Τα περισσότερα από 
την τελική δεκάδα 

χαρακτηρίζονται από 
τη vegan τάση και 

τις εναλλακτικές του 
κρέατος επιλογές

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
170.000

ΕΚΘΕΤΕΣ
8.000

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

10

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
2.250 



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μία νέα παγκόσµια πελατοκεντρική στρα-
τηγική βασισµένη σε ένα συνδεδεµένο 
χαρτοφυλάκιο λύσεων µε στόχο την ά-
µεση εµπλοκή των αγροτών στον τρόπο 
που προσεγγίζεται η παραγωγή τροφί-
µων, σχεδιάζει η BASF, η οποία σκοπεύ-
ει να έχει κυκλοφορήσει στην αγορά έως 
το 2028, τριάντα νέα προϊόντα, ενισχύο-
ντας παράλληλα τις δραστηριότητές της 
στο ψηφιακό τοπίο.

«Καινοτοµία, Ψηφιοποίηση, Αειφορία 
και Εµπειρία πελατών: αυτά είναι τα τέσ-
σερα σηµεία που επικεντρώνεται η BASF 
στη γεωργία», όπως ανέφερε ο Βίνσεντ 
Γκρος, πρόεδρος του τµήµατος Agricultural 
Solutions της BASF, σε συνέντευξη τύπου 
µε τίτλο «Ο δικός µας δρόµος στη γεωρ-
γία» που πραγµατοποιήθηκε την περα-
σµένη Πέµπτη στο Nunhem της Ολλανδί-
ας µε καλεσµένους 78 δηµοσιογράφους, 

ανάµεσά τους και η αποστολή της εφηµε-
ρίδας Agrenda, από όλη την Ευρώπη, την 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή. 

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής του τµή-
µατος Agricultural Solutions  της εταιρεί-
ας, για τις ανάγκες αυτής της νέας στρα-
τηγικής η BASF επικεντρώνεται σε έναν ε-
πιλεγµένο συνδυασµό καλλιεργειών, που 
χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: σόγια, 
καλαµπόκι και βαµβάκι στην Αµερική, σι-
τάρι, ελαιοκράµβη και ηλίανθο στη Βόρεια 
Αµερική και την Ευρώπη, ρύζι στην Ασία, 
φρούτα και λαχανικά παγκοσµίως. Συνο-
λικά, αυτά τα αγροτικά προϊόντα αντιπρο-
σωπεύουν το 70% της παγκόσµιας αγοράς. 

 «Με αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να στη-
ρίζουµε τους πελάτες µας στην προσπά-
θειά τους να µεγιστοποιήσουν τις αποδό-
σεις, να περιορίσουν τους κινδύνους που 
έχουν να κάνουν µε τον καιρό και τις α-
σθένειες αλλά και τους βοηθήσουµε να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της κοινω-
νίας», συµπλήρωσε.

Ψηφιακή πλατφόρµα Xarvio
Παράλληλα η BASF µε βάση την ψηφι-

ακή τεχνογνωσία της στον τοµέα της γε-
ωργίας καθώς και µε µια ισχυρή δέσµευ-
ση για συνεργασίες, θα προσφέρει ψηφια-
κές λύσεις που προσθέτουν αξία στον τρό-
πο µε τον οποίο οι αγρότες χρησιµοποι-
ούν τα προϊόντα της BASF, τον τρόπο δι-
αχείρισης των εκµεταλλεύσεών τους, κα-
θώς και τον τρόπο πρόσβασης και αγοράς 
προϊόντων ή υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, η 
BASF προσφέρει την πλατφόρµα Xarvio η 
οποία ήδη µετρά µισό εκατοµµύριο εγγε-
γραµένους χρήστες σε πάνω από 30 χώ-
ρες. Η πλατφόρµα αυτή προσφέρει τις υ-
πηρεσίες Scouting και Field Manager και 
από το 2020, την Healthy Fields.  

Η έκδοση Scouting έχει τη δυνατότητα 
να εντοπίζει και να ταυτοποιεί µε µία φω-
τογραφία από το χωράφι τα ζιζάνια, µετρά 
και κατηγοριοποιεί τα έντοµα στις παγίδες, 
αναγνωρίζει ασθένειες, αναλύει τη ζηµιά 
στα φύλλα και δείχνει την κατάσταση στο 

Με τριάντα νέες κυκλοφορίες 
η BASF επενδύει στο αύριο της γεωργίας 
Συνδεδεμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων ανά καλλιεργητικό σύστημα και σε ανοικτή επικοινωνία με τον παραγωγό
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άζωτο. Από την άλλη, το Field Manager βο-
ηθά και υποστηρίζει τον αγρότη στις καλλι-
εργητικές του αποφάσεις εντοπίζοντας έ-
γκαιρα τους κινδύνους. Το Healthy Fields 
θα προσφέρει µία µοναδική στρατηγική 
για κάθε εκµετάλλευση εξατοµικευµένα. 

Υβρίδιο σιταριού υψηλών αποδόσεων 
έως τα µέσα της ερχόµενης δεκαετίας

Όσον αφορά τα νέα προϊόντα που θέλει 
να κυκλοφορήσει η BASF µέσα στην ερ-
χόµενη δεκαετία περιλαµβάνονται οκτώ 
δραστικές ουσίες, και σπόροι υψηλής α-
πόδοσης σε βαµβάκια, κηπευτικά, σόγια 
και υβρίδια σιταριού.

Ιδιαίτερα για το υβρίδιο σιταριού, η BASF 
έχει µακροπρόθεσµα σχέδια σύµφωνα µε 
τον Λίβιο Τεντέσι επικεφαλής του τµήµα-
τος Crop Protection σε Ευρώπη, Κοινοπολι-
τεία Ανεξαρτήτων Κρατών, Κεντρική Ασία, 
Αφρική και Μέση Ανατολή που ανέφερε 
στην παρουσίασή του πως η αγορά σίτου 

απαιτεί καινοτοµίες που αλλάζουν τους ό-
ρους του παιχνιδιού και ότι ο υβριδισµός 
του σίτου θα ακολουθήσει άλλα «success 
stories» υβριδίων. Η εταιρεία είναι επίσης 
έτοιµη να κυκλοφορήσει ένα νέο κρεµµύ-
δι που δεν προκαλεί δάκρυα, το οποίο θα 
µπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι για τους 
καταναλωτές. Σηµειώνεται εδώ η αύξηση 
του προϋπολογισµού Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης σε περίπου 900 εκατοµµύρια ευρώ το 

2019 που στηρίζει τη γραµµή καινοτοµί-
ας της BASF για τη γεωργία. Ο κ. Τεντέσι 
επιπλέον συµπλήρωσε πως «για την αει-
φόρο γεωργία του µέλοντος, είναι θεµελι-
ώδες να περιληφθούν οι αγρότες. Συγκε-
κριµένα, αυτοί είναι που αντιµετωπίζουν 
άµεσα τις προκλήσεις της κλιµατικής αλ-
λαγής. Η συνεργασία τους µε τη βιοµηχα-
νία εισροών µπορεί να τους βοηθήσει να 
αυξήσουν την αποδοτικότητα και την α-
ντοχή των καλλιεργειών τους».

Αύξηση 50% των πωλήσεων  έως το 2030
Παράλληλα, η BASF Agricultural Solutions 

στοχεύει στην αύξηση του µεριδίου αγοράς 
της και στην ανάπτυξή της κατά µία ποσοστι-
αία µονάδα πάνω από την ανάπτυξη που θα 
σηµειώσει ο κλάδος των αγροτικών προϊό-
ντων. Μέχρι το 2030 συγκεκριµένα, το τµήµα 
αποσκοπεί στην αύξηση κατά 50% των πω-
λήσεών του. Αυτό, θα συµβάλει σηµαντικά 
στον στόχο του οµίλου BASF για πωλήσεις 

ύψους 22 δισ. ευρώ µέχρι το 2025 µε προ-
ϊόντα Accelerator που συµβάλλουν ουσια-
στικά στη βιωσιµότητα της αλυσίδας αξίας. 
Όσον αφορά συγκεκριµένα τα οικονοµικά 
στοιχεία, το πρώτο εξάµηνο του 2019, ο το-
µέας Agricultural Solutions  αύξησε τις πω-
λήσεις σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούµενου έτους κατά 38% φτάνο-
ντας τα 4,4 δισ. ευρώ. Αυτό οφειλόταν κυ-
ρίως στα αποτελέσµατα του χαρτοφυλακίου 
από την απόκτηση επιχειρήσεων και περι-
ουσιακών στοιχείων από την Bayer τον Αύ-
γουστο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBIT) αυξήθηκαν κα-
τά 23% στα 861 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµη-
νο του 2019, κυρίως λόγω της συνεισφο-
ράς των νεοαποκτηθέντων δραστηριοτήτων. 

Τέλος, οι παρευρισκόµενοι κατά την η-
µερίδα της BASF, πήραν και µία γεύση για 
το πώς λειτουργεί η νεοαποκτηθείσα µονά-
δα παραγωγής σπόρων κηπευτικών της ε-
ταιρείας στο Numhem.

Ο επικεφαλής του τµήµατος 
Agricultural Solutions της BASF 

Βίνσεντ Γκρος (δεξιά), ανέφερε πως 
η εταιρεία επικεντρώνεται σε έναν 

επιλεγµένο συνδυασµό καλλιεργειών, 
που χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες 

που αντιπροσωπεύουν το 70% της 
παγκόσµιας αγοράς. 

Ο Λίβιο Τεντέσι (αριστερά) επικεφαλής 
του τµήµατος Crop Protection σε 

Ευρώπη, CIS, Κεντρική Ασία, Αφρική 
και Μέση Ανατολη αναφέρθηκε στο 

νέο υβρίδιο της BASF στο σιτάρι.

Βίνσεντ Γκρος
«Οι αγρότες έχουν έναν όλο και 

πιο δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και 
σηµαντικό ρόλο στο να ισορρο-

πήσουν την ανάγκη για αυξηµένη 
παραγωγικότητα, προστασία του 
περιβάλλοντος και να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της κοινω-

νίας για ποιοτικά τρόφιµα»
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Αναπτυξιακός, ΕΣΠΑ, Ταμείο Υποδομών

Τρεις πηγές κεφαλαίων 
για net metering στον 
ευρύτερο αγροτικό τομέα 

  Ενεργά δύο προγράμματα για ενίσχυση εγκατάστασης 
συστημάτων ιδιοκατανάλωσης ενέργειας για αγροτικές 
επιχειρήσεις και μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

  Προκηρύσσεται πρόγραμμα για ενεργειακές κοινότητες, 
σε επεξεργασία σχέδιο μικρών φωτοβολταϊκών για αγρότες 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ύο ενεργές πηγές άντλησης κε-
φαλαίων για επενδυτικές πρωτο-
βουλίες στα ενεργειακά συστήµα-
τα έχει αυτή την περίοδο στη διά-
θεσή του ο ευρύτερος αγροτικός 
τοµέας, την ώρα που ακόµα ένα 
πρόγραµµα, για τις ενεργειακές 
κοινότητες βρίσκεται σε προχω-
ρηµένη επεξεργασία. 

Ειδικότερα, αιτήσεις δέχεται α-
πό επιχειρήσεις του πρωτογενή 
τοµέα έως 29 Νοεµβρίου το καθε-
στώς του επενδυτικού νόµου «Γε-
νική Επιχειρηµατικότητα», στο ο-
ποίο µπορούν οι ενδιαφερόµε-
νοι να προβλέψουν σε επίπεδο 
γεωργικής εκµετάλλευσης επεν-
δύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ε-
νέργειας µόνο για ιδιοκατανάλω-
ση. Για παράδειγµα, µία αγροτική 
επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί 
για να κατασκευάσει ένα θερµο-
κήπιο και παράλληλα να εγκατα-
στήσει και σύστηµα γεωθερµίας 
για τις ανάγκες κάλυψης των ε-
νεργειακών του αναγκών. 

Άλλο παράδειγµα, µπορεί να εί-
ναι µία οµάδα παραγωγών κτηνο-
τρόφων που θέλει να παράξει ηλε-
κτρική ενέργεια από βιοµάζα, εί-
τε να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά 
συστήµατα για την ηλεκτροδότηση 
των σταβλικών εγκαταστάσεων. 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, 
χρηµατοδοτούνται µε ενίσχυση 
50% επί του 70% των δαπανών. 
∆εκτές γίνονται επενδύσεις προ-
ϋπολογισµού: 500.000 ευρώ για 
µεγάλες επιχειρήσεις και για µε-
σαίες 250.000 ευρώ. Για µικρές ε-
πιχειρήσεις το ελάχιστο επιλέξιµο 
ποσό ορίζεται στα 150.000 ευρώ 
και για πολύ µικρές επιχειρήσεις 
100.000 ευρώ. Για αγροτικούς συ-

Οµάδα αγροτών ή και αγροτικές 
επιχειρήσεις δηµιουργούν µια 
Ε.Κοιν., προκειµένου να εγκατα-
στήσουν µονάδα ΣΗΘΥΑ σε περιο-
χή, από όπου διέρχεται δίκτυο φυ-
σικού αερίου. Η παραγόµενη ηλε-
κτρική ενέργεια θα εγχέεται στο 
∆ίκτυο και η θερµική ενέργεια θα 
καλύπτει τις ανάγκες ενός θερµο-
κηπίου. Αυτό είναι ένα παράδειγ-
µα που θα ενισχύεται στα πλαίσια 
της προκήρυξης προϋπολογισµού 
25 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία ε-
νεργειακών κοινοτήτων. 

Το πρόγραµµα αυτό, που έχει 
προδηµοσιευθεί στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ θα αφορά συγκεκριµένα τις 
ενεργειακές κοινότητες που είτε 
θα ιδρυθούν µετά την προκήρυ-
ξη (Α’ Κατηγορία) είτε βρίσκονται 
ήδη σε λειτουργία (Β’ Κατηγορία). 
Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύο-
νται έργα συνολικού προϋπολογι-
σµού ύψους επένδυσης (επιχορη-
γούµενος προϋπολογισµός) από 
250.000 έως 1 εκατ. ευρώ. Ενδει-
κτικές κατηγορίες επιλέξιµων δα-
πανών µε τα αντίστοιχα µέγιστα 

επιλέξιµα ποσοστά ή ποσά είναι:
1) Εγκαταστάσεις και Εξοπλι-

σµός: Παραγωγής ενέργειας α-
πό ΑΠΕ, αποθήκευσης, διανοµής 
και διαχείρισης της παραγόµενης 
ενέργειας. Συµπαραγωγής ηλε-
κτρισµού θερµότητας υψηλής α-
πόδοσης µε χρήση ΑΠΕ.

2) Προµήθεια εξοπλισµού και 
λογισµικού: Έως το 27% του συ-
νολικού επιλέξιµου επιχορηγού-
µενου προϋπολογισµού και µε µέ-
γιστο επιλέξιµο επιχορηγούµενο 

Ενεργειακές κοινότητες στα

νεταιρισµούς οµάδες παραγωγών 
το ελάχιστο ποσό είναι 50.000 ευ-
ρώ. Σε κάθε περίπτωση το συνολι-
κό ποσό ενίσχυσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. 

Συµµετοχή του τραπεζικού κλάδου 
στο Ταµείο Υποδοµών

Η δεύτερη πηγή αφορά το Ταµείο 
Υποδοµών, που έχει στηθεί στη χώ-
ρα µας σε συνεργασία µε την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε 
στόχο την ανάπτυξη  χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων και εγγυήσεων για 
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, βιο-
αέριο και έργα στον ευρύτερο χώ-
ρο της εξοικονόµισης ενέργειας από 
αγρότες και άλλους επενδυτές. Οι 
Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τρά-
πεζα και Τράπεζα Πειραιώς υπέγρα-
ψαν τις σχετικές συµφωνίες συµµε-
τοχής στο Ταµείο για τη χρηµατο-
δότηση τέτοιων επενδύσεων. Όταν 
τεθεί πλήρως σε λειτουργία, το νέο 
πρόγραµµα υποδοµών θα προσφέ-
ρει χρηµατοδοτικούς πόρους ύψους 
450 εκατ. ευρώ κινητοποιώντας ε-
πενδύσεις συνολικού ύψους τουλά-
χιστον 650 εκατ. ευρώ στους τοµείς 
προτεραιότητας.  Τα κονδύλια των 
Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Ε-
πενδυτικών Ταµείων προέρχονται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµα-
τικότητα, Καινοτοµία 2014-2020».

Τιµή κιλοβατώρας
Αυξηµένη κατά 10%, όπως 

προβλέπεται για τις ενεργεια-
κές κοινότητες, είναι η τιµή της 
κιλοβατώρας για τα αγροτικά 

φωτοβολταϊκά

Το υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
ετοιµάζει σχετικό 
πλαίσιο για µικρά 
φωτοβολταϊκά 
πάρκα από αγρότες.
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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. 



θερμοκήπια Λίστα καλλιεργειών
για το Μέτρο 10.1.1 
∆ιευκρινιστικό κατάλογο µε τις 
καλλιέργειες που είναι επιλέξιµες 
στο Μέτρο 10.1.1 «Προστασία της 
Ορνιθοπανίδας» δηµοσίευσε το 
υπουργείο. Συγκεκριµένα, όσον 
αφορά τα χειµερινά σιτηρά, 
επιλέξιµες είναι οι καλλιέργειες   
σκληρό και µαλακό σιτάρι, κριθάρι, 
βρώµη, σίκαλη, τριτικάλε. Στα 
σανοδοτικά και ψυχανθή, επιλέξιµα 
είναι ρεβύθια, λαθούρι, κουκιά, 
φακιές, φασόλια, βίκος, 
κτηνοτροφικό µπιζέλι, µηδική.

Με 310 δικαιούχους
οι Αυτόχθονες φυλές
Την τελική λίστα µε τους 
δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης 
του Μέτρου 10.1.09 «∆ιατήρηση 
Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών 
Αγροτικών Ζώων» δηµοσίευσε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Συνολικά 310 δικαιούχοι θα λάβουν 
στήριξη στην πενταετία, µε τα 
κονδύλια που δεσµεύτηκαν να 
φτάνουν τα 10.021.914 ευρώ, 
σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση. 
Ολόκληρη τη λίστα των δικαιούχων 
µπορείτε να δείτε στο agronews.gr.

προϋπολογισµού 270.000 ευρώ 
ανά πράξη.

3) i. Υπηρεσίες εξειδικευµένου 
Ενεργειακού Συµβούλου.

Επιπλέον, το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης ετοιµάζει σχετι-
κό πλαίσιο ώστε µε τα κατάλλη-
λα χρηµατοδοτικά εργαλεία να 
ενισχύεται η κατασκευή µικρών 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και 
οι αγρότες να µπορούν να µειώ-
σουν ραγδαία τη δαπάνη για ηλε-
κτρικό ρεύµα.
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Μ
ε την µεγάλη παρέµβαση του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του 2010 σχεδιάσαµε και υ-
λοποιήσαµε την πρώτη γενιά 

αγροτικών φωτοβολταικών, µε σηµαντικά κί-
νητρα και διευκολύνσεις. Στα πλαίσια αυτά δό-
θηκε η έγκριση σε 7.500 αγρότες και εντέλει 
λόγω των στρεβλώσεων της αγοράς, υλοποιή-
θηκαν 2.500 φωτοβολταικά πάρκα των 100kw 
το καθένα, δηµιουργώντας επί της ουσίας µια 
µεγάλη µονάδα παραγωγής ενέργειας από Α-
ΠΕ ισχύος 250 MW. Ήρθε θεωρώ η ώρα για 
τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της δεύτε-
ρης γενιάς αγροτικών φωτοβολταικών πάρ-
κων, που θα καλύψουν ευρύτερες, αλλά και 
συλλογικές ενεργειακές αγροτικές ανάγκες.

Το 2010 οι αγρότες µπήκαν για πρώ-
τη φορά στον ενεργειακό ανασχηµα-
τισµό της χώρας και έκτοτε όλα παγω-

µένα και λόγω της οικονοµικής κρίσης. Η ελ-
ληνική γεωργία είναι ιδιαίτερα ενεργειοβόρος 
παραγωγικός τοµέας και πρέπει να υπάρξει έ-
νας συνολικός ενεργειακός σχεδιασµός µε ι-
σχυρά κίνητρα, πρασινίζοντας ακόµη περισ-
σότερο έναν νευραλγικό τοµέα της οικονοµί-
ας, συµβάλλοντας σηµαντικά στην αντιµετώπι-
ση των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής. 

Οι αγρότες µας περνούν δύσκολες µέρες και 
θα αναφέρω ως παράδειγµα τους καλλιεργητές 
βάµβακος, ενός παραδοσιακού αγροτικού προ-
ϊόντος στο οποίο δραστηριοποιούνται χιλιάδες 
παραγωγοί, οι οποίοι φέτος µε την πτώση των 
διεθνών τιµών βάµβακος θα εισπράξουν πολύ 
µικρότερα εισοδήµατα, τα οποία στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων δεν θα καλύψουν το υ-
ψηλό κόστος καλλιέργειάς τους.

Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάσει προγράµ-
µατα για την µείωση του κόστους καλ-
λιέργειας, γιατί εκεί κυρίως µπορεί να 

παρέµβει, ώστε να βελτιωθεί η οικονοµική θέ-
ση των αγροτών µας. Σηµαντικό στοιχείο στο 
κόστος καλλιέργειας είναι το κόστος της ενέρ-
γειας που δαπανάται είτε για την άρδευση είτε 
για την γενικότερη µηχανοκαλλιέργεια.

Ο νέος θεσµός των Ενεργειακών Κοινοτήτων 
είναι το νέο εργαλείο, το οποίο µπορεί να αξι-
οποιηθεί στον ενεργειακό ανασχεδιασµό του 
πρωτογενούς τοµέα και θα πρέπει να αποτελέ-
σουν τη βάση της νέας ενεργειακής αγροτικής 
πολιτικής, η οποία θα οδηγεί στην µείωση του 
κόστους της αγροτικής παραγωγής, αλλά και 
στην βελτίωση του οικολογικού αποτυπώµα-
τος. Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένα εργα-
λείο που συνάδει απόλυτα µε τη συνεταιριστι-
κή λογική,την οποία πρέπει εκ νέου να επανε-

γκαταστήσουµε στους αγρότες µας. 
Στα πλαίσια των δεσµεύσεων που έχει ανα-

λάβει η χώρα µας για την ενέργεια και το κλί-
µα, ο πρωτογενής τοµέας πρέπει να συµµετέ-
χει µε διακριτή θέση και ισχυρά κίνητρα, τόσο 
σε επίπεδο µείωσης της κατανάλωσης ενέργει-
ας, σε επίπεδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, 
όσο και σε επίπεδο µείωσης των εκποµπών αέ-
ριων ρύπων του θερµοκηπίου. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο µε µεγάλες συλλογικές δρά-
σεις, µέσω αγροτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Οι αρχές της νέας εθνικής αγροτικής ενερ-
γειακής πολιτικής πρέπει να στηρίζεται στους 
εξής άξονες:

α) Φθηνή ενέργεια σε όλους τους αγρότες 
για την µείωση του κόστους παραγωγής 

των αγροτικών καλλιεργειών τους. 

β) Ισχυρά οικονοµικά κίνητρα µέσω του 
ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη Ενεργειακών α-

γροτικών Κοινοτήτων. Σε κάθε ΤΟΕΒ και σε κά-
θε οµάδα παραγωγών να δοθούν χρηµατοδο-
τικά κίνητρα και εγγυήσεις για τη δηµιουργία 
Ενεργειακής Κοινότητας για την πλήρη κάλυ-
ψη των ενεργειακών τους αναγκών. 

γ) Ως ενεργειακές ανάγκες να οριστούν πέ-
ραν της ηλεκτρικής ενέργειας που κυρί-

ως χρησιµοποιούν οι αγρότες στην άρδευση 
και οι ανάγκες σε ορυκτά καύσιµα των αγρο-
τικών µηχανηµάτων που έχουν οι αγρότες για 
την µηχανοκαλλιέργειά τους. Οι ενεργειακές 
ανάγκες από την χρήση των ορυκτών καυσί-
µων (πετρέλαιο κίνησης ) να υπολογιστούν α-
νά στρέµµα και ανά καλλιέργεια, µε βάση τους 
εκπεµπόµενους αέριους ρύπους του θερµοκη-
πίου. Έτσι θα παράγεται ένα εισόδηµα που θα 
µειώνει το κόστος παραγωγής των αγροτών, 
σύµφωνα µε την αγροτική τους εκµετάλλευ-
ση, ενώ παράλληλα θα  βελτιώνουµε το οικο-
λογικό αποτύπωµα της αγροτικής παραγωγής, 
συνεισφέροντας στην κλιµατική αλλαγή,αλ-
λά ίσως και οικονοµικά στο εµπόριο ρύπων.

δ) Ανάπτυξη ισχυρών χρηµατοδοτικών ερ-
γαλείων και εγγυήσεων, για τη διεύ-

ρυνση της δυνατότητας παραγωγής ενέργει-
ας σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγρό-
τες, δηµιουργώντας το ελκυστικό πλαίσιο α-
νάπτυξης της δεύτερης γενιάς αγροτικών φω-
τοβολταικών. Tο Ταµείο Υποδοµών της ΕΤΕπ 
µπορεί και πρέπει να παίξει σηµαντικό ρόλο 
στην χρηµατοδοτική στήριξη των ενεργεια-
κών επενδύσεων των αγροτών.

Για τον σχεδιασμό της 2ης 
γενιάς ενεργειακής στήριξης 

των αγροτών   

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ*ΑΡΘΡΟ

*πρ. υπουργού Γεωργίας και επικεφαλής Περι-
φερειακής Παράταξης στο ΠΣ Στερεάς Ελλάδας
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Μια εµβληµατική µορφή του επιχειρείν, ο Γιώρ-
γος Πιστιόλας, εκ των ιδρυτών της Agrinο-EΥ.ΓΕ 
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, απεβίωσε την Πέµπτη 10 Οκτω-
βρίου. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το 1930 και ήταν 
ο µικρότερος γιος της οικογένειας. Μετά το πέ-
ρας των πανεπιστηµιακών του σπουδών στην Α-
ΣΟΕΕ, ασχολήθηκε συνεργαζόµενος µε τους δυο 
αδερφούς του, Ευστράτιο και Ευθύµιο, µε το χον-
δρικό εµπόριο ρυζιού. Το 1962 δηµιούργησαν 

στο Αγρίνιο το εργοστάσιο επεξεργασίας ρυζιού.
Το 1969 προχώρησαν στην τυποποίηση του 

προϊόντος στην πρωτοποριακή για την εποχή 
χάρτινη συσκευασία, κυρίαρχη ως τις µέρες µας, 
µε το γνωστό στο πανελλήνιο, όνοµα Agrino.

Τη δεκαετία του ‘80 µε έµφαση στην αδια-
πραγµάτευτη ποιότητα, την καινοτοµία και την 
επιλογή των καλύτερων ποικιλιών της ελληνι-
κής γης, κατέκτησαν τη πρώτη θέση στις προ-

τιµήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.
Ο Γιώργος Πιστιόλας ήταν πρόεδρος της 

Agrino για σχεδόν τρεις δεκαετίες στη διάρ-
κεια των οποίων ανέπτυξε παράλληλα έντονη 
κοινωνική  και επιµελητηριακή δράση. Αποτέ-
λεσε µέλος της διοίκησης  του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνα-
νίας από τη δεκαετία του 1960, στο οποίο δι-
ετέλεσε πρόεδρος από το 1983 έως το 2002.

Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής της Αgrino, Γιώργος Πιστιόλας

Ξεκινάει να τσιμπάει 
η τιμή φτάνοντας 
τα 14 λεπτά, μετά 
από 18 μήνες 
συνεχούς πτώσης 
που πέταξε εκτός 
κλάδου πολλούς 
ετεροεπαγγελματίες

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης καταγράφει 
η τιµή του τριφυλλιού της πρώτης ποιοτικής 
κατηγορίας του νοµού Σερρών, φτάνοντας, 
ήδη, στα 13-14 λεπτά το κιλό, ενώ ζωηρό 
παρουσιάζεται, επίσης, το ενδιαφέρον τό-
σο για τα δεύτερης ποιότητας, όσο και για 
τα περσινά αποθέµατα για τα οποία η αγο-
ρά πληρώνει πλέον έως και 8 λεπτά το κιλό.

Το µίνι… ράλι ξεκίνησε από τα τέλη Αυγού-
στου – αρχές Σεπτεµβρίου και πυροδοτήθη-
κε από τις αυξήσεις των τιµών που άρχισαν 
να προσφέρουν οι γαλατάδες στο πρόβειο 
και το γίδινο γάλα, δίδοντας τη δυνατότητα 
στους κτηνοτρόφους να στραφούν σε αγο-
ρές µηδικής για να ταΐσουν τα ζώα τους κα-
λύτερα και να ανεβάσουν τις αποδόσεις τους.

«Υπάρχει µια ενθαρρυντική κινητικότητα 
τις τελευταίες εβδοµάδες. Η αγορά έχει α-
ναθερµανθεί για το τριφύλλι και η τιµή του 
ξεκόλλησε από τα τάρταρα όπου βρισκόταν 
τους τελευταίους πάνω από 18 µήνες» είπε 
στην Agrenda ο παραγωγός Κώστας Μανα-
βούδης από το Σκούταρι των Σερρών, του νο-
µού που θεωρείται το µεγαλύτερο -και κυρί-
ως το πλέον εξειδικευµένο- παραγωγικό κέ-
ντρο της καλλιέργειας στη χώρα.

Σύµφωνα µε τον ίδιο αφετηρία της α-
νόδου ήταν τα 8-9 λεπτά το κιλό, για την 
πρώτη ποιότητα τριφυλλιού και τα περί-
που 5-6 λεπτά για τα λίγο υποβαθµισµέ-
να και τα περσινά. «Φαίνεται πως η άνο-
δος θα έχει και συνέχεια, κρίνοντας κα-
νείς από τη ζήτηση που υπάρχει από όλη 
την επικράτεια, ωστόσο κανείς δεν µπο-

ρεί να προβλέψει που θα φτάσει η τιµή», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο παραγωγός.

Την ανοδική τάση που καταγράφει εµπο-
ρικά το προϊόν επιβεβαιώνει κι ο ∆ιαµαντής 
∆ιαµαντόπουλος, πρόεδρος του Πανσερραϊ-
κού Αγροτικού Συλλόγου, αλλά και καλλιερ-
γητής, µε περισσότερα από 400 στρέµµατα 
τριφυλλιού. «Βλέπουµε πως η τιµή έχει αρχί-
σει και τσιµπάει. Ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεµ-
βρίου από τα 8-9 λεπτά το κιλό, που ήταν για 
µεγάλο διάστηµα η τιµή για το ποιοτικό τρι-
φύλλια και µέσα σε δύο εβδοµάδες έπιασε 
τα 12 λεπτά το κιλό, ενώ στη συνέχεια ανέ-
βηκε λίγο ακόµη και σήµερα παίζει στα 14 

λεπτά το κιλό», εξηγεί ο κ. ∆ιαµαντόπουλος.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο, όπως το-

νίζουν και οι δύο παραγωγοί, είναι το γεγο-
νός ότι η ζήτηση είναι εξίσου σηµαντική και 
για τριφύλλια υποδεέστερης ποιότητας, όπως 
επίσης και για τα περσινά, για τα οποία η τι-
µή είναι στα 8-9 λεπτά, δίδοντας τη δυνατό-
τητα στους παραγωγούς να απελευθερώσουν 
τις αποθήκες τους για τη φετινή παραγωγή.

«Άρχισαν να τα σηκώνουν πλέον και αυ-
τά οι έµποροι, µε τιµές που έως πρόσφατα 
πλήρωναν την πρώτη κατηγορία τριφυλ-
λιού», επισηµαίνει ο κ. Μαναβούδης, ενώ 
για «σκούπισµα των αποθηκών» έκανε λό-

Περιθώριο µέχρι 
τις 15 Οκτωβρί-
ου, αν κρατήσει 
ο καιρός, για να 
πάρουν ποιοτικό 
πέµπτο χέρι έχουν 
οι παραγωγοί.

Έως 8 λεπτά πάνω η α’ ποιότητα 
Ζωηρεύει το τριφύλλι 
μετά τις εξελίξεις 
στο αιγοπρόβειο γάλα

ΤΙΜΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

13�14

ΠΕΡΣΙΝΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΕΧΕΙ ΜΑΖΕΨΕΙ 
6Ο ΧΕΡΙ

ΑΝΑΜΕΝΕΙ 
ΤΟ 5Ο ΧΕΡΙ

ΕΚΑΤ. ΜΠΑΛΛΕΣ

ΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
8

10% 90%

1
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Το ελληνικό γιαούρτι δεν αντιµετωπίζει ζητήµα-
τα σφετερισµού µόνο από επιχειρήσεις της Tσε-
χίας, της ∆ανίας, της Ρουµανίας, της Ολλανδίας, 
κλπ έχει ανοικτά... νοµικά γραµµάτια και µε την 
Ιαπωνία και τη σκανδαλώδη υπόθεση παράνοµης 
«ελληνοποίησης» από ιαπωνική γαλακτοβιοµη-
χανία. Υπενθυµίζεται, ότι σύµφωνα µε την εφη-
µερίδα «Βραδυνή της Κυριακής», Έλληνας πρέ-
σβης στο Τόκιο φέρεται να εκχώρησε, µε ψεύτι-

κο πιστοποιητικό, ελληνικό εµπορικό σήµα σε ι-
απωνική εταιρεία. Το επίµαχο ζήτηµα της παρά-
νοµης ελληνοποίησης γιαουρτιού από ιαπωνική 
γαλακτοβιοµηχανία και γενικότερα το καθεστώς 
προστασίας του σε συνδυασµό µε τη δυναµική 
εξαγωγών, αλλά και της προώθησης των γαλα-
κτοκοµικών εν γένει και κυρίως της Φέτας ήταν 
το κύριο θέµα συζήτησης στη συνάντηση του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, µε 

πολυπληθή αντιπροσωπεία του υπ. Εξωτερικών.
Επισηµαίνεται ότι «η ονοµασία ελληνικό για-

ούρτι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον χα-
ρακτηρισµό γιαουρτιών που παράγονται εκτός 
Ελλάδας, καθώς εκλαµβάνεται ως ένδειξη προέ-
λευσης, δηλαδή γιαούρτι που προέρχεται από την 
Ελλάδα», ενώ σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανο-
νισµό «η ονοµασία ελληνικό γιαούρτι είναι απο-
δεκτή από την ΕΕ µόνο ως ένδειξη προέλευσης».

Νομική οδός για τον σφετερισμό του ελληνικού γιαουρτιού

Το κοινό σχήµα της Royal Sugar, του 
επιχειρηµατία Χρήστου Καραθανάση, 
µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρι-
κής Μακεδονίας, φαίνεται πως επι-
λέγεται από την Ελληνική Βιοµηχα-
νία Ζάχαρης για την ενοικίαση των 
εργοστασίων της στο Πλατύ Ηµαθί-
ας και τις Σέρρες, για τους επόµενους 
28 µήνες, γεγονός που θα επιτρέψει 
να διεξαχθεί κανονικά η φετινή κα-
µπάνια ζάχαρης, αλλά και να συνε-
χιστεί η τευτλοκαλλιέργεια στη χώρα.

Συνολικά στα γραφεία της ζαχα-
ροβιοµηχανίας, κατά την εκπνοή της 
σχετικής προθεσµίας, στις 3 το από-
γευµα της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου, υ-
ποβλήθηκαν τρεις προτάσεις, µία αυ-
τόνοµη από τη Royal Sugar, µία της 
σερραϊκής επιχείρησης σε κοινοπρα-
ξία µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κε-
ντρικής Μακεδονίας και µία από την 
Innovation Brain, του Λούκας Φέκερ.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως ο Ελβετός διαχειριστής του 
Innovation Brain, ζήτησε να του ανα-
τεθεί, µαζί µε την ενοικίαση των δύο 
εργοστασίων, και το management 
των δύο σερβικών θυγατρικών, κά-
τι που όµως δεν προβλεπόταν από 
την προκήρυξη της ΕΒΖ, µε αποτέλε-
σµα, κατά τις ίδιες πηγές, να θέσει, 
επί της ουσίας, εκτός διαγωνιστικής 
διαδικασίας την υποψηφιότητά του.

Ως εκ τούτου, στο «τραπέζι» πα-

ραµένουν η αυτόνοµη πρόταση της 
Royal Sugar και εκείνη που κατέθε-
σε ο ιδιοκτήτης της, Χρήστος Καρα-
θανάσης, από κοινού µε τη Συνεται-
ριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Στην πραγµατικότητα, όµως, 
το δίληµµα είναι θεωρητικό για τη 
διοίκηση της ΕΒΖ και της πιστώτρι-
ας Τράπεζας Πειραιώς, καθώς η πα-
ρουσία της Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας Κεντρικής Μακεδονίας, στη µία 
από τις τρεις κατατεθειµένες προτά-
σεις, παρέχει στην τελευταία ασυνα-
γώνιστο πλεονέκτηµα καθώς την κα-
θιστά περισσότερο φερέγγυα.

Τούτων δοθέντων, όπως πληροφο-
ρείται η Agrenda, η εισήγηση της ΕΒΖ 
ΑΕ προς την Τράπεζα Πειραιώς, θα εί-
ναι να γίνει αποδεκτή η πρόταση της 
κοινοπραξίας Royal Sugar – Συνεται-
ριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Εφόσον η Πειραιώς συναινέσει 
θα υποβληθεί το σχέδιο µίσθωσης α-
πό την ΕΒΖ, πάνω στο οποίο τα τρία 
µέρη θα διαβουλευτούν, πιθανώς θα 
κάνουν προσθαφαιρέσεις και εφόσον 
συµφωνήσουν -άδηλο πόσο χρόνο θα 
πάρει όλο αυτό- τότε θα πέσουν και 
οι υπογραφές, προκειµένου να αρχί-
σουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασί-
ες συντήρησης του εργοστασίου στο 
Πλατύ, το οποίο θα είναι το εργοστά-
σιο που θα δουλέψει φέτος. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

γο και ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγρο-
τικού Συλλόγου. Το ενδιαφέρον για αγορές 
προέρχεται από πολλές περιοχές της χώρας, 
όπως οι γειτονικοί νοµοί της Ξάνθης, της Ρο-
δόπης και της ∆ράµας, αλλά και άλλα πα-
ραδοσιακά κτηνοτροφικά κέντρα όπως η Ε-
λασσόνα, η Άρτα, η Αµφιλοχία, καθώς επί-
σης και νησιά όπως η Μυτιλήνη και η Θάσος.

«Το ευχάριστο είναι πως άρχισε να ανε-
βαίνει η τιµή στο πρόβειο και το γίδινο γά-
λα, γιατί οι κτηνοτρόφοι θα κυνηγήσουν 
να αυξήσουν τον όγκο της γαλακτοπαρα-
γωγής τους και την ποιότητα και αυτό θα 
οδηγήσει και σε αγορές ποιοτικών ζωοτρο-
φών», εξηγεί ο κ. Μαναβούδης και τονίζει 
πως µέσα από αυτόν τον κύκλο θα κινηθεί 
και χρήµα στην αγορά.

Ένας ακόµη λόγος που φαίνεται να έχει 
ευνοήσει την ανάκαµψη τιµών στο τριφύλλι 
αυτή την περίοδο, σύµφωνα µε τον κ. ∆ια-
µαντόπουλο έχει να κάνει µε το ό,τι αρκε-
τά στρέµµατα καλλιέργειας, κυρίως παρα-
γωγών µε ετεροαπασχόληση ή σε περιοχές 
χωρίς παράδοση στο τριφύλλι, που µπήκαν 
στο αντικείµενο κατά βάση για την επιδότη-
ση, ξηλώθηκαν και οι ποσότητες που βγαί-
νουν φέτος στην αγορά είναι µικρότερες.

Πέµπτο χέρι
Αυτή την περί-

οδο στις Σέρρες 
η πλειοψηφία 

των παραγωγών 
90% είναι εν 
αναµονή της 

κοπής του 
πέµπτου χεριού

Tη Royal Sugar φαίνεται πως επιλέγει 
η ΕΒΖ για τη μίσθωση δύο μονάδων της

Προέχουν έργα
συντήρησης
Πολύ κρίσιµο για να 
τελεσφορήσει η 
συµφωνία, για την ΕΒΖ 
και την Τράπεζα 
Πειραιώς κρίνεται να 
διασφαλιστεί η ασφαλής 
συντήρηση των 
εργοστασίων -θα 
παραδοθεί σχετική λίστα 
µε τις εργασίες που 
πρέπει να γίνουν- και σε 
δεύτερο πλάνο περνά το 
ύψος του µισθώµατος 
που θα απαιτηθεί από 
τον εκµισθωτή, ενώ θα 
καταστεί απολύτως 
ξεκάθαρο πως εφεξής 
και για όσο ισχύει η 
µίσθωση, οι παραγωγοί 
θα έχουν να κάνουν 
µόνο µε τον εκµισθωτή, 
για την παράδοση της 
παραγωγής τους και για 
την πληρωµή τους. Στη 
φετινή καλλιεργητική 
σεζόν σπάρθηκαν περί 
τα 18.000 στρέµµατα.
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Ανοίγει η συζήτηση για πενταετείς 
συµβάσεις στο πρόβειο γάλα µετά 
τη συνάντηση των Τρικάλων

Στο δρόµο της αγελαδοτροφίας που έχει χαράξει η 
Friesland Campina ενδέχεται να βαδίσουν οι 
αιγοπροβατοτρόφοι, καθώς ανοίγει η συζήτηση για 
πενταετείς συµβάσεις µε τους τυροκόµους. Μια τέτοια 
προοπτική θα αποκαθιστούσε την ισορροπία στον κλάδο 
του γάλακτος και της φέτας και θα διευκόλυνε την 
περαιτέρω ανάπτυξη των κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων. Εν τω µεταξύ, πλήρη επιβεβαίωση του 
ρεπορτάζ της Agrenda και του Agronews, αναφορικά µε 
τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στον κλάδο του 
αιγοπρόβειου γάλακτος και της φέτας, συνιστά η 
ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου ο 
Εθνικός Κλαδικός Συνεταιρισµός «Αιγοπροβατοτρόφοι 
Ελλάδας» και αναφέρεται στα όσα συζητήθηκαν σε 
συνάντηση του συνεταιρισµού µε τον εκπρόσωπο της 
γαλακτοβιοµηχανίας «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία ΑΕ» 
Μιχάλη Σαράντη. Στην ανακοίνωση παρατίθεται και το 
σχέδιο συµφωνίας 13 σηµείων που παρουσιάσε στο 
περασµένο φύλλο η Agrenda και η οποίο δύναται να 
βάλει τον κλάδο σε καλύτερο δρόµο:

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 
Τη Τρίτη 1η Οκτωβρίου µετά από πρωτοβουλία της του 
Εθνικού Κλαδικού Συνεταιρισµού «Αιγοπροβατοτρόφοι 
Ελλάδας» έγινε συνάντηση στα Τρίκαλα µε τη 
γαλακτοβιοµηχανία «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία ΑΕ» και του 
εκπροσώπου της του Μιχάλη Σαράντη. Μετά από πολύωρη 
συζήτηση κατά την οποία συζητήθηκαν ανοιχτά, ίσως για 
πρώτη φορά, όλα τα ζητήµατα που απασχολούν τους 
αιγοπροβατοτρόφους, τις βιοµηχανίες παραγωγής φέτας, τις 
προοπτικές της φέτας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, τις 
αδυναµίες των ελεγκτικών µηχανισµών, την ακατανόητη 
καθυστέρηση ίδρυσης και λειτουργίας της ∆ιεπαγγελµατικής 
Φέτας, αποφασίστηκε: Ο ορισµός πολύ σύντοµα µιας επίσηµης 
πλέον συνάντησης, µε την ευθύνη του Εθνικού Κλαδικού 
Συνεταιρισµού «Αιγοπροβατοτρόφοι Ελλάδας». Στη 
συνάντηση θα κληθούν να συµµετάσχουν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι στην παραγωγή και προώθηση της Φέτας, 
καθώς και οι επίσηµοι δηµόσιοι φορείς και οι ελεγκτικοί 
µηχανισµοί. Στόχος της συγκεκριµένης συνάντησης είναι να 
υπογραφεί κατά τη διάρκεια αυτής ένα επίσηµο σύµφωνο 
συνεργασίας µε τις παρακάτω γενικές αρχές.
1. Mε πρωτοβουλία του Εθνικού Κλαδικού Συνεταιρισµού 
«Αιγοπροβατοτρόφοι Ελλάδας» να γίνει προσπάθεια 
συνάντησης µε όλους τους τυροκόµους για να ληφθούν 
αποφάσεις για το µέλλον της φέτας.
2. ∆έσµευση όλων των µεταποιητών ότι σε εγκαταστάσεις που 
παράγεται ΦΕΤΑ, δεν θα εισέρχεται εισαγόµενο αιγοπρόβειο.
3. Τοποθέτηση GPS στα βυτία συλλογής γάλακτος για έλεγχο 
δροµολογίου και στάσεων.
4. Στις 5 πύλες εισόδου της χώρας να ελέγχονται όλα τα 
βυτία µεταφοράς γάλακτος. Σε περίπτωση που χρειαστεί 
επιπλέον προσωπικό ή υπερωρίες στην εργασία τους, το 
κόστος θα βαραίνει τον ΕΛΓΟ. 
5. Στο ∆Σ του ΕΛΓΟ να υπάρχει εντεταλµένος σύµβουλος 
ελέγχων και να είναι εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων µε τα 
απαραίτητα προσόντα.
6. Τα µέλη της ∆ιεπαγγελµατικής, να υπογράφουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι επιτρέπουν σε πενταµελή επιτροπή της 
∆ιεπαγγελµατικής να ελέγχουν τους χώρους παραγωγής 
(ΠΟΠ τυριών) 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
7. Έλεγχος των υποδοµών προστασίας του περιβάλλοντος σε 
κάθε παραγωγική µονάδα φέτας.
8. Στη ∆ιεπαγγελµατική θα µπορούν να µπαίνουν µόνο φορείς 
και οργανώσεις που έχουν κτηνοτροφική οικονοµική 
δραστηριότητα (συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών, σύνδεσµοι 
επιχειρήσεων κλπ). 
9. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική των εισφορών στο 
αιγοπρόβειο γάλα που σήµερα γίνονται από τον ΕΛΓΟ.
10. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική των προγραµµάτων 
γιαδιαφήµιση και προβολή του προϊόντος στη διεθνή αγορά.
11. Ανάπτυξη νέων δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας 
της φέτας µε βάση την υγρασία, την συσκευασία, τις 
καλλιέργειες και την ποιότητα του γάλακτος πχ βιολογικού.
12. Περιπτώσεις στις οποίες γίνονται αντιληπτές παραβάσεις θα 
αναλαµβάνει η ∆ιεπαγγελµατική την εξιχνίαση τους.  
Μετά την υπογραφή του συγκεκριµένου συµφώνου θα 
ενεργοποιηθεί ένα άτυπο συµβούλιο από τους συµµετέχοντες, 
το οποίο θα προχωρήσει άµεσα σε δράσεις εφαρµογής του.
Οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς που 
συµµετέχουν στην παραγωγή της Φέτας, αναλαµβάνουν 
πλέον την τύχη των προϊόντων τους στα χέρια τους. 
Η Φέτα είναι των παραγωγών της και αυτοί αναλαµβάνουν 
την τύχη της.

Ο πρόεδρος: Ανθόπουλος Κωνσταντίνος
Ο γενικός γραµµατέας: Αντωνίου Αναστάσιος

Φάλτσα μουσική 
στην κυβερνητική ορχήστρα
αρχίζει να παίζει ο σολίστας
της πλατείας Βάθη
ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 

panagos@agronews.gr

Αποκλίσεις από το ρυθµό που δίνει ο 
µαέστρος του µεγάρου Μαξίµου, αρχίζει 
να παρουσιάζει, όσο περνάει ο καιρός, 
ο απρόβλεπτος -κατά γενική οµολογία- 
σολίστας της πλατείας Βάθη.

Τρεις µήνες µετά την ανάληψη της 
διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα 
∆ηµοκρατία, ο υπουργός Μάκης Βορί-
δης συνεχίζει να κάνει επαφές και να 
βλέπει ακατάπαυστα κόσµο, χωρίς να 
έχει δώσει δείγµα γραφής για κανένα 
από τα µεγάλα θέµατα που του έχουν 
ανατεθεί είτε µε τον «µπλε φάκελο» 
του πρώτου υπουργικού συµβουλίου, 
είτε και µε τις οδηγίες που παίρνει όλο 
και πιο πυκνά τον τελευταίο καιρό από 
τους επιτελείς του Μαξίµου.

Είναι πλέον σαφές ότι στις επαφές του 
ο κ. Βορίδης δεν κρύβει την προτίµησή 
του στους µεγαλοσχήµονες του επιχει-
ρηµατικού κόσµου, ενώ δρα σχεδόν δι-
εκπεραιωτικά και µόνο από υποχρέωση 
όταν πρόκειται για αγρότες.

Πέραν όµως της περιφρόνησης µε την 
οποία δείχνει να προσεγγίζει τα κρίσι-
µα θέµατα της πρωτογενούς παραγω-

γής, οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Βορί-
δη να «γειώνει» στην κυριολεξία τις κυ-
βερνητικές κατευθύνσεις, µε πρώτο πα-
ράδειγµα την κωλυσιεργία στις τοποθε-
τήσεις των νέων διοικήσεων στους επο-
πτευόµενους οργανισµούς, θέµα για το 
οποίο οι οδηγίες είναι απόλυτα σαφείς.

Τα προβλήµατα στους εποπτευόµενους 
του υπουργείου φορείς γίνονται βουνό

Σηµειωτέον ότι ο τρόπος µε τον ο-
ποίο λειτουργούν το τελευταίο διάστη-
µα οι τρεις οργανισµοί (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛ-
ΓΟ και ΕΛΓΑ) µεταφέρει σοβαρά προ-
βλήµατα στους παραγωγούς και δίνει 

την ευκαιρία στους επιτήδειους να ορ-
γιάζουν. Στην απόδοση των κοινοτικών 
ενισχύσεων και δη στις εκκρεµούσες ε-
δώ και καιρό υποθέσεις κανείς δεν βρί-
σκει άκρη, ενώ στον ΕΛΓΑ τα προβλήµα-
τα συσσωρεύονται και ο επόµενος που 
θα κληθεί να τα διαχειριστεί πολύ δύ-
σκολα θα µπορέσει να βάλει τα πράγ-
µατα σε δρόµο.

Στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα επίσης, τα ισοζύ-
για γάλακτος έχουν ατονίσει, οι έλεγχοι 
στις πιστοποιήσεις της φέτας είναι υπο-
τυπώδεις και ο χορός των παραβάσεων, 
απ’ ό,τι φαίνεται, καλά κρατεί.

Ιδιαίτερη αστοχία καταγράφεται λοι-
πόν στο θέµα των ελληνοποιήσεων το 
οποίο έχει αναλάβει να επιλύσει, αρ-
χής γενοµένης από το ζήτηµα του αι-
γοπρόβειου γάλακτος και της φέτας. 
Ιδιαίτερα κακή εντύπωση, λέγεται, έ-
κανε το γεγονός ότι, ενώ το θέµα πα-
ραµένει ανοικτό µε αρκετούς µεταποι-
ητές υπόλογους για τα όσα έχουν γί-
νει τα τελευταία χρόνια εις βάρος των 
κτηνοτρόφων, ο υπουργός επισκέφθη-
κε στις αρχές της εβδοµάδας την έκθε-
ση Anuga στην Κολωνία και έσπευσε 
να φωτογραφηθεί µε τους γαλατάδες 
σαν να µην έχει συµβεί τίποτα. 

Ισοζύγια γάλακτος 
Στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, τα ισοζύγια 

γάλακτος έχουν ατονίσει, οι έλεγ-
χοι στις πιστοποιήσεις της φέτας 
είναι υποτυπώδεις και ο χορός 
των παραβάσεων καλά κρατεί.
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Με ποσοστό 70% ανάµεσα στους αγρότες, το κυβερνών 
κόµµα της Πολωνίας του Νόµου και της Τάξης (PiS) 
κέρδισε στις Ευρωεκλογές του Μαΐου, µοιράζοντας 
υποσχέσεις για επιδοτήσεις ανά παιδί, αγελάδα και 
χοίρο. Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου οι Πολωνοί θα 
επιστρέψουν στις κάλπες για να ψηφίσουν στις εθνικές 
εκλογές και αυτή τη φορά η ηγεσία του κόµµατος έχει 
πάει ένα βήµα παραπέρα τις υποσχέσεις. 
Πλέον το κόµµα εκτός από τις υποσχέσεις του να 
αυξήσει τον κατώτατο µισθό κι τις συντάξεις, 

δεσµεύεται να αυξήσει τις άµεσες ενισχύσεις των 
Πολωνών αγροτών, στα επίπεδα της Γαλλίας και της 
Γερµανίας. Υπενθυµίζεται ότι ο νέος Επίτροπος 
Γεωργίας, Γιανούζ Βοϊτσεχόφσκι, προέρχεται από τις 
τάξεις του κόµµατος αυτού. Μάλιστα ο πρωθυπουργός 
Μτέους Μοραβιέτσκι και ο αρχηγός του κόµµατος 
Γιαροσλαβ Κατσίνσκι δεν δίστασαν να υποστηρίξουν την 
περασµένη εβδοµάδα πως θα µπορούσαν να επιβάλουν 
στις Βρυξέλλες την πλήρη εσωτερική σύγκλιση εντός 
των πρώτων 100 ηµερών διακυβέρνησης.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χωρίς να το υποψιαστούν πολλοί, έ-
χει σηµειωθεί µια πρόοδος ανάµε-
σα στις σχέσεις της Ρωσίας και της 
Ουκρανίας, οι οποίες δίνουν ελπί-
δες για µια διεθνή σύνοδο που θα 
επίλυε τη διαµάχη ανάµεσα σε φι-
λορώσους αυτονοµιστές και τις δυ-
νάµεις της ουκρανικής κυβέρνη-
σης. Κάτι τέτοιο θα έφερνε πιο κο-
ντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ρωσία. Κατ’ επέκταση θα έβαζε ένα 
τέλος στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και 
το ρωσικό εµπάργκο που έχει απο-
κλείσει εδώ και πέντε χρόνια τα ευ-
ρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα από τις 
αγορές της χώρας Ρωσίας. 

∆εν χωράει αµφιβολία πως αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο τους επόµε-
νους µήνες, θα έφερνε µια ανακού-
φιση στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο, έ-
πειτα και από τους δασµούς που θα 
επιβάλουν οι ΗΠΑ σε µια σειρά α-
πό ευρωπαϊκά προϊόντα. Υπενθυ-
µίζεται πως τον Ιούνιο η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση αποφάσισε να παρατεί-
νει έως τουλάχιστον τον Ιανουάριο 
του 2020 τις οικονοµικές κυρώσεις 
σε βάρος της Ρωσίας, η οποία απά-
ντησε µε ανανέωση του εµπάργκο 
στις εισαγωγές τροφίµων από την 
ΕΕ έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2020.

Πάντως πρόσφατα, ο πρόεδρος 
Πούτιν δήλωσε ότι σε περίπτωση 
που αρθούν οι κυρώσεις της ∆ύσης 
θα καταργήσει τα αντίµετρα. Η πι-
θανότητα για άρση των κυρώσεων 
της ∆ύσης θεωρείται ωστόσο εξαι-
ρετικά περιορισµένη, ενώ αρκετοί 
Ευρωπαίοι διπλωµάτες αναµένουν 
µια ανανέωσή τους για άλλους έξι 
µήνες τον ∆εκέµβριο. 

∆εν είναι όµως και απίθανη, δεδο-
µένου ότι η Γαλλία τους τελευταίους 
µήνες έχει κάνει αξιοσηµείωτα ανοίγ-

µατα προς το Κρεµλίνο. Η Γαλλία φυ-
σικά έχει πάρει το πράσινο φως από 
το Βερολίνο ώστε να αναλάβει έναν 
πιο ενεργό ρόλο στο ρωσικό θέµα. 

Μερική άρση θα βόλευε 
το Βερολίνο

«Έχει έρθει η ώρα η γερµανική 
κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις στις 
Βρυξέλλες για µια µερική έστω άρ-
ση των κυρώσεων», υποστήριξε στο 
Reuters ο Γερµανός δικηγόρος Πέ-
τερ Ραµζάουερ, του οποίου η Χρι-
στιανική Σοσιαλιστική Ένωση απο-
τελεί τµήµα του συγκυβερνερνώντος 
Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος. 

Στο µεταξύ ο Εµάνουελ Μακρόν 
έστειλε δυο υπουργούς του τον Σε-
πτέµβριο στο Κρεµλίνο, Άµυνας και 
Εξωτερικών, και µε την ενέργεια αυ-
τή άνοιξε έναν νέο κύκλο διπλωµα-

τικών επισκέψεων που είχαν παγώ-
σει την τελευταία τετραετία. 

Ο Γάλλος πρόεδρος, που µάλιστα 
είχε δηλώσει τον  Αύγουστο πως η 
αποξένωση της Ρωσίας από τις δι-
εθνείς συνοµιλίες, ήταν ένα «εξό-
φθαλµο στρατηγικό λάθος», θέλει 
τη βοήθεια της Μόσχας για να επα-
ναπροσεγγίσει διπλωµατικά κρίσεις 
από την Συρία µέχρι και την Βόρεια 
Κορέα. Έτσι ακόµα και αν Μακρόν 
και Άνγκελα Μέρκελ λένε ότι δεν 
µπορεί να υπάρξει κατάργηση των 
κυρώσεων µέχρις ότου η Ρωσία ε-
φαρµόσει την ειρηνευτική συµφω-
νία για την Ουκρανία, που συντά-
χτηκε το 2014-2015, και οι δυο θε-
ωρούν πως οι κυρώσεις εµποδίζουν 
µια καλύτερη σχέση µε τη Μόσχα.  

Πολύ κοντά στη θέση αυτή βρίσκε-
ται και η Ιταλία η οικονοµία της οποί-

ας έχει ταλαιπωρηθεί σηµαντικά από 
το ρωσικό εµπάργκο. Αυτήν τη στιγµή 
πάντως ο µεγαλύτερος σύµµαχος της 
Ρωσίας εντός µπλοκ είναι η Ουγγαρία.

Αντιδρούν οι πρώην Σοβιετικοί
Βέβαια αυτό ανησυχεί τις χώρες της 

Βαλτικής, την Πολωνία και την Ρου-
µανία, οι οποίες αναγνωρίζουν στο 
Κρεµλίνο επιθετικές διαθέσεις που θα 
εµπόδιζαν την ένταξη της Ουκρανίας 
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και είναι αντί-
θετες µε κάθε προσπάθεια φιλικής 
προσέγγισης της Ρωσίας. Είναι γνω-
στή η προκατάληψη των χωρών αυ-
τών απέναντι στη Ρωσία για λόγους 
ιστορικούς, εµπορικούς αλλά και ε-
θνικής κυριαρχίας σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις, λόγοι που άλλωστε τις έ-
χουν φέρει πολύ κοντά στην αγκα-
λιά του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. 

Μερικοί 
κουράστηκαν 

από το εμπάργκο
Γαλλία, Ιταλία και 

Γερμανία έχουν 
ξεκινήσει να 

σκέφτονται σοβαρά 
πως ίσως είναι 

καιρός να πάρει 
πίσω η Ευρωπαϊκή 

Ένωση τις κυρώσεις 
που έχει επιβάλλει 

στη Ρωσία με 
αφορμή τον πόλεμο 

στην Κριμαία

Υποσχέσεις µετρητών 
για παιδιά, χοίρους και

αγελάδες γοητεύουν την
πολωνική ύπαιθρο

Πούτιν
Πρόσφατα ο πρόεδρος Πούτιν 
δήλωσε ότι σε περίπτωση που 
αρθούν οι κυρώσεις της 
∆ύσης θα καταργήσει το 
εµπάργκο

Ταξίδια
Μετά από τέσσερα χρόνια 
«διαλείµµατος», η γαλλική 
κυβέρνηση έστειλε για πρώτη 
φορά τον Σεπτέµβριο δύο 
υπουργούς της σε διπλωµατικό 
ταξίδι στο Κρεµλίνο 

Βαλτική
Οι χώρες της Βαλτικής, η 
Πολωνία και η Ρουµανία, 
βλέπουν διαχρονικά µε µισό 
µάτι την Ρωσία και µόνο η 
σκέψη άρσης των κυρώσεων 
τις αναστατώνει, κάνοντας πιο 
δύσκολη την προσπάθεια 
διαµόρφωσης ενός ενιαίου 
µετώπου της Ευρώπης γύρω 
από το θέµα 
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ΠΙΕΡ ΜΟΣΚOΒΙΣΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
«Έγιναν λάθη ή 
παραλείψεις, όπως το ότι οι 
αποφάσεις για την Ελλάδα 
µπορούσαν να έχουν 
ληφθεί πιο γρήγορα ή πιο 
δηµοκρατικά. ∆εν είµαι 
εδώ για να κρίνω, άλλωστε 
η πολιτική είναι η τέχνη 
του δυνατού. Είµαι 
περήφανος για όσα έχει 
πετύχει το Eurogroup».

ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΚΙΛΕΡΑ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Είναι πραγµατικά απαίσια 
η ενδοοικογενειακή βία και 
συµβαίνει σε πάρα πολλούς 
ανθρώπους. ∆υστυχώς 
είναι θέµα που µου φέρνει 
συναισθήµατα, επειδή 
µεγάλωσα στη βία και 
επιβίωσα. Είµαι βέβαιη ότι 
και πολλές γυναίκες έχουν 
καταφέρει να επιβιώσουν 
από ανάλογο εφιάλτη».

KΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕSM
«Τα µη εξυπηρετούµενα 
δάνεια είναι το µεγαλύτερο 
πρόβληµα της ελληνικής 
οικονοµίας. Πολλά άλλα 
προβλήµατα έχουν τεθεί 
υπό έλεγχο. Η Ελλάδα έχει 
το υψηλότερο ποσοστό µη 
εξυπηρετούµενων δανείων 
στην Ευρώπη. Γι’ αυτό η 
ελληνική κυβέρνηση 
δουλεύει πάνω σ’ αυτό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ, ∆ΑΚΡΥΣΕ ΚΙ Ο ΠΡΟΞΕΝΟΣ;

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Βράζουν
Με πολιτική λύση στο παρά 
πέντε για τις άδειες των 
διήµερων αµβυκούχων και 
µετάθεση της διευθέτησης του 
θέµατος για... αργότερα 
ξεκινούν οσονούπω οι 
αποστάξεις τσίπουρου. Μόνο 
που οι αµπελουργοί... βράζουν 
και για την πιθανή άµεση 
ενεργοποίηση της απόφασης 
του Ευρωδικαστηρίου για την 
επιβολή ΕΦΚ στα αποστάγµατα.

 

Γιαουρτοµπελάδες
Εκεί που είχαµε τα θέµα µε 
τους ∆ανούς που καπηλεύονται 
την ονοµασία του ελληνικού 
γιαουρτιού, τώρα µας ήρθαν 
και οι Ιάπωνες. Το θέµα 
απασχόλησε ευρεία σύσκεψη 
στο υπουργείο της πλατείας µε 
εκπροσώπους του ΥΠΕΞ, όπου 
µπήκαν µέσα και γενικότερα 
θέµατα εθνικής στρατηγικής 
για ΠΓΕ, Βrexit, δασµούς 
Τραµπ κλπ. Τώρα τι βγήκε;..

 

Αναµονή
Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, λέει 
ο Φάνης, θα έχουν πληρωθεί οι 
εκκαθαρίσεις για τις ζηµιές του 
2018, ήτοι 14 εκατ. ευρώ αφού 
πρώτα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ 
και περάσει από το Λογιστήριο 
του Κράτους και το υπουργείο 
Οικονοµικών το αίτηµα για 
αναθεώρηση προϋπολογισµού 
του ΕΛΓΑ. Πριν λίγο καιρό 
έλεγαν για τον Σεπτέµβριο... 
που πέρασε. Ίδωµεν!

Κοµπόστες δώρο στον Τζέφρι Πάιατ 

Στη λύση Πάιατ προσβλέπει για εξαίρεση των δασµών ΗΠΑ σε φέ-
τα, γαλακτοκοµικά και κονσερβοποιηµένα ροδάκινα ο Μαυρουδής, 
όπως είπε από την Anuga, που δέχθηκε λέει συγχαρίκια για την ε-
ξαίρεση του ελαιολάδου και των βρώσιµων ελιών από τη λίστα. Με 
ανακοίνωση part Ι και part II, o προκάτοχός του, Σταύρος, επιχειρεί 
να του κόψει τον αέρα, λέγοντας πως αντί να επιχαίρει και να αυτο-
θαυµάζεται να αντιληφθεί τη ζηµιά από την επιβολή επιπλέον δα-
σµών σε αυτά τα προϊόντα εκτιµώµενης εξαγωγικής αξίας περί τα 58 
εκατ. δολάρια και να αναζητήσει κοινή γραµµή πλεύσης µε την ΕΕ 
και όχι µονοµερή διαπραγµάτευση... Αλήθεια, η Κοµισιόν τι κάνει;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Όλα τα σκέπτεται ο 
Μάξιµος (έδωσα τη 
µάχη στο γάλα), που 
ζητά η καταβολή της 
πρώτης από τη ρύθµιση 
των 120 δόσεων στις 
εφορίες, να ξεκινά µε 
την έναρξη καταβολής 
της σύνταξης των 
δικαιούχων και όχι 
νωρίτερα από αυτή.

∆υσκολίες φαίνεται 
να ανακύπτουν στην 
τελική εκκαθάριση 
των παραγωγών 
ελαιοκράµβης και 
ηλίανθου, λόγω 
της εµπλοκής που 
φαίνεται να υπάρχει 
στην εγχώρια αγορά 
του βιοντίζελ, 
θέτοντας ζήτηµα και 
στα νέα συµβόλαια. 

Υβρίδια
 Μια νέα ποικιλία 

βυνοποιήσιµου κριθαριού, βάζει 
σε σποροπαραγωγή φέτος η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε σκοπό, 
όπως µαθαίνουµε, να την έχει 
διαθέσιµη για σπορά την 
περίοδο 2021-2022. 

 Και σ’ αυτή την περίπτωση, ο 
γνώµονας της ερευνητικής 
προσπάθειας που κρύβεται 
πίσω από την ποικιλία, είναι η 
αύξηση της στρεµµατικής 
απόδοσης και η βελτιστοποίηση 
της ποιότητας του προϊόντος.

 Συνολικά µέχρι σήµερα η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σε 
συνεργασία µε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, έχει 
πειραµατιστεί µε 54 ποικιλίες 
κριθαριού από τις οποίες οι 
17 έχουν µπει σε παραγωγική 
διαδικασία. Μάλιστα, οι µέσες 
ετήσιες αποδόσεις, τα τελευταία 
12 χρόνια, αυξάνουν κατά 
περίπου 30 κιλά το στρέµµα.

;

ΦΡΑΝ. ΑΤΣΕΡΜΠΙ
ΙΤΑΛΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
«∆εν είναι ποτέ εύκολο να 
κερδίζεις, ίσως στη θεωρία 
να είµαστε ανώτεροι από 
τις άλλες οµάδες, αλλά 
αυτό οφείλεις να το 
αποδεικνύεις και µέσα στο 
γήπεδο. Aναµφίβολα, εάν 
έχεις τόσο θετικά 
αποτελέσµατα, αυτό 
σηµαίνει πως το σύνολο 
είναι γεµάτο ποιότητα».

∆εν πιστώνονται
τα στεγνά,
λέει ο πρόεδρος,
όχι δεν χρεώνεται
η υγρασία...

Κανένα πρόβληµα δεν υπάρχει ταµειακά, σου 
λένε, στον ΕΛΓΑ…. Άρα τι την χρειάζεται την 
αναθεώρηση του προϋπολογισµού, για να 
πληρώσει 14 εκατ. ευρώ από τις περιβόητες 
ζηµιές του 2018, ενώ κοντοζυγώνουµε στο 2020;; 
Από την άλλη πάλι, ευτυχώς που σε λίγο µπαίνει 
το τσεκ και θα πάρουν µια ανάσα εκεί στη 
Μεσογείων, γιατί πολλοί είναι οι αγρότες, σου λέει, 
που έχουν υπογράψει για παρακράτηση 
χρηµάτων… Και µη χειρότερα, δηλαδή!

Λύση πολιτική, πάντως, βρήκαν στη Βάθη για το 
θέµα των αµβυκούχων και των δηλώσεων 
συγκοµιδής των αµπελουργών. Η υφυπουργός, 
στις δηλώσεις της, ήταν σαφής: «διευθετήθηκε το 
θέµα για τη φετινή χρονιά το ζήτηµα της δήλωσης 
συγκοµιδής των αµπελοκαλλιεργητών της 
τρέχουσας περιόδου». Λεπτοµέρειες δεν 
δόθηκαν…. Άσε που του χρόνου µπορεί να έχουν 
οι άνθρωποι πάλι τα ίδια θέµατα! Πάντως, σου 
λέει, η απόφαση που ελήφθη, εναρµονίζει τη χώρα 
µας µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ώστε να 
µην επιβαρύνεται πλέον η Ελλάδα µε πρόστιµα.

Επί τοις ουσίας, κατέληξαν ότι όσοι αµβυκούχοι 
και αµπελοκαλλιεργητές θέλουν θα µπορούν να 
προβαίνουν σε δηλώσεις συγκοµιδής σε άλλους 
προορισµούς, τις οποίες θα καταθέτουν στις κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ, για να πάρουν και κατόπιν να τις 
καταθέτουν στα αρµόδια τελωνεία, τα οποία θα 
τους χορηγούν τις άδειες απόσταξης. Βέβαια, και 
πέρυσι πάλι ντράβαλα είχαν. Μόνο που τότε, µε 
έγγραφο του υπουργείου της πλατείας Βάθη 
δόθηκε το ΟΚ µε την αιτιολογία των ζηµιών στην 
παραγωγή από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Για πολύ καλή ποιότητα και αλλά και αυξηµένες 
ποσότητες στην κορινθιακή σταφίδα σπεύδουν να 
ενηµερώσουν σε όλη την Πελοπόννησο όσοι 
παραλαµβάνουν το προϊόν. Από την Αιγιάλεια, που 
πέρυσι όπως οι ίδιοι λένε, η ΠΕΣ έδωσε την 
υψηλότερη τιµή της τάξης των 2,05 ευρώ το κιλό, 
αυτές τις µέρες κάνουν λόγο για «ισορροπηµένη» 
τιµή, µε στόχο να διασφαλίζεται αφενός το µέλλον 
του προϊόντος και αφετέρου να εξασφαλίζεται το 
εισόδηµα του παραγωγού. Με άλλα λόγια, σε 
Ηλεία και Μεσσηνία, που ήταν πιο ξεκάθαροι, 
έδωσαν τιµή εκκίνησης στα 1,50 ευρώ το κιλό! 
Καταλάβατε ή να το κάνουµε πιο σαφές;  

Ο πρωθυπουργός, πάντως, είναι πιο ξεκάθαρος! 
Μέχρι τα τέλη Νοεµβρίου θα έχει ψηφιστεί και το 
νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, µε τις ελαφρύνσεις 
που ανακοίνωσε στη ∆ΕΘ, αλλά και µια συνολική 
παρέµβαση στο πλαίσιο της φορολογίας. Ακούστε 
τι σηµαίνει αυτό για τους αγρότες: Με τις αλλαγές 
στον φορολογικό συντελεστή για τα χαµηλά 
εισοδήµατα ένας αγρότης, ο οποίος είχε εισόδηµα 
7.000 ευρώ, µέχρι σήµερα πλήρωνε φόρο 1.540 
ευρώ. Τώρα θα πληρώνει 630 ευρώ. ∆ηλαδή θα 
έχει όφελος 910 ευρώ. Αν προστεθεί και το 
κέρδος από τη µείωση του ΕΝΦΙΑ το όφελός του 
ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ ετησίως». Καλώς!  
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν ξέρω πόσοι από σας γνωρίζετε 
την Μπουρκίνα Φάσο, το εντυπωσι-
ακό είναι ότι η συγκεκριµένη χώρα 
της ∆υτικής Αφρικής, διαθέτει σαφή 

και ξεκάθαρο νόµο για τις ∆ιεπαγγελµατικές 
Οργανώσεις. Εάν λοιπόν δυσκολεύεται, ο εδώ 
καθ’ ύλην αρµόδιος υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκης Βορίδης, να βρει άκρη µε τον Γί-
τσα, τον Τσιχίτα και τον Γιαννακάκη, θα µπο-
ρούσε να αντιγράψει αυτούσιο τον νόµο της 
Μπουρκίνα Φάσο και να κάνει τη δουλειά του. 
Αν έχει οποιαδήποτε δυσκολία επ’ αυτού, µπο-
ρεί να απευθυνθεί στο desk της Agrenda και να 
τον παραλάβει µεταφρασµένο στα ελληνικά. 

  Έναν αιώνα πριν
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ να πούµε εδώ ότι η πρώτη 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση στην Ευρώπη ι-
δρύθηκε στη Γαλλία πριν από περίπου 
130 χρόνια, ως γραφείο Σίτου. Στη 
Γαλλία επίσης βρίσκεται σήµε-
ρα και η µεγαλύτερη διεπαγ-

γελµατική οργάνωση που αφορά τον τοµέα 
των Οπωροκηπευτικών και λέγεται INTERFEL, 
ενώ εξίσου σηµαντική είναι και η διεπαγγελµα-
τική οργάνωση Κρέατος INTERBEV. Προς διευ-
κόλυνση των εδώ προσπαθειών εκ µέρους των 
ιθυνόντων θα µπορούσε να διατεθεί επίσης σε 
µετάφραση σχετικό απόσπασµα από τον γαλ-
λικό αγροτικό κώδικα. 

  Ποιος, τι, πού
ΕΝΑ ΘΕΜΑ που απασχολεί πάντως πολύ στο 
ζήτηµα των ∆ιεπαγγελµατικών, έχει να κάνει 
µε το ποιοι και πώς εκπροσωπούνται ειδικά α-
πό την πλευρά των παραγωγών στις αντίστοι-
χες οργανώσεις. Μια γνωµοδότηση µάλιστα του 
2002 από την τριµελή επιτροπή του Γραφείου 
Νοµικού Συµβούλου του υπουργείου Γεωργί-
ας, θα µπορούσε να πει κανείς ότι περιπλέκει 
κάπως τα πράγµατα, καθώς, εκτός από την ΠΑ-

ΣΕΓΕΣ, εκείνη την εποχή, βάζει στο παιχνίδι 
της εκπροσώπησης των παραγωγών, αναφο-
ρικά µε τη συγκρότηση της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Ελιάς και Ελαιολάδου που επρό-
κειτο να συσταθεί τότε και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥ∆ΑΣΕ, οι οποίες ως 
γνωστόν σήµερα δεν υπάρχουν. Αντίθετα η εν 
λόγω επιτροπή, διατηρεί επιφυλάξεις αναφο-
ρικά µε το αν µπορούν να εκπροσωπούνται α-
πευθείας οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργα-
νώσεις (ΑΣΟ), καθώς -όπως αναφέρει- πρόκει-
ται για παραγωγικές οργανώσεις οι οποίες επι-
τελούν άµεσα εµπορική δραστηριότητα. 

  Στην πάνω στιβάδα
ΜΙΑΣ ΚΑΙ έφθασα πάλι στους συνεταιρισµούς, 
υποχρεούµαι να πω ότι θα µπορούσε να είναι 
καλή, τουλάχιστον ως τροφή για συζήτηση, η 

µελέτη που παρουσίασε την περασµέ-
νη εβδοµάδα η διαΝΕΟσις. Στε-

ρείται ωστόσο βάθους στην 
ανάλυση των δεδοµένων 

και αν κρίνω από τις προ-
τάσεις της, µάλλον υπο-
βαθµίζει τη σηµασία του 
συνεργατισµού στην α-
γροτική ανάπτυξη. Εντύ-
πωση µου έκανε επίσης 
µια αναφορά, εκ µέρους 
του αναλυτή Θεόδωρου 
Μπένου, ο οποίος συνέ-
δεσε κατά κάποιο τρόπο 
τους συνεταιρισµούς µε 
τη «µαύρη οικονοµία», 
παίρνοντας ως βάση το 

χαµηλό εισόδηµα που δη-
λώνεται από αγροτική δραστηριότητα στη χώ-
ρα µας!!! Εκτός κι αν δεν το κατάλαβα καλά. 

  Μαθηματική ρίζα
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, σε πολύ υψηλό επίπεδο κινήθη-
κε κατά τα τη διάρκεια της εισήγησής του ο κα-
θηγητής Κωσταντίνος Ηλιόπουλος, που ήταν 
καλεσµένος στην εκδήλωση, ο οποίος, εκτός 
από την κριτική του στις συχνές αλλαγές του 
νόµου για τους συνεταιρισµούς, έδωσε πραγ-
µατικά µάθηµα, για το πώς αλληλοεπιδρούν 
τα µέλη των συνεταιριστικών οργανώσεων, 
για το πώς µοιράζονται οι αποφάσεις (στο δέν-
δρο των επιλογών οι ρίζες είναι υπόθεση της 
ηγεσίας) και για το γεγονός ότι τα προβλήµα-
τα -όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν- λύνονται όταν 
τα αντιµετωπίζεις από απόσταση (από ένα επί-
πεδο διαφορετικό).   

Τροφή για συζήτηση
Θα µπορούσε να είναι καλή, 

τουλάχιστον ως τροφή για συζήτηση, 
η µελέτη για τους συνεταιρισµούς του 
διαΝΕΟσις. Στερείται ωστόσο βάθους 

στην ανάλυση των δεδοµένων

T
όσο οι καπιταλιστές όσο και οι αντι-
καπιταλιστές συχνά κατηγορούν τον 
καπιταλισµό πως είναι ένα σύστηµα 
που διέπεται από τον εγωισµό και 

την απληστία. Οι υποστηρικτές του καπιταλι-
σµού ενίοτε λένε: «Εκ φύσεως ο άνθρωπος εί-
ναι εγωιστής, γι’ αυτό και ο σοσιαλισµός δεν 
θα λειτουργήσει ποτέ. Ο καπιταλισµός αντα-
νακλά καλύτερα τα θεµελιώδη χαρακτηριστι-
κά της ανθρώπινης φύσης». Οι αντικαπιταλι-
στές ισχυρίζονται ότι ο καπιταλισµός προάγει 
τα χειρότερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, 
και ιδίως την απληστία. Είναι όµως όντως η α-
πληστία και ο αχαλίνωτος εγωισµός οι κινητή-
ριες δυνάµεις του καπιταλισµού; 

Το ιδιοτελές συµφέρον των ανθρώπων είναι 
µία - και όχι η µόνη - κινητήρια δύναµη κάθε 
ανθρώπινης δράσης. Αυτό όµως δεν αφορά κά-
ποιο συγκεκριµένο οικονοµικό σύστηµα. Αντι-
θέτως, πρόκειται για µια ανθρωπολογική στα-
θερά. Στον καπιταλισµό όµως, το ιδιοτελές συµ-
φέρον περιορίζεται από το γεγονός ότι µόνο 
ο επιχειρηµατίας που θέτει ως προτεραιότητα 
τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων µπορεί να 
πετύχει. Υπάρχουν συντριπτικά δεδοµένα που 
καταδεικνύουν ότι η ενσυναίσθηση και όχι η 
απληστία είναι η πραγµατική κινητήριος δύνα-

µή του […].
Πάρτε για πα-

ράδειγµα τον Στιβ 
Τζοµπς. Επινόησε 
το iPhone και άλ-
λα προϊόντα για-
τί κατανοούσε τις 
ανάγκες και τις ε-
πιθυµίες των σύγ-
χρονων καταναλω-

τών καλύτερα από τον καθένα. Το ίδιο ισχύει 
και για τον Μαρκ Ζούκεµπεργκ. Αυτός δηµι-
ούργησε το Facebook γιατί ήξερε καλύτερα α-
πό καθένα τι θέλουν οι άνθρωποι. Για πολλά 
χρόνια, οι αδελφοί Άλµπρεχτ ήταν οι πλουσι-
ότεροι άνθρωποι στη Γερµανία. Απέκτησαν τις 
περιουσίες τους από την αλυσίδα καταστηµά-
των τροφίµων χαµηλής τιµής Aldi. Tην ίδια 
συνταγή επιτυχίας ακολούθησε και ο ιδρυτής 
της Walmart Σαµ Γούλτον, που υπήρξε σταθε-
ρά ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους 
στις ΗΠΑ. Οι καταναλωτικές αποφάσεις των αν-
θρώπων επιβεβαιώνουν ότι ο Τζοµπς, ο Ζούκε-
µπεργκ, οι αδελφοί Άλµπρεχτ και ο Σαµ Γούλ-
τον είχαν κατανοήσει σωστά τις επιθυµίες, τις 
ανάγκες και τα συναισθήµατα των καταναλω-
τών τους. [...] Στα σοσιαλιστικά συστήµατα α-
πό την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές είναι α-
νίσχυροι και στο έλεος των κρατικών εταιρει-
ών. Αν µια κρατική επιχείρηση λειτουργεί χω-
ρίς να ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των κατα-
ναλωτών, αυτοί δεν έχουν εναλλακτική υπό τον 
σοσιαλισµό καθώς δεν υπάρχει ανταγωνισµός.  

*IΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Επιχειρηματίες 
& ενσυναίσθηση

ΤOY  ΡΕΪΝΕΡ ΖΙΤΕΛΜΑΝ*
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Σ
την Agrenda της 2ης Μαρτίου 2019 
ο κ. Σ. Σαλής, Πρόεδρος της Ένω-
σης Φυτωριούχων Ελλάδος,  α-
ναπτύσσει στο άρθρο του µε τίτ-

λο «Η ελληνική εµπειρία από τη Μεσόγειο 
στην Ασία» ένα ενδιαφέροντα προβληµατι-
σµό σχετικά µε την επέκταση της καλλιέρ-
γειας της ελιάς σε άλλες χώρες, εκτός Με-
σογείου, µε έµφαση στην Κίνα. 

Ένα σηµαντικό ερώτηµα που προκύπτει 
είναι σχετικά µε την εµπορική διαχεί-
ριση του γενετικού υλικού της ελιάς 

αλλά και άλλων ειδών. Πρόκειται στην πλειο-
ψηφία των περιπτώσεων για δεκάδες τοπικές 
και γηγενείς ποικιλίες που προέρχονται από 
διάφορες περιοχές της χώρας µε περιορισµέ-
νη ή ευρεία γεωγραφική εξάπλωση. Ποικιλίες 
που η δηµιουργία τους είναι αποτέλεσµα δια-
χρονικών επιλογών των καλλιεργητών σε αλ-
ληλεπίδραση µε το περιβάλλον της περιοχής. 
Σε ποιον ανήκει λοιπόν αυτό το γενετικό υλι-
κό; Στην κοινότητα που το δηµιούργησε, στο 
κράτος, σε οποιονδήποτε; Και για ποιους λό-
γους θα πρέπει να επεκταθεί η καλλιέργεια µιας 
ποικιλίας; Για λόγους ανθρωπιστικούς, δηλα-
δή για την αντιµετώπιση της φτώχειας, ή για 
την οικονοµική της εκµετάλλευση; Εάν πρό-
κειται για την οικονοµική εκµετάλλευση  τότε 
ποιος αποφασίζει για την εξαγωγή µιας ποικι-
λίας; Γεγονός που µπορεί να αποβεί σε βάρος 
της τοπικής κοινότητας. Γιατί υπάρχει η «πατέ-
ντα» στο βιοµηχανικό προϊόν ή τα δικαιώµατα 
του δηµιουργού στις βελτιωµένες ποικιλίες και 
όχι µια αντίστοιχή προστασία της τοπικής ποι-
κιλίας και των δηµιουργών της; Τι θα γίνει µε 
µια διάδοση µιας τοπικής καλλιέργειας, όπως 
η  µαστίχα ή µιας φάβας, σε άλλες χώρες; Θα 
ωφεληθούν ή θα ζηµιωθούν οι τοπικές κοινό-
τητες; Αν λοιπόν θα ήθελε κάποιος επιχειρη-
µατίας να εξάγει «δικό» του γενετικό υλικό υ-
πάρχει ο δρόµος της επιλογής κλώνων και ό-
χι το υλικό των «άλλων».

Ας συζητήσουµε την πρόταση «για επι-
θετική παρουσία των ελληνικών επιχει-
ρήσεων σε όλες αυτές τις χώρες, προ-

ωθώντας  ελληνικές ποικιλίες έτσι ώστε να έρ-
θει η ώρα κατά την οποία οι καταναλωτές αυ-
τών των χωρών θα µπουν στην ελληνική λο-
γική και πραγµατικότητα…  Όµως η παρου-
σία ελληνικών επιχειρήσεων,  µε σκοπό την 
φύτευση ελληνικών ποικιλιών, είναι το µόνο 
µέσο το οποίο θα δώσει λύση και προορισµό 
στο ελληνικό ελαιόλαδο … και σε άλλα προϊ-
όντα της πατρίδας µας». Από τη µια προτείνε-

ται η «µεταφορά της ελληνικής πραγµατικότη-
τας», δηλαδή τη φύτευση των ελληνικών ποι-
κιλιών στο εξωτερικό µε σκοπό να «µάθουν» 
το ελληνικό ελαιόλαδο και να εκτιµήσουν την 
ποιότητα του. Από την άλλη αναγνωρίζεται ότι 
η ποιότητα δεν θα είναι η ίδια για µια ποικιλία 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Εδώ µπορεί να 
τεθεί ένα βασικό ερώτηµα. Οι χώρες υποδοχής 
µιας νέας καλλιέργειας τι χρειάζονται; Το γε-
νετικό υλικό και την τεχνογνωσία. Φυσικά έ-
χουν το «δικαίωµα» να αναπτύξουν νέες καλ-
λιέργειες. Χώρες, όπως η Κίνα, σχεδιάζοντας 
µακροπρόθεσµα κάποια στιγµή θα ανεξαρτη-
τοποιηθούν και η χώρα εξαγωγέας θα έχει µό-
νο ένα προσωρινό κέρδος και µια µακροπρό-
θεσµη ζηµιά, που µπορεί να περιλαµβάνει και 
τις εισαγωγές των προϊόντων της παλιάς εξα-
χθείσας ποικιλίας. Είναι άλλη περίπτωση αυ-
τό που αναφέρεται δηλαδή η επεξεργασία και 
τυποποίηση καρπού που εισάγεται στη χώρα 
υποδοχής, όπως κάνουν οι Ισπανοί.

Αντίθετα οι ενέργειες µας πρέπει να ε-
πικεντρωθούν στην µελέτη και ανά-
δειξη του ποικιλιακού δυναµικού µας 

στην χώρα µας, την προστασία του (δες την 
αµφιλεγόµενη εγγραφή κλώνου(;) της ποικι-
λίας Κορωνέικη στο εξωτερικό), την τυποποίη-
ση του, την προβολή και την ανάπτυξη δικτύ-
ων εµπορίας. Η δραστηριότητα πολλών πρω-
τοπόρων ελληνικών επιχειρήσεων στο τοµέα 
του ελαιολάδου µε ποιοτικά προϊόντα, εξαγω-
γές και διεθνείς βραβεύσεις, που επανειληµ-
µένα έχει παρουσιάσει η Agrenda, αποτελούν 
µια πλούσια εµπειρία, η οποία πρέπει να χρη-
σιµοποιηθεί για τα επόµενα βήµατα. Η ελλη-
νική γεωργία, του ελαιοπαραγωγικού τοµέα 
συµπεριλαµβανοµένου, µπορεί να γίνεται α-
νταγωνιστική µέσω της ποιότητας των προϊ-
όντων της κατά κύριο λόγο και όχι της ποσό-
τητας. Πολλά από αυτά τα αγροτικά προϊόντα 
προέρχονται από τοπικές και γηγενείς ποικι-
λίες που πρέπει να προστατευτούν από την 
ανεξέλεγκτη χρήση τους εν αγνοία των τοπι-
κών κοινωνιών. Φυσικά τα ελληνικά φυτώ-
ρια έχουν σηµαντικό ρόλο µε την παραγωγή 
πρώτα από όλα υγιούς φυτοπολλαπλασιαστι-
κού υλικού και επενδύοντας στην έρευνα για 
κλωνική επιλογή. Άρα σε τέτοια θέµατα χρει-
άζεται µια προσεκτική µεσοµακροπρόθεσµη 
µελέτη όλων των παραµέτρων, όχι µόνο των 
οικονοµοτεχνικών αλλά και των κοινωνικών.

Α
ναζητώντας ένα κατάλληλο 
σηµείο επανεκκίνησης της χά-
ραξης πολιτικής για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση του α-

γρο-διατροφικού τοµέα και ειδικότερα τις ε-
πιλογές σχετικά µε τους αγρο-διατροφικούς 
συνεταιρισµούς, µπορούµε να ανατρέξουµε 
στα ευρήµατα της εκτεταµένης σχετικής µε-
λέτης που συντόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή µετα από αίτηµα του  Ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου. Τα αποτελέσµατα της µελέτης 
αυτής δηµοσιευτήκαν το 2013 και για τις 
ανάγκες του παρόντος µπορούµε µόνο να 
αναφέρουµε ότι, ενώ η έρευνα δεν µπόρε-
σε να διαχωρίσει τα πιο κατάλληλα µέτρα 
πολιτικής γενικής εφαρµογής για την ανά-
πτυξη των συνεταιρισµών, αφού αυτά εξαρ-
τώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις συ-
γκεκριµένες συνθήκες που επικρατούν σε 
κάθε Κράτος µέλος και σε κάθε επιµέρους 
αγορά και συγκεκριµένο προϊόν, παρόλα 
αυτά διαπίστωσε µεγάλο εύρος επιτυχηµέ-
νων ενναλακτικών επιλογών µέτρων πολι-
τικής, στρατηγικών και οργανωτικής δοµής 
(Bijman and Iliopoulos, 2014).

Στην παραπάνω ανάλυση στηρίχτη-
κε κατά µεγάλο µέρος επίσης και η 
πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις 

«Οι Νέοι Ελληνικοί Συνεταιρισµοί» (Μάιος 
2019), η οποία αφού συσχετίζει τις συνθή-
κες στην Ελλάδα µε τις διεθνείς εξελίξεις, 
καταλήγει µεταξύ άλλων στο τεκµηριωµέ-
νο συµπέρασµα ότι  σχετικά µε το νοµικό 
πλαίσιο των συνεταιρισµών θα πρέπει να:

 … «υπάρχει σταθερό θεσµικό πλαίσιο. 
Ειδικότερα και  επειδή ο νόµος που ισχύει 
σήµερα, εισήγαγε πολλούς περιορισµούς 
στη λειτουργία των συνεταιρισµών,  προ-
τείνεται η επιστροφή σε ένα «νόµο-πλαί-
σιο» όπως ο 2810/2000, που θα δίνει στα 
µέλη των συνεταιρισµών τη δυνατότητα να 
επιλέγουν τα ίδια την εσωτερική τους οργά-
νωση και την επιχειρησιακή τους κατεύθυν-
ση, από το πόσα µέλη επιτρέπεται να έχουν 
και από πού θα µπορούν να προέρχονται 
τα κεφάλαιά τους, µέχρι το πόσες ψήφους 
µπορεί να έχει το κάθε µέλος και τους κα-
νόνες που ορίζουν τη σχέση του µέλους µε 
τον συνεταιρισµό (αναλογικότητα).

Εκτός όµως από το ζήτηµα του κατάλ-
ληλου νοµικού πλαισίου, ακόµη πιο 
σηµαντική είναι η στρατηγική ανάλυ-

ση και η επιλογή της κατάλληλης επιχειρη-
σιακής στρατηγικής για την ανάπτυξη των 

αγρο-διατροφικών συνεταιρισµών. 
Έτσι τόσο στις παραπάνω µελέτες αλλά 

και σε κάθε αντίστοιχη µελέτη σχετική, α-
ναλύεται επαρκώς ότι οι ενναλακτικές επι-
λογές που αφορούν την κατάλληλη δοµή 
(τα αντίστοιχα όργανα και οι αρµοδιότητες 
λήψης αποφάσεων) και τους κανόνες λει-
τουργίας/ διακυβέρνησης των συνεταιρι-
σµών, πρέπει να αποτελούν αντικείµενο 
απόφασης των ίδιων των µελών/ συνεταί-
ρων των συνεταιρισµών, ως απόρροια της 
στρατηγικής που θα επιλέξουν για την το-
ποθέτησή τους στην αγορά, έναντι των α-
νταγωνιστών και των λοιπών εταίρων (συ-
νεργάτες, πελάτες, κοινωνία, κ.ά.). 

Στο πλαίσιο των επιλογών πολιτικής 
που διαθέτει η κυβέρνηση, εκτός 
βέβαια από το νοµικό πλαίσιο, ε-

ντάσσεται και το ζήτηµα των κριτηρίων έ-
νταξης των συνεταιρισµών και των σχετι-
κών φορέων (επαγγελµατικών, διεπαγγελ-
µατικών, κλαδικών, ερευνητικών, συµβου-
λευτικών) σε όλα τα σχετικά µέτρα χρηµα-
τοδότησης και υποστήριξης (Π.Α.Α., µέτρα 
προώθησης, έρευνας κλπ). 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρη-
µατοδότηση και υποστήριξη των α-
ναγκαίων  επιχειρησιακών και ε-

πενδυτικών σχεδίων είναι απαραίτητη η ε-
φαρµογή της πολιτικής ενίσχυσης της συ-
γκέντρωσης (ή τουλάχιστον των επιµέρους 
συνεργειών).  Αυτή η επιλογή υιοθέτησης 
της πολιτικής συγκέντρωσης, αποτελεί µέ-
ρος µιας ευρύτερης πολιτικής ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας 
των Οργανώσεων Παραγωγών που άλλω-
στε προβλέπει η ΚΑΠ, στα επιµέρους µέτρα 
που αφορούν τις Οργανώσεις Παραγωγών 
και τις Οµάδες Παραγωγών. 

Πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι τα 
παραπάνω ζητήµατα του νοµικού 
πλαισίου, όπως και της παροχής 

κινήτρων για συνεργασία, δεν αποτελούν 
παρά επιµέρους τµήµατα µιας πολιτικής για 
την ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τοµέα 
και ειδικότερα των αγρο-διατροφικών συ-
νεταιρισµών, αλλά µπορεί να έχουν όµως 
καθοριστική συµβολή στα πλαίσια µιας ο-
λοκληρωµένης πολιτικής.

Το ελληνικό γενετικό υλικό 
στο εξωτερικό;

Επιλογές πολιτικής για 
αγροτικούς συνεταιρισμούς

ΤOY ΠΡΟ∆ΡΟΜΟY ΚΑΛΑΪΤΖΗ*

*Γεωπόνου *Σύµβουλου Πολιτικής

ΤOY ΡΟΙΚΟY ΘΑΝΟΠΟΥΛΟY *
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Κτηνοτροφικά
ψυχανθή στο ΓΠΑ
«∆ράσεις για τη βιώσιµη παραγωγή και 
αξιοποίηση κτηνοτροφικών ψυχανθών» είναι το 
θέµα ηµερίδας που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Αθήνα τη ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Η ηµερίδα οργανώνεται από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Επιστήµης 
Φυτικής Παραγωγής, ενώ κατά τη διάρκεια της 
(Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Κεντρικό 
κτίριο-ώρα 11:30) Θα αναπτυχθούν ζητήµατα 
που σχετίζονται µε τη χρήση των 
κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των 
κτηνοτροφικών ζώων, τη γενετική βελτίωση 
τους για περιορισµό των αντιδιατροφικών 
παραγόντων καθώς και την οικονοµικότητα της 
χρήσης τους.

Tο 7ο Masterclass
στον τοµέα της αγρο-
επιχειρηµατικότητας
Το Agri-Food Masterclass, το ετήσιο τριήµερο 
workshop αγρο-επιχειρηµατικότητας, που 
διοργανώνει για 7η συνεχή φορά η Ολλανδική 
Πρεσβεία σε συνεργασία µε το Orange Grove, θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος στις 15-17 Νοεµβρίου 

στην Πάτρα. Επιχειρηµατικές / ερευνητικές 
ιaδέες, startups και νέες καινοτόµες ΜµΕ, που 
δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατροφικό τοµέα, 
στην αγρο/βιο-τεχνολογία, στον αγρο-τουρισµό ή 
σε συναφείς τοµείς προσκαλούνται να υποβάλουν 
αίτηση συµµετοχής έως τις 20 Οκτωβρίου.

Με πολλούς 
Έλληνες 
κατασκευαστές 
η Agrilevante
Σηµαντικά µεγάλη 
αναµένεται να είναι η 
συµµετοχή των ελληνικών 
επιχειρήσεων, στη διεθνή 
έκθεση γεωργικών 
µηχανηµάτων Agrilevante, η 
οποία πραγµατοποιείται στο 
Μπάρι της Ιταλίας από τις 
10 έως τις 13 Οκτωβρίου και 
διοργανώνεται από την 
Feder Unacoma, την ιταλική 
οµοσπονδία κατασκευαστών 
γεωργικών µηχανηµάτων, σε 
συνεργασία µε τον 
Εκθεσιακό Οργανισµό του 
πόλης του Μπάρι. 
Πληροφορίες στο www.
agrilevante.eu

ΑΘΗΝΑ 

ΜΠΑΡΙ-ΙΤΑΛΙΑ ΠΑΤΡΑ 

Έρευνα και 
τεχνολογία αιχµής 
στο συνέδριο των 
οπωροκηπευτικών
Η Ελληνική Εταιρεία της 
Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών 
(ΕΕΕΟ 2019) διοργανώνει στην 
Πάτρα το «29ο Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήµης 
των Οπωροκηπευτικών, ΕΕΕΟ», 
από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2019 
το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Γεωργικής 

Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. Το 
«29ο Συνέδριο 
Ελληνικής 
Εταιρίας της 

Επιστήµης των 
Οπωροκηπευτικών»  

αποτελεί το µεγαλύτερο 
γεωπονικό συνέδριο της χώρας 
στον Αγροδιατροφικό τοµέα µε 
έµφαση στην Φυτική Παραγωγή, 
µε σηµαντική συµβολή και 
απήχηση στο γεωπονικό κόσµο. 
Χορηγοί επικοινωνίας είναι η 
Agrenda και το Agronews.gr.

ΠΑΤΡΑ



Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται θηλυκά γαϊδουράκια. 
Τηλ.6939/178869. 

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

Πωλούνται 40 αγελάδες ΣΒΙΤΣ έγκυα. Περιο-
χή 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 πο-
λύ καλές τιµές. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο 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. Περιο-
χή , 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 ηλικί-
ας 10- 14 µηνών. Περιοχή κεντρική Μακεδονία. 
Τηλ. 6971/601623.

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

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

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

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

Πωλούνται 17 µοσχάρια για πάχυνση λι-
µουζίν και σιµπερλιν. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6948/729918.

Πωλείται ταύρος λιµουζίν έτοιµος για αναπαρα-
γωγή. Τηλ. 6948/729918.

Πωλούνται 50 πρόβατα Γερµανικά όλα ηλικια-
κά νέα η ανταλλάσοντε µε µοσχάρια η αγελάδες. 
Περιοχή Φθιοτηδα. Τηλ. 6971/874368.

Πωλείται κοπάδι 280 γίδια. Περιοχή ∆ράµα. 
Τηλ. 6974/056174.

Πωλούνται 220 κατσίκια βελτιωµένα. Τιµή 90€ 
έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ.6938/081272. 

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε 
χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 3 γουρουνάκια 40 κιλά το καθέ-
να. Τιµή 4€ το κιλό. Περιοχή Αρχαία Ολυµπία 
Ν. Ηλείας. Τηλ. 69811/76855.

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 βρώµη για σπόρο. Περιοχή Κρήµνη 
Χαλκιδικής. Τηλ. 6945/204250. 

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

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

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. 
Τιµή 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.

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 άχυρο 
σε µικρή τετράγωνη µπάλα. Περιοχή Αρµυρός 
Βόλου. Τηλ.6974/431615.

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

Πωλούνται 1500 µπάλες τριφύλλι µικρές 33-
35 κιλά,2ο, 3ο και 4ο χέρι για αρνιά και για πρό-
βατα. Τιµή 4,5€ η µπάλα. Περιοχή Λιβαδιά Σερ-
ρών. Τηλ. 6985/978192.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε στρογγυλή µπά-
λα 0,10 λεπτά το κιλό. Περιοχή ∆υτική Μακεδο-
νία. Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότητας  σε 
στρογγυλή µπάλα  0,09  λεπτά το κιλό. Περιοχή 
∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλείται σόργος paper ψιλοκάλαµο υψηλής 
θρεπτικής αξίας , πλούσιο σε πρωτεΐνες και ζάχα-
ρα, µπάλες µικρές άριστης ποιότητας προς 2.5€ 
το δέµα. Για µεγάλες παραγγελίες τιµή συζητή-
σιµη. Περιοχή Μεσσηνία. Τηλ. 6945/302447.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος και σακιασµέ-
νος ποικιλίας Ζέφυρος. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6932/372280.

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

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχο χόρτο φι-
στικιάς σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλο για 
αδύναµα και εξαντληµένα γιδοπρόβατα. Περιο-
χή Καλαµάτα. Τηλ. 6944/067610.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για καλ-
λιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυ-
τών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

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

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµά-
των µαζί µε 1 στάβλο 700µ. καινούριος και 1 στά-
βλο 150 µ. συν δυο αγροικίες 40 µ. έκαστος. Περι-
οχή 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.

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

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

Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ συν 
2 παρκινγκ. Περιοχή Περιφερικός Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6937/359788. 

Πωλείται ελαιοπερίβολο 2.800 µ µε 20 ελαιό-
δεντρα και 2 πορτοκαλιές, 2 ροδιές, 2 σικύες, 1 
αχλαδιά, 1 µανταρινιά , 1 κερασιά και 1 µπανανιά. 
Περιφραγµένο µε νερό. Περιοχή Σχόλια Αταλά-
ντης 250 µ. από κεντρικό δρόµο. Ατάλαντης Σκά-
λας Φθιώτιδα. Τιµή 14.000€. Τηλ. 6982/412573.

Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. Περιοχή Θήβα. 
6942/547096. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3πλάτος 
Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από πάνελ δεκάρι 
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 θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούργιο, 
ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε 
διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει 
δυο πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατασκευα-
σµένο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβά-
νιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και 
µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιο-
χή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα 
γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κό-
ντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλ-
βάνιζε 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.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε κα-
µπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέ-
σεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. 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 εσωτερικά στοιχεία εβαπτιζόµενα (ψύξης) 
για χαµηλές θερµοκρασίες ζύµωσης, κατάλληλες 
για κρασί, ξύδι, τσίπουρο και λάδι. Email: info@
moraitiswines.gr Τηλ.2284/051706.

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

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

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπίνς (BINS) 
Περιοχή Βέροια. Τηλ. 6973/966777. 

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 αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µεταχει-
ρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται άροτρο Kverneland, τετράυνο 
14άρι. Περιοχή Νέα Μηχανιώνα , Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica 
τρίυνο 14άρι ψιλοστάβαρο.   Περιοχή Νέα Μηχα-
νιώνα. Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται τρακτέρ Steyr 8.110 µοντέλο 1993, µε 
6.000 ώρες, µαζί µε σπαρτική, ραντίστηκα, άρο-
τρο, βαρύ καλλιεργητή και ελαφρύ, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Τηλ.6943/457861.

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

Πωλείται ένας σπερόµυλος και µια χαρµανιέρα. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6971/687985.

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 Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6977/524520.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα. Τηλ. 
6940/726405.

Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστιχο 
2,20x5µ. και µε 1µ. προέκταση. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885. 

Πωλείται σπαρτική Ζήτα. Περιοχή Αττική. Τηλ. 
6974/394542.

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.  Περιοχή 
Αχαϊα. Τηλέφωνο 26930/72210
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σηµαντικά αυξηµένες καταγράφο-
νται φέτος οι καταστροφές στις καλ-
λιέργειες από την επέλαση των α-
γριόχοιρων, οι πληθυσµοί των ο-
ποίων γνωρίζουν τεράστια έκρηξη 
µε τον ΕΛΓΑ να µένει απαθής, κα-
θώς οι ζηµιές δεν περιλαµβάνονται 
στα καλυπτόµενα αίτια. Όλα τα µέ-
τρα που προσπάθησαν να πάρουν οι 
παραγωγοί, από κανονάκια που δη-
µιουργούν κρότο µέχρι και τα ηλε-
κτροφόρα σύρµατα απέτυχαν να ε-
λέγξουν τα ζώα που επευλάνουν και 
κατατρώνε ότι βρουν µπροστά τους. 
Την ίδια ώρα, αποτελούν απρόβλε-
πτο παράγοντα κινδύνου πρόκλη-
σης τροχαίων ατυχηµάτων.

Επί του παρόντος, µόνο τα... βόλια 
των κυνηγών µπορεί να τα σταµατή-
σει και αυτό κρίθηκε αναγκαίο στην 
νέα ρυθµιστική απόφαση θήρας που 
επιτρέπει την ελεύθερη - χωρίς πε-
ριορισµό - κάρπωση λόγω του κιν-
δύνου εξάπλωσης της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων που πλήττει τη 
γειτονική Βουλγαρία και βρίσκεται 
µόλις 13 χιλιοµέτρων από τα ελλη-
νοβουλγαρικά σύνορα. Έτσι, συνερ-
γεία δίωξης... αγριογούρουνων συ-
γκροτούν οι περιφέρειες προκειµέ-
νου να ελεγχθεί η εφιαλτική έκρη-

ξη του πληθυσµού τους, στην οποία 
καθοριστικό παράγοντα αποτελεί το 
γεγονός ότι τα περισσότερα ζώα εί-
ναι υβρίδια, αφού σύµφωνα µε µε-
λέτες προέρχονται από διασταυρώ-
σεις µε γουρούνια. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα µε την 
πληθυσµιακή έκρηξη των αγριογού-
ρουνων καταγράφεται στη Βόρεια 
Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, µε 
τις εν λόγω περιφέρειες να ζητούν 
επανειληµµένα την λήψη µέτρων. 
Ωστόσο, πλέον... σουλατσάρουν και 

σε αστικές περιοχές ανά τη χώρα, ό-
πως πρόσφατα στο ∆ιόνυσο Αττικής. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως οι ζηµιές 
από επιδροµές αγριογούρουνων δεν 
αποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ, µε 
πολλούς συνεταιρισµούς και Ενώ-
σεις αγροτών να έχουν ζητήσει µέ-
χρι σήµερα την εύρεση λύσης, είτε 
µε αποζηµίωση από άλλες οδούς ό-
πως οι ενισχύσεις ήσσονος σηµα-
σίας (de minimis), είτε µε αλλαγή 
του κανονισµού του ΕΛΓΑ ούτως ώ-
στε να συµπεριλαµβάνονται εκεί.

Κάρπωση
Μόνο τα... βόλια των κυνηγών 

µπορεί να τα σταµατήσει µε 
τη νέα απόφαση θήρας για 
κάρπωση χωρίς περιορισµό

Την πρωτοβουλία Fireathon
υποστηρίζει η Bayer Ελλάς 
Μετά την καταστροφική πυρκαγιά 
στο Μάτι, η Bayer Ελλάς εκτός 
από την άµεση υποστήριξη των 
πληγέντων µε προϊόντα της 
εταιρείας, δεσµεύτηκε να 
υποστηρίξει την πρωτοβουλία 
κοινωνικής καινοτοµίας των ΜΚΟ 
SciCo και SciFY, οι οποίες 
διοργάνωσαν τον µαραθώνιο 
Fireathon σκοπός του οποίου ήταν 
η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων 
πυρασφάλειας, ανίχνευσης, 
καταγραφής και πυρόσβεσης.

Κρητικά κρασιά τιµά το
Μουσείο Οίνου Μπορντό
Εξαιρετικά σηµαντική στιγµή για την 
Οινική Κρήτη είναι η Πέµπτη 17 
Οκτωβρίου, δεδοµένου ότι θα είναι 
τιµώµενη οινοπαραγωγική περιοχή 
στο La Cite du Vin, στο Μπορντό 
της Γαλλίας. Έτσι, στις 17 
Οκτωβρίου διοργανώνονται από 
το Μουσείο Οίνου δύο σεµινάρια-
γευσιγνωσίες όπου η Κρήτη µε το 
Βιδιανό, το Λιάτικο, το Κοτσιφάλι, 
το Μαντηλάρι και το Ρωµέικο, θα 
είναι στο επίκεντρο της γευστικής 
δοκιµής στη διοργάνωση. 

Η ΕΕ στην Πράξη της
Γενεύης για ΠΟΠ-ΠΓΕ
Εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου η 
προσχώρηση της ΕΕ στη 
λεγόµενη «Πράξη της Γενεύης» 
της Συµφωνίας της Λισαβόνας, 
η οποία αφορά τις ονοµασίες 
προέλευσης και τις γεωγραφικές 
ενδείξεις των αγροτικών 
προϊόντων. Κάθε συµβαλλόµενος 
υποχρεούται να προστατεύει στο 
έδαφός του την προέλευση και τις 
γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων, 
που προέρχονται από άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη. 

Επίτιµος ΓΠΑ ο Κύπριος
υπουργός Γεωργίας Καδής 
Σε επίτιµο διδάκτορα Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 
αναγόρευσαν στις 4 Οκτωβρίου 
τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Κώστα 
Καδή, ο πρύτανης Σπυρίδων 
Κίντζιος και η πρόεδρος του 
τµήµατος φυτικής παραγωγής 
Μαρία Παπαφωτίου. Ως 
ακαδηµαϊκός µελετητής έχει µεγάλη 
εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης 
εντός και εκτός Πανεπιστηµίου. 

Οι ζηµιές από επιδροµές αγριογούρουνων δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ, µε τους αγρότες να ζητούν 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας είτε αλλαγή του κανονισµού του Οργανισµού ούτως ώστε να συµπεριληφθούν.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Επέλαση αγριόχοιρων 
ακόμα και σε πόλεις
Τίποτα δεν σταματά τα αγριογούρουνα που εξαπλώνονται συνεχώς, 
κατατρώνε σπαρτά και αποτελούν παράγοντα κινδύνου τροχαίων

Πωλείται   χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµενο 
1000L αχρησιµοποίητο 5500 ευρώ. Περιοχή ∆υ-
τική Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται   σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµο-
ποίητος 600 ευρώ. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται ολόκληρος εξοπλισµός αποστακτήρας 
άµβυκας τσίπουρου µε όλα τα παρελκόµενα .Τηλ. 
6946/307365.

Πωλούνται τρακτέρ Valmet 805 και Valmet 802, 
1 σφυρόµυλος, 2 πλατφόρµες και 1 βυτίο ληµµά-
των 10 τόνων. Τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται 1 άροτρο περιστρεφόµενο, 1 ρίπερ, 
1 αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέσεων ,1 ενσιροδι-
ανοµέας 10 τόνων και 1 χαρµανίερα 2 τόνων. Τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6944/614947.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβά-
των 45 µέτρα. Τιµή 7.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων µε 12 αρ-
µεκτικές. Τιµή 12.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 σε καλή κατά-
σταση. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6947/723035.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 500€. Πε-
ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκαστος. Πε-
ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται 4.000µ. σταγονίδια Ισραηλίτικα 
75αρια. Τιµή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται καρότσα 4,5µ. 900αρες ρόδες. Τιµή 
600€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλοστάβαρο. Τι-
µή 300€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρακτέρ. Τι-
µή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
400€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορµπά, και-
νούριους δίσκους και κουζινέτα, επισκευασµένη, 
βαµµένη. Τιµή 1.700€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

Πωλείται ένας κουβάς για τρακτέρ τύπος Trac- 
lift 220 για τρακτέρ από 80 έως 100 ίππους. Πε-
ριοχή Θήβα. Τηλ. 6972/781946.

Πωλείται πλατφόρµα 15 τόνων. Περιοχή Χαλκιδι-
κή, Μαραθούσα. Τηλ.6942/993078.

Πωλείται 100άρι Fiat DT super µε διπλό δια-
φορικό. Περιοχή Χαλκιδική, Μαραθούσα. Τηλ. 
6942/993078.

Πωλείται αλέτρι τρίυνο, 14αρι , Ωµέγα. Περιοχή 
Χαλκιδική, Μαραθούσα. Τηλ. 6942/993078.

Πωλείται αρµεκτήριο προβάτων 32 θέσεων, αρ-
µέγει 16 µε αυτόµατο πλύσιµο και ηλεκτρονικούς 
παλµοδότες. Τιµή 8.000€. Περιοχή Θεσπρωτία. 
Τηλ. 6993/919022.

Πωλείται παγολεκάνη 450 λίτρα φρέον 134 
Α. Τιµή 1.300€. Περιοχή Αταλάντης. Τηλ. 
6998/444326.

Πωλείται άροτρο kverneland αναστρεφόµε-
νο 4υνο. Περιοχή Κρήµνη Χαλκιδικής. Τηλ. 
6945/204250. 

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή 
Γύθειο Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 
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Όλοι μέσα στο 
Σαγκάη εξπρές
Τελικός στο «χιλιάρι» ATP στην Κίνα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Χωρίς τίποτα να έχει να ζηλέψει α-
πό τη λάµψη και τον ανταγωνισµό 
των καθιερωµένων γκραν σλαµ, 
το «χιλιάρι» ATP στη Σαγκάη κλεί-
νει τα κεντρικά κορτ µε τον µεγά-
λο τελικό της 13ης Οκτωβρίου. Οι 
αγώνες των ηµιτελικών θα διεξα-
χθούν αυτό το Σάββατο και µέχρι 
τη στιγµή που γράφονταν αυτές 
οι γραµµές οι Τζόκοβιτς, Τσιτσι-
πάς, Φέντερερ και Μεντβέντεφ δι-
εκδικούσαν µία θέση για τους «4» 
της διοργάνωσης. 

Παράλληλα, αυτό το σαββατο-
κύριακο συνεχίζονται τα µατς των 
προκριµατικών του Euro 2020, ό-

που αρχίζει και ξεκαθαρίζει η κα-
τάσταση στους περισσότερους ο-
µίλους. Η Ισπανία κλειδώνει την 
πρόκριση στα τελικά µε νίκη απέ-
ναντι στη Νορβηγία την Κυριακή, 
ενώ, το ίδιο ισχύει και για την Ιτα-
λία που υποδέχεται τη χώρα µας, 
που σίγουρα δεν µοιάζει ικανή µε 
τη µέχρι στιγµής πορεία της να πά-
ρει έστω και έναν πόντο. 

Παράλληλα, η πρωταθλήτρια κό-
σµου Γαλλία φαίνεται να αγκαλιά-
ζει την πρόκριση εφόσον νικήσει 
την Τουρκία την ερχόµενη ∆ευτέ-
ρα. Τέλος η Κροατία µπορεί επί-
σης να προκριθεί µε νίκες επί της 
Ουγγαρίας και της Ουαλίας αν κι 
αυτό θα εξαρτηθεί και από έναν 
συνδυασµό αποτελεσµάτων.

Ο 17ος γύρος, σε σύνολο 21 αγώνων, του παγκοσµίου 
πρωταθλήµατος της Formula 1, διεξάγεται την 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου στην πίστα της Σουζούκα στην 
Ιαπωνία. Νικητής πέρυσι στο ιαπωνικό γκραν πρι είχε 
αναδειχθεί ο Λούις Χάµιλτον, ο οποίος επέστρεψε 
στις νίκες στον περασµένο αγώνα και έχει σηµαντική 
διαφορά από τον δεύτερο Μπότας στη βαθµολογία.

Στη Σουζούκα η F1 
για τον 17ο γύρο  

Τένις (ATP Masters 1000, Κίνα)

Αγώνες 11.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Γεωργία - Ιρλανδία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

∆ανία – Ελβετία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Νορβηγία – Ισπανία 21.45 COSMOTE SPORT 3HD

Ιταλία – Ελλάδα 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD 

Τένις (ATP Masters 1000, Κίνα)

Αγώνες 11.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Κύπρος – Ρωσία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Λευκορωσία – Ολλανδία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Εσθονία – Γερµανία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Ουαλία – Κροατία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (ATP Masters 1000, Κίνα)

Αγώνες 11.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Γεωργία - Ιρλανδία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

∆ανία – Ελβετία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Νορβηγία – Ισπανία 21.45 COSMOTE SPORT 3HD

Ιταλία – Ελλάδα 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD 

Τένις (ATP Masters 1000, Κίνα)

Αγώνες 11.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Κύπρος – Ρωσία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Λευκορωσία – Ολλανδία 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Εσθονία – Γερµανία 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Ουαλία – Κροατία 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 

Κυριακή 13 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι δασµοί ΗΠΑ 
στο τραπέζι των 
υπουργών Γεωργίας 
στις Βρυξέλλες

Βάζει κάτω   
εκτροφές γάλακτος 
της Γερμανίας, 
μονάδα στο Χιλιομόδι

Καινοτοµίες 
και εξελίξεις στα 
οπωροκηπευτικά 
στο συνέδριο ΕΕΕΟ

Με Κεµζούρα στον πάγκο
Οι Παναγιώτης και Γιώργος 
Αγγελόπουλος έχουν ενηµερώσει 
τον Κεστούτις Κεµζούρα πως 
θα είναι ο προσωρινός πρώτος 
προπονητής του Ολυµπιακού για τα 
επόµενα εντός έδρας παιχνίδια της 
οµάδας. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
Κεµζούρα θα κάτσει στον πάγκο και 
κόντρα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 
(18/10). Υπενθυµίζεται ότι ο Μπλατ 
αποχώρησε την περασµένη 
εβδοµάδα από τον Ολυµπιακό. 

Τελικός για Πετρούνια
O Λευτέρης Πετρούνιας πέρασε 
στον τελικό των κρίκων του 
παγκοσµίου πρωταθλήµατος 
ενόργανης γυµναστικής στη 
Στουτγάρδη. Ο τελικός θα γίνει το 
Σάββατο στις 19:40 ώρα Ελλάδας, 
όπου ο 28χρονος πρωταθλητής 
έχει στόχο την κατάκτηση ενός 
οποιουδήποτε µεταλλίου και την 
πρόκριση στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες στο Τόκιο το 2020. 

Χτίζει καλό σερί η ΑΕΛ
Στην 7η θέση της βαθµολογίας στο 
ελληνικό πρωτάθληµα φιγουράρει 
η ΑΕΛ, µετά από µία σειρά 
θετικών αποτελεσµάτων. Η οµάδα 
του θεσσαλικού κάµπου θα έχει 
την ευκαιρία να γεµίσει κι άλλο το 
«σακούλι» της στις 19 Οκτωβρίου 
απέναντι στον Παναιτωλικό, µε 
την οµάδα του Αγρινίου να έχει 
µαζέψει φέτος µόλις έναν πόντο. 
Εν τω µεταξύ, η ΑΕΛ φαίνεται να 
βρίσκεται κοντά στην ανανέωση 
του συµβολαίου του Μπέρτου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Άγαλμα 
ο Ίμπρα
Ένα άγαλµα του Ζλάταν 
Ιµπραΐµοβιτς τοποθετήθηκε στο 
Μάλµε της Σουηδίας. Με ύψος 
3 µέτρα και βάρος µισό τόνο, το 
άγαλµα που δείχνει τον Ζλάταν 
να πανηγυρίζει µε τα χέρια 
σηκωµένα χρειάστηκε τέσσερα 
χρόνια για να ολοκληρωθεί.
«Τώρα που υπάρχουν δύο 
«Ίµπρα» ο κόσµος είναι 
καλύτερος και... πιο επικίνδυνος!», 
ανέφερε χαµογελαστός ο 
38χρονος σταρ των Λος 
Άντζελες Γκάλαξι στα 
αποκαλυπτήρια του αγάλµατος.
«Αυτό το άγαλµα θα είναι ένα 
σύµβολο για όσους δεν νιώθουν 
καλοδεχούµενοι, για όσους 
νιώθουν ότι δεν χωράνε όπως 
όλοι οι υπόλοιποι. Και είµαι 
η ζωντανή απόδειξη ότι αφού 
µπόρεσα να το κάνω εγώ, 
µπορούν όλοι καθώς δεν είµαι 
πιο ιδιαίτερος από άλλους, ακόµα 
και αν είµαι ο καλύτερος σε αυτό 
που κάνω», λέει ο Ιµπραΐµοβιτς

  

Καριέρα για τον 
Τσεχ επί πάγου
Εδώ και λίγους µήνες, ο Πετρ 
Τσεχ είπε αντίο στα 
ποδοσφαιρικά γήπεδα, φαίνεται 
όµως ότι δεν είναι έτοιµος να 
σταµατήσει εντελώς τη δράση 
του, αφού υπέγραψε συµβόλαιο 
συνεργασίας ενός χρόνου µε  
την Γκίλφορντ Φίνιξ, οµάδα που 
αγωνίζεται στη δεύτερη 
κατηγορία του εθνικού 
πρωταθλήµατος χόκεϊ στην 
Αγγλία. Ο Τσεχ, θα είναι ο τρίτος 
κατά σειρά γκολκίπερ της 
οµάδας και θα προπονείται 
όταν θα του το επιτρέπει 
το πρόγραµµά του.

   Ατονεί όλο και περισσό-
τερο το δόγµα στην Ευρώπη όλοι 
για όλους και όλοι για έναν, αφού 

πλέον ο Τραµπ κατάφερε µε τους δασµούς 
του ελέω... αεροµαχιών µε την ΕΕ να επιφέ-
ρει πλήγµα σε καίρια προϊόντα της.   

  Επι του παρόντος η Κοµισιόν παρακολου-
θεί κι όπως λέει και ο Ευρωβουλευτής της Ν∆, 
Κεφαλογιάννης «παραµένει σταθερά προση-
λωµένη στην επικράτηση του διαλόγου, ιδίως 
µεταξύ σηµαντικών εταίρων όπως είναι οι Η-
ΠΑ και τονίζει ότι γνωρίζει πολύ καλά τις ευ-
αισθησίες για τα προβλεπόµενα αρνητικά µέ-
τρα και τον ενδεχόµενο αντίκτυπο τους στον 
ελληνικό αγροτικό τοµέα».    Κατά τον 
ίδιο, η προσλαµβάνουσα είναι ότι θα πρέ-
πει να ξεκινήσουν άµεσα διαπραγµατεύσεις 
µε τις ΗΠΑ, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο αφού «είναι εντελώς άδι-
κο και δυσανάλογο να πληρώσει η αγρο-
τική οικονοµία έναν εµπορικό πόλεµο, α-
πόρροια της πολυετούς διένεξης για τις ε-
πιδοτήσεις αεροσκαφών, που δεν έχει κα-
µία σχέση µε την ελληνική ύπαιθρο». Τα δι-
κά µας, δικά µας....    Περιοδεύων σε 
Ελασσόνα και Τύρναβο την ερχόµενη ∆ευτέ-
ρα και Τρίτη ο πρώην υπουργός της πλατείας 
και νυν Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Θα ‘χει µαζί του και την πρώην οµά-

δα του στη Βάθη (Κόκκαλη-Τελιγιορίδου) υπό 
τη συνοδεία της Λαρισαίας βουλευτή, Βαγενά. 
Φυσικά, οι δασµοί Τραµπ θα αξιοποιηθούν για 
να ανάψουν λίγο οι διαθέσεις...    Κά-
ποια µεγάλα εκκοκκιστήρια στη Βόρεια Ελ-
λάδα, αλλά και µεσίτες οι οποίοι δουλεύ-
ουν γι’ αυτά, όπως µας µεταφέρουν παρα-
γωγοί, έχουν αρχίσει και κρατάνε σηµειώ-
σεις για τα βαµβάκια που παραλαµβάνουν 
φέτος. Από την αρχή της συγκοµιστικής πε-
ριόδου, λένε, καταγράφουν τα ποσοστά υ-
γρασίας και αναλόγως στέλνουν το φορτίο 
προς τη µία ή την άλλη αποθήκη. Επίσηµη 
ενηµέρωση, τουλάχιστον µέχρι τώρα, δεν έ-
χουν λάβει για την εφαρµοζόµενη τακτική, 
την οποία χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη, ει-
ρήσθω εν παρόδω, αν και κάποιοι υποψιά-
ζονται πως ίσως στην εκκαθάριση να υπάρ-
ξουν δύο τιµές.    Μια υψηλότερη για 
τα στεγνά βαµβάκια και µια χαµηλότερη για 
όσα έχουν υγρασία και άρα «γράφουν» πε-
ρισσότερα κιλά. Αν πράγµατι ισχύσει τελι-
κά κάτι τέτοιο, λένε θα είναι ένα βήµα προς 
τη σωστή κατεύθυνση, δεδοµένου ότι θα α-
ποκαταστήσει το αίσθηµα δικαιοσύνης σε 
όσους κοιτάζουν να είναι σωστοί επαγγελ-
µατίες και να πασχίζουν να δώσουν ποιοτι-
κό προϊόν. Αρκεί βέβαια και η τιµή που θα 
πάρουν να είναι δίκαιη... O ΓΥΛΟΣ

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα τελικά του Euro 2020 σελ. 54 • Στη Σουζούκα ο 17ος γύρος του πρωταθλήµατος Formula 1 σελ. 54

Όλα αυτόματα
Η έλλειψη ειδικευµένου εργατικού 
δυναµικού ήταν ο βασικός λόγος που 
έκανε τους κτηνοτρόφους να επενδύσουν 
σε ροµποτικά συστήµατα αρµέγµατος και 
αυτό θα µπορούσε να αποτελεί και την 
αιτία για την οποία το αυτοµατοποιηµένο 
τάισµα γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλές. 
Στο Profi Οκτωβρίου που κυκλοφορεί.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τρώνε µε τον λύκο,
κλαίνε µε τον βοσκό

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

ΡΟ∆Ι THS JANICE COOK
Καρπός της αφθονίας, της γονιµότητας, της καλοτυχίας και του πλούτου, το ρόδι συνοδεύει συµβολικά την ανθρώπινη παρουσία στη γη 
από την προϊστορία της µέχρι τις ηµέρες µας. «Γευτείτε τα γλυκά πετράδια του ροδιού» αναφέρει η ζωγράφος στην περιγραφή του πίνακα.
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Σ
τα σκληρά σιτάρια όλοι οι ευρωπαϊκοί 
δείκτες καταγράφουν νέα υψηλά για 
τη φετινή σεζόν λόγω  προβληµάτων 
συγκοµιδής και παραγωγής σε Κανα-

δά και Β. Αµερική. Νέα αύξηση κατά 5 ευρώ ση-
µειώθηκε στη λίστα της Φότζια, ενώ στην ελλη-
νική αγορά, η  τάση παραµένει ανοδική, µς τα 
καλά σιτάρια να πληρώνονται 22 λεπτά το κιλό.   

  Χρηµατιστηριακά στο βαµβάκι επιβεβαι-
ώνεται ξανά η στήριξη των 60 σεντς και η προ-
σπάθεια της αγοράς να δοκιµάσει τα πρόσφα-
τα υψηλά της. Στην ελληνική αγορά υπήρξε 
παύση συγκοµιδής λόγω των βροχοπτώσεων. 
Νέες πωλήσεις δεν έγιναν, καθώς οι εκκοκκι-
στές έχουν να καλύψουν τις µέχρι τώρα πωλή-
σεις περί τους 100.000 τόνους.

Πήρε πάνω 10 ευρώ 
σε 10 μέρες το σκληρό
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Η διαρκής άνοδος των τιµών 
στην παγκόσµια αγορά έχει 
περιορίσει σηµαντικά τις 
προσφορές σκληρού σίτου στη 
χώρα µας, καθώς οι πωλητές 
θέλουν να δουν πρώτα που θα 
ισορροπήσει η αγορά και µετά 
να προβούν σε νέες κινήσεις. 
Στις εξαγωγές για την ώρα 
φορτώνονται παλαιότερα 
συµβόλαια σε χαµηλότερες 
τιµές. Στην τοπική αγορά οι 
τιµές για τις καλές ποιότητες 
κυµαίνονται στα 22 λεπτά το 
κιλό στον παραγωγό. 
Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε για 
άλλη µια εβδοµάδα αύξηση της 
τάξης των 5 ευρώ στη λίστα της 
Φότζια. Για τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, 
υαλώδη 80% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού είναι στα 267-272 
ευρώ ο τόνος και για τη 
δεύτερη ποιότητα µε υαλώδη 
70% στα 262-267 ευρώ ο 
τόνος. Παράλληλα οι Ιταλοί 
αυξάνουν τις αγορές τους από 
τη Γαλλία µε τις τιµές γαλλικής 
σοδειάς να εκτοξεύονται προς 
τα 260 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆υσκολίες δείχνουν να ανακύπτουν 
στην τελική εκκαθάριση των παρα-
γωγών ηλίανθου και ελαιοκράµβης, 
ως αποτέλεσµα της εµπλοκής που 
φαίνεται να υπάρχει στην εγχώρια 
αγορά του βιοντίζελ.

Πληροφορίες θέλουν να έχει δη-
µιουργηθεί τον τελευταίο καιρό µε-
γάλη αναστάτωση, κυρίως λόγω των 
ανεξέλεγκτων εισαγωγών βιοντίζελ 
το οποίο δεν περιείχε τα προβλεπό-
µενα φυτικής προέλευσης υποκα-
τάστατα, έφθασε µε χαµηλότερη τι-
µή στην κατανάλωση και έχει επιφέ-
ρει στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.

Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες θέ-
λουν τις παραδοσιακές δυνάµεις του 
χώρου και δη τα µεγάλα διυλιστήρια 
να προβαίνουν σε σηµαντική µείω-
ση της τιµής αγοράς του φυτικού βιο-
ντίζελ από τις αντίστοιχες µονάδες.

Πιο συγκεκριµένα, η µείωση της τι-
µής υπολογίζεται σε 15%, καθώς α-

πό 1.250 ευρώ ο τόνος που αγόρα-
ζαν σταθερά σχεδόν τα τελευταία χρό-
νια, γίνεται λόγος για µείωση της τι-
µής στα 1.100 ευρώ ο τόνος.

Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, αυτό 
αλλάζει αµέσως και το λογαριασµό 
που κάνουν οι καλλιεργητές ηλίαν-
θου και ελαιοκράµβης µε τα λεγόµε-
να βιοντιζελάδικα. Αυτό µπορεί να πε-
ράσει στην τιµή που πουλάει ο παρα-
γωγός και το ζήτηµα είναι αν η όποια 
αλλαγή περάσει θα επηρεάσει και µε 
ποιον τρόπο και τα υπάρχοντα συµ-
βόλαια, εκτός από αυτά που θα συ-
νάψουν µελλοντικά οι παραγωγοί. 

Σηµειωτέον ότι τα συµβόλαια των 
τελευταίων ετών, φυσικά και του 
2019, αναγράφουν τιµή 400 ευρώ ο 
τόνος για την ελαιοκράµβη και 350 
ευρώ ο τόνος για τον ηλίανθο. Κά-
πως έτσι έχει τρέξει µέχρι τώρα η συ-
νεργασία µε όλες σχεδόν τις µονά-
δες παραγωγής βιοντίζελ, οι περισ-
σότερες εκ των οποίων έχουν ολο-
κληρώσει την εκκαθάριση για την ε-
λαιοκράµβη και τείνουν να κλείσουν 

τα τεφτέρια τους και για τον ηλίανθο.
Η εµπλοκή στην ευρύτερη αγορά 

του βιοντίζελ όµως, έρχεται να δυ-
σκολέψει τις τελευταίες εκκαθαρί-
σεις των παραγωγών ηλίανθου και 
να δηµιουργήσει ακόµα µεγαλύτερο 
πρόβληµα στα νέα συµβόλαια. Αρκεί 
να αναφερθεί ότι η σπορά της ελαιο-
κράµβης ξεκινάει αυτές τις µέρες και 
η αναστάτωση έρχεται να δυσκολέ-
ψει τον σχεδιασµό των παραγωγών. 
Η έναρξη της καλλιέργειας της ελαι-
οκράµβης πρέπει να µην καθυστερή-
σει, καθώς οι δυσµενείς καιρικές συν-
θήκες του χειµώνα, µπορούν να µει-
ώσουν κατά πολύ την απόδοση της 
καλλιέργειας, αν την «πετύχουν» σε 
ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης. 

Πρόβληµα στην εκκαθάριση των παραγωγών ελαιούχων 
Με µειωµένη τιµή στα 1.100 ευρώ ο τόνος αγοράζουν το φυτικό βιοντίζελ τα µεγάλα διυλιστήρια
Φόβοι η πίεση από τις µονάδες βιοντίζελ να περάσει στους παραγωγούς ηλίανθου και ελαιοκράµβης

Παύση των παραλαβών βάµβακος λόγω βροχοπτώσεων
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ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ

Η αγορά εξακολουθεί να κινείται 
σε ασφαλή επίπεδα, άνω των 60 
σεντς ανά λίµπρα, και δειλά προσπαθεί 
να σπάσει τα σηµεία αντίστασης.

Η διαρκής άνοδος των τιµών στην 
παγκόσµια αγορά έχει περιορίσει τις 
προσφορές, καθώς οι πωλητές 
περιµένουν να ισορροπήσει η αγορά. 

Σταθεροποίηση διαφαίνεται στη τιµή 
του καλαµποκιού στην Ευρώπη 
που έχει απολέσει τον τελευταίο 
µήνα 4 ευρώ ανά τόνο. 

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

Νέα υποχώρηση για το ισπανικό 
ελαιόλαδο έπειτα και από την 
ανακοίνωση των αµερικανικών 
δασµών, µε την αγορά να πιέζεται.
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Η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε ασφαλή επίπεδα, 
άνω των 60 σεντς ανά λίµπρα, και δειλά προσπαθεί 
να σπάσει τα σηµεία αντίστασης. ∆εν είναι όµως 
καθόλου εύκολο να σηµειωθεί ένα σηµαντικό ράλι στο 
χρηµατιστήριο, καθώς οι παραγωγές παγκοσµίως είναι 
υπέρ-επαρκείς, ενώ όσον αφορά τον εµπορικό 
πόλεµο, πέραν των συνεχιζόµενων συναντήσεων / 
διαπραγµατεύσεων, δεν υπάρχουν ουσιαστικές 
θετικές εξελίξεις. Γι’ αυτό και οι συνεδριάσεις είναι 
χαµηλού τζίρου και αβέβαιης τάσης. Ως αποτέλεσµα, 
οι αναλυτές για την ώρα προτείνουν ρευστοποίηση 
θέσεων, µόλις η αγορά δώσει την κατάλληλη ευκαιρία.

ΝEA ΥOΡKH
Η συγκοµιδή και παραλαβές σύσπορου σταµάτησαν για λίγο, 
λόγω των βροχοπτώσεων και αναµένονται να συνεχιστούν 
στις προσεχείς ηµέρες. Πανελλαδικά υπολογίζεται ότι έχει 
µαζευτεί περίπου το 40% των συνολικών εκτάσεων και η 
σοδειά δείχνει υποσχόµενη από πλευράς ποσοτήτων όσο 
και από πλευράς ποιοτήτων. Φυσικά κατόπιν των βροχών το 
χρώµα της ίνας, αλλά και οι αποδόσεις θα επιβαρυνθούν. 
Νέες πωλήσεις δεν ακούγονται, καθώς οι εκκοκκιστές 
θέλουν να δουν ακριβώς τι θα έχουν παράξει, να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους και µετά να καταλήξουν στο τι θα 
προσφέρουν. Οι χρηµατιστηριακές τιµές γίνονται ξανά 
δελεαστικές για φιξαρίσµατα παλαιότερων συµβολαίων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
Τα συµβόλαια των τελευταίων 

ετών γράφουν 400 ευρώ ο 

τόνος για την ελαιοκράµβη και 

350 ευρώ για τον ηλίανθο

Στα 40 λεπτά το κιλό πωλείται 
συµβολαιακά η ελαιοκράµβη. 

ΣΕ ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ 
ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

Συνεδρίαση 09/10/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 62,09 +0,77

Μάρτιος '20 61,98 +0,32

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
08/10

∆ευτέρα
07/10

Πέµπτη
03/10

Τετάρτη
09/10

Παρασκευή
04/10

62.2

62

61.8

61.6

61.4

61.2
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Οι έµποροι διαµορφώνουν ένα κλίµα πίεσης που δεν ανταποκρίνεται στην τωρινή κατάσταση της αγοράς, επικαλούµενοι τη µεγάλη παραγωγή 
της Τυνησίας και της Ιταλίας. Ωστόσο αυτή τη στιγµή τα δεδοµένα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό φρέσκο ελαιόλαδο στην αγορά και ότι η χρονιά 
είναι όψιµη, µε τους παραγωγούς να αρνούνται να δεχτούν να πληρωθούν µε τιµή κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό.

Η παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο από πέ-
ρυσι, σηµειώνοντας άνοδο 4% στην ποσότητα που θα παρα-
χθεί το 2019-2020, φθάνοντας τους 4,1 εκατ. τόνους, σύµ-
φωνα µε τα αποτελέσµατα της έκθεσης για τις αγροτικές α-
γορές της ΕΕ, που δηµοσιεύθηκε στις 3 Οκτωβρίου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πιστεύει η Κοµισιόν πως θα οδη-
γήσει σε µεγαλύτερη κατανάλωση και επεξεργασία, συγκε-
ντρώνει επιπλέον σύννεφα όµως πάνω από την πολύπαθη 
–τα τελευταία χρόνια- καλλιέργεια στη χώρα µας, καθώς οι 
µεγάλες ποσότητες ελληνικού ροδάκινου δεν πληρώνονται, 

µε παραγωγούς και θεσµικά πρόσωπα να προτείνουν αναδι-
άρθρωση καλλιεργειών σαν αντιµετώπιση της µεγάλης προ-
σφοράς που ρίχνει τις τιµές και αφήνει σε πολλές περιπτώ-
σεις το προϊόν ακόµη και αδιάθετο. Αυτό, µέσα στην επιβο-
λή δασµών στο µεταποιηµένο ροδάκινο που ρίχνει τις εξα-
γωγές της ελληνικής βιοµηχανίας στις ΗΠΑ.

Καλά είναι τα µηνύµατα για την πορεία στην τιµή του κα-
λαµποκιού, καθώς στην έκθεση αναφέρεται -επιβεβαιώνο-
ντας δηµοσιεύµατα της Agrenda- πως η καλλιέργεια στην ΕΕ 
επηρεάστηκε πραγµατικά από την ξηρασία και η παραγωγή 
αναµένεται να µειωθεί κατά 4% φτάνοντας τους 66,5 εκατ. 
τόνους. Γενικά όµως στα δηµητριακά, παρά το εξαιρετικά ζε-
στό και ξηρό καλοκαίρι, η παραγωγή φαίνεται πως θα φτάσει 
τους 312 εκατ. τόνους για τη σεζόν 2019-2020, ανακάµπτο-
ντας από τις περσινές χαµηλές αποδόσεις και σηµειώνοντας 
άνοδο 8% από το 2018-2019.  ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΖΗΤΗΣΗ και µια όψιµη χρονιά αφή-
νουν το περιθώριο στους παραγω-
γούς ακόµα και να περιµένουν λί-
γο, προκειµένου να πετύχουν µια 
τιµή πιο κοντά σε αυτό που επιθυ-
µούν οι ίδιοι. Ας ξεκαθαρίσουµε, ω-
στόσο, ότι η κατάσταση αυτή αφο-
ρά τα πρώτα ελαιόλαδα της χρονιάς 
και συγκεκριµένα τα αγουρέλαια. 

Μια ικανοποιητική τιµή λοιπόν είναι 
αυτή που µπροστά έχει τον αριθµό 4, 
σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Μέλ-
λο, πρόεδρο του ΑΣ Θερµασία ∆ή-
µητρα στο Κρανίδι. Οι συνεταιριστές 
στην περιοχή αυτή περιµένουν µια 
ποσότητα κοντά στους 200 τόνους, 
µε την ευρύτερη περιοχή να παρά-
γει περί τους 1.200 τόνους. 

ΑΝΑΚΑΜΨΗ αναµένεται στην παρα-
γωγή ελαιολάδου το 2019-2020 στην 
Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογα-
λία, ενώ υπολογίζεται µικρότερη συ-
γκοµιδή στην Ισπανία, σύµφωνα µε 
την έκθεση για τις αγροτικές αγορές 
της ΕΕ, που δηµοσιεύθηκε στις 3 Ο-
κτωβρίου 2019 από την Κοµισιόν. 

Στην έκθεση, η συνολική παραγωγή 
ελαιολάδου της ΕΕ υπολογίζεται να 
φτάσει περί τους 2,1 εκατ. τόνους. 
Χάρη και στα διαθέσιµα αποθέµατα 
της ΕΕ, οι εξαγωγές ελαιολάδου α-
ναµένεται να κινηθούν σε υψηλά 
επίπεδα, σηµειώνοντας αύξηση 7% 
από τον µέσο όρο της πενταετίας.

ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΕΚΘΕΣΗ αναφέρεται µεί-
ωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ 
την επερχόµενη εµπορική περίο-
δο. Μάλιστα εξηγεί πως τα έως τώ-
ρα υψηλά επίπεδα αγορών ελαιο-
λάδου από την άλλη άκρη του Ατ-
λαντικού, οφείλονται σε προσπά-

θειες δηµιουργίας αποθέµατος α-
πό τους Αµερικανούς διανοµείς, ε-
νόψει των δασµών που θα επιβλη-
θούν εκτός απροόπτου στις 18 Ο-
κτωβρίου στο ισπανικό ελαιόλαδο. 
Γενικά πάντως η Ευρώπη αναµένει 
µια αύξηση στις εξαγωγές κατά 7%. 

«ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ έχουµε έτοιµο έ-
να βυτίο, το οποίο διαπραγµατευό-
µαστε µε τέσσερεις εµπόρους» ανα-
φέρει στην Agrenda ο πρόεδρος του 
συνεταιρισµού, εξηγώντας πως τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του, τους 
δίνουν επιπλέον «αυτοπεποίθηση» 
για να επιδιώξουν τον στόχο τους.  
«Το που θα καταλήξουµε, είναι υπό 

διαπραγµάτευση. Το µόνο σίγουρο 
είναι ότι η ζήτηση είναι µεγαλύτε-
ρη από την προσφορά τώρα», εξη-
γεί. Όπως έγινε γνωστό, πάντως, ή-
δη ο συνεταιρισµός Αγίων Αποστό-
λων προχώρησε σε πράξη µε τιµή 
παραγωγού στα 3,80 ευρώ, µε τις 
γνώµες να διχάζονται για το αν πρό-
κειται για βεβιασµένη πράξη ή όχι.  

Η ΙΤΑΛΙΑ αναµένει µια αύξηση της 
παραγωγής, που υπολογίζεται να 
προσεγγίσει τους 350.000 τόνους 
σύµφωνα µε την έκθεση. Ίδιος ό-
γκος αναµένεται και από την Τυ-
νησία, ενώ για την Ελλάδα η παρα-
γωγή εκτιµάτια περί τους 300.000 
τόνους, σηµειώνοντας αύξηση της 

τάξης του 60% από την περσινή προ-
βληµατική χρονιά. Στο 50% υπολογί-
ζεται η αύξηση της παραγωγής της 
Πορτογαλίας, που αναµένει συγκο-
µιδή 140.000 τόνων. Μειωµένη σο-
δειά περιµένει η Ισπανία (ήταν γνω-
στό από την άνοιξη), η οποία δεν θα 
ξεπεράσει τους 1,25 εκατ. τόνους. 

Η ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ της Κοµισιόν για την 
πορεία των  εξαγωγών στις υπόλοι-
πες αγορές του πλανήτη, πηγάζει α-
πό την επιτυχή επέκταση στις ασια-
τικές αγορές. Έτσι, αναµένονται ε-
ξαγωγές 610.000 τόνων, µε µεγά-
λες παραγγελίες από Ιαπωνία, Κίνα 

και Βραζιλία. Μάλιστα την τελευταία 
δεκαετία, οι εξαγωγές έχουν αυξη-
θεί κατά 65%, όπως καταγράφει η 
έκθεση. Τέλος, αναµένεται να µειω-
θούν οι εισαγωγές κατά 100.000 τό-
νους, ενώ αισιόδοξα µηνύµατα απο-
τυπώνονται και για την κατανάλωση. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΕΕ 2019/2020

1.250.000

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΕΕ 2019/2020

300.000

ΕΛΛΑ∆Α ΙΣΠΑΝΙΑ

350.000

ΙΤΑΛΙΑ

350.000

TΟΝΟΙ
(TΟΝΟΙ) 610.000

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΕ

ΤΥΝΗΣΙΑ

140.000

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

140.000

+7%

ΤΥΝΗΣΙΑ

Ακόμη περισσότερα πυρηνόκαρπα 
τη νέα σεζόν βλέπει η Κομισιόν 
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Ακατέβατα τα 4 ευρώ για το αγουρέλαιο σε µια όψιµη χρονιά



Ο «Ηρακλής» έδωσε ώθηση  
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Η έγκριση του σχεδίου «Ηρακλής» από την Κοµισιόν, 
το οποίο αναµένεται να συµβάλλει στη δραστική 
µείωση των κόκκινων δανείων των ελληνικών 
τραπεζών, αποτέλεσε σηµατωρό για την άνοδο του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών την περασµένη Πέµπτη. 
Σηµαντική ώθηση έδωσε ο τραπεζικός κλάδος, ενώ η 
αντίδραση των ξένων επενδυτών το επόµενο 
διάστηµα θα κρίνει τις εξελίξεις - αν και οι 
περισσότεροι περιµένουν τι θα γίνει µε την Κίνα 
αγνοώντας και σοβαρές γεωπολιτικές εξελίξεις , όπως 
τον πόλεµο που ξεκίνησε εκ νέου η Τουρκία.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η εταιρεία για 
πέµπτη συνεχόµενη χρονιά 
εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση 

Βιώσιµης Ανάπτυξης για το 2018, 
σύµφωνα µε τα GRI Standards, το ISO 
26000 και εναρµονισµένη µε τους 
Παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης 
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών. Η 
έκθεση αποτελεί καταγραφή όλων των 
δράσεων της εταιρείας, µε αποδέκτες 
την Κοινωνία, το Ανθρώπινο ∆υναµικό, 
την Οικονοµία, το Περιβάλλον.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: Σε 
οργανωτικές αλλαγές προχώρησε ο 
όµιλος, µε τον Σίµωνα Ανερούσσο, Sales 
Director Off Trade & Exports, να 
αναλαµβάνει διευρυµένο ρόλο, έχοντας 
υπό την ευθύνη του επιπροσθέτως τα 
τµήµατα Commercial Development και 
CDE Operations & Service Delivery. 
Επίσης. Η ευθύνη του συνόλου των On 
Trade λογαριασµών πανελλαδικά στον 
∆ηµήτρη Μαστρογιαννόπουλο, που 
προάγεται στη θέση του National Sales 
Manager On Trade.

EUROBANK: Η Eurobank προβαίνει σε 
αναπροσαρµογές επιτοκίων που θα 
ισχύσουν από τις 2 ∆εκεµβρίου 2019 
και έχουν ως ακολούθως: Τα επιτόκια 
καταθέσεων µειώνονται κατά 0,07 της 
µονάδας (7 µονάδες βάσης) κατά µέσο 
όρο.Το επιτόκιο Ανοιχτού ∆ανείου 
Καταναλωτικής Πίστης µειώνεται κατά 
0,10 της µονάδας (10 µονάδες βάσης).

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ: Η Β.Σ. Καρούλιας 
A.Β.E.E.Π. ανανέωσε πρόσφατα τη 
συνεργασία της µε την Κυρ-Γιάννη Α.Ε. 
για τη διανοµή και προώθηση των 
κρασιών του Κτήµατος στην ελληνική 
αγορά. Η εν λόγω σύµβαση έχει 10ετή 
ισχύ και επισφραγίζει την επιτυχηµένη 
συνεργασία µεταξύ των δύο εταιρειών, 
που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Ακόµα και για τα δικά του αλλοπρόσαλλα 
στάνταρτ, η απόφαση του Ντόναλντ Τραµπ 
το βράδυ της περασµένης Κυριακής να απο-
σύρει τους Αµερικανούς στρατιώτες από τη 
Συρία και να δώσει το «πράσινο φως» στην 
στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην ε-
λεγχόµενη κυρίως από Κούρδους βορειο-
ανατολική περιοχή της χώρας, είναι σκό-
πιµη». Αυτό αναφέρει σχετικό άρθρο των 
Financial Times, σύµφωνα µε το οποίο η 
απόσυρση των αµερικανικών στρατευµά-
των από τα σύνορα της Συρίας θα διευρύ-
νει το κενό που αφήνουν οι ΗΠΑ στη Μέση 
Ανατολή, το οποίο Ρωσία, Ιράν και Τουρ-
κία σπεύδουν µε ενθουσιασµό να καλύ-
ψουν. «Η κίνηση πιθανότατα θα βάλει για 
άλλη µια φορά φωτιά στην κοιλάδα του Ευ-
φράτη, αµέσως µόλις η περιοχή είχε σχε-

δόν καθαρίσει από τον ISIS, ένα επίτευγ-
µα για το οποίο οι ΗΠΑ πρέπει να ευχαρι-
στήσουν τους Κούρδους µαχητές της Συ-
ρίας που µόλις «πούλησαν», γράφουν οι 
FT. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Τουρκί-
ας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν απειλεί να «α-
νοίξει τις πόρτες» για να περάσουν οι Σύ-
ροι 3,6 εκατοµµύρια πρόσφυγες στην Ευ-
ρώπη εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτη-
ρίσει «στρατιωτική κατοχή», τις στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορει-
οανατολική Συρία. Στο µεταξύ, οι εµπορι-
κές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και το Βrexit και 
οι οικονοµικές αβεβαιότητες που προκα-
λούν, οδηγούν τον παγκόσµιο οργανισµό 
πετρελαίου-ΟPEC, να υποβαθµίζει τις εκτι-
µήσεις του για ζήτηση του αργού το 2019 
(στα 980.000 βαρέλια ηµερησίως).

Del Monte
Στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της στα 
snacks προχωρά η Del Monte, 
λανσάροντας τη νέα σειρά επιδορπίων 
dairy free, Fruit Crunch Parfaits. Τα 
προϊόντα έχουν βασικό συστατικό την 
κρέµα καρύδας, ώστε να θυµίζει τη γεύση 
και την υφή του γιαουρτιού και περιέχουν 
2 δισ. προβιοτικά. Τα Fruit Crunch Parfaits 
είναι διαθέσιµα σε 4 γεύσεις: µάνγκο, 
φράουλα, blueberry και ανανά.

Chipita 
Η Chipita και το διεθνές brand 7DAYS 
Croissant συνεργάζoνται για τέταρτη 
συνεχή χρονιά µε τους κορυφαίους 
οργανισµούς του ευρωπαϊκού µπάσκετ. 
Το 7DAYS αποτελεί Premium Partner 
της Turkish Airlines EuroLeague, θεσµό 
µε παγκόσµια εµβέλεια και στενούς 
δεσµούς µε σηµαντικούς ελληνικούς 
συλλόγους στο µπάσκετ όπως ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και ο Ολυµπιακός.

Φωτιά στην κοιλάδα
του Ευφράτη ξανά 

 Φόβοι για αναβίωση του Ισλαμικού Κράτους 
 Εμπορικές εντάσεις και Brexit κόβουν το αργό

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
839,22

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 10/10

840

835

830

825

820

815

810

Παρασκευή
04/10

Τρίτη
08/10

∆ευτέρα
07/10

Τετάρτη
09/10

Πέµπτη
10/10

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CPI Α.Ε. 0,3220  +8,78%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0250 +8,70%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,3800 +8,57%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,2100 +8,25%

UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,3630 +7,40%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,2420 -12,32%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,9000 -10,00%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  0,4140 -7,59%

ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ. 24,0000 -6,25%

BIOKARPET S.A. 0,7900 -5,95%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26,597.80 + 0.96%
 NASDAQ Comp 7,981.53 +0.98%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,488.78 +0.77%
Λονδίνο FTSE 100 7,205.86 + 0.55%
Φρανκφούρτη DAX-30 12,159.57 +0.54%
Παρίσι CAC-40 5,561.98 + 1.14%
Ζυρίχη SMI 9,894.88 + 0.66%
Τόκιο NIKKEI-225 21,551.98 + 0.45%
 
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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Επιστροφή συμψηφισμών και αλλαγές με την 
απόφαση ΣτΕ για τις εισφορές ΕΦΚΑ αγροτών 

Ο 
υπολογισµός των εισφορών του ΕΦΚΑ 
στους αγρότες, βασίζεται στο εισόδηµα που 
έχει δηλωθεί δύο χρόνια πριν. Π.χ. για το 
2019, ξεκίνησαν να πληρώνουν, µε υπο-

λογισµό που εφαρµόστηκε στα δηλωθέντα εισοδήµα-
τα του 2017. Η υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων του 2018 ολο-
κληρώθηκε στις 29 Ιουλίου 2019. 
Κανονικά µέχρι τώρα θα έπρεπε να 
έχει γίνει ήδη η εκκαθάριση και ο 
επανυπολογισµός των εισφορών. 
Έπρεπε δηλαδή, µε βάση τα οριστι-
κοποιηµένα δηλωθέντα εισοδήµα-
τα του 2018, να υπολογιστεί το πο-
σό του ΕΦΚΑ/ΟΓΑ που θα πρέπει να 
καταβάλλεται κάθε µήνα, να ολο-
κληρωθεί η εκκαθάριση εντός του 
Αυγούστου και από τον Σεπτέµβριο 
και µετά να ξεκινάµε να πληρώνου-
µε µε τα δεδοµένα του 2018.

Αντ’ αυτού τι γίνεται για τρίτη συ-
νεχόµενη χρονιά; Συνεχίζουµε να 
πληρώνουµε µε τα δεδοµένα του 
2017, θα συνεχίσουµε να πληρώνου-
µε το ίδιο ποσό τουλάχιστον µέχρι 
τα µέσα Μαϊου 2020 (σύµφωνα πά-
ντα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα και 
τον τρόπο που γίνεται η εκκαθάρι-

ση) και όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση το 2020, θα 
έρθει ο ΕΦΚΑ και θα πει «πληρώσατε παραπάνω τόσα 
χρήµατα». Χωρίς να ενδιαφέρει κανέναν πως στην ευ-
χή µπόρεσε -αν µπόρεσε- ο ασφαλισµένος, να βρει τα 
επιπλέον χρήµατα  που καλείται αδίκως να καταβάλλει.

ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Πολύς ντόρος τελευταία για την απόφαση του Συµ-

βουλίου της Επικρατείας. Σύµφωνα µε το ΣτΕ, µεγάλο 
µέρος του νόµου 4387/16 -γνωστός 
και ως νόµος Κατρούγκαλου- κρί-
θηκε ως αντισυνταγµατικός. Αυτό 
µε λίγα λόγια σηµαίνει ότι θα πά-

µε πάλι από την αρχή, σε ένα νέο υπολογισµό ασφα-
λιστικών εισφορών, χωρίς να γνωρίζουµε αν, πότε και 
τι ποσό θα λάβουµε ως σύνταξη, όταν κι εφόσον αξιω-
θούµε να φτάσουµε (αγρότες και ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες) σε ηλικία σύνταξης.

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγµατικό τον τρόπο υπολο-
γισµού των εισφορών για τους µη έχοντες εργοδότη, 
δηλαδή για τους αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους 
επαγγελµατίες και αγρότες σε σύγκριση µε τους µισθω-
τούς, διότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας.

Θεωρεί ότι το όριο του 20% (ποσοστό υπολογισµού 
εισφορών) που προέβλεπε αρχικά ο νόµος είναι αντι-
συνταγµατικό, διότι το αντίστοιχο ποσοστό για τους µι-
σθωτούς είναι 6% και το υπόλοιπο καταβάλλεται από 
τους εργοδότες. [Με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 7/19.02.19, 
το ποσοστό του 20% έχει µειωθεί στο 13,33%]. 

Και πάλι όµως, υπάρχει σηµαντική απόκλιση [6% µε 
13,33%) και περιµένουµε να δούµε πως αυτό θα αντιµε-
τωπιστεί. Η κοινή λογική λέει πάντως ότι δύο τρόποι υ-

πάρχουν: είτε µε αύξηση της εισφοράς των µισθωτών, 
είτε µε µείωση της εισφοράς των αυτοαπασχολούµε-
νων, ελευθέρων επαγγελµατιών και αγροτών.

Συνταγµατική έκρινε τη διάταξη του νόµου που ορί-
ζει ως βάση για τον επανυπολογισµό των συντάξεων 
την 31.12.2014. Συνταγµατικές, κατά πλειοψηφία, κρί-
θηκαν και οι διατάξεις του νόµου για τις κύριες συντά-
ξεις, διότι κρίθηκε επαρκής η αναλογιστική µελέτη για 
τη βιωσιµότητα του ΕΦΚΑ από την Αναλογιστική Αρχή, 
καθώς και έγγραφο από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας 
που πιστοποιούσε το περιεχόµενό της.

∆ιαπιστώνουµε ότι πάµε πάλι από την αρχή,  σε έ-
να χιλιοταλαιπωρηµένο ασφαλιστικό σύστηµα, 10ε-
τίες ολόκληρες. Λέγεται ότι για να είναι υγιές ένα α-
σφαλιστικό σύστηµα, θα πρέπει να λειτουργεί η ανα-
λογία 5/1, δηλαδή να δουλεύουν 5 και να  παίρνει σύ-
νταξη ένας. Εµείς κοντεύουµε να φτάσουµε στο αντί-
θετο. Αν δεν κάνω λάθος, η αναλογία είναι κάτω από 
το 2/1, ή τέλος πάντων εκεί κοντά.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Από την 01.01.2017, ηµεροµηνία έναρξης εφαρµο-

γής του ΕΦΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές βαίνουν µειούµενες κάθε χρόνο. Αποφασίστηκε 
σε µία νύχτα, να καταβάλλουν οι αγρότες τις ασφαλι-
στικές τους εισφορές κάθε µήνα. Προφανώς έτσι βό-
λευε όλους όσοι ενεπλάκησαν στον υπολογισµό των 
εισπράξεων. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι δεν µπορείς να 
ζητάς ξαφνικά πληρωµή κάθε µήνα, από ανθρώπους 
που πληρώνονται 2 µε 3 φορές το χρόνο. 

Κανείς δεν σκέφτηκε να δει ότι οι οφειλές του ΟΓΑ 
µέχρι τις 31.12.2016, είναι απείρως µικρότερες από τις 
οφειλές στον ΕΦΚΑ, τις οποίες δηµιούργησαν οι ίδιοι 
άνθρωποι που έως 31.12.16 δε χρωστούσαν  φράγκο.

Έχω βαρεθεί τους µαθητευόµενους µάγους. Οι προ-
ηγούµενοι υπηρεσιακοί έχουν µείνει στην ιστορία µε 
τη µαγική φράση «πολλοί µου ζητούν να πληρώνου-
µε περισσότερες εισφορές». Επιφυλάσσοµαι να δω τι 
ακριβώς θα συµβεί µε τα νέα δεδοµένα. 

Ξανά βάσει 2017
Για τρίτη συνεχόµενη 

χρονιά πληρώνουµε τις 
εισφορές ΕΦΚΑ µε τα 

δεδοµένα του 2017 

Αντισυνταγµατικό
Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγ-
µατικό το όριο 20% στον 

υπολογισµό των εισφορών 
για τους αγρότες 

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)

Έναρξη ισχύος 
της απόφασης του ΣτΕ

Η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει 
αναδροµική ισχύ. Άρα ό,τι έχει 
αποφασιστεί θα ισχύει από τις 

04.10.19 και µετά. Πρέπει όµως να 
περιµένουµε να δούµε τις αποφάσεις 

καθαρογραµµένες και πώς 
αυτές θα αποτυπωθούν στις 

τροποποιητικές διατάξεις.

Να είναι µόνιµα ανοιχτή 
η δυνατότητα ρύθµισης οφειλών

Αυτή η µανία των υπουργών να κάνουν χρήση 
της εξουσίας όταν τη λαµβάνουν, µε εξοργίζει. 
Έκλεισαν τη δυνατότητα ρύθµισης οφειλών, 
δίνοντας παράταση µίας εβδοµάδας. Και; Σιγά 
τι κάνατε. Ρυθµίστηκαν οφειλές ύψους 4,5 δις 
ευρώ και σας χρωστάνε ακόµη 90 δις. Αφήστε 
ανοιχτή µονίµως τη ρύθµιση να µπορούν οι 
οφειλέτες να ρυθµίζουν και να καταβάλλουν 
µέρος των οφειλόµενων. Απλά πράγµατα.
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Ενισχύει τις συνεργασίες της 
με ομάδες παραγωγών η Ζοίνος

 Προσθέτει νέες εκτάσεις μέσα στο 2020 στον ιδιόκτητο αμπελώνα της
 Στόχος να ξεπεράσει το 25% σε ρυθμό ανάπτυξης τη φετινή χρονιά

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Να βάλει «πλάτη» για τη στήριξη των συνεργαζό-
µενων παραγωγών της, θα επιδιώξει και φέτος η 
συνεταιριστική οινοποιία Ζοίνος, από τη Ζίτσα Ιω-
αννίνων, παρά την παραφιλολογία που ακούγεται 
στην αγορά, ότι οι τιµές που θα πληρώσουν τα οι-
νοποιεία, λόγω της µεγάλης παραγωγής πρώτης 
ύλης γενικότερα στη χώρα, θα είναι χαµηλότερες 
από πέρυσι. Την προηγούµενη αµπελουργική πε-
ρίοδο για τις ερυθρές ποικιλίες οι συνεργαζόµε-
νοι παραγωγοί της Ζοίνος πληρώθηκαν τιµή που 
προσέγγισε τα 90 λεπτά το κιλό, ενώ για τις λευ-
κές, επειδή εκεί οι τιµές συνδέονται άµεσα µε την 
ποιότητα του σταφυλιού, κατά µέσο όρο ήταν στα 
65 λεπτά το κιλό. «Θα έλεγα ότι τα επίπεδα αυτά 
είναι η βάση πάνω στην οποία θα προσπαθήσου-
µε να χτίσουµε, για τη φετινή σεζόν, ό,τι καλύτε-
ρο γίνεται για τους αµπελουργούς µας, οι οποίοι 
δείχνουν εµπιστοσύνη στη Ζοίνος», είπε χαρακτη-
ριστικά στην Agrenda ο Παύλος Σπύρου, ανώτατο 
διοικητικό στέλεχος της επιχείρησης.

Εκτός από την προµήθεια πρώτης ύλης από α-
νεξάρτητους παραγωγούς, η Ζοίνος ΑΕ επιδιώκει 
να ενισχύσει, σταδιακά τις συνεργασίες της τόσο 
µε οργανωµένες οµάδες παραγωγών, όσο και τον 
ιδιόκτητο αµπελώνα της. Όσον αφορά δε, στον ι-
διόκτητο αµπελώνα της, αυτή τη στιγµή διαθέτει 
περίπου 100 στρέµµατα, µε παραδοσιακές ποικι-
λίες της Ζίτσας, όπως η Ντεµπίνα, το Βλάχικο και 
το Μπεκάρι, ενώ σύντοµα θα προσθέσει και νέες 
εκτάσεις, πιθανότατα µέσα στο 2020.

Αναφορικά µε τους ρυθµούς ανάπτυξης της οι-
νοποιητικής, ο συνοµιλητής µας εκτιµά ότι «η φε-
τινή χρονιά θα εµφανίσει µια ανάπτυξη πάνω από 
20%. Ο στόχος µας είναι να ξεπεράσουµε το 25% 
και ενδεχοµένως να το επιτύχουµε», σηµειώνει το 
στέλεχος της Ζοίνος ΑΕ, προσθέτοντας πως έχουν 
ενισχυθεί αρκετά και οι εξαγωγές µε δυναµικό κοµ-
µάτι την Αµερική και τον Καναδά. «Αυτή τη στιγ-
µή φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά το βιο-
λογικό, µε την ετικέτα «Επιλογές», και τα δύο κόκ-
κινα κρασιά µας, το βλάχικο αλλά και το Ντεµπί-
να Respect.  Εξαιρετική πορεία, επίσης, κατά τον κ. 
Σπύρου, πραγµατοποιεί και το τσίπουρο της Ζοίνος.

Η ελληνική εταιρεία αγροτεχνολογίας Augmenta 
Agriculture, δηµιουργός του συστήµατος διαφο-
ροποιηµένης λίπανσης που βασίζεται στην τεχνη-
τή νοηµοσύνη, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση γύ-
ρου χρηµατοδότησης 2,5 εκατ. δολαρίων από την 
Hardware Club, µε έδρα το San Francisco, και την 
Marathon Venture Capital, µε έδρα την Αθήνα. Η 
επένδυση θα βοηθήσει την εταιρεία να επεκτείνει 
τις δραστηριότητές της στη Βόρεια και Νότια Αµε-
ρική και να ανταποκριθεί στην αυξανόµενη ζήτη-
ση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η Augmenta έ-
χει δηµιουργήσει ένα σύστηµα τελευταίας τεχνο-
λογίας, που χρησιµοποιεί 6 έως 12 πολυφασµατι-
κές κάµερες και εγκαθίσταται σε µηχανήµατα όπως 

τρακτέρ, ψεκαστικά ή λιπασµατοδιανοµείς. Με  τη 
χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοηµοσύνης και επε-
ξεργασίας εικόνας σε πραγµατικό χρόνο, το σύστη-
µα αποφασίζει για το µέγεθος των εισροών στον 
αγρό (π.χ. νιτρικά λιπάσµατα, εντοµοκτόνα, κτλ.). 

Σήµερα, οι υπηρεσίες της Augmenta γίνονται ε-
µπορικά διαθέσιµες στην παγκόσµια αγροτική α-
γορά, αυτοµατοποιώντας µία από τις πιο ζωτικές 
λειτουργίες της καλλιέργειας δηµητριακών, την λί-
πανση αζώτου. Επιπλέον λειτουργίες θα προστίθε-
νται µε την πάροδο του χρόνου, χωρίς την ανάγκη 
αγοράς πρόσθετου εξοπλισµού, καθώς το σύστηµα 
έχει τη δυνατότητα προσθήκης λειτουργιών απο-
κλειστικά µέσω ενηµερώσεων λογισµικού.

Χρηματοδότηση 2,5 εκατ. δολάρια σε Augmenta 
για επέκταση σε Βόρεια και Νότια Αμερική

∆άνεια 5 δις για επενδύσεις 
προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς

Με περίπου 4,5 δις ευρώ νέες 
χρηµατοδοτήσεις προσδοκά να κλείσει 

συνολικά το 2019 η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό 
τόνισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της τράπεζας 
Χρήστος Μεγάλου κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης στην Αλεξανδρούπουλη, 
προσθέτοντας ότι για το 2020 οι νέες 
χρηµατοδοτήσεις της τράπεζας προς τον 
ιδιωτικό τοµέα θα αυξηθούν περαιτέρω και θα 
ξεπεράσουν τα 5 δις ευρώ. 

Ως Supporting Partner ο ΣΠΕΛ
στο Argus Europe Fertilizer
Ως Supporting Partner συµµετέχει ο ΣΠΕΛ 
στην κορυφαία διοργάνωση του κλάδου των 
Λιπασµάτων, που θα πραγµατοποιηθεί από το 
Argus Europe Fertilizer στη Μάλτα στις 16 -18 
Οκτωβρίου. Το Ευρωπαϊκό συνέδριο συνδυάζει 
την παρουσίαση και προώθηση επιστηµονικών, 
τεχνολογικών και εµπορικών εξελίξεων που 
αναπτύσσονται στον κλάδο των λιπασµάτων.

Tυποποίηση και φάκελο για ΠΓΕ
τρέχει ο συνεταιρισµός «Ε-ποιµένων»
Στην τυποποίηση προϊόντων από πρόβειο κρέας 
επεκτείνει τις εµπορικές του δραστηριότητες ο 
Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτροφίας 
Αµυνταίου, Ε-ποιµένων. Παράλληλα, κατέθεσε ήδη 
φάκελο για πιστοποίηση του αιγοπρόβειου κρέατος 
του Αµυνταίου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης, 
ώστε να πάρει έπειτα το δρόµο για τις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της 
Συνεταιριστικής 
Οινοποιίας Ηπείρου 
ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, 
Βαγγέλης Αργύρης. 

Η οµάδα R&D της 
Augmenta αναπτύσσει 

λύσεις για τον 
αποτελεσµατικό ψεκασµό 
φυτοπροστατευτικών και 

µυκητοκτόνων, καθώς 
και εξειδικευµένες 

λύσεις σε αµπελώνες 
και καλλιέργειες 

βιοµηχανικής ντοµάτας.

ΝΕΑ



ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Τεχνολογίες για θωράκιση κάθε στρέμματος 
Σε πολλά υποσχόµενη εναλλακτική εξελίσσεται η καλλιέργεια ελαιοκράµβης τη χειµερινή 
περίοδο στη χώρα µας, µε τους µεγάλους παίκτες της τεχνολογίας εισροών αλλά και 
σπόρων να παρέχουν εξειδικευµένες λύσεις για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων 
και την αντιµετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης κατά την εξέλιξη της καλλιέργειας. Οι 
επιλογές σε υβρίδια υψηλής απόδοσης, λιπάσµατα και τεχνολογίες ζιζανιοκτονίας που 
βρίσκονται στη διάθεση του αγρότη, µπορούν να θωρακίσουν πλήρως την παραγωγή. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

-16%
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ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

> Όλο και πιο ελκυστική εµφανίζεται η παραγωγή του ενεργειακού φυτού, καθώς η 
καλλιέργεια είναι συµβολαιακή και η εναλλαγή µε σκληρό σιτάρι φέρνει καλά αποτελέσµατα  

ΠΑΝΕ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ 
ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 
ΛΟΓΩ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ�ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Ως µια καλή εναλλακτική για τις εκτάσεις που 
καλλιεργούνται µε σκληρό σιτάρι ή ηλίανθο, όσον 
αφορά το εισόδηµα του παραγωγού παρουσιάζεται 
η ελαιοκράµβη, µε θετικά αποτελέσµατα και στην 
εναλλαγή ετησίως των καλλιεργειών αυτών µε 
το ενεργειακό φυτό. Φέτος, πολλοί παραγωγοί 
παρακολουθούν την πορεία των βροχών για να 
αποφασίσουν αν θα επιχειρήσουν την καλλιέργειά 
της ελαιοκράµβης σε περισσότερα στρέµµατα. Την 
περασµένη χρονιά 30.000 στρέµµατα ελαιοκράµβης 
καλλιεργήθηκαν στην Ξάνθη και περίπου άλλα τόσα σε 
Θεσσαλία και Φθιώτιδα, ενώ κάποιες εκτάσεις υπήρχαν 
και στην Κεντρική Μακεδονία. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας Κώστα 
Γιαννακό, έχει υπολογιστεί αύξηση εκτάσεων ως και 
100% στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, µε διπλασιασµό 
των καλλιεργούµενων στρεµµάτων, καθώς η 
συµβολαιακή καλλιέργεια φαίνεται να «τραβάει» τους 
παραγωγούς που έχουν εµπειρία από πολλά τερτίπια 
στην ελεύθερη αγορά. Αν ένας παραγωγός καλλιεργεί 
τον ένα χειµώνα ελαιοκράµβη και τον επόµενο σκληρό 
σιτάρι, θα πετύχει καλύτερες αποδόσεις και στο σιτάρι, 
αναφέρει ο Κ. Γιαννακός. Εκτός αυτού, η καλλιέργεια 
του φυτού κρύβει λιγότερες παγίδες. 
Στον τοµέα της φυτοπροστασίας, το βασικό πρόβληµα 
είναι τα έντοµα όπως ο κευθόρυγχος που χτυπάνε 
την καλλιέργεια και ελέγχονται ικανοποιητικά µε τις 
υπάρχουσες εισροές. Επιπλέον, οι µεγάλοι παίκτες 
των λιπασµάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού 

παραθέτουν µεγάλη γκάµα λύσεων για κάθε χωράφι, 
έτσι ο κάθε παραγωγός µπορεί να βρει το κατάλληλο 
λίπασµα και το κατάλληλο υβρίδιο υψηλής απόδοσης 
που θα φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στην 
ποσότητα παραγωγής, συνεπώς και στην τσέπη του. 
Πανευρωπαϊκώς, πρόκειται για µια καλλιέργεια που 
αναπτύσσεται µε µεγάλους ρυθµούς, ειδικά όσο 
περιορίζεται η χρήση ορυκτών καυσίµων.

Αναταραχή στην εγχώρια αγορά βιοντίζελ

Το θετικό κλίµα στην καλλιέργεια της ελαιοκράµβης 
έρχεται να ταράξει µια τελευταία εξέλιξη στην εγχώρια 
αγορά βιοκαυσίµων, καθώς πληροφορίες θέλουν 
να διενεργούνται ανεξέλεγκτες εισαγωγές βιοντίζελ 
το οποίο δεν περιέχει τα προβλεπόµενα φυτικής 
προέλευσης υποκατάστατα και έφθασε µε χαµηλότερη 
τιµή στην κατανάλωση. Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες 
θέλουν τις παραδοσιακές δυνάµεις του χώρου και δη 
τα µεγάλα διυλιστήρια να προβαίνουν σε σηµαντική 
µείωση της τιµής αγοράς του φυτικού βιοντίζελ από 
τις αντίστοιχες µονάδες. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση 
της τιµής υπολογίζεται σε 12%, καθώς από 1.250 
ευρώ ο τόνος που αγόραζαν σταθερά σχεδόν τα 
τελευταία χρόνια, γίνεται λόγος για µείωση της τιµής 
στα 1.100 ευρώ ο τόνος. Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, 
αυτό αλλάζει αµέσως και το λογαριασµό που κάνουν 
οι καλλιεργητές ηλίανθου και ελαιοκράµβης µε τα 
λεγόµενα βιοντιζελάδικα. Σηµειωτέον ότι τα συµβόλαια 
των τελευταίων ετών, φυσικά και του 2019 αναγράφουν 
τιµή 400 ευρώ ο τόνος για την ελαιοκράµβη και 350 
ευρώ ο τόνος για τον ηλίανθο. 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΤΑ 16% 
ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ
Κατά 16% υπολογίζεται πως θα 
µειωθεί το 2019-2020 η παραγωγή 
ελαιοκράµβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε σχέση µε την περασµένη χρονιά, 
πέφτοντας στους 17 εκατ. τόνους, καθώς 
οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξοες 
κατά τη σπορά και η καλλιεργούµενη 
έκταση συνολικά µειωµένη, όπως 
αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του 
Οκτωβρίου για τις Αγροτικές Αγορές 
που δηµοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Γενικότερα στην παραγωγή 
ελαιούχων σπόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προβλέπεται πως το 2019-2020 
θα σηµειωθεί ελάχιστο 7ετίας, καθώς ο 
όγκος παραγωγής αναµένεται να ανέλθει 
σε µόλις 29,7 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω 
των δυσµενών καιρικών συνθηκών. 
Οι αποδόσεις στην Ελλάδα κυµαίνονται 
στα 250 µε 350 κιλά το στρέµµα, ενώ 
µπορεί να φτάσουν και πάνω από 500 
κιλά υπό συνθήκες. Μέχρι τώρα οι τιµές 
είναι σταθερές στα 38-40 λεπτά το κιλό 
ανάλογα µε την περιοχή.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΣΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ
2018/19

ΘΕΣΣΑΛΙΑ &
ΦΘΙΩΤΙ∆Α

30.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΞΑΝΘΗ

30.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

250�350
 ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

550
 ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 
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Η ελαιοκράµβη, για να µπορέσει να ανταποδώσει 
µε υψηλή παραγωγή χρειάζεται στην βασική λίπαν-
ση: 3-4 µονάδες αζώτου, 3 µονάδες φωσφόρου και 
3 µονάδες καλίου. Στην συνέχεια µε την επιφανεια-
κή λίπανση συµπληρώνουµε 8 µονάδες αζώτου. Τέ-
λος, η καλλιέργεια της ελαιοκράµβης είναι απαιτητι-
κή σε θείο. 
Η Gavriel προτείνει λιπάσµατα NUTRIMORE 
20-7-12+2ΜgO+B ή 20-6-14+Β, και εγγυάται υψηλές 
αποδόσεις γιατί:
Όσο άζωτο πληρώνει ο παραγωγός φτάνει στην ελαι-
οκράµβη, γιατί περιέχουν ουρεϊικό άζωτο, ενισχυµέ-
νο µε Αgrotain και αµµωνιακό –σταθερό άζωτο. Αντι-
θέτως, λιπάσµατα µε νιτρικό άζωτο ξεπλένονται και 
εξαερώνονται σε ποσοστό (40-50%). Επίσης τα κοινά 
blending  έχουν µεγάλες απώλειες (30-50%) του ου-
ρεϊκού αζώτου που περιέχουν, λόγω εξαέρωσης.
Περιέχουν φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιάλυτο 
(αντίθετα σε άλλα λιπάσµατα ο φώσφορος είναι µόνο 
50-70% υδατοδιαλυτός). Τα φυτά µπορούν να απορ-

ροφήσουν µόνο τον υ-
δατοδιάλυτο φώσφο-
ρο. Ο φώσφορος εξα-
σφαλίζει καλή ριζική 
ανάπτυξη και άρα άρι-
στη και πρώιµη εγκα-
τάσταση των φυτών-
που είναι και το ζητού-
µενο.
Παρέχουν υψηλές µο-

νάδες καλίου, που ευνοούν την καλή διαχείριση του 
νερού από τα φυτά. Έτσι παρέχεται προστασία σε πε-
ρίπτωση παρατεταµένης ανοµβρίας.
Είναι ενισχυµένα µε Βόριο σε καινοτόµο µορφή 
DDP-WOLF TRAX. Είναι 10 φορές πιο ισχυρό και πε-
τυχαίνεις άριστη ανθοφορία και σίγουρα αυξηµένες 
αποδόσεις.Επιπλέον όλοι οι προτεινόµενοι τύποι πε-
ριέχουν υψηλό ποσοστό θείου το οποίο αυξάνει την 
παραγωγή ελαίων και είναι καθοριστικό για το ύψος 
της παραγωγής. Με Nutrimore όλες οι µονάδες που 

πληρώνει ο παραγωγός φτάνουν στα φυτά και αξιο-
ποιούνται από αυτά. Έτσι η σοδειά αυξάνεται τουλάχι-
στον κατά 10%. Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και 
το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε διετές πειραµατικό.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ,  

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC – Ε∆ΑΦΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

YΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ  
ME ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LUMIGEN™ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ
Η τεχνολογία LumiGen™ της Corteva™ 
agriscience αποτελεί ένα ολιστικό σύ-
στηµα επένδυσης σπόρων σποράς, το ο-
ποίο παρέχει την πλέον ολοκληρωµένη 
προστασία έναντι εχθρών και ασθενει-
ών. Στην τεχνολογία LumiGen™ εµπε-
ριέχονται τα πλέον σύγχρονα, καινοτό-
µα και αποτελεσµατικά φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα (µυκητοκτόνα, εντοµοκτό-
να, νηµατωδοκτόνα) επένδυσης σπόρων 
σποράς, τα οποία διασφαλίζουν το καλύ-
τερο δυνατό ξεκίνηµα της καλλιέργειας 
(πυκνότητα, οµοιοµορφία, πρώτη ανά-
πτυξη). Παράλληλα η επένδυση σπόρων 
µε την τεχνολογία LumiGen™ αποτελεί 
µία διαδικασία µέσω της οποία διασφαλί-
ζονται οι ακριβείς ποσότητες της εκάστο-
τε δραστικής ουσίας που εφαρµόζονται 
σε κάθε σπόρο σποράς, µειώνεται ο κίν-
δυνος απολέπισης και δηµιουργίας σκό-
νης, ενώ τέλος βελτιώνεται η ροή του 
σπόρου κατά τη σπορά. Η Pioneer Hi-
Bred Hellas έχει εστιάσει στις ελαιοδο-
τικές καλλιέργειες και εφοδιάζει το σύγ-
χρονο παραγωγό µε υβρίδια ελαιοκράµ-

βης που διαθέτουν  ολοένα και µεγαλύ-
τερο δυναµικό παραγωγής, ισχυρότερα 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά και µεγαλύ-
τερη περιεκτικότητα σε λάδι. Νέοι γενε-
τικοί συνδυασµοί προσφέρουν πλεονε-

κτηµα στην απόδοση, την αντοχή στο τί-
ναγµα των καρπών και τις ασθένειες. 
Το σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfield* δι-
ευρύνει τις επιλογές στη διαχείριση των 
ζιζανίων.

Τα PIONEER® υβρίδια ελαιοκράµβης 
προσφέρουν:

 Υψηλές Αποδόσεις σε καρπό και λάδι.
 Ευελιξία στο χρόνο σποράς.
 ∆υνατότητα µείωσης της πυκνότητας 

σποράς.
 Ζωηρό φύτρωµα και πρώτη ανά-

πτυξη.
 Αυξηµένη αντοχή στο ψύχος.
 Μεγάλο αριθµό καρποφόρων διακλα-

δώσεων ανά φυτό.
 Αξιοποίηση γόνιµων εδαφών και του 

Αζώτου.
 Αντοχή στο πλάγιασµα.
 Αντοχή στο τίναγµα.
 Οµοιόµορφη άνθηση και ωρίµανση.

*Clearfield are registered trademarks of Basf 

TM, ®,SM Trademarks and service marks of Dow 

AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their affiliated or 

their respective owners

▲

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

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ - ΕΙΣΡΟΕΣ
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Βασικό µέληµα του παραγωγού που 
καλλιεργεί ελαιοκράµβη θα πρέπει να 
είναι αρχικά το γρήγορο και οµοιόµορφο 
φύτρωµα της καλλιέργειας. Στη 
χώρα µας, λόγω των ξηροθερµικών 
συνθηκών που επικρατούν 
συνήθως την εποχή της σποράς της 
ελαιοκράµβης (αρχές φθινοπώρου), οι 
παραγωγοί αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
µε το φύτρωµα των σπόρων και 
την οµοιόµορφη εγκατάσταση 
της καλλιέργειας. Η επιτυχηµένη 
σποροκλίνη σε συνδυασµό µε την 
επάρκεια εδαφικής υγρασίας είναι 
καθοριστικές για το ξεκίνηµα.
Η βασική λίπανση της ελαιοκράµβης 
πριν τη σπορά αποσκοπεί στο να 
προµηθεύσει την καλλιέργεια µε 
τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, 
στηρίζοντας αποτελεσµατικά τα 
επερχόµενα στάδια του βιολογικού 
της κύκλου. Για να προσδιοριστούν 
µε ακρίβεια οι θρεπτικές ανάγκες της 
ελαιοκράµβης που θα οδηγήσουν 
στην κατάλληλη επιλογή του βασικού 
λιπάσµατος, είναι καλό να υπάρχει 
διαθέσιµη µια σχετικά πρόσφατη 
ανάλυση εδάφους.
Στο στάδιο αυτό φροντίζουµε το βασικό 
µας λίπασµα να είναι πλούσιο σε 
άζωτο, φώσφορο, κάλιο, µαγνήσιο και 
ιχνοστοιχεία, αφού αυτά αποτελούν 
θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται στο 
φυτό από νωρίς.

Εφαρµογή αζώτου
Το άζωτο εφαρµόζεται στην 
ελαιοκράµβη σε 2 διαφορετικές 
περιόδους, αφού αποτελεί το βασικό 
στοιχείο που απαιτείται από την 
καλλιέργεια σε µεγαλύτερες ποσότητες. 
Η εφαρµογή του αζώτου µε τη βασική 
λίπανση έχει στόχο να καλύψει τις 
ανάγκες των φυτών µέχρι και το 
επιδιωκόµενο στάδιο των 6-8 φύλλων 
που το φυτό θα ξεχειµωνιάσει.
Το άζωτο θα πρέπει να είναι σταθερά 
διαθέσιµο στην καλλιέργεια από το 
φύτρωµα κιόλας των φυτών σε αρκετά 
µεγάλες ποσότητες. 
Τα βασικά λιπάσµατα της σειράς 
YaraMila, τυποποιούν το άζωτο 
σε ισορροπηµένες αναλογίες που 
εξασφαλίζουν την άµεση, σταθερή και 
διαρκή τροφοδότηση της καλλιέργειας 
µε το στοιχείο αυτό.

Εφαρµογή φωσφόρου και καλίου
Ο φώσφορος εφαρµόζεται συνήθως στο 
σύνολό του µε τη βασική λίπανση, ενώ 
σε περιπτώσεις έντονων ελλείψεων που 
µπορεί να εκδηλωθούν στα φύλλα της 
ελαιοκράµβης, οι διαφυλλικοί ψεκασµοί 
κρίνονται αναγκαίοι.
Ο φώσφορος είναι θρεπτικό στοιχείο 
που χρειάζεται από τα φυτά σε 
όλα τα στάδια του βιολογικού τους 
κύκλου, γι΄αυτό και η επιτυχία της 
λίπανσης µας σχετίζεται άµεσα µε 
την ικανότητα των λιπασµάτων να 
διαθέτουν σταθερά τον φώσφορο 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα 
λιπάσµατα της σειράς YaraMila, 
είναι ενισχυµένα µε την τεχνολογία 
φωσφόρου P-Extend που τυποποιεί 
το στοιχείο σε 3 διαφορετικές µορφές. 
Ο συνδυασµός ορθοφωσφορικών 
και πολυφωσφορικών µορφών µε 
φωσφορικό διασβέστιο σε ιδανικές 
αναλογίες, παρέχει άµεση, αλλά και 
µεγαλύτερης διάρκειας διαθεσιµότητα 
φωσφόρου σε ένα ευρύ φάσµα 
εδαφικών συνθηκών.
Το κάλιο εφαρµόζεται και αυτό 
ολοκληρωτικά στη βασική λίπανση 
αφού είναι στοιχείο απαραίτητο από τα 
πρώτα κιόλας στάδια του βιολογικού 
κύκλου της καλλιέργειας.
Η Yara στηριζόµενη στην εµπειρία 

της και τα αποτελέσµατα πολλών 
ετών, προτείνει τη χρήση βασικών 
λιπασµάτων σε αναλογίες που 
ταιριάζουν µε τις ανάγκες απορρόφησής 
τους από τα φυτά, όπως είναι τα 
YaraMila PANTHER και YaraMila 
VESTA.
Τα προϊόντα της σειράς YaraMila 
προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα τύπων 
Ν:P:K µε δευτερεύοντα θρεπτικά 
στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που µπορούν 
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της 
ελαιοκράµβης για µια ισορροπηµένη και 
αποδοτική θρέψη.

Έκπτυξη των φύλλων
Μετά το φύτρωµα, εµφανίζονται 
τα πρώτα φύλλα των φυτών που 
σχηµατίζουν ροζέτα. Η διάρκεια αυτού 
του σταδίου καθορίζεται από τις 
κλιµατικές συνθήκες και βέβαια από 
την εποχή της σποράς. Στόχος µας είναι 
το φυτό να διαµορφώσει 6-8 φύλλα 
πριν από τις χαµηλές θερµοκρασίες του 
χειµώνα όπως και µια καλή διάµετρο 
βλαστού και ρίζας.
Το βόριο είναι στοιχείο απαραίτητο 
σε όλα τα σηµεία ανάπτυξης των 
φυτών. Η διακοπή της επιµήκυνσης 
της ρίζας είναι µια από τις πρώτες και 
ταχύτερες αντιδράσεις στην τροφοπενία 
βορίου λόγω της επίδρασής του στην 

συσσώρευση των φυσικών ενώσεων 
ρύθµισης της ανάπτυξης των φυτών. 
Οι εφαρµογές βορίου ενισχύουν την 
επιµήκυνση της ρίζας, µε αποτέλεσµα 
ένα καλά δοµηµένο φυτό που αξιοποιεί 
πιο αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα 
θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. 
Για την ενίσχυση αυτού του σταδίου και 
την επιτάχυνσή του όσο προχωράµε 
σταδιακά προς τον χειµώνα, η 
διαφυλλική εφαρµογή του YaraVita 
BRASSITREL PRO αποτελεί ιδανική 
και καταξιωµένη λύση παγκοσµίως. 
Ο εµπλουτισµός της καλλιέργειας µε 
µαγνήσιο, βόριο, άζωτο, ασβέστιο, 
µαγγάνιο και µολυβδαίνιο σε ιδανικές 
αναλογίες για την καλλιέργεια, είναι 
καίριος για την επιτυχία του σταδίου 
αυτού.
Η ανάπτυξη των φυτών το φθινόπωρο 
είναι κρίσιµη για τη συνολική απόδοση 
της καλλιέργειας αφού την εποχή 
αυτή καθορίζεται και ο αριθµός των 
ανθοφόρων βλαστών που µε τη σειρά 
τους επηρεάζουν και τον αριθµό των 
ανθέων την άνοιξη.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να επισκεφτείτε την επίσηµη ιστοσελίδα 
της Yara Ελλάς www.yara.gr

Νίκος Μυτιλέκας,  
Agronomist, Yara Ελλάς
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▲ ▲

▲

Όλα τα υβρίδια ελαιοκράµβης Dekalb 
χαρακτηρίζονται από Γρήγορη 
εγκατάσταση φυτείας, Αντοχή στις 
βασικότερες µυκητολογικές ασθένειες, 
Εξαιρετική συµπεριφορά στο τίναγµα 
λοβών & Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι

DK EXPOWER: Σταθερή συµπεριφορά 
στο χωράφι και υψηλές αποδόσεις. 
Πρώιµη και µεγάλης διάρκειας 
ανθοφορία.

DK EXCLUSIV: Εξαιρετικές αποδόσεις, 
ιδιαίτερα σε ποτιστικά χωράφια. Mεγάλη 
διάρκεια ανθοφορίας. Αντοχή στο 
πλάγιασµα.

DK Implement CL: Πολύ καλή 
συµπεριφορά στις συνθήκες του χειµώνα. 
Σταθερά υψηλές αποδόσεις. Πρώιµη 
ανθοφορία. Αντοχή στο πλάγιασµα.
Συνιστώµενη ποσότητα σποράς: 1 σακί 
(1.500.000 σπόροι) για 30 στρέµµατα.

▲

▲

Η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ διαθέτει 
τα παρακάτω υβρίδια / ποικιλίες για την 
καλλιέργεια της ελαιοκράµβης:

EDIMAX CL F1: Υβρίδιο τεχνολογίας 
Clearfi eld, µετρίου ύψους µε ζωηρή πρώτη 
ανάπτυξη. Πρώιµη ανθοφορία, µεσοπρώιµη 
ωρίµανση και συγκοµιδή. Μεγάλη αντοχή 
στο πλάγιασµα και τίναγµα των λοβών. 
Υψηλότατη περιεκτικότητα σε λάδι.

MARATHON F1: Μεσαίου µεγέθους µε µεγάλη αντοχή στο τίναγµα των 
λοβών. Μεγάλη και σταθερή παραγωγή σπόρου. Πρώιµη ανθοφορία και 
µεσοπρώιµη ωρίµανση και συγκοµιδή. Υψηλότατη περιεκτικότητα σε λάδι.

PHOENIX CL F1: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld. Ζωηρή πρώτη 
ανάπτυξη και πρώιµη ανθοφορία. Υψηλή αντοχή στο τίναγµα των λοβών 
και στο πλάγιασµα. Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

DARIOT F1: Υβρίδιο µε υψηλό δυναµικό παραγωγής, µεσαίου ύψους µε 
ζωηρή πρώτη ανάπτυξη και µεγάλη αντοχή στο πλάγιασµα και τίναγµα 
των λοβών. Πρώιµη ανθοφορία, ωρίµανση και συγκοµιδή. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.

RAFFINESS F1: Μεσοπρώιµη ελαιοκράµβη και πολύ αποδοτική. Φυτό 
µε γρήγορη ανάπτυξη, γρήγορη ανθοφορία και ταχύτατη ανάπτυξη των 
λοβών. Ανθεκτική στην phoma.

VERITAS CL F1: Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld. Μεσοόψιµο µε καλή 
πρώτη ανάπτυξη και λοβούς µεγάλου µήκους. Καλή αντοχή, σε χαµηλές 
θερµοκρασίες, και ξηρασία. Υψηλή ανθεκτικότητα στο τίναγµα των λοβών 
και στο πλάγιασµα. Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

Η Syngenta κατέχει ηγετική θέση στο 
χώρο της βιοµηχανίας ελαιούχων σπόρων 
χρησιµοποιώντας τις πιο προηγµένες 
τεχνολογίες, µε σκοπό να ικανοποιεί τις 
ανάγκες των παραγωγών, των βιοµηχανιών 
και των καταναλωτών.
Οι σπόροι ελαιοκράµβης της Syngenta( 
Nelson & SY Cassidy & SY Iowa) 
προτιµώνται σε ευρεία κλίµακα από τους 
παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή αγορά, γιατί 
χαρακτηρίζονται από άριστη φυτρωτική 
ικανότητα, ευρωστία φυτών µε αντοχές σε 
ασθένειες, πολύ καλή προσαρµοστικότητα 
σε ποικίλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες και 
υψηλή παραγωγικότητα σε καρπό και λάδι.

SY CASSIDY: Σταθερά υψηλές αποδόσεις
 Μεσοπρώιµο υβρίδιο
 Γερό στέλεχος
 Μέσο-υψηλό φυτό
 Υψηλές παραγωγές 
 Άριστη φυτρωτική ικανότητα
 Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη
 Ανθεκτικό σε χαµηλές θερµοκρασίες
 Αντοχή στο πλάγιασµα
 Ανθεκτικό σε ασθένειες
 Αντοχή στο τίναγµα

NELSON: Πρωταθλητής των αποδόσεων
 Με εξαιρετικό δυναµικό παραγωγής
 Άριστη φυτρωτική ικανότητα και γρήγορη 

πρώτη ανάπτυξη
 Γερό στέλεχος µε πλούσια διακλάδωση 
 Ζωηρό φυτό µέσου 
 Αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες και 

stress
 Άριστη προσαρµοστικότητα σε ποικιλία 

εδαφών αποδεδειγµένη στις ελληνικές 
συνθήκες
 Άριστες αποδόσεις σε όλη την Κεντρική 

και Νότια Ευρώπη
 Πολύ καλή συγκράτηση του ξερού 

σπόρου, µε λιγότερες απώλειες κατά τον 
αλωνισµό
 Αντοχή στο τίναγµα

SY IOWA: Αντέχει στα δύσκολα
 Μεσοπρώιµο υβρίδιο
 Υψηλό και σταθερό δυναµικό παραγωγής
 Υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα
 Ανθεκτικό στις ασθένειες
 Προσαρµόζεται στις φυσιολογικές αλλά 

και σε συνθήκες στρες
 Γρήγορο ξεκίνηµα
 Αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες
 Ανθεκτικό σε πλάγιασµα.

PT264 NEO: Η υψηλότερη στρεµµατική παραγωγή 
στην Ευρώπη.
Μεγάλη προσαρµοστικότητα.Μέγιστη ευρωστία την 
περίοδο της Άνοιξης.Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε 
πρωτεΐνη.
ΡΤ275 ΝΕΟ: Μεσοόψιµο υβρίδιο. Ανθεκτικό στο 
βαρύ χειµώνα. Ανθεκτικό στη Φόµα. Μέγιστο 
δυναµικό παραγωγής. Μέγιστη περιεκτικότητα (%) 
σε λάδι.
PT200 CL*: Μεσοπρώιµο υβρίδιο. Εύρωστο 
φυτό µε ισορροπηµένα µεσογονάτια. Μεγάλη 
προσαρµοστική ικανότητα. Μέγιστη περιεκτικότητα 
% σε πρωτεΐνη. Σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfi eld.
PT228 CL*: Πολύ οµοιόµορφη άνθηση και 
ωρίµανση. Μικρότερη υγρασία συγκοµιδής. Μέγιστη 
περιεκτικότητα (%) σε λάδι. Σύστηµα ζιζανιοκτονίας 
Clearfi eld.
PT279 CL* NEO: Μεσοόψιµο υβρίδιο µε ακόµη 
µεγαλύτερο δυναµικό παραγωγής. Μέγιστη 
περιεκτικότητα (%) σε λάδι και πρωτεΐνη. Σύστηµα 
ζιζανιοκτονίας Clearfi eld.

* PIONEER® brand canola hybrids with the Clearfi eld® trait 

Clearfi eld are registered trademarks of Basf 

TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow 

AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their affi  liated or their 

respective owners

ARTOGA
 Μεσοπρώιµο υβρίδιο κορυφαίων αποδόσεων.
 Μεγάλη αντοχή στο τίναγµα σπόρων και στο πλάγιασµα. 
 Πολύ καλό σταµάτηµα και ξεχειµώνιασµα φυτού. 
 Κορυφαίο, δίχως απώλειες κατά την συγκοµιδή από τινάγµατα 

σπόρων.
 Ελαιοπεριεκτικότητα = 45,1 % 

Πρωτεΐνες = 36,9 % 
CONRAD CL
 Μεσοπρώιµο υβρίδιο.
 Πολύ ανεκτικό στο τίναγµα σπόρων και σε µεγαλη διαρκεια.
 Πολύ υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα.
 Πολύ υψηλή περιεκτικότητα στο A Λινολενικό (omega 3).
 Χαµηλό ποσοστό σε glycosinolate.
 To κορυφαίο σε αποδόσεις και ανοχή στο τίναγµα των 

σπόρων Clearfi eld υβρίδιο ελαιοκράµβης µε την πολύ υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα. 
ARSENAL 
 Πολύ υψηλές και ασφαλείς αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες 

συγκοµιδής.
 Καλή επιµήκυνση στελέχους πριν τον χειµώνα και σχηµατισµό 

βιοµάζας. 
 Μεσοπρώιµο υβρίδιο.
 Μεγάλη αντοχή στο τίναγµα των σπόρων µε αποτέλεσµα µεγάλη 

ευελιξία χρόνου συγκοµιδής.


