
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ     
Τρίτη εβδοµάδα ανόδου στους 
διεθνείς δείκτες, µε τη Φότζια 
να φτάνει τα 280 ευρώ ο τόνος. 
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Στον Μπίζιο με   
90 λεπτά το γάλα  
οι Ελασσονίτες       
Καταλυτικά στο κλίµα της αγοράς ανα-
µένεται να επιδράσει η συµφωνία του 
συνεταιρισµού Γάλα ΕΛΑΣΣ µε τον τυ-
ροκόµο Μπίζιο για τη διάθεση ενός ση-
µαντικού µέρους από την παραγωγή αι-
γοπρόβειου στην τιµή των 90 λεπτών 
το κιλό. Επιβεβαιώνεται έτσι µε σαφή 
τρόπο η ενίσχυση της διαπραγµατευτι-
κής θέσης των κτηνοτρόφων.  σελ. 16 -17

Αλλάζει τη φέτα  
η κίνηση Σαράντη  
Κερδίζει συνεχώς έδαφος η πρωτοβου-
λία του Μιχάλη Σαράντη µε δέσµη 15 
σηµείων για µία γενναία αναδιάρθρω-
ση στη ζώνη παραγωγής και παραλαβής 
του αιγοπρόβειου γάλακτος και στον κύ-
κλο που συνδέεται µε την παρασκευή 
και διάθεση της Φέτας. Κοµβικό το µε-
γάλο προσκλητήριο όλου του κλάδου 
στις 2 Νοεµβρίου στα Τρίκαλα. σελ. 17

Προβληµατίζουν τα αποθέµατα µε βάση 
τις προσεγγίσεις διεθνών αναλυτών κα-
τά την τελευταία σύνοδο του ICA στο Λί-
βερπουλ. Ωστόσο, τα καλά διεθνή νέα 
για το βαµβάκι αναµένονται αρχές ∆ε-
κεµβρίου. Τότε θα έχει αποσαφηνιστεί 
η παραγωγή στο βόρειο ηµισφαίριο, τό-
τε θα έχουν φύγει από το ταµπλο και τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου. Τότε θα πλησι-
άζει και το φιξάρισµα των τιµών µεταξύ 
βαµβακοπαραγωγών και εκκοκκιστών 
στην Ελλάδα. Προς το παρόν τα 45 λεπτά 
το κιλό είναι για λίγους. σελ. 22, 26, 31

Το Δεκέμβριο 
τα καλά νέα 
για το βαμβάκι 

Μέγας αλχηµιστής    
της φυτοπροστασίας    
Υπηρετεί πιστά όσο λίγοι τον Έλληνα 
αγρότη, ο Νίκος Γραµµατικάκης 
της Intrachem Ελλάς. σελ. 50 
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Τα ψυχανθή κεφάλαιο   
και της κτηνοτροφίας   
Πάνω στις ανάγκες των κτηνοτρόφων 
χτίζει το πλάνο αναδιάρθρωσης για τα 
ψυχανθή το Legume4Protein. σελ. 42

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Μέχρι τις 23 του µήνα πρέπει να φτάσει η 
λίστα των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης 
στην Πειραιώς ώστε όλοι οι αγρότες να έχουν 
στα χέρια τους τα χρήµατα της προκαταβολής 
πριν το τριήµερο της 28ης Οκτωβρίου. σελ. 6

Η Κοµισιόν ενέκρινε το αίτηµα των 
Ισπανών για ιδιωτική αποθεµατοποίηση 
και σε συνδυασµό µε τους δασµούς Τραµπ, 
διαµορφώνεται τώρα µία ευνοϊκή συνθήκη 
για το ελληνικό ελαιόλαδο. σελ. 14-15

Στοίχηµα η Τετάρτη 
για τη δισκέτα του τσεκ  

Με 300.000 τόνους 
ισπανικό εκτός αγοράς 

Έναρξη µε 30 λεπτά  
για τις Ναβαλίνες   
Με άνοδο 50% από τις περσινές τιµές 
παραγωγού ξεκίνησε η συγκοµιδή στα 
πορτοκάλια ποικιλίας Ναβαλίνα. Ευνοϊκές 
οι προοπτικές έως το ∆εκέµβριο, λόγω 
µειωµένης σοδειάς διεθνώς. σελ. 35

Μέγας αλχηµιστής    
της φυτοπροστασίας    
Υπηρετεί πιστά όσο λίγοι τον Έλληνα 
αγρότη, ο Νίκος Γραµµατικάκης 

σελ. 50 
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• Η οικονοµικότητα της γεωργίας 
ακριβείας για κάθε προφίλ  σελ. 27-30
• Κίνδυνος να χάσουν αυτόχθονες φυλές 
το πριµ στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ σελ. 18

• Επαναφορά στο σύστηµα κλιµακούµενων 
βαθµίδων για ασφάλεια αγροτών σελ. 8
• Η ιδιωτική αποθεµατοποίηση στρώνει το 
χαλί στο ελληνικό ελαιόλαδο σελ. 14-15

• Αβαντάζ για τα ακτινίδια και η µειωµένη 
παραγωγή 30% στην Ιταλία σελ. 21
• Με 30 λεπτά και ευνοϊκές προοπτικές 
ξεκίνησαν τα πορτοκάλια Ναβαλίνες σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μόνα τους στην αγορά βγαίνουν τα πρώτα ακτινίδια Hayward, µε 
προοπτικές θετικές, δεδοµένης της µείωσης κατά 30% της ιταλικής 
παραγωγής. Θετικές είναι και οι προοπτικές για τις Ναβαλίνες, µε 
την παραγωγή µειωµένη σε όλα τα καλλιεργητικά κέντρα της 
χώρας και τις ευρωπαϊκές αγορές διψασµένες για φρέσκο 
ελληνικό πορτοκάλι. Για λίγους βαµβακοκαλλιεργητές είναι πλέον 
εφικτή µια καλύτερη τιµή, όσο ανεβαίνει διεθνώς το βαµβάκι.

Φουζικλάδια σε µηλιές 
και αχλαδιές
Ο παθογόνοι µύκητες διαχειµάζουν µέσα 
στα πεσµένα φύλλα, όπου σχηµατίζουν 
περιθήκια. Από αυτά την άνοιξη 
απελευθερώνονται ασκοσπόρια, τα 
οποία προκαλούν τις πρωτογενείς 
µολύνσεις απο φουζικλάδια στην 
τρυφερή βλάστηση της µηλιάς και της 
αχλαδιάς. Για τον δραστικό περιορισµό 
των αρχικών µολυσµάτων του µύκητα 
την άνοιξη, συστήνεται την περίοδο αυτή, 
τέλη Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου, η 
καταστροφή των περιθηκίων, µε 
ενσωµάτωση των πεσµένων φύλλων στο 
έδαφος, καθώς και µε αφαίρεση και 
κάψιµο των προσβεβληµένων από την 
ασθένεια κλάδων και κλαδίσκων.

Ψεκασµός φυλλώµατος
Σε οπωρώνες µε σηµαντικές 
προσβολές από τους µύκητες, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν 
ψεκασµό του φυλλώµατος των δέντρων 
µε ουρία ή µε ένα εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο στην υψηλότερη 
συνιστώµενη δόση. Εναλλακτικά, 
συστήνεται ανάλογος ψεκασµός των 
πεσµένων στο έδαφος φύλλων. Τα 
ανωτέρω µέτρα είναι αποτελεσµατικά, 
εφόσον εφαρµόζονται από το σύνολο 
των καλλιεργητών µιας περιοχής.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 19-10-2019 
Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα 
αυξηµένες στα ηπειρωτικά και 
την Κρήτη τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες, οπότε θα 
εκδηλωθούν και τοπικοί όµβροι 
στα ορεινά. Τοπικές οµίχλες τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν µεταβλητοί 
ασθενείς έως µέτριοι. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 20-10-2019 
Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά και την Κρήτη τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα ή οµίχλες τις 
πρωινές και βραδινές ώρες 
στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. 
Οι άνεµοι θα πνέουν µεταβλητοί 
ασθενείς. Η θερµοκρασία στα 
ίδια επίπεδα.

∆ευτέρα 21-10-2019
και Τρίτη 22-10-2019 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα και µόνο στα ανατολικά 
ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη 
λίγες νεφώσεις τοπικά 
αυξηµένες. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ασθενείς και στο Αιγαίο τοπικά 
πιο ισχυροί. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή πτώση κυρίως 
στα ανατολικά.

Τετάρτη 23-10-2019 ως
Παρασκευή 25-10-2019
Λίγες νεφώσεις τοπικά 
αυξηµένες στα ανατολικά 
ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη 
χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι 
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς από 
βόρειες διευθύνσεις. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή περαιτέρω πτώση.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
µεταβλητοί ασθενείς 
και στο Αιγαίο από 
βόρειες διευθύνσεις 
µέχρι 4 µποφόρ.
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Η ανάγκη διευκόλυνσης της επιχειρηµατι-
κότητας είναι άλλο και είναι διαφορε-
τικό πράγµα η ενθάρρυνση της ασυδο-
σίας. Το τελευταίο, τις περισσότερες 
φορές, αποβαίνει σε βάρος του πιο α-
δύναµου κρίκου της παραγωγικής α-
λυσίδας και φυσικά σε βάρος της κα-
τανάλωσης. 

Παίρνοντας µάλιστα αφορµή από µια σει-
ρά κινήσεις που εκτυλίσσονται το τε-
λευταίο διάστηµα, θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι η αδράνεια της πολιτείας 
σε συνδυασµό µε την έλλειψη αυτο-
συγκράτησης από παράγοντες που έ-
χουν το πάνω χέρι στην αγορά, µετα-
φέρει συνεχώς βάρη στους πιο πολ-
λούς, τους πιο αδύναµους και συνή-
θως τους λιγότερο οργανωµένους. Εν 
προκειµένω, τη νύφη πληρώνουν α-
γρότες και καταναλωτές.

Οι αγρότες πληρώνουν µε τις χαµηλές τι-
µές διάθεσης των προϊόντων τους, ενώ 
οι καταναλωτές καταβάλουν αντίστοι-
χο τίµηµα µε την παραπλάνηση την ο-
ποία υφίστανται σ’ αυτό το οποίο επι-
λέγουν να προµηθευτούν. 

Η νοθεία στη φέτα για παράδειγµα, κρα-
τάει χαµηλά την τιµή παραγωγού στο 
γάλα, ενώ την ίδια στιγµή, παραπλα-
νά τους καταναλωτές, προσφέροντάς 
τους υποκατάστατα φέτας. Αυτοί που 
κερδίζουν είναι λίγοι, τα κέρδη τους 
όµως φαίνεται να είναι αρκετά για να 
διατηρούν το σύστηµα ανεξέλεγκτο. 

Στο βαµβάκι τις τελευταίες ηµέρες, οι εκ-
κοκκιστές εκµεταλλεύονται µε το πα-
ραπάνω την υποβάθµιση της ποιότη-
τας µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, 
ενώ αντίθετα δεν συζητούσαν κάποια 
πριµοδότηση όσο ο καιρός ήταν κα-
λός και η ποιότητα εξαιρετική. Ακό-
µα και οι επιχειρήσεις σποροπαραγω-
γής πιέζουν αιφνιδίως για πλαφόν α-
νά στρέµµα στις παραδόσεις σύσπο-
ρου βάµβακος.     

Στα ενεργειακά φυτά, επίσης ξαφνικά, δύο 
διυλιστήρια, απειλούν να ανατρέψουν 
µε το έτσι θέλω την ενδιαφέρουσα ι-
σορροπία των τελευταίων χρόνων µε-
ταξύ καλλιεργητών και εταιρειών πα-
ραγωγής βιοντίζελ. Κι ας κλείσουν α-
ξιόλογες επιχειρήσεις, κι ας βγουν α-
πό τον χάρτη περί το ένα εκατοµµύριο 
στρέµµατα, κι ας κοστίσει ακριβά στη 
χώρα η εισαγωγή έτοιµου βιοντίζελ.        

Agrenda

Για ό,τι κοστίζει
κάποιος πληρώνει
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Κοµβικές αλλαγές στα νοµι-
κά κείµενα της ΚΑΠ προσπα-
θεί να περάσει η Γερµανία, η 
οποία σε µία κίνηση στρατηγι-
κής φέρεται να αρνήθηκε να 
συνυπογράψει το κείµενο 17 
κρατών-µελών για διατήρηση 
του προϋπολογισµού της νέ-
ας περιόδου στα τρέχοντα επί-
πεδα. Το κείµενο αυτό, που υ-
πογράφει και η Ελλάδα, κάνει 
λόγο για τις δυσανάλογα αυξη-
µένες περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις για τους αγρότες τη νέα πε-
ρίοδο, ωστόσο το Βερολίνο µε 
non paper που είχε διαρρεύ-
σει το Σεπτέµβριο ζητούσε πε-
ραιτέρω µείωση του συνολικού 
προϋπολογισµού της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Συγκεκριµένα, η Γερµανία, 
στο πλαίσια του Συµβουλίου 
Υπουργών Γεωργίας την πε-
ρασµένη εβδοµάδα εξέφρασε 

για πρώτη φορά την έντονη α-
ντίθεσή της για τις συνδεδε-
µένες ενισχύσεις. «Είναι εξαι-
ρετικά σηµαντικό για εµάς να 
υπάρξει µείωση των συνδεδε-
µένων ενισχύσεων, οι οποίες 
στρεβλώνουν την αγορά», δή-
λωσε συγκεκριµένα στους δη-
µοσιογράφους κατά την άφι-
ξή της στο Λουξεµβούργο για 
τις ανάγκες του συνεδρίου, η 
Γερµανίδα υπουργός Τζούλια 
Κλόκνερ. Σηµειώνεται εδώ πως 
οι γερµανικές αρχές έχουν κα-
ταργήσει τις συνδεδεµένες ενι-
σχύσεις από το 2013. Με αυτά 
υπόψη, από διπλωµατικές πη-
γές στην Ευρώπη έγινε γνωστό 
ότι η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ α-
ναµένεται να «κλειδώσει» στο 
δεύτερο εξάµηνο του 2020, υ-
πό γερµανική προεδρία, µε ό,τι 
και να σηµαίνει αυτό. 

Παράλληλα, πολλές αντιπρο-
σωπίες επανέλαβαν στο συµ-
βούλιο ότι δεν θα µπορούσε 
να επιτευχθεί συµφωνία για τη 
µεταρρύθµιση της ΚΑΠ πριν α-
πό τη σύναψη συµφωνίας για 
το επόµενο Πολυετές ∆ηµοσι-
ονοµικό Πλαίσιο και κάποιες 
άλλες έλαβαν την ευκαιρία να 
επαναλάβουν τις γνωστές θέ-
σεις τους σχετικά µε τα θέµατα 
εξωτερικής σύγκλισης, τη µεί-
ωση των πληρωµών και τα πο-
σοστά συγχρηµατοδότησης για 

την αγροτική ανάπτυξη. 
Από την πλευρά του, ο Έλλη-

νας υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης κατά την εισήγησή του, 
πέρα από το θέµα της µη περι-
κοπής του προϋπολογισµού,  
περιορίστηκε στο να ζητήσει 
την εξαίρεση των µικροκαλλι-
εργητών από τις περιβαλλοντι-
κές αιρεσιµότητες και κυρώσεις. 

Γερμανική «νάρκη» απειλεί 
τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Διαφωνία με τις δαπάνες της ΚΑΠ ενώ αναλαμβάνουν και Προεδρία

Αργεί η νέα ΚΑΠ
Η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ 
αναµένεται να «κλειδώ-
σει» στα µέσα του 2020, 
υπό γερµανική προεδρία

Κοινή
δήλωση
Περισσότερο από ποτέ, για να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
των πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο προϋπολογισµός της 
ΚΑΠ πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις νέες προκλήσεις. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
υπουργοί Γεωργίας Αυστρίας, 
Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, 
Εσθονίας, Γαλλίας, Ουγγαρίας, 
Ελλάδας, Λετονίας, 
Λιθουανίας, Λουξεµβούργου, 
Ιρλανδίας, Πολωνίας, 
Πορτογαλίας, Ρουµανίας, 
Σλοβακίας και Ισπανίας 
ζητούν να διατηρηθεί ο 
προϋπολογισµός της ΚΑΠ για 
την επόµενη περίοδο, σε 
τρέχουσες τιµές, στο σηµερινό 
επίπεδο της ΕΕ-27.

Στιγµιότυπο από 
την πρώτη γνωριµία 
Βορίδη - Κλόκνερ 
σε προηγούµενο 
Συµβούλιο υπουργών 
Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις Βρυξέλλες.  

Εν τω µεταξύ, το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο προειδοποιεί στην ετήσια έκ-
θεση του για το 2018 για σοβαρά 
σφάλµατα στους τοµείς δαπανών 
υψηλού κινδύνου, όπως οι τοµείς 
της αγροτικής ανάπτυξης και της 
συνοχής, συνιστώντας στην Επι-
τροπή να τα λάβει υπόψη της για 
τις απαιτήσεις που θα έχει από τα 
Στρατηγικά Σχέδια για την περίο-
δο 2021-2027. 

Το Ελεγκτικό εντόπισε τις περισ-
σότερες αδυναµίες στα Προγράµ-
µατα Αγροτικής Ανάπτυξης µε πολ-
λαπλά σφάλµατα σε θέµατα δικαι-
ούχων, συµµορφώσεων, εκτάσεων 
κ.λπ. Το γεγονός τώρα ότι οι ίδιοι 
δείκτες αποτελεσµάτων θα πρέπει 

να χρησιµοποιηθούν και για τις ά-
µεσες ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ, προ-
βληµατίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ζητώντας από την Επιτροπή να ε-
ξασφαλίσει ότι οι δείκτες αυτοί µε-
τρούν δεόντως τις συνέπειες των 
δράσεων, καθώς και ότι συνδέο-
νται σαφώς µε τις συναφείς παρεµ-

βάσεις και τους στόχους πολιτικής.
 Οι κύριες πηγές σφάλµατος στα 

Προγράµµατα ήταν οι εξής:
 οι µη επιλέξιµοι δικαιούχοι, οι 

µη επιλέξιµες δραστηριότητες ή οι 
µη επιλέξιµες δαπάνες (βλέπε πα-
ράδειγµα),

 η παροχή ανακριβών πληρο-
φοριών σχετικά µε την έκταση ή 
τον αριθµό των ζώων,

 η µη συµµόρφωση µε τους κα-
νόνες περί σύναψης συµβάσεων ή 
χορήγησης επιχορήγησης,

 διοικητικά σφάλµατα.τοί δεν 
είχαν αναπτυχθεί πλήρως, ενώ δι-
ατυπώσαµε συγκεκριµένες παρα-
τηρήσεις σχετικά µε τους προτει-
νόµενους δείκτες.

Σφάλµατα 
Συνολικά, οι άµεσες ενισχύ-
σεις δεν περιείχαν ουσιώδη 
σφάλµατα σε σχέση µε τα 
Προγράµµατα Αγροτικής 

Ανάπτυξης

Προειδοποιεί για τα Στρατηγικά Σχέδια το Ελεγκτικό Συνέδριο
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Ο όρος της «τυπικής απόδοσης» 
των καλλιεργειών, ο οποίος την 
τρέχουσα περίοδο έκρινε το αν εί-
ναι κάποιος δικαιούχος στα Μέτρα 
Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελ-
τίωσης, φαίνεται πως θα απασχο-
λήσει τους αγρότες και στις άµε-
σες ενισχύσεις. Συγκεκριµένα, α-
ναµένεται οι εκµεταλλεύσεις που 
βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο 
έκτασης (που στην Ελλάδα ορίζε-
ται σε κάτω από 9.200 ευρώ τυπι-
κή απόδοση περίπου) να οριστούν 
ως εκείνες που δικαιούνται την α-
ναδιανεµητική ενίσχυση, η οποία 
θα είναι υποχρεωτική για τα κρά-
τη-µέλη. Σύµφωνα µε τις γραπτές 
απαντήσεις που έδωσε στο Ευρω-

κοινοβούλιο, ο Πολωνός Επίτρο-
πος, ανέφερε πως θα δώσει ιδιαί-
τερα προσοχή σε αυτό:

«Να σας υπενθυµίσω, πως τα 
κράτη-µέλη θα είναι υποχρεωµέ-
να, ως µέρος του στρατηγικού σχε-
δίου, να θέσουν σε ισχύ την ανα-
διανεµητική ενίσχυση σε µικρότε-
ρες εκµεταλλεύσεις (φάρµες κάτω 
από το µέσο µέγεθος). Η επίτευξη 
αυτού του στόχου θα παρακολου-
θείται στενά ως µέρος του ετήσιου 
ελέγχου των επιδόσεων που έχει 
προτείνει η Κοµισιόν για το µέλ-
λον της ΚΑΠ. Τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να σχεδιάσουν τη στρατη-
γική τους µε αυτό το εργαλείο που 
περιέγραψα.»,σηµείωσε.

Με τυπική απόδοση το αναδιανεμητικό πριμ

Υπέρ διπλού πριμ
στα περιβαλλοντικά
Στις 23 Οκτωβρίου θα ακούσει και 
επίσηµα το όνοµά του ο Γιάνους 
Βογιετσόφσκι ως ο εκλεκτός για 
τη θέση του νέου Επιτρόπου Γε-
ωργίας. Απαντώντας γραπτά σε ε-
ρωτήσεις του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου πριν τη δεύτερη ακρόασή 
του που καθόρισε και το «κλείδω-
µα» της θέση, ο Πολωνός επιχεί-
ρησε να δώσει µία γεύση για τις 
προθέσεις του, πέρα από τα ζητή-
µατα που διχάζουν (π.χ εξωτερι-
κή σύγκλιση) και είναι αντικείµε-
να που θα καθοριστούν µετά την 
ψήφιση του Πολυετούς ∆ηµοσι-
ονοµικού Πλαισίου. 

Ένα από αυτά τα ζητήµατα ή-
ταν τα «οικο-προγράµµατα», τα 
οποία θα είναι µέρος των άµε-
σων ενισχύσεων, και όπως γνω-
στοποίησε όσοι αγρότες τα ακο-
λουθήσουν θα λαµβάνουν γεν-
ναίο πριµ. Αναλυτικά η ερώτηση 
και η απάντηση έχουν ως εξής:

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι 
τα µελλοντικά «οικο-προγράµµα-
τα» θα  ανταµείβουν τους αγρότες, 
και αυτές οι ενισχύσεις θα µπορούν 

να πηγαίνουν πέρα από το κόστος 
κάλυψης των εξόδων που κάνα-
νε όπως γίνεται στον 2ο Πυλώνα;

Πρώτα απ’ όλα, επιβεβαιώνω 
πως αυτή η στήριξη θα επιτρέπει 
στα κράτη-µέλη να προσφέρουν 
πληρωµές που µπορούν να είναι 
υψηλότερες από µία απλή αποζη-
µίωση για τα κόστη που προέκυ-
ψαν ή το εισόδηµα που έχασαν οι 
αγρότες για τις δεσµεύσεις τους. Τα 
«οικο-προγράµµατα» έχουν σχεδι-
αστεί ως δράση που µπορεί να αλ-
λάξει το παιχνίδι. Είναι το καινοτό-
µο εργαλείο που θα ενθαρρύνει 
τους αγρότες όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο να υιοθετούν καλλιερ-
γητικές πρακτικές που θα είναι ω-
φέλιµες για το περιβάλλον, τη βιο-
ποικιλότητα και τους φυσικούς πό-
ρους και θα συµβάλουν στους στό-
χους για µείωση των φυτοπροστα-
τευτικών στη µελλοντική µας στρα-
τηγική «Από τη Φάρµα στο Πιρού-
νι» και στην αντιµετώπιση των κλι-
µατικών προκλήσεων που αντιµε-
τωπίζουν τα κράτη-µέλη. Θα επι-
τρέψει επίσης στους αγρότες να 
γίνουν µέρος της «Πράσινης Συµ-
φωνίας» στην ΕΕ.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω πως αν 
και η πρόταση για τα οικο-προγράµ-
µατα αφήνει κάποια ευελιξία στο 
σχεδιασµό τους από τα κράτη-µέλη 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτε-
ρα στις τοπικές ανάγκες, θα µπουν 
κανόνες ώστε να λαµβάνουν τις ε-
νισχύσεις µόνο πραγµατικοί αγρό-
τες οι οποίοι καλλιεργούν γη επι-
λέξιµη για ενισχύσεις. Θα υπερα-
µυνθώ αυτής της αρχής σε µελλο-
ντικές συζητήσεις.

∆ικαιώµατα
Στην ερώτηση του Ευρω-

κοινοβουλίου για το µέλλον 
των ιστορικών δικαιωµάτων, 

ο Πολωνός απάντησε πως 
είναι υπέρ της κατάργησής 

τους σταδιακά έως το 
τέλος του 2027 
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Τρεις εργάσιµες, µε πολλή δουλειά και ιδιαίτερη αγωνία 
από την πλευρά του αγροτικού κόσµου, µένουν την ερ-
χόµενη εβδοµάδα προκειµένου να κυλήσουν όλα οµα-
λά σχετικά µε την πληρωµή της προκαταβολής της ενι-
αίας ενίσχυσης. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι τρέχουν, εί-
ναι έτοιµοι, µένει τώρα ένας τυχαίος δειγµατοληπτικός 
έλεγχος από τα κεντρικά ότι δεν υπάρχουν «κολλήµα-
τα», ενώ το στοίχηµα –σύµφωνα µε το πλάνο των αρµο-
δίων – εκτός απροόπτου παραµένει να φτάσει η περιβό-
ητη δισκέτα µε τη λίστα των δικαιούχων του τσεκ στην 
τράπεζα Πειραιώς την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, οπότε και 
θα ξεκινήσει η ανάληψη των χρηµάτων από τους αγρό-
τες από τα ΑΤΜ. Σκοπός, την επόµενη ηµέρα να σταλεί 
η δισκέτα και στις υπόλοιπες τράπεζες προκειµένου όλοι 
οι παραγωγοί να µπορούν να σηκώσουν χρήµατα είτε 
από τα µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης είτε από τον 
γκισέ των τραπεζών. Το θετικό είναι ότι οι επιτελείς της 
Βάθη και της ∆οµοκού κινούνται µε βασική κατεύθυν-
ση τα χρήµατα να είναι διαθέσιµα για όλους το τριήµε-
ρο και πριν την αργία της 28ης Οκτωβρίου. 

Να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι 
µεταβιβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες, καθώς εκ-
κρεµούν αυτές που αφορούν κληρονοµιές, η πληρωµή 
των οποίων µετατίθεται για την εξόφληση της ενιαίας.

Εν τω µεταξύ, για το αυτονόητο, όπως συµβαίνει κάθε 
χρόνο και γνωρίζουν καλά οι αγρότες, έσπευσε να δια-
βεβαιώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι «Καταβάλλεται κά-
θε δυνατή προσπάθεια, ώστε πριν από την εθνική µας 
εορτή και αργία της 28ης Οκτωβρίου να έχει πιστωθεί 
και να είναι διαθέσιµη στους λογαριασµούς των δικαι-
ούχων παραγωγών η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυ-
σης, που για φέτος ανέρχεται στο 70% της βασικής ενί-
σχυσης». Μάλιστα ο κ. Βορίδης επεσήµανε ότι η εν λό-
γω πληρωµή θα αφορά και στις µεταβιβάσεις δικαιωµά-
των για όσες αιτήσεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Από βδοµάδα και σταδιακά υπόλοιπα Βιολογικών 
του 2018 από ενστάσεις 

Από την επόµενη εβδοµάδα, µετά τις 21 Οκτωβρίου, 
και σταδιακά, ξεκινούν οι πληρωµές των αγροπεριβαλ-
λοντικών προγραµµάτων του 2018 µετά από ενστάσεις. 
Σύµφωνα µε τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εκκρεµό-
τητες αφορούν βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, κοµ-
φούζιο, ζιζανιοκτονία και αυτόχθονες φυλές περσινής 
χρονιάς. Να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω πληρωµές καθυ-
στέρησαν λόγω των αυξηµένων υποχρεώσεων των δι-
οικητικών του Οργανισµού Πληρωµών για την έγκαι-
ρη πίστωση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης.

Σηµειωτέον ότι µε σχετικές ανακοινώσεις γίνεται γνω-
στό ότι µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων ελέγ-
χων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε ο υπολογισµός 
πληρωµών της δεύτερης εκκαθάρισης Βιολογικής γεωρ-
γίας και Βιολογικής κτηνοτροφίας για το έτος εφαρµο-

γής 2018 που έληξε στο τέλος του Μαΐου 2019. Για τις 
δράσεις της φυτικής παραγωγής το ποσό ανέρχεται σε 
208.914,70 ευρώ και για τις δράσεις της ζωικής παραγω-
γής το ποσό ανέρχεται σε 512.859,50 ευρώ πανελλαδι-
κά. Κατά των αποτελεσµάτων πληρωµής, οι δικαιούχοι 
µπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή µέχρι 
και τη ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε και ο υπολογισµός πλη-
ρωµών των δικαιούχων παραγωγών της δεύτερης εκκα-
θάρισης της ∆ράσης 10.1.7 για την εναλλακτική καταπο-
λέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες και της ∆ράσης 10.1.8 
το γνωστό Κοµφούζιο για το έτος εφαρµογής 2018. Πα-
νελλαδικά το ποσό για τη ζιζανιοκτονία ανέρχεται σε 
9.700,43 ευρώ και για το Κοµφούζιο σε 12.261,60 ευ-
ρώ. Σε περιπτώσεις που εµφανίζονται λάθη θα πρέπει να 
υποβληθούν ενστάσεις έως την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου.

Για τον Νοέµβριο η εκκαθάριση της 
Νιτρορύπανσης, πριν την προκαταβολή του 2019 

Για λίγο αργότερα, δροµολογεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ την εκκα-
θάριση των υπολοίπων της Νιτρορύπανσης της περσι-
νής χρονιάς, και σίγουρα πριν την πίστωση της προκα-
ταβολής του εν λόγω προγράµµατος για το 2019 στους 
δικαιούχους. Κι αυτό γιατί µπορεί να ολοκληρώθηκε η 
δεύτερη εκκαθάριση πληρωµής αιτήσεων δικαιούχων 
της ∆ράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από 
γεωργική δραστηριότητα» µε το συνολικό ποσό να α-
νέρχεται στα 146.635 ευρώ πανελλαδικά, σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών, ωστό-
σο οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα για ενστάσεις µέχρι 
31 Οκτωβρίου. Αυτό, όπως είναι αναµενόµενο σηµαί-
νει ότι οι πληρωµές –κι αυτές σταδιακές θα είναι- θα ξε-
κινήσουν µετά το πέρας της υποβολής των ενστάσεων.

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Παρατείνεται 
µέχρι 8 Νοεµβρίου 

η εµπρόθεσµη 
καταβολή 

της ειδικής 
ασφαλιστικής 

εισφοράς 2018

Ενστάσεις 
Μέχρι 23 

Οκτωβρίου 
ενστάσεις για 

τη δεύτερη 
εκκαθάριση στη 

ζιζανιοκτονία και 
Κοµφούζιο 2018

Κυψέλες 
διαχείµασης 

Έως 31 
∆εκεµβρίου 
οι δηλώσεις 
Κυψελών 

∆ιαχείµασης έτους 
2019 από τους 
µελισσοκόµους

∆ηλώσεις 
συγκοµιδής 

Έως τις 30 
Νοεµβρίου 

ηλεκτρονικά 
οι δηλώσεις 
συγκοµιδής 

αµπελουργικών 
προϊόντων από 

τους παραγωγούς
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Στοίχημα η Τετάρτη για τη δισκέτα, 
ώστε να έχουν όλοι λεφτά πριν το τριήμερο  

 Στόχος αναλήψεις από τα ΑΤΜ της Πειραιώς από 23 Οκτωβρίου και από την επόμενη στις άλλες τράπεζες
 Μόνο κάποιες μεταβιβάσεις από κληρονομιές δεν ολοκληρώθηκαν και πάνε για την εξόφληση το Δεκέμβριο 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

70% 10%

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ 2019

ΑΠΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΤΟΥ 2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
ΕΛΓΑ ΤΟΥ 2018

Έως 31 Οκτωβρίου 
αιτήσεις αγροτών
για επιστροφή ΦΠΑ 
Όσοι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 
ΦΠΑ έχουν δικαίωµα να ζητήσουν επιστροφή 
ΦΠΑ, το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή του 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των 
παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των 
παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών, προς 
άλλους υποκείµενους στον φόρο. Οι δικαιούχοι 
πρέπει να ανήκουν στο ειδικό καθεστώς κατά 
το φορολογικό έτος που αφορά η επιστροφή 
και δεν ενδιαφέρει το καθεστώς, στο οποίο 
βρίσκονταν το χρόνο που γίνεται η αίτηση 
επιστροφής, δηλαδή κατά τη χρήση 2018 να 
ήταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ασχέτως αν 
από 1/1/19 έχουν µεταταχθεί στο κανονικό 
καθεστώς, τα προϊόντα να είναι παραγωγής 
τους και η επιστροφή να αφορά τις χονδρικές 
πωλήσεις και όχι στις λιανικές.
Η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ υποβάλλεται από 
τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος από την 1η 
Μαρτίου µέχρι και την 31η Οκτωβρίου κάθε 
έτους. Σηµειώνεται ότι η προθεσµία αυτή είναι 
ανατρεπτική, δηλαδή η µη υποβολή της αίτησης 
επιστροφής, εντός αυτού του χρονικού 
διαστήµατος, στερεί από τον αγρότη του 
ειδικού καθεστώτος το δικαίωµα επιστροφής.





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αποσύνδεση των ασφαλιστικών ει-
σφορών από το φορολογητέο εισό-
δηµα των ελευθέρων επαγγελµατι-
ών, ανάµεσα τους και οι αγρότες, 
και επαναφορά στο παλιό σύστηµα 
κλιµακούµενων ασφαλιστικών βαθ-
µίδων, εξετάζει το κυβερνητικό επι-
τελείο µετά τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Μια από τις επιλογές που εξετάζο-
νται για το 1,4 εκατοµµύριο ελευθέ-
ρους επαγγελµατίες είναι οι κλάσεις 
µε τις νέες εισφορές να έχουν περισ-
σότερες κλίµακες, ώστε να τους δίδε-
ται η δυνατότητα να επιλέγουν την 
εισφορά που επιθυµούν και µπο-
ρούν να πληρώνουν, ανεξάρτητα 
από το αν έχουν µικρό ή µεγάλο ει-
σόδηµα, προκειµένου να µειωθεί η 
εισφοροδιαφυγή.

Σε κάθε περίπτωση όµως, θα θε-
σµοθετηθεί µια ελάχιστη εισφορά 
που ενδεχοµένως να είναι χαµηλό-
τερη από τα σηµερινά 185 ευρώ που 
χρεώνονται ως βάση εκκίνησης των 
εισφορών στους επαγγελµατίες. Για 
παράδειγµα, στο νέο σύστηµα µπο-
ρεί η χαµηλή εισφορά (βάση) να ξε-
κινά από τα 120 ευρώ µε διαβάθµι-
ση κλίµακας ανά 20 ή ανά 30 ευρώ.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετά-
ζει η ειδική επιτροπή που έχει συ-
σταθεί για την κατάρτιση του νέου 
ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, είναι 
η δηµιουργία δύο ή τριών ασφαλι-
στικών κλάσεων, ενώ δεν αποκλεί-
εται να υπάρχει και µία προαιρετική 
κλάση.  Η πρώτη βαθµίδα θα είναι λί-
γο υψηλότερη από το σηµερινό κα-
τώτατο όριο των εισφορών για τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοα-
πασχολουµένους και αγρότες, ήτοι 
τα 185,18 ευρώ τον µήνα (26,95% 
επί του κατώτατου µισθού των 650 
ευρώ + 10 ευρώ τον µήνα για τον 
λογαριασµό ανεργίας). Αντίστοιχα 
θα διαµορφωθούν και οι επόµενες 
δύο κλίµακες, ενώ δεν αποκλείεται 
τελικά η τρίτη να είναι προαιρετική. 

Και αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί ότι 
οι συντάξεις των µη µισθωτών που 
καταβάλλουν χαµηλές εισφορές για 
πολλά χρόνια είναι, αντίστοιχα, πά-
ρα πολύ χαµηλές.

Σηµειωτέον ότι σήµερα η κατώτα-
τη εισφορά αγροτών προς τον ΕΦΚΑ 
ανέρχεται σε 115 ευρώ περίπου (ε-
ξαιρέθηκε από τις πρόσφατες µειώ-
σεις η κατώτατη κατηγορία), αλλά µε-
τά τις εξελίξεις µε την απόφαση του 
ΣτΕ, δεν αποκλείεται επιστροφή στις 
ασφαλιστικές κλάσεις που ίσχυαν ε-
πί ΟΓΑ προ του 2017 ήτοι:
1η ασφαλιστική κλάση – 753,12 
ευρώ το χρόνο
2η ασφαλιστική κλάση – 851,16 
ευρώ το χρόνο
3η ασφαλιστική κλάση – 954,12 
ευρώ το χρόνο

4η ασφαλιστική κλάση – 1.096,80 
ευρώ το χρόνο
5η ασφαλιστική κλάση – 1.251,84 
ευρώ το χρόνο
6η ασφαλιστική κλάση – 1,444,20 
ευρώ το χρόνο
7η ασφαλιστική κλάση – 1.635,12 
ευρώ το χρόνο.

Κρίσιµη παράµετρος πώς θα 
διαµορφωθούν τα έσοδα ΕΦΚΑ

Πλέον, στο υπουργείο Εργασίας 
µετρούν το πώς θα διαµορφωθούν 
τα έσοδα του ΕΦΚΑ καθώς, το πα-
λαιό σύστηµα δεν απέδωσε τα α-
ναµενόµενα. Ενδεικτικό είναι ότι 
το 2017 εισπράχθηκαν 1,744 δισ. 
από τους µη µισθωτούς (ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες, αγρότες, αυ-
τοαπασχολούµενους), ενώ το 2018 

οι εισπράξεις δεν ξεπέρασαν τα 1,5 
δισ. ευρώ. Για το 2019 η κατάστα-
ση στο 8µηνο δείχνει περαιτέρω υ-
ποχώρηση, όπερ σηµαίνει ότι ούτε 
η πρόσφατη αποκλιµάκωση των ει-
σφορών ΕΦΚΑ για τον κλάδο κύρι-
ας σύνταξης από το 20% στο 13,3% 
απέδωσε. Μετά δε και την έκδοση 
της απόφασης του ΣτΕ, υπάρχουν 
φόβοι ότι ακόµη και αυτοί που κα-
τέβαλλαν εισφορές, πλέον θα στα-
µατήσουν, έως τη νοµοθέτηση του 
νέου συστήµατος.

Βάσει πάντως του σχεδιασµού της 
κυβέρνησης, το σχετικό σχέδιο νό-
µου µε το σύνολο των διατάξεων 
που αφορούν τις αλλαγές στον νό-
µο Κατρούγκαλου θα είναι έτοιµο ώ-
στε να κατατεθεί στη Βουλή, πιθανό-
τατα στα µέσα ∆εκεµβρίου.

To νέο φορολογικό νοµοσχέδιο 
που θα ψηφιστεί µέχρι τα τέλη 
Νοεµβρίου για να τεθεί σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου του 2020 
αναµένεται να φέρει σηµαντικές 
µειώσεις φόρων σε ορισµένες 
κατηγορίες πολιτών. Εν τω 
µεταξύ µείωση κατά 5% της 
προκαταβολής φόρου που 
βεβαιώθηκε φέτος σε αγρότες, 
ελευθέρους επαγγελµατίες και 
επιχειρήσεις, προβλέπει το 
προσχέδιο του προϋπολογισµού 
το οποίο η κυβέρνηση απέστειλε 
στις Βρυξέλλες. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων θα 
προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση 
του φόρου εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων έως το τέλος 
Νοεµβρίου, προκειµένου η 
έκπτωση 5% στη προκαταβολή 
φόρου να φανεί στην τελευταία 
δόση του φόρου εισοδήµατος 
που θα πληρωθεί στο τέλος 
∆εκεµβρίου.
Στο µεταξύ, η νέα φορολογική 
κλίµακα προβλέπει τα εξής:
 Εισοδήµατα έως 10.000 θα 

φορολογούνται µε 9%.
 Εισοδήµατα από 10.000 έως 

20.000 ευρώ µε 22%.
 Εισοδήµατα από 20.000 έως 

30.000 ευρώ µε 28% από 29%.
 Εισοδήµατα από 30.000 έως 

40.000 ευρώ µε 36% από 37%.
 Ο ανώτατος φορολογικός 

συντελεστής περιορίζεται από 
το 45% σήµερα στο 44%.

Το νέο σύστηµα αφορολόγητου 
προβλέπει
 8.636 ευρώ αφορολόγητο 

όριο για τον άγαµο.
 9.000 ευρώ για έγγαµους µε 1 

παιδί (από 8.863 ευρώ σήµερα)
 10.000 ευρώ για έγγαµους 

µε 2 παιδιά (από 9.090 ευρώ).
 11.000 ευρώ για έγγαµους 

µε 3 παιδιά (από 9.545 ευρώ).
 12.000 ευρώ για έγγαµους 

µε 4 παιδιά και άνω (από 9.545 
ευρώ).

ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Μείωση 5% στην 
προκαταβολή 
φόρου αγροτών 

Αποσύνδεση των εισφορών από εισόδημα

Πίσω στις ασφαλιστικές
κλάσεις και οι αγρότες

Σήµερα η κατώτατη εισφορά 
αγροτών προς τον ΕΦΚΑ 

ανέρχεται σε 115 ευρώ 
περίπου (εξαιρέθηκε από 
τις πρόσφατες µειώσεις 
η κατώτατη κατηγορία), 

αλλά µετά τις εξελίξεις µε 
την απόφαση του ΣτΕ, δεν 

αποκλείεται επιστροφή στις 
ασφαλιστικές κλάσεις που 

ίσχυαν επί ΟΓΑ προ του 2017.
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Μέχρι τέλος του έτους το νέο ασφαλιστικό μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ
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ΕΦΚΑ
Οι υπηρεσίες ΕΦΚΑ 

πρέπει να υπολογίζουν 
τις ετήσιες 

ασφαλιστικές εισφορές 
µε βάση το εισόδηµα 
του προηγούµενου 
έτους, αλλά και τα 

ποσά που έχουν ήδη 
καταβληθεί έως 

την ηµεροµηνία της 
εκκαθάρισης

Ενόσω εκκρεμούν εκκαθαρίσεις 
αναγκαστική είσπραξη εισφορών;
Η εγκύκλιος ορίζει ότι δεν πρέπει να βεβαιωθούν οφειλές στο ΚΕΑΟ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ενηµέρωση για το τι γίνεται µε τις ασφα-
λιστικές εισφορές των αγροτών και τον 
συµψηφισµό των εργοσήµων ζητά ο το-
µεάρχης αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος 
Αραχωβίτης, από τον υπουργό Εργασί-
ας, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις αγρο-
τών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές έχουν προωθηθεί για αναγκαστική 
είσπραξη στο ΚΕΑΟ ενώ εκκρεµεί ακό-
µα η διαδικασία εκκαθάρισης.

Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση που συ-
νυπογράφουν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αναφέρει ότι µεγάλος αριθµός α-
γροτών θα βρεθούν µε πιστωτικό υπό-
λοιπο µετά την ολοκλήρωση της εκκα-
θάρισης, παρότι η εγκύκλιος 47/2018 
ορίζει ότι δεν θα πρέπει να βεβαιωθούν 
οφειλές στο ΚΕΑΟ πριν το τέλος της εκ-

καθαριστικής διαδικασίας.
Το άρθρο 40 του νόµου 4387/2016 

ορίζει ότι βάση υπολογισµού των ασφα-
λιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ των 
αγροτών (ασφαλισµένων του πρώην Ο-
ΓΑ) αποτελεί το εισόδηµα που προκύ-
πτει από την άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας κατά το προηγούµενο 
φορολογικό έτος. Σε αυτό, από 1.1.2018 
συµπεριλαµβάνονται οι καταβλητέες α-
σφαλιστικές εισφορές. Η Υπουργική Α-
πόφαση ∆.15/∆’/12061/293 /1.3.2018 
(ΦΕΚ Β’ 773) ορίζει ξεκάθαρα ότι τυχόν 
διαφορά που προκύπτει µετά από τον υ-
πολογισµό των προβλεπόµενων ασφα-
λιστικών εισφορών µε βάση το εισόδη-
µα του προηγούµενου φορολογικού έ-
τους, αναζητείται και συµψηφίζεται ισο-
µερώς, κατανεµηµένη σε µηνιαία βάση.

Σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο, οι 
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πρέπει να υπολο-

γίζουν τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφο-
ρές µε βάση το εισόδηµα του προηγού-
µενου έτους, αλλά και τα ποσά που έ-
χουν ήδη καταβληθεί µέχρι την ηµερο-
µηνία της εκκαθάρισης. Στη συνέχεια 
πρέπει να συγκρίνουν τα δύο ποσά για 
να διαπιστώσουν εάν προκύπτει χρεω-
στικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. Εάν δια-
πιστώνεται χρεωστικό υπόλοιπο, τότε 
προκύπτει διαφορά που πρέπει να κα-
ταβάλλει ο ασφαλισµένος.

Εάν διαπιστώνεται πιστωτικό υπό-
λοιπο αυτό καταβάλλεται αυτόµατα, έ-
ως τις 31 Ιανουαρίου του επόµενου έ-

τους, από το έτος εκκαθάρισης. Η επι-
στροφή θα γίνει ακόµα και εάν υπάρχει 
οφειλή του ασφαλισµένου για οποια-
δήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ 
ή τους λοιπούς φορείς για τους οποί-
ους συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ ασφαλιστι-
κές εισφορές (ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕ∆, ΕΟΠΥΥ) 
ή ο ασφαλισµένος έχει υπαχθεί σε κα-
θεστώς ρύθµισης οφειλών. Ωστόσο, µε 
την εγκύκλιο 47/29.10.2018 διευκρινί-
ζεται ότι: «Μετά το πέρας της εκκαθάρι-
σης και τη λήξη της προθεσµίας καταβο-
λής της τελευταίας δόσης εκκαθάρισης 
οι οφειλές βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ».

«Υπάρχουν αγρότες των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν σταλεί για 
είσπραξη στο ΚΕΑΟ ενώ εκκρεµεί η διαδικασία εκκαθάρισης;» ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Ξεστράτισμα 
Οι συνεταιρισμοί 
διαχειρίζονται δεν 
αγοράζουν προϊόν
Πώς επήλθε η ψυχική απομάκρυνση των αγροτών  
για να διοικούν οι υπάλληλοι και να φθάσει η χρεοκοπία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πολλή συζήτηση γίνεται τον τελευταίο 
καιρό για την ανάγκη ενός νέου νόµου 
για τους συνεταιρισµούς, λίγοι ωστόσο 
δείχνουν να έχουν µελετήσει και να α-
ντιλαµβάνονται το πώς φτάσαµε ως ε-
δώ και τι πρέπει να γίνει προκειµένου 
να σωθεί, ό,τι µπορεί να σωθεί, σ’ αυτή 
την υπόθεση. Αν κάποιος ήθελε να κα-
ταλάβει πάντως πού λοξοδρόµησαν τα 
πράγµατα, δεν έχει παρά να προστρέξει 
στο βιβλίο του πρώην γενικού γραµµα-
τέα του υπουργείου Γεωργίας - επί κυ-

βέρνησης Κωσταντίνου Μητσοτάκη- Γε-
ωργίου Σελλιανάκη µε τίτλο «Οι Αγρο-
τικοί Συνεταιρισµοί στην Ελλάδα: Η άν-
δρωση, η πτώση και η λεηλασία τους». 

Κάποιοι θα σπεύσουν να πουν ότι το 
βιβλίο είναι παλιό, ο Σελλιανάκης ήταν 
λίγο αρτηριοσκληρωτικός, οι εποχές έ-
χουν αλλάξει, ο φιλελευθερισµός δεν α-
φήνει πολλά περιθώρια σήµερα. Κάνουν 
λάθος, σε κάθε περίπτωση, όποιος επι-
φορτίζεται µε την ευθύνη να αλλάξει τα 
πράγµατα, καλό είναι να ξέρει τουλάχι-
στον την ιστορία. Και η ιστορία λέει ότι 
το κακό για τους συνεταιρισµούς ξεκί-
νησε από τη στιγµή που ξέφυγαν από 
τη λογική της διαχείρισης του προϊόντος 
των παραγωγών - µελών τους και πέρα-
σαν στην πρακτική του αγοράζω (απο-
θηκεύω, µεταποιώ, τυποποιώ) και που-
λάω αγροτικά προϊόντα. Ίσως είναι κου-
ραστικό να επαναληφθεί ότι η διαδικα-

σία αυτή «ξέφυγε» επί των σοσιαλιστι-
κών ηµερών του Ανδρέα Παπανδρέου 
και του Κώστα Σηµίτη (τότε υπουργός 
Γεωργίας), ωστόσο είναι κάτι παραπάνω 
από βέβαιο ότι αυτό αποτέλεσε συνήθη 
πρακτική λόγω της ευκολίας µε την ο-
ποία οι συνεταιρισµοί δανείζονταν από 
την Αγροτική Τράπεζα και της άνεσης µε 
την οποία το κράτος κάλυπτε τις όποιες 
ατυχείς πράξεις αγοράς και πώλησης. 
Αυτή η σιγουριά, της ΑΤΕ και τους κρά-
τους - προστάτη, ήταν που χαλάρωσε τη 
σχέση των αγροτών - µελών µε τις συνε-
ταιριστικές τους οργανώσεις. Η ευθύνη 
για τα οικονοµικά και τη διαχείριση της 

οργάνωσης, έγινε α-
παίτηση για κάλυψη 
των ανοιγµάτων από 
το κράτος. Κάπως έ-
τσι µε τον καιρό, οι ε-
κλεγµένοι µέσα από 
κοµµατικά ψηφοδέλ-
τια πρόεδροι έδιναν 
λογαριασµό µόνο στο 
κόµµα τους, ενώ µε 
τον καιρό οι λιγότε-
ρο εκτεθειµένοι µέχρι 
τότε διευθυντές και υ-
πηρεσιακοί υπάλλη-
λοι των οργανώσεων 

πήραν το πάνω χέρι στα πράγµατα, χω-
ρίς ωστόσο να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 
για τη σχέση της οργάνωσης µε τα µέ-
λη. Κάπως έτσι ο δανεισµός µεγάλωσε 
και όταν οι ρυθµίσεις και οι διαγραφές 
χρεών δεν ήταν πλέον εφικτές, το µέλ-
λον ήταν πρόδηλο. Συνεταιρισµός ση-
µαίνει συµµετοχή και ευθύνη - έλεγχος 
των µελών στην οργάνωση. Γι’ αυτό ο 
καθηγητής Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος 
στην τελευταία εκδήλωση του διαΝΕΟσις 
για τους συνεταιρισµούς, επέµεινε στην 
ανάγκη συνειδητοποίησης της σχέσης 
των αγροτών µε την οργάνωσή τους, για 
υπευθυνότητα ηγέτη σε καθένα από τα 
µέλη και για την ανάγκη εκπαίδευσης 
για όλα αυτά... από το νηπιαγωγείο. Α-
ντίθετα, οι περισσότεροι από τους ενα-
ποµείναντες, βλέπουν το νέο νόµο σαν 
µια ακόµα ευκαιρία να ‘ρθουν τα πράγ-
µατα στα µέτρα τους.  

21-22, 35-36

Με προβάδισμα 
10 λεπτών 
ξεκινούν 
οι Ναβαλίνες
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Π
εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

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

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

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

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

Σκληρό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Μαλακό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Καλαµπόκι (ευρώ/τόνος)

Σόγια (σεντς ανά µπούσελ)

Γάλα αγελαδινό (σεντς/λίµπρα)

Χοιρινό (σεντς/λίµπρα)

214

165

167

970

15,04

50,95

218

167

167

960

14,68

52,60

223

171

172

979

14,74

42,22

223

171

172

998

14,73

44,62

243

174

175

975

16,67

47,00

243

176

175

997

16,83

47,27

218

216

214

212

210

208

67,67 69,39
69,80

68,49

68,07

69,20
ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

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

3,19
3,39
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Τιμή παραγωγού 
ποικιλίας Ναβαλίνα 
2019  30 λεπτά ανά κιλό 

2018 19 λεπτά ανά κιλό

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Λίγοι προλαβαίνουν 
την άνοδο της τιμής 
βάμβακος διεθνώς. 

 Το σκληρό σιτάρι 
συνεχίζει τον ανήφορο 
στη λίστα της Φότζια.

Κάνει κοιλιά φέτος η τιµή 
στα Crimson Seedless 
Με το «αριστερό» ξεκίνησε η φετινή 
εµπορική σεζόν στο σταφύλι της 
ποικιλίας Crimson Seedless, για 
αρκετούς παραγωγούς στα παραγωγικά 
κέντρα της Πιερίας και της Πέλλας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ο Μητσοτάκης
είναι ενήµερος 
για το τι παίζεται 
Όπως κάθε φορά τα µικροσυµφέροντα 
προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά 
τους, ωστόσο η υπόθεση συνεταιρισµοί 
µε ό,τι πάει να γιγαντωθεί εις βάρος 
τους, είναι κάτι για το οποίο είναι καλά 
ενηµερωµένος ο ένοικος του Μαξίµου. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
καταλάβει πολύ καλά και πολύ πριν 
ανέλθει στην πρωθυπουργία το παιχνίδι 
που παίζεται τα τελευταία χρόνια σε 
βάρος των συνεταιρισµών, κάτι το 
οποίο εκ των πραγµάτων αποβαίνει σε 
βάρος των αγροτών. Γνωρίζει από 
πρώτο χέρι τα πρόσωπα που έχουν 
χτίσει καριέρες πάνω στα ερείπια των 
µονάδων που δήθεν υπηρετούσαν, 
αντιλαµβάνεται πως αυτά τα στελέχη 
δεν έχουν καµιά θέση σε ανοικτές και 
οικονοµικά εύρωστες συνεταιριστικές 
οργανώσεις. Ξέρει επίσης ότι αυτές οι 
αδυναµίες και αυτή η ανασφάλεια κάνει 
τα «ανθρωπάκια» να κρύβονται πίσω 
από τις κουρτίνες της συντεχνίας του 
ΟΣ∆Ε. Μια συντεχνία που πολέµησε 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σήµερα 
επιµένει να σκάβει το λάκκο του.  

Ο πρωθυπουργός 
γνωρίζει τα πρόσωπα 
που έχτισαν καριέρες 
πάνω στα ερείπια των 
µονάδων που δήθεν 
υπηρετούν.

Το κακό 
για τους 
συνεται-
ρισµούς 
ξεκίνησε 
όταν ξέ-
φυγαν από 
τη λογική 
διαχείρι-
σης και 
πέρασαν 
στην πρα-
κτική του 
αγοράζω.



Agrenda 11ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο κόσµος χάνει περίπου 400 δισ. δο-
λάρια σε τρόφιµα προτού καν φτάσουν 
στα καταστήµατα, σύµφωνα µε τα Η-
νωµένα Έθνη. Περίπου το 14% του συ-
νόλου των τροφίµων που παράγονται 
χάνονται ετησίως, ενώ η Κεντρική και 
Νότια Ασία, η Βόρεια Αµερική και η Ευ-
ρώπη αντιπροσωπεύουν τα µεγαλύτε-
ρα µερίδια, σύµφωνα µε έκθεση του 
Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας 
του ΟΗΕ (FAO). «Καλύτερη ψυκτική α-
ποθήκευση και σύγχρονες υποδοµές 
θα βοηθήσουν στη µείωση των ζηµιών 
στην αλυσίδα εφοδιασµού», ανέφερε. 

Οι ηγέτες του κόσµου έχουν δεσµευ-
τεί να µειώσουν στο µισό τη σπατάλη 
τροφίµων σε επίπεδο λιανικής και κα-
τανάλωσης έως το 2030. Οι εταιρείες 
προσπαθούν επίσης να βελτιώσουν 
την αποτελεσµατικότητα της βιοµηχα-
νίας τροφίµων. Επιπρόσθετα, η αύξη-
ση των αποδόσεων στην γεωργία µέ-
σω της έρευνας είναι οικονοµικά πιο 
αποδοτική από τον περιορισµό των ζη-
µιών µετά τη συγκοµιδή, λέει η έκθεση.

Ηµιζωντανή παραµένει η υπόθε-
ση της µίσθωσης των εργοστασίων 
της ΕΒΖ στο Πλατύ Ηµαθίας και στις 
Σέρρες στο κοινοπρακτικό σχήµα 
των Royal Sugar και Συνεταιριστι-
κής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, µετά την εµπλοκή στην πρώ-
τη συνάντηση των εµπλεκόµενων 
µερών, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, 
παρουσία πολιτικών παραγόντων. 

Ανεξάρτητα, αν προχωρήσει άµε-
σα ή όχι η µίσθωση των εργοστα-
σίων, η φετινή παραγωγή ζαχαρό-
τευτλων θεωρείται απίθανο να γί-
νει ζάχαρη, καθώς ο χρόνος που α-
παιτείται για τη συντήρηση των ερ-
γοστασίων δεν επαρκεί. Κατά τις ί-
διες πηγές, η Royal Sugar έχει συµ-
φωνήσει προφορικά µε τους παρα-
γωγούς για την απορρόφηση των 
τεύτλων, τα οποία πλέον προορί-
ζονται για ζωοτροφές.

Σε δηλώσεις του στην Agrenda 
ο επιχειρηµατίας Χρήστος Καραθα-
νάσης, ιδιοκτήτης της Royal Sugar 
αποκάλυψε πως έπειτα από το α-
διέξοδο της Τρίτης, ζητήθηκε από 
την Τράπεζα Πειραιώς, τη διοίκη-
ση της ΕΒΖ και την Ernst & Young 
να καταθέσει η κοινοπραξία τη δι-
κή της πρόταση για το σχέδιο µί-
σθωσης των δύο εργοστασίων και 
να συζητήσουν επ’ αυτού σε δεύ-
τερη συνάντηση. «∆εν πρόκειται 
να κάνω πίσω όσα εµπόδια και να 

µου βάλουν. Αυτή η ιστορία δεν έ-
χει κλείσει. Θα στείλουµε άµεσα το 
σχέδιο συµφωνητικού που µας ζη-
τήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο το βασικότερο αγκάθι, ό-
πως προέκυψε στην πρώτη συνά-
ντηση, δύσκολα θα παρακαµφθεί 
κι αυτό γιατί η πλευρά της ΕΒΖ ε-
πιµένει ότι η Royal Sugar οφείλει 
στη βιοµηχανία 1,4 εκατ. ευρώ, α-
πό ζάχαρη που παρέλαβε και δεν 
πλήρωσε επικαλούµενη έναν όρο 
στη συµφωνία (σ.σ. θα κατέβαλε το 
25% του ποσού µόνο εφόσον ολο-
κληρωνόταν η παραλαβή και του 
τελευταίου κιλού που είχε συµφω-
νηθεί) και υποστηρίζει πως αν υπο-
γράψει τη νέα συµφωνία µίσθωσης 
των εργοστασίων, κινδυνεύει να 
κατηγορηθεί για απιστία. 

Από την πλευρά του ο επιχειρη-
µατίας το αντικρούει αυτό και λέει 
πως η επιχείρησή του διεκδικεί από 
τη βιοµηχανία ποσό 1,5 εκατ. ευρώ, 
λόγω διαφυγόντων κερδών, από τη 
µη καλή εκτέλεση της συµφωνίας . 
Μόνη περίπτωση να ξεπεραστεί το 
συγκεκριµένο εµπόδιο, όπως µετα-
φέρουν πηγές της ζαχαροβιοµηχα-
νίας είναι να κάνει δεκτή ο επιχει-
ρηµατίας την πρόταση  της ΕΒΖ και 
της Τράπεζα Πειραιώς για εξωδικα-
στική λύση της διαφοράς ή έστω να 
προκαταβάλει 600.000 ευρώ από 
τη Royal Sugar.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Ο κόσμος χάνει 
400 δις σε 
τρόφιμα πριν 
πάνε στο ράφι 

Θολή η πορεία συνδεδεμένης 
αν τα τεύτλα γίνουν ζωοτροφή

«Η απώλεια τροφίµων συνεπάγεται 
άσκοπη πίεση στο περιβάλλον και 

στους φυσικούς πόρους», τονίζει ο 
γενικός διευθυντής του FAO, 

Qu Dongyu.

Ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος 
Μητσοτάκης, 
εγκαινίασε το 
αιολικό πάρκο της 
Enel Green Power.

Στο όρος Καφηρέα στην Εύβοια δηµιουργήθηκε 
το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο στη χώρα

Το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο στη χώρα µε συνολική ισχύ 154,1 MW 
στο όρος Καφηρέα στην Εύβοια , εγκαινίασε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρόκειται για το αιολικό πάρκο της Enel Green Power εταιρεία του 
οµίλου Enel, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας διεθνώς, µε παρουσία στην Ευρώπη, την 
Αµερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία και διαχειριζόµενη ισχύ 
άνω των 43 GW από αιολική, ηλιακή, γεωθερµική και υδροηλεκτρική 
ενέργεια. Το σύµπλεγµα, περιλαµβάνει επτά αιολικά πάρκα µε 67 
ανεµογεννήτριες και θα είναι σε θέση να παράγει περίπου 480 GW h 
ετησίως, µειώνοντας τις εκποµπές CO2 στην ατµόσφαιρα κατά 315.000 
τόνους το χρόνο.
Η επένδυση έφτασε στα 300 εκατ. ευρώ και περιλαµβάνει, εκτός από τα 
αιολικά πάρκα, τη διασύνδεση µε την ηπειρωτική Ελλάδα µέσω εναέριου, 
υπόγειου και υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης 150 kV καθώς και δύο 
νέων υποσταθµών υψηλής τάσης 150 kV στην Εύβοια. 

Ούτε κόκκος
Ανεξάρτητα, πάντως, 
αν προχωρήσει άµεσα 
ή όχι η µίσθωση των 

εργοστασίων της ΕΒΖ 
σε Πλατύ και Σέρρες, 
η φετινή παραγωγή 

ζαχαρότευτλων θεω-
ρείται απίθανο να γίνει 

ζάχαρη



Προληπτικά στα 
πυρηνόκαρπα 
Στόχος η δραστική μείωση των 
μολυσμάτων πριν τη νέα περίοδο

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε µία σειρά καλλιεργητικών µέ-
τρων και επεµβάσεων φυτοπρο-
στασίας καλούνται να προχωρή-
σουν οι παραγωγοί πυρηνόκαρ-
πων αυτή την εποχή, που ακο-
λουθεί την περίοδο της συγκο-
µιδής και µέχρι τον λήθαργο των 
δέντρων. Σύµφωνα µε τους γεω-
πόνους του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, 
στόχος είναι η δραστική µείωση 
των πληθυσµών των εχθρών (έ-
ντοµα, ακάρεα), αλλά και η µεί-
ωση των µολυσµάτων µυκητο-
λογικών και βακτηριολογικών 
ασθενειών που έχουν αποµεί-
νει στις καλλιέργειες.

Αυτές οι επεµβάσεις θεωρού-
νται απαραίτητες, διότι καθιστούν 
την καταπολέµηση των φυτοπα-
ρασίτων κατά την επόµενη βλα-
στική περίοδο περισσότερο α-
ποτελεσµατική και οικονοµική.

Εξώασκος: Για τη µείωση των 
µολυσµάτων (βλαστοσπόρια) του 
µύκητα συνιστάται επιµελής ψε-
κασµός των δέντρων στη διάρ-
κεια του ληθάργου, δηλαδή µε-

τά την πτώση των φύλλων και 
µέχρι το φούσκωµα των οφθαλ-
µών, µε ένα κατάλληλο µυκητο-
κτόνο. Επίσης, πριν τη διενέρ-
γεια του ψεκασµού και µε ξηρό 
καιρό, συνιστάται η αφαίρεση 
και καύση των προσβεβληµέ-
νων από την ασθένεια κλάδων.

Κορύνεο: Ο περιορισµός των 
µολυσµάτων (κονίδια) του µύκη-
τα επιτυγχάνεται µε δύο ψεκα-
σµούς, έναν φθινοπωρινό (πε-
ρίοδο φυλλόπτωσης) και έναν 
αργότερα λίγο πριν την έναρ-
ξη διόγκωσης των οφθαλµών, 
µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. 
Με ξηρό καιρό και πριν τη δι-
ενέργεια των ψεκασµών συνι-
στάται η αφαίρεση και η καύ-
ση των προσβεβληµένων από 

την ασθένεια κλάδων.
Βακτηριακό έλκος: Οι περί-

οδοι φθινοπώρου και χειµώνα 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για 
την πρόκληση νέων µολύνσεων 
από το βακτήριο (ευπάθεια φυ-
τικών ιστών, κατάλληλες καιρι-
κές συνθήκες). Για την προστα-
σία των δέντρων από το βακτή-
ριο συνιστώνται ένας ψεκασµός 
στην έναρξη και ένας στο 75% 
της φυλλόπτωσης, µε κατάλλη-
λα σκευάσµατα. 

Ανθονόµος: Τα ενήλικα του 
εντόµου δραστηριοποιούνται 
αυτή την εποχή και αρχές Νο-
εµβρίου καταστρέφοντας τους 
οφθαλµούς. Αν διαπιστωθεί υ-
ψηλός πληθυσµός του εντόµου, 
συνιστάται άµεσα ψεκασµός.

Στην Παλαιοχώρα Χανίων τα πρώτα κρούσµατα καστανής ρυτίδωσης  
Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της ντοµάτας (ToBRFV) σε δείγµατα 
τοµάτας από την Παλαιοχώρα Χανίων διαπιστώθηκε πρόσφατα - για πρώτη φορά 
στη χώρα µας – σύµφωνα µε ανακοίνωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής Αχαΐας. Ο ιός αυτός αποτελεί αναδυόµενο κίνδυνο µεγάλης 
σηµασίας, κυρίως για την καλλιέργεια της ντοµάτας και της πιπεριάς και 
µεταδίδεται µε την επαφή (µολυσµένα χέρια, εργαλεία, ρούχα αλλά και από φυτό 

σε φυτό), το µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό και πιθανόν µε τον µολυσµένο σπόρο. Οι 
βοµβίνοι µπορούν επίσης να µεταδώσουν τον ιό κατά τη διάρκεια της γονιµοποίησης των 
φυτών. Από 1η Νοεµβρίου τίθενται σε ισχύ απόφαση επίσηµων µέτρων, σύµφωνα µε τα 
οποία τα διακυνούµενα φυτά και σπόροι ντοµάτας και πιπεριάς να συνοδεύονται από 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και τα εισαγόµενα από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας που να 
καλύπτει τις απαιτήσεις της Ένωσης και για τον ιό.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πιο οικονοµική 
Πιο αποτελεσµατική 
η καταπολέµηση των 

φυτοπαρασίτων την επό-
µενη βλαστική περίοδο

Περονόσπορος ντοµάτας
Λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων, 
δηµιουργήθηκε ευνοϊκό περιβάλλον για την 
ανάπτυξη και την εξάπλωση του παθογόνου 
µε αποτέλεσµα προσβολές από περονόσπορο 
σε υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας και 
βιοµηχανικής ντοµάτας. Σηµειώνεται ότι η 
ασθένεια οφείλεται στον µύκητα 
Phytophthora infestans και τα πρώτα 
συµπτώµατα εµφανίζονται στα κατώτερα 
φύλλα, µε υποκίτρινες κηλίδες (λαδιές) που 
σε λίγο χρόνο µαυρίζουν και ξεραίνονται, ενώ 
στους καρπούς τα συµπτώµατα ξεκινούν 
γύρω από τον ποδίσκο. Το µέγεθος της 
ζηµιάς µεγαλώνει εξαιτίας δευτερογενούς 
προσβολής από άλλους µικροοργανισµούς µε 
αποτέλεσµα την πλήρη καταστροφή του 
καρπού. Τα σποριάγγεια απαιτούν για το 
σχηµατισµό τους πολύ υψηλή σχετική 
υγρασία 80-100% και θερµοκρασίες από 
3-26 οC (άριστη 18-22 οC). Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου συνιστούν ψεκασµούς κάλυψης µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα όταν οι παραγωγοί εντοπίσουν 
συµπτώµατα.

Σκευάσµατα
FMC: Galben M
ALFA: Leimay-S, Vintage-C disperss
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Revus 25 SC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Presidium One.

Κερκόσπορα ελιάς
Η ασθένεια οφείλεται σε προσβολή από 
µύκητα και η έντασή της καθορίζεται από 
την επικράτηση ήπιων και υγρών καιρικών 
συνθηκών κατά τις µεταβατικές εποχές του 
έτους. Η ασθένεια προκαλεί κηλίδωση στους 
καρπούς και τα φύλλα. Πάνω στις κηλίδες 
των καρπών και φύλλων ο µύκης σχηµατίζει 
µικροσκοπικά στρώµατα όπου 
αναπτύσσονται οι κονιδιοφόροι και τα 
κονίδια κατά πυκνές δέσµες. Σε συνδυασµό 
µε το κυκλοκόνιο προκαλεί πρόωρη 
φυλλόπτωση ενώ τα συµπτώµατα στην κάτω 
επιφάνεια µοιάζουν µακροσκοπικά µε την 
καπνιά. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 
συστήνεται προληπτικός ψεκασµός µε 
χαλκούχα µυκητοκτόνα, ιδιαίτερα σε 
ελαιώνες που εκτείνονται σε υγρές ή 
πεδινές περιοχές µε ανεπαρκή αερισµό είτε 
πυκνή φύτευση.Σηµειωτέον ότι ο µύκητας 
είναι βραδείας ανάπτυξης και ο χρόνος 
επώασης της ασθένειας 20 ηµέρες. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ποσότητα ελαιολάδου ίση µε την πα-
ραγωγή της Ελλάδας αποσύρεται α-
πό την ισπανική αγορά το προσεχές 
διάστηµα, αφού η Κοµισιόν, δια στό-
µατος Φιλ Χόγκαν, αποφάσισε να ε-
γκρίνει το αίτηµα ισπανικών συνε-
ταιρισµών και βιοµηχανίας για ιδιω-
τική αποθεµατοποίηση 300.000 τό-
νων λαµπάντε και παρθένου ελαιο-
λάδου. Στο άκουσµα της είδησης αυ-
τής, συνολικά ο ευρωπαϊκός κλάδος 
ελαιολάδου ανταποκρίθηκε µε ενθου-
σιασµό, δεδοµένου ότι η Ισπανία ε-
πρόκειτο να µπει στη νέα ελαιοκοµι-
κή περίοδο µε ένα απόθεµα ανάµεσα 
στους 600.000 µε 700.000 τόνους. 

Έτσι, στο Συµβούλιο των υπουρ-
γών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, στις 14 Οκτωβρίου, ο Ισπανός υ-
πουργός Γεωργίας, ενηµερώθηκε α-
πό τον απερχόµενο αρµόδιο επίτρο-
πο Φιλ Χόγκαν, πως ο ίδιος έχει κα-
ταθέσει στην Κοµισιόν πρόταση εκ-
κίνησης της διαδικασίας της ιδιωτι-
κής αποθεµατοποίησης στο ισπανι-
κό ελαιόλαδο. Σηµειώνεται πως το 
µέτρο θα εφαρµοστεί αµέσως µόλις 
εξεταστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρι-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επι-
κυρωθεί επίσηµα από την Κοµισιόν.

Ευνοϊκές συνθήκες 
για την εγχώρια αγορά

Η έγκριση της ιδιωτικής αποθεµα-
τοποίησης, συνδυαστικά µε το νέο ε-
µπορικό πλαίσιο που διαµορφώνουν 
οι αµερικανικοί δασµοί στο τυποποιη-
µένο ισπανικό ελαιόλαδο, διαµορφώ-
νει ευνοϊκές συνθήκες για την εγχώ-
ρια αγορά. Από την µια είναι τα περι-
θώρια επέκτασης στην αγορά της Βο-
ρείου Αµερικής, από το κενό που α-
ναµφίβολα θα αφήσουν πίσω τους οι 
Ισπανοί, έστω και οι µικρότερες εται-
ρείες που δεν θα µπορέσουν να δι-

ατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. Από την άλλη, στα ψιλά γράµ-
µατα των δασµών, προβλέπεται πως 
στα τυποποιηµένα ευρωπαϊκά ελαιό-
λαδα θα πρέπει να πιστοποιείται ξεκά-
θαρα στην συσκευασία ότι δεν πρό-
κειται για ισπανικό ελαιόλαδο, ακυ-
ρώνοντας τη δυνατότητα τυποποί-
ησης του σε άλλες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Αυτό θα µπορούσε να υποχρεώ-
σει τους Ιταλούς στην αγορά περισ-
σότερου ελληνικού ελαιολάδου. Τέ-
λος, είναι και το προφανές, δηλαδή 
η αποσυµφόρηση της αγοράς ελαιο-
λάδου που θα επιφέρει η ιδιωτική α-
ποθεµατοποίηση.  

Ο κίνδυνος από την Ισπανία
Φυσικά, µέσα σε αυτές τις ανακατα-

τάξεις µετατοπίζεται και το ενδιαφέ-
ρον των Ισπανών σε άλλες αγορές για 
τις οποίες οι εγχώριοι εξαγωγείς δί-
νουν µάχη τόσο στο ελαιόλαδο όσο 
και στις επιτραπέζιες ελιές. Παράλλη-
λα ήδη οι Ισπανοί βγαίνουν φθηνό-
τεροι στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της Agrenda, 

ήδη έχουν γίνει δεσµεύσεις για απορρό-
φηση της διαφοράς που προκύπτει εξαιτί-
ας των δασµών από τις ισπανικές βιοµη-
χανίες, οι οποίες δεν θέλουν να χάσουν 
τα µερίδιά τους και στο µέλλον.

Το ντόµινο
Το ντόµινο εξελίξεων που ακολούθη-

σε την ανακοίνωση της λίστας µε των δα-
σµών που ετοίµασε το υπουργείο Εµπο-
ρίου των ΗΠΑ (USTR) µε αφορµή την δι-
αµάχη ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και την Ουάσιγκτον για αθέµιτες επι-
δοτήσεις στην Airbus, επιδοτήσεις που 
αδίκησαν την αµερικάνικη Boeing, είδε 
την µέση τιµή ελαιολάδου στην Ισπανία 
να πέφτει από τα 2,25 λεπτά ανά κιλό 
στα 2,05. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξε-
χείλισε το ποτήρι για τους Ισπανούς πα-
ραγωγούς, οι οποίοι πριν από λίγες µέ-
ρες συγκεντρώθηκαν στους δρόµους της 
Μαδρίτης, διαµαρτυρόµενοι για την υφι-
στάµενη κατάσταση στην αγορά ελαιολά-
δου. Κατ’ επέκταση η ισπανική κυβέρνη-
ση µπόρεσε τώρα να επαναφέρει το πα-

Ξεμαγκώνει την αγορά
η απόσυρση 300.000 τόνων
Χωρίς να το θέλουν, Τραμπ και Κομισιόν, στρώνουν το χαλί στο ελληνικό ελαιόλαδο
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λιότερο αίτηµά της για αυτορύθµιση της 
αγοράς ελαιολάδου, το οποίο είχε απορ-
ρίψει το καλοκαίρι η Κοµισιόν. Μέσα σε 
αυτό το πιεστικό κλίµα και εν αναµονή 
µιας ανάκαµψης της παραγωγής ελαιο-
λάδου στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, η Κοµισιόν αποφάσισε να επιτρέψει 
την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθε-
µατοποίησης, παρά το γεγονός ότι οι τι-
µές βρίσκονται ακόµη πάνω από τα επί-
πεδα των 1,77 ευρώ  ανά κιλό. 

«Το µέτρο αυτό συνιστά µια αναγνώρι-
ση της σοβαρής κατάστασης στην οποία 
έχει εισέλθει ο κλάδος του ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε τις τιµές να βρίσκονται 
κάτω από το κόστος παραγωγής, ειδικά 
για τα ελαιόλαδα που προέρχονται από 
καρπό παραδοσιακών ελαιώνων» σχολί-
ασε ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας.

 Πάντως ας σηµειωθεί πως από την ε-
µπειρία του 2012, όταν ενεργοποιήθηκε 
και πάλι αντίστοιχος µηχανισµός, φαίνε-
ται πως τέτοια µέτρα χρειάζονται τουλάχι-
στον δυο µήνες µέχρι να σηµειωθεί στην 
αγορά ο αντίκτυπός τους.

Έντονες ανησυχίες έχει προκαλέσει στην Ιταλία η 
απόφαση των Ηνωµένων Πολιτειών να επιβάλουν 
δασµούς 25% σε µια σειρά από ευρωπαϊκά αγροτικά 
προϊόντα, δεδοµένου ότι η χώρα εξάγει στην αγορά 
των ΗΠΑ περισσότερα από 4,2 δισ. ευρώ αγροδια-
τροφικών προϊόντων ετησίως. Σε αυτό το πλαίσιο 
η Ιταλία ζήτησε επίσηµα από την Κοµισιόν, από το 
βήµα του Συµβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση µέτρων απο-
θεµατοποίησης τυριών, την ενίσχυση των κονδυλί-
ων για τα προγράµµατα προώθησης σε Τρίτες χώ-
ρες αγροτικών προϊόντων, αλλά και τη δυνατότη-
τα τα κράτη µέλη να ενισχύσουν οικονοµικά τους 
παραγωγούς που πλήττονται από τους αµερικανι-
κούς δασµούς. Να σηµειωθεί πως η ελληνική α-
ντιπροσωπεία στο Συµβούλιο, µε επικεφαλής τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, τά-
χθηκε υπέρ του ιταλικού αιτήµατος, υιοθετώντας 
την τοποθέτηση αυτή.

«Λυπούµαστε για το γεγονός ότι ο γεωργικός 
τοµέας πληρώνει και πάλι το λογαριασµό για µια 
πολιτική απόφαση για το εµπόριο που δεν έχει 
καµία σχέση µε τη γεωργία» αναφέρεται στο αί-
τηµα της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο αναφέ-
ρει ότι  οι αγρότες και οι επιχειρήσεις τροφίµων 
έχουν επενδύσει πολλούς πόρους για να βελτι-
ώσουν τις εξαγωγές τους σε Τρίτες χώρες, ιδίως 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, και έχουν προγραµµα-
τίσει να συνεχίσουν να το πράττουν. 

Υπενθυµίζεται ότι οι Ιταλοί αγρότες θα επηρεα-
στούν βαθύτατα από τους δασµούς, κυρίως από την 
επιβάρυνση των τυριών, ενώ προκύπτουν εµπόδια 
στην εξαγωγή χυµών εσπεριδοειδών και φρούτων, 
χοιρινού κρέατος και αλλαντικών. 

«Ζητούµε από την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτη-
µα αυτό ως προτεραιότητα και να αξιολογήσει την 
ευκαιρία να ενεργοποιήσει τα κατάλληλα µέτρα α-
γοράς στο πλαίσιο των διατάξεων του κανονισµού 
για την ΚΟΑ, να αποφύγει τις διαταραχές της α-
γοράς και να προστατεύσει τους αγρότες µας. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Ιταλία θεωρεί ότι αξίζει να εξασφα-
λιστεί η ταχεία ενεργοποίηση της ιδιωτικής απο-
θεµατοποίησης τυριών. Επιπλέον, θα ήταν επίσης 
σηµαντικό να ενισχυθούν οι δράσεις που έχουν ή-
δη προβλεφθεί για την προώθηση σε Τρίτες χώρες 

και, ειδικότερα, θα µπορούσε να αξιολογηθεί εάν 
θα αφιερωθεί ένα ειδικό ανώτατο όριο για την προ-
ώθηση των προϊόντων που επηρεάζονται από τους 
πρόσθετους δασµούς. Θα µπορούσε επίσης να επι-
τραπεί στα κράτη µέλη να παρέχουν κάποια στήρι-
ξη στους αγρότες που θα υποστούν σοβαρές κυρώ-
σεις και ζηµιές από τους δασµούς», αναφέρει µετα-
ξύ άλλων η ανακοίνωση. 

Προγράµµατα προώθησης φέτας
Ας σηµειωθεί πως και στην περίπτωση της Ελλά-

δας τρέχουν το διάστηµα αυτό προγράµµατα προ-
ώθησης φέτας, µε τα οφέλη από αυτά να ακυρώ-
νονται µέχρι ένα βαθµό, ενώ όπως είναι γνωστό 
σηµαντικές αναµένεται πως θα είναι οι επιπτώσεις 
των δασµών και για τη βιοµηχανία κοµπόστας. ∆ε-
δοµένου ότι στις 14 Οκτωβρίου ο Παγκόσµιος Ορ-
γανισµός Εµπορίου έδωσε και την τελική έγκριση 
στις ΗΠΑ, οι δασµοί ξεκίνησαν να ισχύουν αυτόµα-
τα από την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.

∆ιευθέτηση ζητά η Κοµισιόν 
Λίγες µέρες νωρίτερα ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου εγκρίνει τη λίστα αντιποίνων 7,5 δισ. δο-
λαρίων που ετοίµασε το αµερικανικό υπουργείο Ε-
µπορίου, η Ευρωπαία Επίτροπος Εµπορίου Σεσίλια 
Μαλµστροµ ζήτησε από τον αρµόδιο υπουργό Ρό-
µπερτ Λαϊτχάιζερ να µην προχωρήσει η υπόθεση 
των δασµών. Με επιστολή, υπόσχεται τη διευθέτη-
ση του προβλήµατος και προτείνει να αφήσουν πί-
σω τους και οι δυο πλευρές την υπόθεση των αθέ-
µιτων ενισχύσεων των εταιρειών αεροναυπηγικής 
Boeing και Airbus. ∆ιαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, θα απαντήσει µε δασµούς 12 δισ. δολαρίων, 
«όταν έρθει η ώρα», όταν δηλαδή ο ΠΟΕ δώσει το 
πράσινο φως στην ΕΕ, να απαντήσει στις αθέµιτες 
επιδοτήσεις της Ουάσιγκτον προς τη Boeing. Αυτό 
αναµένεται να συµβεί στις αρχές του 2020.

Πάντως µέχρι τότε, ο επερχόµενος Επίτροπος Ε-
µπορίου Φιλ Χόγκαν, γνωστός στον αγροτικό κό-
σµο, έχει δηλώσει πως θα επιδιώξει άµεσα µια διευ-
θέτηση της υπόθεσης µε τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα ε-
κτίµησε πως το µπλοκ κατά πάσα πιθανότητα θα συ-
γκεντρώσει κονδύλια για µια οικονοµική ενίσχυση 
των παραγωγών που θα πληγούν από τους δασµούς. 

Από 18 Οκτωβρίου 
και επίσηµα
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Συγκέντρωση 
κονδυλίων

Ο επερχόµενος Επί-
τροπος Εµπορίου Φιλ 
Χόγκαν εκτίµησε πως 
το µπλοκ κατά πάσα 
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Επίλυση της διαµάχης ζητά η Επίτροπος Εµπορίου της ΕΕ από τον 
υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ για να µην υπάρξουν αντίποινα.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Αποθεματοποίηση στο τυρί και κονδύλια 
ενισχύσεων και προώθησης ζητά η Ιταλία 
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Μια πολύ καλή είδηση, µετά από πολύ και-
ρό, έρχεται να επιβεβαιώσει µε τον πιο σαφή 
τρόπο τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά 
του αιγοπρόβειου γάλακτος, εξέλιξη για την 
οποία έχει βάλει φυσικά το δικό της λιθαράκι 
η Agrenda. Η ενηµέρωση που είναι πλήρως ε-
ξακριβωµένη, θέλει το Συνεταιρισµό Αιγοπρο-
βατοτρόφων Ελασσόνας, «Γάλα ΕΛΑΣΣ», να 
έχει ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις και 
να έχει συµφωνήσει µε τον γνωστό τυροκό-
µο Μπίζιο της περιοχής, για τη διάθεση ενός 
σηµαντικού µέρους από την παραγωγή γάλα-
κτος που θα συγκεντρώσει φέτος (σηµειωτέ-
ον ότι η νέα γαλακτοκοµική περίοδος αρχί-
ζει αυτές τις µέρες) στην τιµή των 90 λεπτών 
το κιλό. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αντίστοι-
χη τιµή για το γάλα που παρέλαβε η εν λό-

γω τυροκοµική επιχείρηση από τον συνεται-
ρισµό την προηγούµενη χρονιά ήταν στα 80 
λεπτά το κιλό, δηλαδή 10 λεπτά χαµηλότερα.

Η παραπάνω εξέλιξη αναµένεται να επιδρά-
σει καταλυτικά στο κλίµα της αγοράς και να 
βελτιώσει περαιτέρω τη διαπραγµατευτική θέση 
των αιγοπροβατοτρόφων, µετά από µια τριετία 
µεγάλων δυσκολιών στη διάρκεια της οποίας 
η τιµή του αιγοπρόβειου γάλακτος έθετε σε ά-
µεσο κίνδυνο τη βιωσιµότητα των κτηνοτροφι-
κών εκµεταλλεύσεων. Βεβαίως, η αντιστροφή 
του κλίµατος βασίζεται σε θεµελιώδη στοιχεία, 
όπως είναι η δραστική µείωση των αποθεµά-
των φέτας, ο περιορισµός του ζωικού κεφαλαί-
ου, όπως και των αποδόσεων σε αιγοπρόβειο 
γάλα, η ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης 
και η σταδιακή βελτίωση της τιµής της φέτας.  

Εν τω µεταξύ, νέο κύκλο... ζυµώσεων σε πολ-
λά επίπεδα, έχει προκαλέσει µεταξύ των συντε-
λεστών του κλάδου της Φέτας η πολυσυζητηµέ-
νη συνάντηση των Τρικάλων, την οποία πρώτη 
αποκάλυψε προ δεκαπενθηµέρου η Agrenda. 

Έχοντας µεσολαβήσει µάλιστα η γενική συ-
νέλευση του ΣΕΒΓΑΠ στη Λάρισα, την περασµέ-
νη Τρίτη, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την 
πρωτοβουλία Σαράντη να κερδίζει συνεχώς έ-
δαφος. Κι αυτό παρά τη σθεναρή αντίσταση που 
προέβαλαν τις πρώτες µέρες µετά τη δηµοσιο-
ποίηση του θέµατος οι κατ’ επάγγελµα αγροτο-
συνδικαλιστές και ίσως κάποιοι γαλατάδες που 
κρύβονται πίσω τους. Σηµειωτέον ότι η «αντισυ-
σπείρωση» στην οποία αυτή τη φορά περίπου συ-
νταυτίζονται ΣΕΚ, ΠΕΚ και Οµοσπονδία Θεσσα-
λίας, οργανώνει την προσεχή Τρίτη συνάντηση 

Κατευνασμός 
στον ΣΕΒΓΑΠ για τη 

διεπαγγελματική φέτας, 
προβληματίζουν

όμως ΗΠΑ και Καναδάς

Μεγάλη συμφωνία με Μπίζιο στα 90 λεπτά

Όχι συνδικαλιστικοί φορείς
Ανατρέπει τις ισορροπίες η διακήρυξη 

των 13 θέσεων που µιλά για συµµε-
τοχή στη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας 
µόνο παραγωγικών οργανώσεων

Η πρωτοβουλία του Συνεταιρισµού Αγελαδοτρό-
φων και Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας και 
του προέδρου του Γιώργου Βαϊόπουλου, συνεπι-
κουρούµενου φυσικά από τον Μιχάλη Σαράντη, 
την Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε. και αρκετές α-
κόµα µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες και τυροκο-
µικές µονάδες, έρχεται να θέσει τον δάκτυλον ε-
πί τον τύπον των ήλων. Ο στόχος των διοργανω-
τών της ηµερίδας, που θα έχει θέµα «Προοπτι-
κές Ανάπτυξης της Φέτας - Ιδέες και ∆ράσεις για 
την Παγκόσµια Αναγνώριση του Εθνικού Προϊ-
όντος», προβλέπεται να προσελκύσει τελικά το 
ενδιαφέρον της µεγάλης πλειοψηφίας του κτη-
νοτροφικού κόσµου που ζει από την παραγωγή 
αιγοπρόβειου γάλακτος και να φέρει στα Τρί-
καλα τις ηγέτιδες δυνάµεις της γαλακτοβιοµη-
χανίας, όπως και τις ανθούσες τυροκοµικές µο-
νάδες που βασίζονται στην ποιότητα της φέτας. 

Η συνεισφορά του ΣΕΒΓΑΠ    
Για να οδηγηθούν τα πράγµατα στις παραπά-

νω εξελίξεις χρειάσθηκε η µαραθώνεια γενική 
συνέλευση του ΣΕΒΓΑΠ στην αίθουσα συνεδριά-
σεων της διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
στη Λάρισα. Εκεί, µετά από πολύ συζήτηση, έπε-
σαν απ’ ότι φάινεται οι τόνοι της αντιπαράθεσης 
και αµβλύνθηκαν οι διαφορές γύρω από το θέ-
µα της διεπαγγελµατικής της φέτας. 

Οι πληροφορίες θέλουν τον διευθύνοντα σύµ-
βουλο της γαλακτοβιοµηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ, Μι-
χάλη Σαράντη, να θέτει µετ’ επιτάσεως τα ζητή-
µατα που έχουν µείνει για καιρό ανοιχτά και να 
δηλώνει ότι τον ενδιαφέρει η ∆ιεπαγγελµατι-
κή οργάνωση της φέτας να µπει σε νέες βάσεις, 
να εκφράζει µε δυναµισµό τις πραγµατικές α-
νάγκες του γαλακτοκοµικού κλάδου, κάτι το ο-
ποίο δεν δείχνει να γίνεται την τελευταία διε-

τία και από τη στιγµή που αναθερµάνθηκαν οι 
προσπάθειες για τη συγκρότησή της. 

Αν η ∆ιεπαγγελµατική αλλάξει προσανατο-
λισµό και στόχευση, βασιζόµενη στις πραγµα-
τικές παραγωγικές δυνάµεις, τόνισε ο κ. Σαρά-
ντης, τότε ενδεχοµένως να µην επιµένει στην 

πρωτοβουλία να αναλάβει και επικεφαλής της 
υπό συγκρότηση οργάνωσης για τη φέτα. Σ’ αυ-
τή την περίπτωση παραµένει ενεργός γι’ αυτή 
τη θέση, ο αντιπρόεδρος της γαλακτοβιοµηχα-
νίας ∆ωδώνη, Γιάννης Βιτάλης. Την ίδια στιγ-
µή, πάντως, τα θεσµικά όργανα του κλάδου δε-
σµεύονται να υιοθετήσουν αρκετές από τις προ-
τάσεις της κίνΗσης των Τρικάλων για τους ελέγ-
χους στη διακίνηση του γάλακτος (GPS στα βυ-
τία, παρουσία στις πύλες εισόδου κ.α.) και να 
υπάρξει εντονότερη παρουσία των παραγωγι-
κών δυνάµεων στα αντίστοιχα θεσµικά όργανα.

Με άλλα λόγια, τα µέλη του Συνδέσµου Ελ-
ληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προ-
ϊόντων δεσµεύθηκαν να υιοθετήσουν στο µε-
γαλύτερο µέρος της τη διακήρυξη 13 σηµείων 

Όλος ο κλάδος στις 2 Νοεμβρίου
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στον Τύρναβο. Οι πληροφορίες θέλουν αυτή 
την πλευρά να µην βλέπει µε καλό µάτι τη δι-
ακύρηξη των Τρικάλων που επιχειρεί να βά-
λει στην άκρη τους επαγγελµατίες συνδικα-
λιστές και να δώσει το λόγο, τουλάχιστον σε 
ότι αφορά τη ∆ιεπαγγελµατική, στους πραγ-
µατικούς αγροπροβατοτρόφους παραγωγούς 
και στις παραγωγικές οργανώσεις αυτών. Κά-
τι τέτοιο είναι προφανές ότι θα έβγαζε εκτός 
θέσεων στη ∆ιεπαγγελµατική, πρόσωπα όπως 
ο Τάκης Πεβερέτος, ο Στέργιος Κύρτσιος και 
ο Νίκος Παλάσκας, οι  οργανώσεις των οποί-
ων δεν αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθµό ε-
νεργών και δραστήριων επαγγελµατικά κτη-
νοτρόφων και εν προκειµένω αιγοπροβατο-
τρόφων, εποµένως θα ήταν καλύτερα να πε-
ριορισθούν στα συνδικαλιστικά τους και µό-
νο καθήκοντα. Άλλωστε είναι σε όλους γνω-
στό ότι εδώ και δύο χρόνια η υπόθεση της ∆ι-
επαγγελµατικής της φέτας παίζεται στα πρό-
σωπα και στις θέσεις που αυτά θα πάρουν και 

όχι στο ρόλο και τις πρωτοβουλίες που αυτή θα 
αναπτύξει. Κάπως έτσι έχει χαθεί πολύς χρό-
νος, χρόνος κατά τον οποίο η ταυτότητα της 
φέτας εξασθενούσε και η τιµή του αιγοπρό-
βειου γάλακτος έπεφτε. Αρκετοί βέβαια ανα-
ρωτιούνται τι είναι αυτό που έκανε τον Μιχά-
λη Σαράντη να µπει στο παιχνίδι και να ταρά-
ξει τα νερά στο θέµα της ∆ιεπαγγελµατικής.    

Κάποιοι υποθέτουν ότι είναι η δυσφήµιση 
την οποία υπέστη για εισαγωγές γάλακτος και 
µάλιστα χωρίς κάποια τεκµηρίωση. Άλλοι πά-
λι λένε ότι... την έκανε τη δουλειά του και τώ-
ρα αναζητά την εξιλέωση! Όπως και να ‘χουν 
τα πράγµατα, η δέσµη 15 σηµείων µε την ο-
ποία επανέρχεται και µετά τη θυελλώδη συ-
νεδρίαση του ΣΕΒΓΑΠ, βρίσκει µεγάλη απο-
δοχή. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη 
σκυτάλη να παίρνει τώρα ο Συνεταιρισµός Α-
γελαδοτρόφων Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσ-
σαλίας, ο οποίος καλεί για τις 2 Νοεµβρίου 
στα Τρίκαλα ολόκληρο τον κλάδο.   

Η ηµερίδα στις 2 Νοεµβρίου 
στα Τρίκαλα προβλέπεται να 
φέρει τις ηγέτιδες δυνάµεις 

της γαλακτοβιοµηχανίας, 
όπως και τις ανθούσες 

τυροκοµικές µονάδες που 
βασίζονται στην ποιότητα 

της φέτας.

∆ύο 24ωρα µετά την κατευναστική γενική συ-
νέλευση του ΣΕΒΓΑΠ στη Λάρισα, η πρωτοβου-
λία των Τρικάλων διατηρεί την ισχύ της και 
σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
Agrenda. Οι κύριοι συντελεστές αυτής, επιµέ-
νουν σε µια γενναία αναδιάρθρωση τόσο στη 
ζώνη παραγωγής και παραλαβής του αιγοπρό-
βειου γάλακτος όσο και στον κύκλο που συνδέ-
εται µε την παρασκευή και διάθεση της Φέτας. 

Οι πληροφορίες θέλουν τον επιχειρηµατία 
Μιχάλη Σαράντη, από την Ελληνικά Γαλακτο-
κοµεία Α.Ε. και τους βασικούς του συνοµιλητές 
από την πλευρά των κτηνοτρόφων και των πα-
ραγωγικών τους οργανώσεων, να διατηρούν 
ζωντανό το πνεύµα της πρωτοβουλίας, να βελ-
τιώνουν τη δέσµη µέτρων που έχουν προτείνει 
και να προγραµµατίζουν µια ευρεία συγκέντρω-
ση όλων των συντελεστών του κλάδου (κτηνο-
τρόφοι, τυροκόµοι, γαλακτοβιοµηχανίες, συ-
νεταιρισµοί, κυβερνητικά στελέχη, περιφερει-
ακοί άρχοντες και εκπρόσωποι πολιτικών κοµ-
µάτων) για µια ακόµα φορά  στα Τρίκαλα, όπου 
θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ανοιχτά ζητήµα-
τα και να δροµολογηθούν αποφάσεις προς ό-
φελος του εν λόγω παραγωγικού κλάδου. Ή-
δη η πλευρά Σαράντη, έχει αποστείλει τις τε-
λευταίες ώρες στον ΣΕΒΓΑΠ επικαιροποιηµένο 
κείµενο µε 15 σηµεία αυτή τη φορά (το προη-
γούµενο είχε 13) στο οποίο γίνεται σαφής α-
ναφορά στον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
προχωρήσει η συγκρότηση της διεπαγγελµατι-
κής, κυρίως όµως περιγράφονται µέθοδοι και 
ελεγκτικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρ-
µόζονται σε όλο το φάσµα παραγωγής και δι-
άθεσης της φέτας (από τη στάνη έως το ράφι), 
ώστε να ξεπεραστούν οι γνωστές παθογένειες. 

Η επιστολή Σαράντη προς τον
ΣΕΒΓΑΠ έχει ως ακολούθως:

Σε συνέχεια της γενικής συνέλευσης, σας α-
ποστέλλω και εγγράφως τις θέσεις της εταιρείας 
που εκπροσωπώ, όπως και προφορικά ανέπτυξα:

 Με αφορµή συκοφαντικά δηµοσιεύµατα για 
εταιρείες τυροκοµικών προϊόντων της περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας, πιστεύω ότι ο ΣΕΒΓΑΠ ως σύν-
δεσµος που έχει ως µέλη εταιρείες της περιοχής, 
θα πρέπει να απαντάει µε ∆ελτίο Τύπου σε αυτά, 
λέγοντας το αυτονόητο: Όποιος έχει στοιχεία για 

οποιονδήποτε, να τα κατα-
θέτει στις ελεγκτικές αρ-
χές, στον εισαγγελέα και 
εφόσον θεωρεί ότι είναι 
παραπάνω από σίγουρος, 
και στη δηµοσιότητα, α-

ναλαµβάνοντας και την ευ-
θύνη των πράξεων του.

 Σε ότι αφορά τη ∆ιε-
παγγελµατική  ΦΕΤΑΣ, η 
εταιρεία µας θεωρεί ότι 
η προηγούµενη προ-
σπάθεια πήρε για διά-
φορους λόγους κακή 
τροπή. ∆ε συµφω-

νεί µε τη συνέχιση αυτής και προτείνει να ξεκινή-
σουν όλες οι ενέργειες από την αρχή, όπως επιβε-
βαιώθηκε κι από όλους τους παρευρισκόµενους.

Οι αρχές, οι αξίες και οι θέσεις της εταιρείας 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία είναι:

 Η έδρα της ∆ιεπαγγελµατικής να είναι στη Λά-
ρισα και το ∆.Σ. να συνεδριάζει σε όλη την Ελλά-
δα, όπου υπάρχουν και συνεταιρισµοί γάλακτος.

 ∆έσµευση όλων των µεταποιητών ότι σε ε-
γκαταστάσεις που παράγεται ΦΕΤΑ, δεν θα εισέρ-
χεται εισαγόµενο αιγοπρόβειο γάλα.

 Στις 5 πύλες εισόδου της χώρας να ελέγχο-
νται όλα τα βυτία µεταφοράς γάλακτος. Αν χρει-
αστεί επιπλέον προσωπικό ή υπερωρίες στην 
εργασία τους, το κόστος θα βαραίνει τον ΕΛΓΟ. 

 Τοποθέτηση GPS στα βυτία συλλογής γάλα-
κτος για έλεγχο δροµολογίου και στάσεων.

 Στο ∆Σ του ΕΛΓΟ να υπάρχει εντεταλµένος 
σύµβουλος ελέγχων και να είναι κτηνοτρόφος 
µε τα απαραίτητα προσόντα. Με αυτό τον τρόπο 
οι κτηνοτρόφοι θα µπορούν να έχουν άµεση ε-
νηµέρωση και για το πότε γίνονται οι έλεγχοι και 
βεβαίως για τα αποτελέσµατα τους.

 Τα µέλη της ∆ιεπαγγελµατικής που παρά-
γουν ΦΕΤΑ, να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση 
ότι επιτρέπουν σε πενταµελή επιτροπή Ανεξάρ-
τητης Αρχής, να ελέγχει τα εργοστάσια παραγω-
γής (ΠΟΠ τυριών) 24 ώρες το 24ωρο.

 Έλεγχος των υποδοµών προστασίας του πε-
ριβάλλοντος σε κάθε παραγωγική µονάδα φέτας.

 Εφόσον τα µέλη του ΣΕΒΓΑΠ που παράγουν 
ΦΕΤΑ έχουν ποσοστό πάνω από 70% µαζί µε τους 
κτηνοτρόφους που προµηθεύουν το γάλα για την 
παραγωγή αυτής της ποσότητας ΦΕΤΑΣ, δεν χρει-
άζεται κανένας άλλος µε µη ενεργή συµµετοχή 
στη δηµιουργία της ∆ιεπαγγελµατικής.

 ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική των ει-
σφορών που υφίστανται για το αιγοπρόβειο γά-
λα και σήµερα γίνονται από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

 ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική όλων 
των προγραµµάτων για την διαφήµιση & προ-
βολή του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

 Ανάπτυξη νέων δράσεων για βελτίωση της ποι-
ότητας της φέτας µε βάση την υγρασία, τη συσκευ-
ασία, τις καλλιέργειες, την ποιότητα του γάλακτος.

  Έλεγχος καταλληλόλητας και συµβατότητας 
του ντόπιου ελληνικού γάλακτος σε ό,τι αφορά 
παραγόµενες φυλές αιγοπροβάτων και χρησι-
µοποιούµενες ζωοτροφές.

  Αναπροσαρµογή των προδιαγραφών και 
λύση των προβληµάτων που υφίστανται στην πα-
ραγωγή και συσκευασία του προϊόντος ενσωµα-
τώνοντας όλες τις νέες λύσεις που δίνει η τεχνο-
λογία και απαιτούν οι διεθνείς αγορές (πχ φέ-
τα crumbled, ηµιάπαχη, µαλακή, σκληρή κλπ).

 Οι µεταποιητές να έχουν την πλειοψηφία 
στην υπό ίδρυση ∆ιεπαγγελµατική ΦΕΤΑΣ.

 Έλεγχος εµπορικών εταιρειών διακίνησης 
ΦΕΤΑΣ στις χώρες του εξωτερικού. Ταυτοποίη-
ση τιµολογίων των τυροκοµείων, µε αυτά του εν-
διάµεσου εµπόρου προς το κατάστηµα λιανικής.

Με εκτίµηση, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος Μιχάλης Σαράντης

Επιμένει ο Σαράντης για πλήρη 
αναμόρφωση στο ζήτημα Φέτα 

είδε το φως της δηµοσιότητας  (Agrenda Σάβ-
βατο 5 Οκτωβρίου) µετά την επίµαχη συνάντη-
ση των Τρικάλων και παράλληλα να επιταχυν-
θούν οι διαδικασίες τόσο για τη ∆ιεπαγγελµα-
τική φέτας, όσο και για τα µεγάλα θέµατα που 
απασχολούν αυτό τον καιρό τη γαλακτοκοµία.

Όπως δηλώνει αποκλειστικά στην Agrenda ο 
πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστος Αποστολόπου-
λος, τόσο ο σύνδεσµος, όσο και η προσωρινή 
διοίκηση της ∆ιεπαγγελµατικής, θα εντείνουν 
το επόµενο διάστηµα τις προσπάθειές τους, έ-
τσι ώστε να κλείσουν οι θεσµικές εκκρεµότη-
τες µε το υπουργείο και να δροµολογηθούν µια 
σειρά περεµβάσεων που θα διασφαλίσουν την 
τήρηση των κανόνων της αγοράς. Αναφέρεται 
για παράδειγµα ο έλεγχος στη µαζική εστίαση.    

Τρίκαλα 
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θέτει στις ελεγκτικές αρ-
χές, στον εισαγγελέα και 
εφόσον θεωρεί ότι είναι 
παραπάνω από σίγουρος, 
και στη δηµοσιότητα, α-

ναλαµβάνοντας και την ευ-
θύνη των πράξεων του.

Σε ότι αφορά τη ∆ιε-
παγγελµατική  ΦΕΤΑΣ, η 
εταιρεία µας θεωρεί ότι 
η προηγούµενη προ-
σπάθεια πήρε για διά-
φορους λόγους κακή 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ



Στο όριο τρεις εκτροφές για τη νέα ΚΑΠ

Χάνουν το χαρακτήρα 
των απειλούμενων φυλών 
μαζί και την ενίσχυση

  Σε άμεσο κίνδυνο η βραχυκερατική φυλή βοοειδών που 
αγγίζει τα 7.500 κεφάλια ενώ τον χαρακτηρισμό είναι κοντά 
στο να χάσουν οι αίγες Σκοπέλου και ο ίππος Πίνδου

  Για μεθοδεύσεις σε αρκετές εκτροφές που βρίσκονται στο 
Μέτρο των Σπάνιων Φυλών κάνουν λόγο οι κτηνοτρόφοι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρόβατα Μούρθια και Ασάφ που περ-
νάνε για ελληνικές φυλές, βοοειδή 
µε 1,4 µέτρα ύψος που τα βλέπουν οι 
έλεγχοι βραχυκερατικά και αίγες που 
λίγο πριν την προκήρυξη του σχετικού 
Μέτρου, πάντα βρίσκονται λίγο κάτω 
από το όριο των 10.000 θηλυκών, για 
να ενισχύονται ως απειλούµενες. Έ-
τσι περιγράφουν στην Agrenda την 
κατάσταση που επικρατεί στο Μέτρο 
10.1.9 «Σπάνιες Φυλές», εκτροφείς 
αυτόχθονων φυλών ζώων, που βλέ-
πουν πλέον τον αριθµό των κεφα-
λιών ορισµένων φυλών να αυξάνο-
νται σε τέτοιο βαθµό, ώστε την ερχό-
µενη προγραµµατική περίοδο δεν θα 
αξιώνουν την αντίστοιχη ενίσχυση. 

Κύριο παράδειγµα εδώ, η βραχυκε-
ρατική φυλή όπου ασφαλείς πληρο-
φορίες κάνουν λόγο για 7.359 πιστο-
ποιηµένα ζώα µετά τη 2η προκήρυξη 
των Σπάνιων Φυλών (Μέτρο 10.1.9), 
την ώρα που το όριο για τα βοοει-
δή είναι 7.500 για µία απειλούµε-
νη φυλή. Ο αντίστοιχος αριθµός για 
τα αιγοπρόβατα είναι 10.000. Μάλι-
στα, από τη 2η πρόσκληση η οποία 
έµεινε ανοιχτή για 20 ηµέρες, σύµ-
φωνα µε όσους έχουν γνώση των 
πραγµάτων, πέρασαν και κάποιες 
εκτροφές που εκφράζονται αµφι-
βολίες για το αν πράγµατι τηρού-
σαν τα κριτήρια του Μέτρου.  

Ο λόγος που συµβαίνουν τα παρα-
πάνω οφείλεται πρώτον στο γεγονός 
ότι δεν υπάρχει σαφής κανονισµός-
φάκελος για το ποια ακριβώς είναι 
τα χαρακτηριστικά των αυτόχθονων 
φυλών, που τις ορίζουν ως τέτοιες. 
Για παράδειγµα, σωµατική ανάπτυ-
ξη, χρωµατισµός κ.λπ, για να µπο-
ρούν οι έλεγχοι να τα ξεχωρίζουν 
στοιχειωδώς σε ένα βαθµό. ∆εύτε-
ρον, θεωρείται ότι ένα πρόγραµµα 

Ανησυχία επικρατεί στην τάξη των 
βιοκαλλιεργητών µε τριετείς δεσµεύ-
σεις (Μετατροπή) που εντάχθηκαν 
στην πρώτη προκήρυξη του Μέτρου 
αρχές 2017, καθώς από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπάρ-
χει προς το παρόν καµία πρόβλεψη 
για πρόγραµµα γέφυρα, ενώ οι υ-
ποχρεώσεις τους λήγουν και τυπι-
κά στις 31 Μαΐου του 2020. Σύµφω-
να µε πληροφορίες από τους Οργα-
νισµούς Πιστοποίησης και συµβου-
λευτικά γραφεία, ήδη οι παραγω-
γοί έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα 
για να προγραµµατίσουν τις συµβά-
σεις τους για την ερχόµενη χρονιά 
αλλά και τις σπορές τους, ωστόσο, 
ως απάντηση λαµβάνουν ότι δεν υ-
πάρχει καµία ενηµέρωση από το υ-
πουργείο για άνοιγµα νέας προκή-
ρυξης που θα τους καλύψει για α-
κόµα δύο χρόνια. 

Το ζήτηµα αυτό απασχολεί χιλιά-
δες δικαιούχους και ιδιαίτερα όσους 
καλούνται να προχωρήσουν στις 
φθινοπωρινές σπορές οι οποίες έ-
χουν ήδη ξεκινήσει. 

Υπολογίζεται πάντως ότι θα χρεια-

στούν για να καλυφθούν οι δεσµεύ-
σεις τους για µία ακόµα διετία  γύ-
ρω στα 20 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζε-
ται ότι η προκήρυξη για τους ενταγ-
µένους στη δράση 11.1.1 «Ενισχύ-
σεις για τη µετατροπή σε βιολογικές 
πρακτικές και µεθόδους παραγω-
γής στη γεωργία» ανέφερε τα εξής:

«Οι δεσµεύσεις για τους δικαιού-
χους του υποµέτρου 11.1 είναι τρι-
ετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της τριετούς δέσµευ-
σής τους για µετατροπή του συστή-

Χωρίς Μέτρο γέφυρα οι 3ετίες 

γονιδιακής ταυτοποίησης σε συνδυα-
σµό µε τη διατήρηση σοβαρών γενεο-
λογικών βιβλίων από τους ίδιους τους 
παραγωγούς δεν θα άφηνε χώρο για 
µεθοδεύσεις. Σηµειώνεται εδώ πως ένα 
τέτοιο πρόγραµµα γονιδιακής ταυτο-
ποίησης µε συλλογή δειγµάτων πραγ-
µατοποιεί η Ένωση Εκτροφέων Ελλη-
νικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοει-
δών σε συνεργασία µε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αυτή τη δρά-
ση την χρηµατοδοτεί µόνη της η Ένω-
ση µε ίδια κεφάλαια για να φτάσει στο 
σηµείο να αναγνωριστεί γονιδιακά η 
βραχυκερατική φυλή.

Σηµειώνονται παρακάτω τα όρια των 
θηλυκών ζώων αναπαραγωγής σύµφω-
να µε τον Καν. (ΕΚ) 817/2004 που ορί-
ζει το κατώφλι κάτω από το οποίο µια 
φυλή θεωρείται ως απειλούµενη µε ε-
γκατάλειψη:

 Βοοειδή: 7.500
 Αίγες και Πρόβατα:10.000
 Ιπποειδή: 5.000
 Χοίροι: 15.000

Οι αίγες σκοπέλου που είχαν δηλω-
θεί µέχρι το Νοέµβριο του 2018 (1η 
προκήρυξη Μέτρου Σπάνιων Φυλών), 
έφτανε τα 9.222 ενταγµένα ζώα, και 
οι ίπποι Πίνδου τα 4.781 ζώα. Οι υπό-
λοιπες φυλές, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που είχε δώσει στη δηµοσιότητα ο ∆η-
µήτρης Παππάς από το Κέντρο Γενετι-
κών Πόρων Ιωαννίνων, δεν φαίνεται να 
έχουν πρόβληµα όσον αφορά τα όρια. 

Συν 310 δικαιούχοι
Στις 8 Οκτωβρίου πραγµατο-
ποιήθηκε η ένταξη 310 δικαι-

ούχων στη δεύτερη προκήρυξη 
των αυτόχθονων φυλών 

σύµφωνα µε απόφαση
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Κανονισμός
∆εν υπάρχει σαφής κανονισµός-
φάκελος για το ποια ακριβώς 
είναι τα χαρακτηριστικά των 
αυτόχθονων φυλών, που τις 
ορίζουν ως τέτοιες. Για 
παράδειγµα, σωµατική ανάπτυξη, 
χρωµατισµός κ.λπ.
 

 Κριτήρια
Από τη 2η πρόσκληση η οποία 
έµεινε ανοιχτή για 20 ηµέρες, 
σύµφωνα µε όσους έχουν 
γνώση των πραγµάτων, πέρασαν 
κάποιες εκτροφές που 
εκφράζονται αµφιβολίες για το 
αν πράγµατι τηρούσαν τα 
κριτήρια του Μέτρου.  
 

Αίγες
Οι αίγες σκοπέλου που είχαν 
δηλωθεί µέχρι το Νοέµβριο του 
2018 (1η προκήρυξη Μέτρου 
Σπάνιων Φυλών), έφταναν τα 
9.222 ζώα. Το όριο εδώ είναι τα 
10.000 θηλυκά.



 στα Βιολογικά

Έως 15 Δεκεμβρίου
για μικρά έργα 
στον Αναπτυξιακό
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου µετά α-
πό δίµηνη παράταση θα παραµεί-
νει ανοιχτό για αιτήσεις το νέο 
καθεστώς του Αναπτυξιακού Νό-
µου µε τίτλο «Πολύ Μικρές και 
Μικρές Επιχειρήσεις». Πρόκειται 
για ένα πρόγραµµα που επιδο-
τεί τις ίδιες δαπάνες και έργα ό-
πως η Γενική Επιχειρηµατικότη-
τα, ωστόσο διαθέτει χαµηλοµέ-
νο το ελάχιστο όριο προϋπολο-
γισµού ανά επένδυση. 

Για τον πρωτογενή τοµέα, το 
συγκεκριµένο καθεστώς καλύ-
πτει επενδύσεις που αφορούν 
κτιριακές ανάγκες και τον εσω-
τερικό τους εξοπλισµό, αρδευ-
τικό εξοπλισµό, net-metering ε-
νώ τρακτέρ, παρελκόµενα, αγο-
ρά ζώων και φυτικού κεφαλαίου 
δεν επιδοτούνται. Όσον αφορά 
τους κτηνοτρόφους εδώ δίνεται 
η ευκαιρία σε όλους τους κλά-
δους ανεξαιρέτως (αιγοπροβα-
τοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, χοι-
ροτρόφοι αλλά και πτηνοτρόφοι 
και µελισσοκόµοι) να επιδοτη-
θούν. Σε αυτή την περίπτωση έ-
χουν την επιλογή να κατασκευ-

άσουν, να επεκτείνουν ή να εκ-
συγχρονίσουν µία σταβλική ε-
γκατάσταση και παράλληλα να 
αγοράσουν και ό,τι χρειάζεται ε-
πιπλέον για τη λειτουργία της, 
όπως: αµελκτικά συγκροτήµατα, 
ταινίες µεταφοράς, σιλό αποθή-
κευσης ζωοτροφών, συγκροτήµα-
τα παραγωγής ζωοτροφών, συ-
γκροτήµατα θέρµανσης και δρο-
σισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, α-
ποτεφρωτήρες κ.ά. Σηµειώνεται 
εδώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
επιδοτείται και το µισθολογικό 
κόστος τυχόν νέων θέσεων ερ-
γασίας που δηµιουργούνται α-
πό την επένδυση.

Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να προσκοµίσουν 
φάκελο για επενδύσεις ύψους: 
α. 150.000 ευρώ για µικρές ε-
πιχειρήσεις, β. 100.000 ευρώ 
για πολύ µικρές επιχειρήσεις 
και γ. 50.000 ευρώ για συλλο-
γικά σχήµατα.

Ο συνολικός προϋπολογισµός 
του καθεστώτος ανέρχεται σε 
150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
140 εκατ. ευρώ που αφορούν 
τα είδη ενίσχυσης της επιχορή-
γησης, της επιδότησης χρηµα-
τοδοτικής µίσθωσης και της ε-
πιδότησης του κόστους της δη-
µιουργούµενης απασχόλησης 
προέρχονται από τον Προϋπο-
λογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων και τα 10.000.000 ευρώ α-
φορούν το είδος ενίσχυσης της 
φορολογικής απαλλαγής.

Τρεισήµισι φορές πάνω
το ενδιαφέρον για τα
Leader  Θεσσαλονίκης 

«Ουρές» σχηµάτισαν οι ιδιώτες 
επενδυτές για την προκήρυξη των 
δύο τοπικών προγραµµάτων CLLD – 
LEADER του νοµού Θεσσαλονίκης, 
που αφορά στην υλοποίηση έργων 
ιδιωτικού χαρακτήρα, µε το 
ενδιαφέρον να ξεπερνά κάθε 
προσδοκία και το αιτούµενο ποσό 
επιχορήγησης να υπερβαίνει κατά 
3,5 φορές τα διαθέσιµα κονδύλια.
Σύγκεκριµένα, όπως ανακοινώθηκε 
από την Αναπτυξιακή Νοµού 
Θεσσαλονίκης ΑΕ που υλοποιεί τα 
δύο προγράµµατα, ως Οµάδα 
Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), στις 15 
Οκτωβρίου, µε τη λήξη της 
προθεσµίας κατάθεσης 
ηλεκτρονικών αιτηµάτων, 
υποβλήθηκαν συνολικά 156 
προτάσεις, µε  προϋπολογισµό 
40.422.382 ευρώ και αιτούµενο 
ποσό χρηµατοδότησης 23.412.898 
ευρώ, όταν τα διαθέσιµα κονδύλια 
και των δύο προσκλήσεων ήταν 
µόλις 6.477.500 ευρώ.. 

µατος  καλλιέργειας/εκτροφής σε βι-
ολογική, µπορούν, εφ’ όσον το επι-
θυµούν και µετά από σχετική πρό-
σκληση, να ενταχθούν στις αντίστοι-
χες δράσεις του υποµέτρου 11.2».

Πλέον τίθεται ζήτηµα αναδιανο-
µής των κονδυλίων των Προγραµ-
µάτων Αγροτικής Ανάπτυξης µε µία 
νέα τροποποίηση, η οποία θα προ-
βλέπει παράταση των σε ισχύ συµ-
βάσεων. Κάτι παρόµοιο είχε γίνει 
την περίοδο 2007-2013 µε την Α-
πονιτροποίηση.

Αιτήσεις
Τρία καθεστώτα του Ανα-
πτυξιακού είναι ανοιχτά: 
Γενική Επιχειρηµατικό-
τητα, Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός και Μικρές 
Επιχειρήσεις

Η βραχυκερατική 
φυλή έχει 
φτάσει τα 7.359 
πιστοποιηµένα 
θηλυκά 
αναπαραγωγής. 
Το όριο είναι 
7.500 για τις 
απειλούµενες.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

 
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.

 
Προστασία 
Ορνιθοπανίδας
Ολοκληρώθηκε η αρχική 
αξιολόγηση και προσωρινή 
κατάταξη των αιτήσεων 
στήριξης που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της προκήρυξης 
για το Μέτρο 10.1.1 
«Προστασία της 
Ορνιθοπανίδας». Τα 
αποτελέσµατα είναι 
διαθέσιµα µε τη µορφή 
προσωρινού πίνακα. 
Εφόσον οι υποψήφιοι δεν 
συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα της αρχικής 
αξιολόγησης και κατάταξης 
µπορούν να υποβάλουν 
ενστάσεις έως την Τρίτη 22 
Οκτωβρίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2019

2019

ΕΩΣ 29/11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2019

ΕΩΣ 16/12

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΩΣ 13/12
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κάποιοι λένε ότι τα προβλήµατα της Ursus 
ξεκίνησαν µε αυτό το «καταραµένο» δάνειο 
του 1977 από την πολωνική κυβέρνηση ε-
πί εποχής Γκιέρεκ, που άφησε στις αποθή-
κες της ένα τεράστιο στοκ άχρηστων µηχα-
νηµάτων και εκεί που έβγαζε 60.000 τρα-
κτέρ ετησίως, µέσα σε µία δεκαετία έφτασε 
να πουλάει 16.000 λόγω χρεών. 

Τώρα, η εταιρεία µε την ιστορία των 127 
ετών που κάποτε είχε και στη χώρα µας κά-

ποιο µερίδιο αγοράς, φαίνεται πως σβή-
νει, αντιµέτωπη µε οφειλές εκατοµυρίων 
ευρώ, και τις τράπεζες να έχουν κάνει αί-
τηση για να κυρηχθεί ύπο πτώχευση. Σύµ-
φωνα µε τα πολωνικά µέσα ενηµέρωσης, 
η Ursus διαθέτει συσσωρευµένα χρέη γύ-
ρω στα 27 εκατ. ευρώ (ποσό µεγάλο για τα 
δεδοµένα της χώρας), µε τη διοίκηση της 
εταιρείας να ελπίζει πως οι µέτοχοί της (η 
Ursus είναι ενταγµένη στο χρηµατιστήριο 
της Βαρσοβίας), θα εγκρίνουν την απόφα-
σή να βγουν στο σφυρί τα δύο εργοστά-
σιά της σε Opalienitsa (τρέιλερ) και Dobre 

Σβήνει ο θρύλος της 
Ursus που οδεύει 
προς τη χρεοκοπία 
Δεν έπιασαν οι συζητήσεις με Zetor για συγχώνευση 
και πουλάει τα εργοστάσιά της η πολωνική εταιρεία

Η John Deere 
εξαγόρασε την Unimil
Την βραζιλιάνικη εταιρεία-
προµηθευτή aftermarket 
εξαρτηµάτων για µηχανή-
µατα συγκοµιδής ζαχαρό-
τευτλων Unimil εξαγόρασε 
η John Deere. Η Unimil, 
που εδρεύει στο Piracicaba 
του Σάο Πάολο της Βραζι-
λίας, ιδρύθηκε το 1999 και 
είναι ένας από τους ισχυ-
ρότερους προµηθευτές 
εξαρτηµάτων στον κλάδο.

Απόβαση Arbos 
στην Agritechnica
Μπορεί να µην είναι η 
πρώτη φορά που τα Arbos 
της Σειράς 7000 παρουσι-
άζονται στην Agritechnica 
αλλά φέτος η εταιρεία επι-
σηµοποιεί την µαζική πα-
ραγωγή των µοντέλων, τα 
οποία θα ριχτούν στην 
αγορά των τρακτέρ. Πρό-
κειται για µηχανήµατα της 
κατηγορίας των 220-260 
ίππων που θα βγουν στις 
αρχές του 2020.

Νέοι αισθητήρες 
Trimble WeedSeeker
Τη νέα γενιά των αισθητή-
ρων WeedSeeker ανακοί-
νωσε ότι φέρνει στην αγο-
ρά η Trimble. Οι νέοι αι-
σθητήρες εξοικονοµούν 
πολύτιµο χρόνο εντός του 
πεδίου καθώς µετά από 
µια γρήγορη βαθµονόµηση 
κατά την πρώτη ενεργο-
ποίηση ρυθµίζονται αυτό-
µατα εν κινήσει και προ-
σαρµόζονται στις διάφο-
ρες συνθήκες.

Μετάδοση 
Dyna-4 για 
τα MF5710D
Με µετάδοση Dyna-4 και 
σύστηµα Auto-Drive στον 
στάνταρντ εξοπλισµό 
εφοδιάζει η Massey 
Ferguson τα δύο νέα µο-

Καινοτοµίες Kuhn 
στην CropTec
Μία οθόνη για όλες τις 
λειτουργιες θα παρουσιά-
σει η Kuhn το Νοέµβριο 
στην έκθεση CropTec. Η 
νέα CCI 800 αποτελεί µια 
εναλλακτική λύση έναντι 
του τερµατικού CCI 1200, 
δίνοντας στον χειριστή 
όσα ακριβώς χρειάζεται 
από ένα τερµατικό γενικής 
χρήσης. Μέσα από το τερ-
µατικό CCI 800 ο χειρι-
στής µπορεί να ελέγξει 
πολλά µηχανήµατα µαζί µε 
ευκολία, χωρίς να χρειάζε-
ται πολλά τερµατικά µέσα 
στην καµπίνα.

ντέλα τρακτέρ MF5710D 
των 100 ίππων και το 
MF5711D των 110 ίππων. 
Όπως λέει η κατασκευά-
στρια εταιρεία, το εύκολο 
στη χρήση σύστηµα µετά-
δοσης Dyna-4 έχει οµαλή 
λειτουργία µε 16 µπροστά 
και 16 πίσω ταχύτητες, 
χωρίς τη χρήση συµπλέ-
κτη, πλεονέκτηµα που 
προσφέρει φυσικά µεγα-
λύτερη άνεση κατά την 
εργασία.
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Πέντε οι τυχεροί 
του διαγωνισμού  
της Syngenta Hellas
Ολοκληρώθηκε και φέτος ο διαγωνισµός της Syngenta 
Hellas για το εντοµοκτόνο βαµβακιού Ampligo 150ZC. Αυ-
τή τη χρονιά υπήρξαν 5 τυχεροί παραγωγοί που κέρδισαν τα 
χρήµατα που αξίζει το Ampligo που αγόρασαν για την φετι-
νή καλλιεργητική περίοδο και έτσι η προστασία του βαµβα-
κιού τους από το πράσινο σκουλήκι τους βγήκε κυριολεκτι-
κά «δωρεάν». Ήδη και οι 5 τυχεροί έχουν παραλάβει τις ε-
πιταγές τους από την Syngenta Hellas και έχουν πληρωθεί 
το ποσό που τους αντιστοιχεί.

Η Syngenta Hellas θα ήθελε να ευχαριστήσει τους πολ-

λούς παραγωγούς που συµµετείχαν και σε αυτό το διαγω-
νισµό του Ampligo 150ZC και εύχεται σε όλους τους παρα-
γωγούς καλή συγκοµιδή και τις καλύτερες παραγωγές για 
το βαµβάκι τους. Υπόσχεται ότι θα είναι δίπλα τους και την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο µε τα καλύτερα προϊόντα 
φυτοπροστασίας, υπεύθυνες υπηρεσίες υποστήριξης αλλά 
και νέους διαγωνισµούς για κορυφαία προϊόντα όπως το 
Ampligo 150ZC.

ΜΠΟΥ∆ΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CAMPAIGN MANAGER ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Εγκαίνια John Deere  
στη Ζάκυνθο
Η «Maroudas Agriculture Service» ανακοίνωσε επίσηµα 
τη νέα της συνεργασία µε την Agrotech S.A. πραγµατο-
ποιώντας εγκαίνια το περασµένο Σάββατο 12 Οκτωβρί-
ου, στις νέες τις εγκαταστάσεις στη περιοχή Σαρακηνά-
δο.  Η «Maroudas Agriculture Service» ιδρύθηκε τη δε-
καετία του ’80 από τον Μαρούδα ∆ιονύσιο. Το 2010 α-
ναλαµβάνουν µαζί µε αυτόν οι υιοί του, Μαρούδας Πα-
ναγιώτης και Μαρούδας Μάριος. Η εταιρεία δραστηρι-
οποιείται µέχρι και σήµερα στο χώρο της τεχνικής υπο-
στήριξης βαρέων και µη γεωργικών µηχανηµάτων, ε-
νώ τον Φεβρουάριο του 2019 γίνεται επίσηµος αντιπρό-
σωπος για την John Deere στη περιοχή της Ζακύνθου.

Miastro (αγροτικά µηχανήµατα και εξοπλι-
σµός). Η εταιρεία φαίνεται πως ψάχνει να 
πιάσει γύρω στα 1,27 εκατ. ευρώ για την 
πρώτη µονάδα και για τη δεύτερη ένα πο-
σό πάνω από 5 εκατ. ευρώ. 

Οι φήµες για συγχώνευση µε Zetor
Η Ursus ιδρύθηκε το 1893 και κατασκευ-

άζει µία µεγάλη γκάµα αγροτικού εξοπλι-
σµού όπως φορτωτές για τρακτέρ, χορτοκο-
πτικά, χορτοσυλλέκτες, χορτοδετικές, πλατ-
φόρµες, κοπροδιανοµείς, δισκοσβάρνες α-
κόµα και εκχιονιστικά. Η κύρια πάντως δρα-
στηριότητα για την εταιρεία είναι τα τρα-
κτέρ, µε τη ζήτησή τους να έχει πέσει δρα-
µατικά τα τελευταία χρόνια. Τα πιο δυνα-
τά µοντέλα της έως 278 ίππων είναι διαθέ-
σιµα στην ανατολική Ευρώπη, ενώ στη δυ-

τική η εταιρεία είναι περισσότερο γνωστή 
για τη Σειρά C (50-150 ίππων).

Τα πρώτα σηµάδια για αυτή την εξέλι-
ξη είχαν εµφανιστεί τον περασµένο ∆ε-
κέµβριο, όπου η κατασκευάστρια τρακτέρ 
Ursus, είχε δηλώσει πως έχει αρχίσει να 
συζητά µε τη Zetor για µια ενδεχόµενη συ-
νεργασία στα τρακτέρ.

Μολονότι οι λεπτοµέρειες για τις συνοµι-
λίες που έγιναν δεν βγήκαν ποτέ στη δηµο-
σιότητα, είχε κυκλοφορήσει η φήµη πως οι 
δύο εταιρείες πήγαιναν για συγχώνευση.

Η επικοινωνία αυτή είχε µάλιστα µέσα 
της και ένα ευρύτερο σενάριο, το οποίο ή-
θελε τις δύο εταιρείες να κάνουν την αρχή 
για τη δηµιουργία ενός στρατοπέδου κατα-
σκευαστών, στο οποίο θα συµµετέχουν και 
άλλες εταιρείες που θα κοιτάζουν όλοι µα-
ζί «στα ίσα» τις δυτικοευρωπαικές ισχυρές 
αγορές και φίρµες. Απ’ ό,τι φαίνεται όµως 
κανένα από τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθη-
καν. Φυσικά, υπάρχει εδώ και το ενδεχόµε-
νο να επιβιώσει η εταιρεία, µε τη βοήθεια 
να έρχεται από µεγάλους κατασκευαστές 
τρακτέρ που έχουν έδρα στην Ασία. Άλλω-
στε, είναι ακόµα νωπές οι µνήµες από την 
επανεκκίνηση των εργοστασίων της Arbos 
στην Ιταλία από την Foton Lovol.

Από το 1893
Η Ursus ξεκίνησε τις δραστηριότητές 
της το 1893 από τρεις µηχανικούς και 
τέσσερις επιχειρηµατίες, κατασκευά-

ζοντας φορτηγά
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Τόσο φτωχοί, 
αλλά με λεφτά 

  ∆ιαχρονικό: Μερικοί είναι 
τόσο φτωχοί, που η µόνη τους 
περιουσία είναι τα λεφτά τους. 
Κοκό Σανέλ

  Αγροκλοπές: Έκλεψαν 
ολόκληρο κοπάδι 162 προβάτων, το 
βράδυ, από ποιµνιοστάσιο στο 
Αχίλλειο του ∆ήµου Κιλελέρ 
Λάρισας. Άφωνος ο 27χρονος 
κτηνοτρόφος. Εκτιµάται πως οι 
δράστες έδρασαν οργανωµένα και 
µε φορτηγό για να µεταφέρουν τα 
αιγοπρόβατα. Ελευθερία, 
7/10/2019. 

 Θησαυρός: Έναν πραγµατικό 
θησαυρό (13,5 τόνοι χρυσού και 
268 δισ. γιουάν δηλ 37 εκατ. 

δολάρια σε 
µετρητά) βρήκαν 
αστυνοµικοί που 
έκαναν έφοδο 
στο σπίτι του 
Ζανγκ Κι, ενός 
πρώην 
δηµάρχου 
Χαϊκού και 

µέλους του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος της Κίνας που 
κατηγορείται για διαφθορά στην 
Κίνα. Επίσης έχει στην κατοχή του 
πολυτελείς κατοικίες. iefimerida.gr, 
2/10/2019.

 Φοιτητές: Μόνο 9,41% 
απόφοιτοι επί του συνόλου των 
φοιτητών, δείχνει έρευνα! Η Ελλάδα 
φέρεται να έχει το υψηλότερο 
(6,83%) συγκριτικά πλήθος 
εγγεγραµµένων φοιτητών, που είναι 
πολύ πάνω από τον µέσο όρο των 
χωρών της Ε.Ε. (3,87%). Α. 
Λακασάς. Καθηµερινή, 9/10/2019.

 Αγρότισσα: Στις 15 Οκτ 
καθιερώθηκε να γιορτάζεται η 
καθηµερινή προσφορά της 
αγρότισσας, µε την Παγκόσµια 
Ηµέρα της Αγρότισσας, απόλυτα 
συνυφασµένη µε τον  
αγροδιατροφικό τοµέα, που 
γιορτάζεται στις 16 Οκτ µε την 
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής. Ο 
πρόεδρος ενός πολύ σηµαντικού 
αγροτικού σχολείου τότε έλεγε: Εάν 
έχει 20 άνδρες, έχεις 20 άνδρες, 
αν τους εκπαιδεύσεις ίσως να έχεις 
ένα λόχο. Εάν έχεις 20 γυναίκες 
έχεις ένα χωριό… Και η ψυχή της 
αγροτικής κοινωνίας είναι η 
αγρότισσα …  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στην καλύτερη ενηµέρωση για τη σω-
στή χρήση και προώθηση του προϊ-
όντος του επιµένει ο Αναγκαστικός 
Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών Κο-
ζάνης, ώστε να υπάρχει επαναληψι-
µότητα στην αγορά από τον κατανα-
λωτή και να µην γίνεται ευκαιριακά 
ή λόγω διατροφικής... µόδας. 

Την ίδια ώρα, προς ολοκλήρωση 
βαίνουν οι προσπάθειες που ξεκίνη-
σαν το 2016 για το άνοιγµα στην κινε-
ζική αγορά ως προς τη φαρµακευτική 
χρήση του προϊόντος, µε την υπογρα-
φή µέχρι το τέλος του έτους σχετικών 
µνηµονίων, όπως ειπώθηκε σε εκδή-
λωση που πραγµατοποιήθηκε στις 15 
Οκτωβρίου αφιερωµένη στο προϊόν.

Το πρόβληµα στην ελληνική αγορά 
την τελευταία δεκαετία σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του Συνεταιρισµού Νί-
κο Πατσιούρα, παραµένει η µη επα-
ναληψιµότητα της αγοράς του κρό-
κου από τον καταναλωτή, κυρίως λό-
γω άγνοιας. Κατά τον ίδιο, είναι ση-
µαντική η συντονισµένη προσπάθεια 
ενηµέρωσης µέσα από µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης για την σωστή εφαρ-

µογή και δοσολογία του «κόκκινου 
χρυσού» και η εµπέδωση του στο εγ-
χώριο και διεθνές κοινό.

Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Πα-
τσιούρα και τη διευθύντρια Καλύβα Ε-
λένη, ο κρόκος Κοζάνης καλλιεργείται 
από το 1998 σύµφωνα µε τα οικολογι-
κά πρότυπα, µε σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας 9001 από το 1997 και ποικί-
λα πιστοποιητικά για το προϊόν. Έχει 
δεχτεί πολλά βραβεία και διακρίσεις 
ως µοναδικό προϊόν, ενώ σε συνερ-
γασία µε την εταιρία ΚΟΡΡΕΣ, ίδρυσε  
το 2007 την εταιρία προϊόντων κρό-
κου Κοζάνης για την παραγωγή ροφη-
µάτων. Έχει επίσης υλοποιηθεί σειρά 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την 

καλύτερη προώθηση του προϊόντος. 
Αξίζει να σηµειωθεί η συνεργασία 

µε Πανεπιστήµια της χώρας για την δι-
εξαγωγή ερευνών, µε σκοπό την ανά-
δειξη των ευεργετικών ιδιοτήτων του 
κρόκου και της ανώτερης ποιότητας 
του, καθώς και την εκπαίδευση των  
κροκοπαραγωγών µε σεµινάρια. Έ-
χουν αποδειχτεί  οι αντιοξειδωτικές, 
αγχολυτικές ιδιότητες και η συµβο-
λή του στη βελτίωση της µνήµης, της 
µάθησης και την πνευµατική διαύ-
γεια. Μελέτες πραγµατοποιούνται το 
τελευταίο διάστηµα γύρω από την πι-
θανή θετική επίδραση του σε νόσους 
όπως η άνοια, το Alzheimer, η σχιζο-
φρένεια και ο καρκίνος. 

Σωστές οδηγίες χρήσης 
φέρνουν κοντά στον
καταναλωτή τον κρόκο 
Κοζάνης Στα κοινωνικά δίκτυα προσβλέπει 

ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός 
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης 

Ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισµού, Νίκος Πατσιούρας.

Η ιδιαιτερότητα του κρόκου Κοζάνης πηγάζει 
από την ίδια την περιοχή στην οποία εκφύεται

Σε σχέση µε την ιστορία του, ο Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών 
Κοζάνης ιδρύθηκε το 1971, απαριθµεί σήµερα περισσότερα από 1000 µέλη και 
έχει το αποκλειστικό δικαίωµα συλλογής, συσκευασίας και διακίνησης του 
προϊόντος. Η περιοχή της Κοζάνης στην οποία εκφύεται, παρουσιάζει 
συγκεκριµένες εδαφοκλιµατικές συνθήκες που απαιτεί η καλλιέργεια του φυτού, 
συντελώντας στο να αποκτήσει το προϊόν την ιδιότητα της προστατευόµενης 
ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ήδη από το 1999. Η Ελλάδα είναι ανάµεσα στις 
χώρες τις Ευρώπης που παράγουν τις µεγαλύτερες ποσότητες, µαζί µε την 
Ισπανία και λιγότερο την Ιταλία. Τα τελευταία 5 χρόνια, και κυρίως λόγω της 
κρίσης, πολλοί κάτοικοι της περιοχής της Κοζάνης, επέλεξαν να ενταχθούν στο 
συνεταιρισµό ως νέοι παραγωγοί, µε την όλη διαδικασία να είναι επικερδής, όχι 
µόνο για τους ανθρώπους αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής.

Alzheimer
Μελέτες 

πραγµατο-
ποιούνται 

για τη θετική 
επίδραση του 

κρόκου σε 
νόσους, όπως 
το Alzheimer 

και ο καρκίνος

Κίνα
Άµεσο 

κλείσιµο 
συµφωνιών 

µε την αγορά 
της Κίνας, 
ως προς τη 

φαρµακευτική 
χρήση

150.000 
άνθη

Για 1 κιλό 
κρόκου 

προς αγορά 
απαιτούνται 

περίπου 
150.000 άνθη

ΤΗΣ  ∆ΑΝΑΗΣ ΛΑΖΑΡΗ 
lazari@agronews.gr
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Το ταξίδι του συνέχισε για 14η χρο-
νιά το Cellier Wine Fair, αποτελώ-
ντας ένα σηµαντικό σηµείο συνά-
ντησης για κορυφαίους παραγωγούς 
κρασιών και αποσταγµάτων του κό-
σµου. Η εµπειρία-θεσµός  πραγµα-
τοποιήθηκε επιτυχώς την Κυριακή 
13 Οκτωβρίου µε τις καλύτερες εντυ-
πώσεις και θέτοντας τον πήχη ακό-
µα υψηλότερα για µελλοντικές δι-
οργανώσεις. Η προσέλευση του κό-
σµου ήταν µεγάλη και η οµάδα του 
Agronews βρισκόταν εκεί. 

Εκατοντάδες ετικέτες κρασιών και 
αποσταγµάτων, 51 εκθέτες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, σπάνια α-
ποστάγµατα αλλά και ιδιαίτερα προ-
ϊόντα vegan και βιοδυναµικής καλ-
λιέργειας συνέθεσαν το προφίλ της 
φετινής διοργάνωσης. Όπως κάθε 
χρόνο η έκθεση διεξήχθη στο ξενο-
δοχείο Hilton Athens, δίνοντας την 
ευκαιρία στο κοινό να ξεκινήσει τη 
γευστική περιήγηση µε ένα συλλε-
κτικό ποτήρι γευσιγνωσίας και να 
γνωρίσει από κοντά οινοποιούς, να 
δοκιµάσει µερικές από τις καλύτε-
ρες ετικέτες του ελληνικού και διε-
θνούς αµπελώνα, αλλά και να αγο-
ράσει τα προϊόντα σε προνοµιακές τι-
µές από το σηµείο πώλησης, το pop 
up Cellier Discount Shop που είχε 
στηθεί στο χώρο.

Παράλληλα στην έκθεση προσφέ-
ρονταν delicatessens και premium 
κοκτέιλ, ενώ το πρόγραµµα συµπλη-
ρώθηκε από παρουσιάσεις, και δια-
γωνισµούς, καθώς και τα θεµατικά 
master class «Prestige Champagne», 
από το Σίµο Γεωργόπουλο, οινογρά-
φο και κριτικό, µε τη γευσιγνωσία έξι 
εµβληµατικών ετικετών και «Cognac 
VS Armagnac», από το Γιάννη Κορο-
βέση, πιστοποιηµένο Sherry&Cognac 
Educator, για τις διαφορές µεταξύ 

δύο εκ των εθνικών αποσταγµάτων 
της Γαλλίας και τη δοκιµή 6 σπάνι-
ων brandy. 

Οι ετικέτες της διοργάνωσης
Από το ελληνική οινική εκπροσώπη-

ση δεν έλειπαν τα οινοποιεία κτήµα Άλ-
φα, Βιβλία Χώρα, Γαίας, Γεροβασιλεί-
ου, ∆ουλουφάκη, Κατσαρού, Κυρ Γιάν-
νη, Μπουτάρης, Νασιάκος-Σεµέλη, Πα-
λυβού, Παπαϊωάννου, Porto Carras, Σι-
γάλας, Τσάνταλη, Τσέλεπου, ενώ δεν έ-
λειπαν και συµµετοχές από ιταλικούς, 
γαλλικούς και χιλιανούς αµπελώνες. Ι-
διαίτερη εντύπωση έκαναν οι σαµπά-
νιες, από γνωστούς γαλλικούς οίκους 
όπως οι Champagne Perrier Jouet Grand 
Brut., Champagne Bollinger, ο αγαπηµέ-
νος αφρώδης οίνος του James Bond και 
Champagne Veuve Clicquot, για τη δοκι-
µή της οποίας προσφέρονταν εντυπωσι-
ακά ποτήρια γευσιγνωσίας σαµπάνιας.

Ό,τι καλύτερο από τον ελληνικό
αλλά και τον διεθνή αμπελώνα 
στο 14ο Cellier Wine Fair 2019

Στις Σπέτσες 
µε όραµα για 
την ευζωία 
η Μπάρµπα 
Στάθης 
Την ευκαιρία να 
συµµετέχει για 4η 
συνεχόµενη χρονιά 
στο Spetses Mini 
Marathon είχε η 
εταιρεία Μπάρµπα 
Στάθης από τις 4 έως 
τις 6 Οκτωβρίου. Με 
νόστιµα και θρεπτικά 
κεράσµατα, ένα 
παιχνίδι για τη 
διατροφική αξία 
των λαχανικών που 
ενθουσίασε το κοινό 
και την παρουσία της 
running team της, η 
εταιρεία έδωσε ένα 
γευστικό «παρών» στη 
διαχρονική πλέον 
διοργάνωση του 
νησιού, 
επικοινωνώντας στους 
αθλητές και τους 
επισκέπτες το όραµά 
της για την ευζωία.

Προστασία 34 ελληνικών γεωγραφικών 
ενδείξεων ζητά η ΕΕ από την Αυστραλία

Οι γεωγραφικές ενδείξεις τροφί-
µων και ποτών για προστασία στην 
αγορά της Αυστραλίας τις οποίες 
διεκδικεί η Ελλάδα περιλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων την Φέτα, τις Ελιές 
Καλαµών αλλά και την Θρούµπα 
Θάσου, τα ΠΟΠ ελαιόλαδα της χώ-
ρας, το κασέρι και την κορινθια-
κή σταφίδα. Συνολικά η ελληνική 
πλευρά έχει καταθέσει στα αρµό-
δια όργανα που διαπραγµατεύο-
νται τους όρους της επικείµενης 
εµπορικής συµφωνίας ανάµεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Αυστραλία, 34 καταχωρήσεις τό-
σο σε κατηγορίες τροφίµων όσο 
και ποτών όπως είναι το τσίπουρο, 
το ούζο και η τσικουδιά.   

Ειδικότερα, προς διαβούλευση 
στην Αυστραλία µέχρι τις 13 Νοεµ-
βρίου βρίσκεται η λίστα µε τις ευ-
ρωπαϊκές ονοµασίες προέλευσης 
που ζητά η Κοµισιόν από τη χώρα 
αυτή να προστατευτούν στο πλαί-
σιο της διεθνούς εµπορικής συµ-
φωνίας που επεξεργάζονται οι δύο 
πλευρές. Τη λίστα δηµοσίευσε το 
αυστραλιανό υπουργείο Εµπορίου, 
Τουρισµού και Επενδύσεων και τα 
αιτήµατα της ελληνικής πλευράς α-
φορούν τη συµπερίληψη 18 Γεω-

γραφικών Ενδείξεων προϊόντων 
τροφίµων και 16 Γεωγραφικών Εν-
δείξεων αλκοολούχων ποτών. Συ-
νολικά πρόκειται για µια  λίστα µε 
172 Γεωγραφικές Ενδείξεις προϊό-
ντων τροφίµων και 236 Γεωγραφι-
κές Ενδείξεις αλκοολούχων ποτών. 
Ανάµεσα στις διεκδικήσεις 

Τονίζεται ότι η δηµοσίευση του 
καταλόγου από την αυστραλιανή 
πλευρά έρχεται µε µεγάλη καθυ-
στέρηση, αφού ήδη έχουν ξεκι-
νήσει ι προετοιµασίες για τον πέ-
µπτο γύρο διαπραγµατεύσεων τις 
προσεχείς εβδοµάδες. Πλέον, αυ-
τό που µένει είναι η υποβολή από 
την πλευρά της ΕΕ, µιας προσφο-
ράς για την πρόσβαση της Αυστρα-
λίας στην κοινοτική αγορά.

Επιπλέον, στο δελτίο τύπου που 
εξέδωσε το υπουργείο Εµπορίου, 
Τουρισµού και Επενδύσεων, πα-
ρατίθεται δήλωση του υπουργού 
Simon Birmingham, ο οποίος δια-
βεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα επι-
διώξει τη µεγιστοποίηση του οφέ-
λους για τους Αυστραλούς αγρό-
τες και τις επιχειρήσεις, τονίζοντας 
παράλληλα την σηµασία που έχει 
η σύναψη Συµφωνίας Ελευθέρου 
Εµπορίου µε την ΕΕ.

Λίστα
Τα αιτήµατα της ελληνικής 

πλευράς αφορούν 
τη συµπερίληψη 18 

Γεωγραφικών Ενδείξεων 
προϊόντων τροφίµων και 16 

Γεωγραφικών Ενδείξεων 
αλκοολούχων ποτών

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΕΕ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

59,5 ∆ΙΣ

ΕΞΑΓΩΓEΣ

21 ∆ΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓEΣ
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Μονή Τιμίου Σταυρού

Απ’ το Nammos έως 
το Ντουμπάι, τυριά 
δια χειρός μοναχών  
Με στόχο τα κορυφαία οργανοληπτικά χαρακτηριστικά μία 
πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στην Κορινθία διαπρέπει 

Σταθερή ποιότητα
Στο τυροκοµείο 

ακολουθούνται σχολα-
στικά όλοι οι κανόνες 
παραγωγής, υγιεινής 
και ασφάλειας τροφί-
µων, συµβάλλοντας 

στη σταθερή και υψη-
λού επιπέδου ποιότητα 

των παραγόµενων 
προϊόντων Κατά τη στιγµή της επίσκεψης 

της Agrenda στη µονάδα 
παραγωγής τυριών, οι µοναχές 
δεν είχαν λάβει ακόµα τις νέες 
ετικέτες που θα κοσµούν τα 
προϊόντα τους στο άµεσο µέλλον. 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Την παραγωγή ποιοτικών γα-
λακτοκοµικών προϊόντων µε 
οργανοληπτικά χαρακτηριστι-
κά που ξεχωρίζουν έχουν στό-
χο οι µοναχές της Ιεράς Μονής 
Τιµίου Σταυρού στο Μαψό Κορινθί-
ας, κάτι που πετυχαίνουν και µε το παρα-
πάνω εφαρµόζοντας κατά γράµµα όλες τις σύγ-
χρονες πρακτικές εκτροφής αγελάδων και τυρο-
κόµισης στην τελευταίας τεχνολογίας καθετοποι-
ηµένη εκµετάλλευσή τους. Το κέρδος δεν απο-
τελεί αυτοσκοπό της εκµετάλλευσης, καθώς µέ-
ρος των προϊόντων πηγαίνει για ιδιοκατανάλω-
ση και στα πάνω από χίλια παιδιά που για τρεις 
µήνες το καλοκαίρι φιλοξενούνται εκεί για κα-
τασκήνωση και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ε-
κτός µονής. Παρόλα αυτά όµως η αριστοποίηση 
των συντελεστών παραγωγής και η άριστη κατάρ-
τιση στις διαδικασίες, κάνουν τα εναποµείναντα 

προϊόντα που διοχετεύονται στην 
αγορά ανάρπαστα µέχρι το Ντου-
µπάι.  Γραβιέρα, κεφαλίσιο τυ-
ρί, καπνιστό τυρί, γραβιέρα µε 
πιπέρια, παραδοσιακό γιαούρτι 
σακούλας, βούτηρο και παστε-

ριωµένο γάλα συγκαταλέγονται 
στα συσκευασµένα προϊόντα της 

µονάδας που ξεπερνούν κατά πο-
λύ το µέσο όρο σε πρωτεϊνη και λοι-

πά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τρο-
φοδοτούν την αλυσίδα σούπερ µάρκετ Σκλαβε-
νίτης, τα ξενοδοχεία πολυτελείας Amanzoe στο 
Κρανίδι, Costa Navarino στην Πύλο και Nammos 
στη Μύκονο, ενώ τον Οκτώβριο θα αποσταλούν 
τα πρώτα φορτία και στο νέο Nammos στο Ντου-
µπάι, µε κατανάλωση όλες τις εποχές του χρόνου. 

Οι µοναχές, η πλειοψηφία των οποίων έχουν 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση είναι εξειδικευµέ-
νες σε διαφορετικά στάδια της εκτροφής των ζώ-
ων και της τυροκόµησης έχοντας µετεκπαιδευτεί 
επί τούτου σε ιδρύµατα όπως το Τοσίτσα του Με-
τσόβου και η γαλακτοκοµική σχολή Ιωαννίνων.

Μέσα στη µονή Τιµίου Σταυρού στο Μαψό της Κορινθίας οι µοναχές έχουν 
δηµιουργήσει σύγχρονη και καθετοποιηµένη µονάδα εκτροφής αγελάδων 
και παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων.
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Στο συνδυασµό εξαιρετικού γενε-
τικού δυναµικού, άριστης διατρο-
φής των ζώων, πολύ καλής διαχεί-
ρισης και περιποίησης των ζώων 
καθώς και στην ηρεµία και την α-
γάπη που παρέχεται στα ζώα α-
πό τις µοναχές οφείλονται οι ά-
ριστες επιδόσεις στην µονάδα ε-
κτροφής, µε τις µοναχές να πετυ-
χαίνουν µέσο όρο απόδοσης σε 
παραγωγή γάλακτος ανά αγελά-
δα 11 µε 12 τόνους ανά γαλακτι-
κή περίοδο, την ώρα που οι βιο-
µηχανίες στην παραδοσιακά γα-
λακτοπαραγωγό χώρα Γερµανία 
φτάνουν τους 8,8 τόνους. 

Στο κέντρο ελέγχου, το «στρα-
τηγείο» της µονάδας, λειτουργεί 
λογισµικό στο οποίο καταχωρού-
νται κάθε στιγµή όλα τα δεδοµέ-
να της εκτροφής, της παραγωγής 
γάλακτος, αλλά και της προληπτι-
κής υγιεινής και υγείας για κάθε 
ζώο ξεχωριστά, όπως και οι χηµι-
κές αναλύσεις του γάλακτος που 
διενεργούνται συνεχώς και εξατο-
µικευµένα για κάθε ζώο, βοηθώ-
ντας και στον εντοπισµό προβλη-
µάτων όπως οι µαστίτιδες. Το σύγ-
χρονο αµελκτήριο DeLaval 16 θέ-

σεων που διαθέτει η µονάδα, µε-
ταφέρει τα ποσοτικά και ποιοτι-
κά δεδοµένα του γάλακτος και ε-
άν επισηµανθεί ο εντοπισµός κά-
ποιου ζώου µε µαστίτιδα, το γά-
λα του αποµονώνεται σε χωριστό 
δοχείο συλλογής προς αποφυγή 
επιµόλυνσης. Πρέπει να σηµειω-
θεί πως στην επίτευξη τόσο υψη-
λών αποδόσεων ποσοτικά και ποι-
οτικά, συµβάλει αποφασιστικά η 
συµβουλευτική που παρέχει αφι-
λοκερδώς στις µοναχές ο οµότι-
µος καθηγητής ΓΠΑ και πρόεδρος 
της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εται-
ρείας, Γεώργιος Ζέρβας.   

Ο εξοπλισµός και οι πρακτικές 
της εκµετάλλευσης είναι τελευταί-
ας τεχνολογίας. Αυτόµατοι µηχα-
νισµοί αποµάκρυνσης κόπρου, ει-
δικές ταινίες στο έδαφος από ό-
που καταναλώνουν οι αγελάδες 
τις χονδροειδείς ζωοτροφές για 
να µην γδέρνονται οι γλώσσες 
τους, ξύστρες και απαλοί χειρι-
σµοί αφήνουν τις αγελάδες να 
πιάνουν µέγιστες αποδόσεις. Ό-
σον αφορά τη διατροφή, οι ζω-
οτροφές παρασκευάζονται από 
πρώτες ύλες στη µονάδα.

Με παραγωγή 12 τόνους ανά αγελάδα
ξεπερνά τις μονάδες της Γερμανίας   

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Μαψός Κορινθίας
Τηλ.: 2741 022693

Νέος CEO 
στον ΔΕΔΔΗΕ 
Αναστάσιος Μάνος

Με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης του ∆Ε∆∆ΗΕ, την οποία 
συγκάλεσε η ∆ΕΗ ως µοναδικός 
µέτοχος της εταιρείας αυτής, 
καθήκοντα ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου αναλαµβάνει ο 
Αναστάσιος Μάνος, ναυπηγός 
µηχανολόγος µηχανικός, 
υψηλόβαθµο στέλεχος µε 
µακροχρόνια εµπειρία σε ανώτατες 
διευθυντικές θέσεις του ιδιωτικού 
τοµέα. Καθήκοντα προέδρου του ∆Σ 
στον Νικόλαο Μπακατσέλο, πρόεδρο 
και του Ελληνο-Αµερικανικού 
Εµπορικού Επιµελητηρίου.

Τέλος στη Boeing 
ο CEO Dennis 
Muilenburg
Το διοικητικό συµβούλιο της Boeing 
αφαίρεσε τον τίτλο του προέδρου 
από τον CEO Dennis Muilenburg, 
περιορίζοντας τις αρµοδιότητές του, 
καθώς ο όµιλος προσπαθεί να 
επαναφέρει σε λειτουργία το 737 
MAX µετά τις δύο φονικές 
συντριβές.

Νέα πρόσωπα
στη Nissan
O Makoto Uchida είναι ο νέος CEO 
της Nissan ο µέχρι πρότινος 
επικεφαλής του παραρτήµατος της 
εταιρείας στην Κίνα µε πολυετή 
εµπειρία στο µάνατζµεντ. Τα κριτήρια 
που υπερίσχυσαν είναι η εµπειρία, οι 
εγνωσµένες ικανότητες και η 
επιχειρηµατική «φιλοσοφία» του 
Uchida, ο οποίος διαθέτει τη φήµη 
ανθρώπου που µπορεί να προωθήσει 
αποτελεσµατικά τις πωλήσεις. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκµετάλλευση 
«πολυκατοικία»

Για την αξιοποίηση της 
µικρής διαθέσιµης έκτασης 

µέσα στη µονή, τα ζώα 
εκτρέφονται σε επίπεδα, 
δηµιουργώντας έτσι µια 

«πολυκατοικία» µε αγελάδες 

ΜΑΨΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ



ΤOY  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΦΑΣΗ
kafasis@agronews.gr

Την επανεκκίνηση του κλάδου των ψυχαν-
θών στη χώρα µας, µε την κυκλοφορία νέ-
ων ποικιλιών ανθεκτικών και ανταγωνιστι-
κών αποδόσεων σε συνδυασµό µε την αξιο-
ποίηση των ξηρικών αγροτεµαχίων και την 
άρρηκτη σύνδεσή τους µε τη ζωική παρα-
γωγή, επιχειρεί το ερευνητικό πρόγραµµα 
Legumes4Protein. Αν και µέχρι πριν από λί-
γα χρόνια τα ψυχανθή αποτελούσαν καλλι-
έργειες περιορισµένης οικονοµικής σηµα-
σίας, οι αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική έχουν στρέψει την προσοχή σε αυ-
τή τη δραστηριότητα, µε την επιπλέον πα-
ροχή συνδεµένης ενίσχυσης για τα κτηνο-
τροφικά φυτά. Συγκεκριµένα, το πρόγραµ-
µα Legumes4Protein στοχεύει να συµβάλ-
λει στην προσπάθεια βελτίωσης των κτηνο-
τροφικών ψυχανθών και της διάδοσης της 
καλλιέργειας και χρησιµοποίησής τους α-
πό τα παραγωγικά ζώα. 

Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια καθη-
γήτρια του ΑΠΘ και επιστηµονική υπεύθυ-
νη του προγράµµατος Ελένη Αβραάµ, κατά 
τη διάρκεια σχετικής ηµερίδας που πραγ-
µατοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, στο Γεω-

πονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΓΠΑ) η κτη-
νοτροφία στην ΕΕ είναι σε υψηλό βαθµό ε-
ξαρτηµένη από την εισαγωγή σόγιας, κα-
θώς µόνο το 5% της χρησιµοποιούµενης σό-
γιας παράγεται στην ΕΕ, κάτι που την καθι-
στά το µεγαλύτερο εισαγωγέα παγκοσµίως. 
Το πρόγραµµα προάγει την καλλιέργεια ελ-
ληνικών ψυχανθών, καθώς έρχονται να δώ-
σουν µία λύση σε αυτό το πρόβληµα, µεγι-
στοποιώντας την απόδοση των κτηνοτροφι-
κών και γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Στο 

πρόγραµµα Legumes4Protein θα χρησιµο-
ποιηθούν τα είδη: βίκος (Vicia sativa), κτη-
νοτροφικό µπιζέλι (Pisum Sativum), λούπι-
νο (Lupinus spp.), και το κτηνοτροφικό κου-
κί (Vicia faba).  

Στόχος τα ψυχανθή να γίνουν βιώσιµες 
οικονοµικά καλλιέργειες

Σύµφωνα µε  προηγούµενες έρευνες, η 
αντικατάσταση της σόγιας από κτηνοτρο-
φικό κουκί ή ρεβίθι, δεν ήταν οικονοµικά 

συµφέρουσα λόγω της πολύ υψηλής τιµής 
των σπόρων, ενώ η εφαρµογή σιτηρεσίων 
µε κτηνοτροφικό κουκί είχε οριακές επι-
δράσεις στο γεωργικό εισόδηµα εντατικής 
προβατοτροφικής εκµετάλλευσης. Το πρό-
γραµµα Legumes4Protein θέλει να εντοπί-
σει τα δυνατά σηµεία αλλά και τα εµπόδια 
της χρήσης ψυχανθών και αναγνωρίζει πως 
η προοπτική της καλλιέργειας κτηνοτροφι-
κών ψυχανθών συνδέεται κυρίως µε τις προ-
οπτικές της προβατοτροφίας.  

Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή δεν αποτε-
λούν µέχρι σήµερα συχνή επιλογή των γε-
ωργικών και γεωργοκτηνοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων στην Ελλάδα, όπως έδειξε έ-
ρευνα πάνω σε δείγµατα παραγωγών στην 
Θεσσαλία. Όπως ανέφερε ο Ερευνητής ∆’ 
στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κοινωνιολογίας Αθανάσιος Ράγκος, η ιδι-

Η Agrenda βρέθηκε στην ηµερίδα διάχυσης 
στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος 

Legumes4Protein: Ψυχανθή, µε τίτλο 
«∆ράσεις για τη βιώσιµη παραγωγή 
και αξιοποίηση των κτηνοτροφικών 
ψυχανθών» στις 14 Οκτωβρίου, µε 

επιστηµονική υπεύθυνη την αναπληρώτρα 
καθηγήτρια στη Γεωπονία του ΑΠΘ 

Ελένη Αβραάµ.

Μοντέλο για ψυχανθή  
ραμμένο με την κτηνοτροφία
Σε βίκο, μπιζέλι, λούπινο και κουκί στοχεύει το πρόγραμμα Legumes4Protein

Η Τάνη Ελένη (αριστερά) λέκτορας του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
µαζί µε την Νιάνιου Οµπεϊντάντ Ειρήνη 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωπονίας ΑΠΘ, 
συνοµιλούν µε τον δηµοσιογράφο 
της Agrenda, Θοδωρή Καφάση. 
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οπαραγωγή κτηνοτροφικών ψυχανθών θα 
είναι οικονοµικά συµφέρουσα εφόσον δη-
µιουργηθούν  καλά σχεδιασµένα σιτηρέσια 
σε συνάρτηση µε την παραγωγή σιτηρών. 
Κύριο εµπόδιο στην καλλιέργεια ψυχαν-
θών αποτελεί η έλλειψη διαθέσιµων σπό-
ρων, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποικιλί-
ες, που να είναι προσαρµοσµένες στις ιδιαί-
τερες συνθήκες κάθε περιοχής. Έτσι, η συ-
στηµατική σποροπαραγωγή και η ανάπτυ-
ξη των  κατάλληλων ποικιλιών, που να µπο-
ρούν να αναπτυχθούν στα ελληνικά µικρο-
κλίµατα αλλά και σε µεγάλη κλίµακα, είναι 
καίριας σηµασίας. Μέχρι στιγµής, η απου-
σία πειραµατισµού σε συνθήκες εκτροφής 
αλλά και πάνω στο γενετικό υλικό των φυ-
τών, συνεπάγονταν υψηλό κόστος παρα-
γωγής και πώλησης που δεν µπορούσε να 
ανταγωνιστεί αυτά της σόγιας.

Οικονοµική ανάσα
Μείωση του κόστους παραγωγής µπορεί 

να επιφέρει η καλλιέργεια ψυχανθών, κα-
θώς µειώνονται οι απαιτήσεις των καλλιερ-
γειών σε αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και η 
καλλιέργειά τους δεν απαιτεί κάποιον επι-
πλέον µηχανικό εξοπλισµό. Ένα άλλο χα-
ρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν σχετικά 
χαµηλές απαιτήσεις σε λίπανση, φυτοπρο-
στασία και καλλιεργητικές φροντίδες, κάτι 
το οποίο συνεπάγεται ένα χαµηλό κόστος 
παραγωγής. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη µεί-
ωσης των εισαγωγών ζωοκοµικών προϊό-
ντων, καθώς αποτελούν  τη δεύτερη µεγα-
λύτερη εκροή οικονοµικών πόρων για τις ει-
σαγωγές µετά τα καύσιµα. Αυτό οφείλεται 
στις εγγενείς αδυναµίες της εγχώριας πα-
ραγωγής και τη µειωµένη ανταγωνιστικότη-
τάς της, όπου µεγάλο µέρος των αναγκαίων 
ζωοτροφών εισάγεται, και κυρίως η σόγια.

Ειδικότερα όσον αφορά την κτηνοτροφική 
παραγωγή, οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τα 
ψυχανθή ως µια φθηνή αλλά καλής ποιότη-
τας πηγή πρωτεΐνης. Όπως υπογραµµίστη-
κε στην ηµερίδα,η χρήση εγχώριων κτηνο-
τροφικών ψυχανθών θα µπορεί να αποδε-
σµεύσει τις εκµεταλλεύσεις από την εξάρτη-
σή τους από τις εισαγόµενες ζωοτροφές. Ε-
πιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπε-
ται συνδεµένη εισοδηµατική ενίσχυση για 
τις καλλιέργειες κτηνοτροφικών ψυχανθών, 
ενώ µε τη διαµόρφωση κάθετων δεσµών µε 
την κτηνοτροφική παραγωγή διασφαλίζεται 
και η  διάθεση του προϊόντος.

Σχέδιο δράσης για μία βιώσιμη 
εναλλακτική στα ξηρικά χωράφια
Οι βασικοί φορείς του προγράµµατος Legume4Protein 
είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Α-
ριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ο 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός-∆ήµητρα. Ό-
πως παρουσιάστηκε στην ηµερίδα, το πλάνο του  
ερευνητικού προγράµµατος Legumes4Protein 
αποτελείται από 5 πακέτα εργασίας:

 1. Πακέτο 1: Αξιολόγηση και βελτίωση του 
γενετικού υλικού των ψυχανθών. Στο επίκε-
ντρο της έρευνας θα είναι τα καρποδοτικά ψυ-
χανθή που θα χρησιµοποιηθούν ως πρωτεϊ-
νούχα είδη µε ενισχυµένη απόδοση και ποιό-
τητα ως ζωοτροφές. 

2. Πακέτο 2: Αξιολόγηση του παραγωγικού 
δυναµικού και της ικανότητας προσαρµογής 
των διάφορων ποικιλιών πρωτεϊνούχων κτη-
νοτροφικών ψυχανθών σε διαφορετικά εδα-
φοκλιµατικά περιβάλλοντα. 

3. Πακέτο 3: Αξιολόγηση θρεπτικής αξίας 
των ψυχανθών. Αυτό θα γίνει µε προσδιορι-
σµό της χηµικής σύστασης των καρπών των 
µελετώµενων ειδών  και του φυλλώµατος αλ-
λά και µε την εκτίµηση ορισµένων αντιδιατρο-
φικών παραγόντων.

4. Πακέτο 4: Έρευνα διαχείρισης εκµεταλλεύ-
σεων. Θα αξιολογηθούν τα παραγωγικά συστή-
µατα φυτικής και ζωικής παραγωγής που βασί-
ζονται σε κτηνοτροφικά ψυχανθή. Με την εφαρ-
µογή συγκριτικών τεχνικοοικονοµικών αναλύ-
σεων και µαθηµατικού προγραµµατισµού, θα 
διερευνηθεί η οικονοµικότητα της καλλιέργει-
ας των υπό µελέτη κτηνοτροφικών ψυχανθών

5. Πακέτο 5: Επιλογή και δοκιµή σιτηρεσίων. 
Σε αυτό το στάδιο, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή α-
πό τις πιλοτικές καλλιέργειες θα χρησιµοποιη-
θούν για την κατάρτιση σιτηρεσίων και την εκ-
πόνηση έρευνας πεδίου σε πειραµατική εκτρο-
φή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων. Θα υπο-
λογίζεται η κατανάλωση τροφής σε εβδοµαδι-
αία βάση και θα λαµβάνονται δείγµατα γάλα-
τος, ώστε να ελέγχεται η χηµική σύνθεση και  

να πραγµατοποιείται µέτρηση της ουρίας και 
του αριθµού των σωµατικών κυττάρων.  

∆υνατότητες νέων ποικιλιών
Ο κ. Βλαχοστέργιος, Εντεταλµένος Ερευνη-

τής από το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής,  υπο-
γράµµισε έντονα τη σηµασία των νέων ποικι-
λιών ψυχανθών στη βιώσιµη γεωργία αλλά και 
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατι-
κής αλλαγής. Ενδεικτικά ας αναφερθούµε στην 
ποικιλία βίκου ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, η οποία εκτός από 
άριστα αγροκοµικά χαρακτηριστικά, έδειξε και 
υψηλή ανταγωνιστική ικανότητα στην παρου-
σία ζιζανίων. Αντιµετώπιση της ξηρασίας έχου-
µε µε τις ποικιλίες φακής ΕΛΠΙ∆Α (πλατύσπερ-
µη) και ΑΘΗΝΑ (λεπτόσπερµη), µε αποφυγή της 
περιόδου ξηρασίας κατά το ευαίσθητο στάδιο α-
νάπτυξης (άνθιση και γέµισµα λοβού). Έτσι α-
ποφεύγεται η περίοδος της έντονης ξηρασίας 
κατά τους κρίσιµους µήνες Απρίλιο και Μάιο. 
H αξιοποίηση των βελτιωµένων ποικιλιών ψυ-
χανθών µε χαρακτηριστικά παραγωγικότητας, 
σταθερότητας στις µεταβολές του περιβάλλο-
ντος και ποιότητας αποτελεί την πιο οικονοµι-
κή, αειφορική και ασφαλή επένδυση για την α-
νάπτυξη του µοντέλου της βιώσιµης γεωργίας .

Σε ποιους απευθύνεται
Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του προγράµ-

µατος, το Legumes4Protein απευθύνεται τόσο 
στους Έλληνες γεωργούς που θέλουν να στρα-
φούν σε µια καινούρια καλλιέργεια µε προο-
πτική και χαµηλό κόστος παραγωγής αλλά και 
στους κτηνοτρόφους που θέλουν να βελτιώσουν 
την ποιότητα των προϊόντων τους µε παράλλη-
λη µείωση του κόστους παραγωγής. Παράλλη-
λα, αφορά και όλους τους εµπλεκόµενους στον 
πρωτογενή τοµέα που θέλουν να βασίσουν την 
δραστηριότητά τους σε εισροές που παράγονται 
στην Ελλάδα, αλλά και Συνεταιρισµούς, Οµά-
δες Παραγωγών και άλλες συλλογικές δράσεις. 
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Ψυχανθή ως 
ζωοτροφές
Στο επίκεντρο 
της έρευνας τα 

καρποδοτικά 
ψυχανθή ως 

πρωτεϊνούχα είδη 
µε ενισχυµένη 
απόδοση και 
ποιότητα ως 
ζωοτροφές

Βιωσιµότητα 
Οι νέες  ποικιλίες 

ψυχανθών σύµµαχοι 
της  βιώσιµης 

γεωργίας ενάντια 
στην κλιµατική 

αλλαγή 

Legumes4Protein
 Με το καινοτόµο 

πρόγραµµα 
επιτυγχάνεται η 

άρρηκτη σύνδεση 
της φυτικής µε τη 
ζωική παραγωγή
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Υπέρ της περιαστικής γεωργίας και στήριξης των 
ενσυνείδητων παραγωγών τάσσεται η κυβέρνη-
ση µε βάση τα όσα είπε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης µιλώντας σε ηµερί-
δα που οργάνωσαν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί 
Κορωπίου, Παιανίας, Σπάτων και Μαρκοπούλου.

Το θέµα της ηµερίδας ήταν η λήψη µέτρων για 
την αποτροπή της καταστροφής των αµπελώνων 
και των υπολοίπων καλλιεργειών της Αττικής α-

πό την παράνοµη βόσκηση και ο κ. Βορίδης α-
φού άκουσε µε ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετή-
σεις των εκπροσώπων των αγροτών που δραστη-
ριοποιούνται στον κάµπο των Μεσογείων, τόνι-
σε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν 
ασπάζεται τη λογική «γεωργοί εναντίον κτηνο-
τρόφων ή κτηνοτρόφοι εναντίον γεωργών». Στο 
πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε κάποια µέτρα για να 
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, όπως: την εισήγη-

ση προς το υπουργείο ∆ικαιοσύνης της επανα-
φοράς του πληµµεληµατικού χαρακτήρα του α-
δικήµατος της παράνοµης βόσκησης, την έναρξη 
συζήτησης για δηµιουργία κτηνοτροφικών πάρ-
κων στην Αττική, την ενδυνάµωση του ελεγκτι-
κού µηχανισµού για την αντιµετώπιση τέτοιων 
περιστατικών και την αντιµετώπιση της διαχείρι-
σης των υπολειµµάτων των ζώων µε στοχευµένη 
νοµοθεσία και µε αντίστοιχα διοικητικά µέτρα.

Κτηνοτροφικά πάρκα στην Αττική, αντί παράνομης βόσκησης

Νέα τάξη πραγμάτων 
και για τις ελληνικές 
εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων φέρνει η 
έξοδος της Βρετανίας 
από την ΕΕ έστω και 
συντεταγμένα καθώς 
υπάρχουν πολλά 
ζητήματα προς 
διευθέτηση

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆ώδεκα µόλις ηµέρες πριν την 31η Οκτωβρί-
ου - που εκπνέει η ισχύουσα προθεσµία για 
το Brexit - και παρά την πρόσφατη συµφωνία 
της περασµένης Πέµπτης µεταξύ ΕΕ-Η.Βασι-
λείου για συντεταγµένη αποχώρηση  (µένει 
να επικυρωθεί το Σάββατο από το βρετανι-
κό κοινοβούλιο) το τοπίο για το τί θα ισχύ-
ει, τελικώς, µε τις εξαγωγές και των ελληνι-
κών αγροτικών προϊόντων, παραµένει θολό. 
Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία στις τά-
ξεις των εξαγωγέων αγροτικών νωπών και 
µεταποιηµένων προϊόντων, όπως διαφάνη-
κε στην πρόσφατη ενηµερωτική εκδήλωση 
που οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερι-
κών στη Θεσσαλονίκη. Κι αυτό γιατί τα τρό-
φιµα και τα ποτά καλύπτουν ένα σηµαντικό 
µέρος των ελληνικών εξαγωγών προς το Η-
νωµένο Βασίλειο και διότι στο 18% των προϊό-
ντων της ΕΕ, στα οποία θα µπουν δασµοί από 
τους Βρετανούς, υπάρχουν και κάποια φρού-
τα και λαχανικά, παραδέχθηκαν τα παριστά-
µενα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών. 

Μεγάλη αγωνία για το τί µέλλει γενέσθαι 
µε τους δασµούς διακατέχει, µεταξύ άλλων, 
τον κλάδο της κοµπόστας, µε δεδοµένο ότι η 
χώρα µας εξάγει σηµαντικές ποσότητες στην 
αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και διό-
τι η Νότιος Αφρική, που είναι ανταγωνίστρια, 
όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, έχει συ-
νάψει ήδη συµφωνία αποφυγής δασµών.

Στα θέµατα αυτά αναφέρθηκε ο ∆ρ Ανα-
στάσιος Γεωργιάδης, γεωπόνος-φυτοϋγειο-
νοµικός ελεγκτής από τη ∆ιεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονοµίας και Αλιείας Κεντρικής Μακε-

δονίας, ο οποίος εξήγησε τους κανόνες που 
θα ισχύσουν σε ενδεχόµενο Brexit, χωρίς 
συµφωνία, στο διακοινοτικό εµπόριο εµπο-
ρευµάτων µε φυτοϋγειονοµικό ενδιαφέρον.

Όσον αφορά τις εισαγωγές και την οδηγία 
2029/2000 υπάρχουν, όπως είπε, κάποιοι πε-
ριορισµοί και συγκεκριµένα µίλησε για ορι-
σµένα φυτά, φυτικά είδη και άλλα αντικείµε-
να, τα οποία δεν θα µπορούν να γίνουν εισα-
γωγή στην ΕΕ, γιατί ενέχουν σοβαρά φυτοϋ-
γειονοµικό κίνδυνο. Επεσήµανε, παράλλη-
λα, ότι ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο ισχυρίζεται 
πως η πλειονότητα των φυτών και φυτικών 
προϊόντων προέλευσης χωρών της ΕΕ, περι-

λαµβανοµένων φρούτων, λαχανικών και αν-
θέων, θα συνεχίσουν να εισέρχονται ελεύ-
θερα στο έδαφός του όπως ισχύει και σήµε-
ρα, αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τις απαιτή-
σεις που θέτει για τις φορολογικές διατυπώ-
σεις. Μια βασική αλλαγή που θα έχουµε µε-
τά την αποχώρηση, συµπλήρωσε ο ίδιος, έ-
χει να κάνει µε τα φυτά και τα φυτικά προ-
ϊόντα, τα οποία στην παρούσα φάση διακι-
νούνται στη βάση του καθεστώτος των λεγό-
µενων φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων της 
ΕΕ. Αυτά τα προϊόντα, πλέον, θα υπόκεινται 
σε ελέγχους εισαγωγής και θα πρέπει να συ-
νοδεύονται από πιστοποιητικά φυτοϋγείας, 

Ανησυχία για το 
νέο status quo, 
στις εξαγωγές 
προς τη Βρετανία, 
διατυπώθηκε σε 
εκδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη.

Ακόμα και με συντεταγμένο Brexit 

Παραμένει θολό 
το τοπίο για εξαγωγές 
στη Μεγάλη Βρετανία

ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εγγραφή ως εισαγωγέας 
στην ιστοσελίδα 
PEACH= Procedure for 
Electronic Application for 
Certificates from the 
Horticultural Marketing 
Inspectorate

Ανάρτηση πρότερης 
κοινοποίησης
µιας αποστολής πριν 
την φυσική άφιξή της, 
στην ιστοσελίδα PEACH 
(σαρωµένα αντίγραφα του 
Πιστοποιητκού Φυτοϋγείας, 
της φορτωτικής, του 
τιµολογίου της εταιρείας 
διανοµής, του αιτήµατος 
διακίνησης φορτίου κλπ)

Παροχή βεβαίωσης 
ότι µια ελεγχόµενη αποστολή 

προϊόντων εισέρχεται στο 
ΗΒ συνοδευόµενη από 

Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας 
που έχει εκδοθεί στη χώρα 

εξαγωγής (ή επανεξαγωγής)

Παράδοση πρωτότυπου 
αντίγραφου 

του Πιστοποιητικού 
Φυτοϋγείας

µε κανονικό ταχυδροµείο  
εντός 3 ηµερών από την άφιξη 
της αποστολής των προϊόντων 

στο Ηνωµένο Βασίλειο.

1
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Στοχευµένους ελέγχους για νοθεία σε γαλακτοκο-
µικά προϊόντα, λάδι, µέλι και ρύζι ξεκινά ο ΕΦΕΤ, 
σε συνεργασία µε τις εισαγγελικές αρχές και την 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.).

Στο πλαίσιο αυτό, προκειµένου να εξαλειφθούν 
τα φαινόµενα σκόπιµης παραπλάνησης του κα-
ταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση των 
τροφίµων, ο Ε.Φ.Ε.Τ. εφαρµόζει έκτακτο πρό-
γραµµα στοχευµένων δράσεων ελέγχου κατά 

προτεραιότητα στα προαναφερθέντα προϊόντα. 
Ήδη έχουν εντοπιστεί υποθέσεις που διερευ-

νώνται σε συνεργασία µε τις Εισαγγελικές Αρ-
χές, οι οποίες αφορούν είτε σε εξ ολοκλήρου 
παραπλανητική επισήµανση του τρόφιµου είτε 
σε νοθεία ποιοτικών εγχώριων προϊόντων µε ει-
σαγόµενα τρόφιµα. Μάλιστα, όπως τονίζει ο Ε-
ΦΕΤ, σε ανακοίνωση του, οι υπεύθυνοι των επι-
χειρήσεων, που δεν είναι σε θέση να τεκµηρι-

ώσουν κατά 100% την προέλευση που αναγρά-
φεται στη συσκευασία των προϊόντων τους, θα 
υποστούν τις προβλεπόµενες αυστηρές από το 
νόµο συνέπειες, σε συνεργασία µε την Ανεξάρ-
τητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.). 

«Ο καταναλωτής δικαιούται να επιλέγει τα υ-
ψηλής ποιότητας εγχώρια Ελληνικά προϊόντα, 
χωρίς να διατηρεί αµφιβολία για την προέλευ-
σή τους.», καταλήγει ο φορέας.

Εισαγγελείς μαζί με τον ΕΦΕΤ για τη νοθεία στα τρόφιμα

Την παρέµβαση του πρωθυπουργού 
ζητά ο πτηνοτροφικός κόσµος στο θέ-
µα της ρύθµισης των δανείων που τους 
χορηγήθηκαν άτοκα το 2006 και 2007 
λόγω της κρίσης της γρίπης των πτη-
νών και της κατακόρυφης ανόδου στις 
τιµές των  ζωοτροφών, τα οποία στη συ-
νέχεια έγιναν έντοκα και σήµερα βρί-
σκονται στο «κόκκινο». Σύµφωνα µε 
την Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων 
Πτηνοτρόφων Παραγωγών, στο χρο-
νικό διάστηµα που µεσολάβησε από 
την λήξη των παραπάνω δανείων συ-
νέπεσε η κρίση και οι διαβεβαιώσεις 
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ότι θα 
διαγραφούν οι καταλογισθέντες  τό-
κοι µε παράλληλη γενναία ρύθµιση 
των αρχικών χορηγηθέντων ποσών. 

Εντούτοις, όπως αναφέρεται στην 
επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, «οι υποσχέσεις παρέµειναν υπο-
σχέσεις µε αποτέλεσµα για µια ακόµη 
φορά να ξεκινά µια σωρεία ειδοποιή-
σεων είτε τηλεφωνικών επαφών από 
τις τράπεζες ή µέσω δικηγόρων στους 
οποίους έχουν αναθέσει την είσπραξη 
σε δανειολήπτες παραγωγούς για εκβι-
αστική εξόφληση σε χρόνο εξπρές των 
ληξιπρόθεσµων δανείων καθώς και για 
βεβαίωση των οφειλών στις ∆.Ο.Υ προ-
κειµένου να ξεκινήσει το µέτρο των κα-
τασχέσεων», υπογραµµίζει η Ένωση.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, Όπως σας 
είναι γνωστό σύµφωνα µε τις αριθ. 

2/22213/0025/1ρ.04.2006 ΦΕΚ Β΄579/2006 
κ΄2/44411/0025/08.08.2006 απο-
φάσεις του υπουργείου Οικονοµι-
κών χορηγήθηκαν έντοκα δάνεια µε 
την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσί-
ου στους αγρότες πτηνοτρόφους (φυ-
σικά πρόσωπα αποκλειστικά πρωτο-
γενούς παραγωγής) για την αντιµε-
τώπιση της γρίπης των πτηνών. Τα 
συγκεκριµένα δάνεια χορηγήθηκαν 
για την κάλυψη της τεράστιας ζηµί-
ας η οποία προκλήθηκε στον κλάδο 
από άστοχες ενέργειες της τότε πολι-
τικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης η οποία δυστυχώς µέ-
χρι σήµερα δεν έχει αποκατασταθεί.

   Την επόµενη χρονιά σύµφωνα µε 
την αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 
ΦΕΚ Β΄2375/2007 απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, χορηγήθη-
καν σε όλους τους κτηνοπτηνοτρό-
φους της χώρας άτοκα δάνεια για την 
αντιµετώπιση της κρίσης στην αγο-
ρά και την κατακόρυφη άνοδο στις 
τιµές των  ζωοτροφών τα οποία στη 
συνέχεια έγιναν έντοκα. Με την πά-
ροδο του χρόνου η πολιτεία παρέτει-
νε την λήξη των παραπάνω δανείων 
αναγνωρίζοντας το πρόβληµα και τη 
ζηµία την οποία υπέστησαν οι παρα-
γωγοί παράλληλα δε διαβεβαίωνε ό-
τι θα γίνει γενναία τακτοποίηση αυ-
τών», κάτι που εντέλει δεν έγινε πε-
ριγράφει η επιστολή.

καταβάλλοντας και φυτοϋγειονοµικά τέλη.
Για τρία προϊόντα µε µεγάλο ενδιαφέρον 

για την Κεντρική Μακεδονία, τα ακτινίδια, 
τα επιτραπέζια σταφύλια και τα κεράσια, πά-
ντως, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως µε βάση 
την πληροφόρηση από το Ηνωµένο Βασίλειο, 
αυτά θα συνεχίσουν να διακινούνται ελεύθε-
ρα και δεν θα χρειάζονται έλεγχο εισαγωγής.

Περιγράφοντας, τέσσερα πρακτικά βήµατα 
που θα πρέπει να ακολουθήσει µια ελληνι-
κή ή ευρωπαϊκή επιχείρηση για να εξάγει σε 
Αγγλία ή Ουαλία φυτά και προϊόντα φυτικής 
προέλευσης, µετά το Brexit, σηµείωσε τα εξής:

 Εγγραφή ως εισαγωγέας στον ιστότοπο 
Procedure for Electronic Application for Certificates 
from the Horticultural Marketing Inspectorate

 Παροχή βεβαίωσης ότι µια ελεγχόµενη 
αποστολή προϊόντων εισέρχεται στο ΗΒ συ-
νοδευόµενη από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας 
που έχει εκδοθεί στη χώρα εξαγωγής

 Ανάρτηση πρότερης κοινοποίησης µιας α-
ποστολής πριν τη φυσική άφιξή της στο PEACH 

 Παράδοση µε κανονικό ταχυδροµείο 
πρωτότυπου αντίγραφου του Πιστοποιητι-
κού Φυτοϋγείας εντός 3 ηµερών από την ά-
φιξη της αποστολής των προϊόντων στο Η-
νωµένο Βασίλειο.

Ελεύθερα
Τρία προϊόντα 

µε µεγάλο ενδι-
αφέρον για την 
Κεντρική Μακε-
δονία: ακτινίδια, 
σταφύλια, κερά-
σια δεν θα χρειά-
ζονται έλεγχους 

εισαγωγής

Λύση Μητσοτάκη περιμένουν οι πτηνοτρόφοι 
για τα «κόκκινα» δάνεια του 2006 και 2007

∆άνεια από 
την πρώην ΑΤΕ
Το µεγαλύτερο µέρος 
από αυτά τα δάνεια 
χορηγήθηκε από την 
πρώην ΑΤΕ και 
ελάχιστοι παραγωγοί 
απευθύνθηκαν σε άλλες 
τράπεζες, αναφέρει η 
επιστολή της ΠΕΟΠΠ. 
Με την εκκαθάρισή της, 
πολλά από αυτά 
µεταφέρθηκαν στην 
τράπεζα Πειραιώς.
 «Αρχικά τα συνολικό 
χορηγηθέν ποσό και των 
δύο δανείων δεν ήταν 
σηµαντικό, άλλα µε την 
πάροδο του χρόνου και 
τα επιβληθέντα επιτόκια 
είναι αδύνατον να 
αποπληρωθεί, εξαιτίας 
της δεινής θέσης στην 
οποία έχει περιέλθει ο 
κλάδος λόγω της 
µακρόχρονης 
οικονοµικής κρίσης την 
οποία διέρχεται η χώρα 
µας», τονίζεται.
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Οργανώνεται το 
αγροτικό κίνημα 
ενόψει χειμώνα

Aνοικτές τιµές πώλησης αγροτικών 
προϊόντων, ρωσικό εµπάργκο, νέα 
ΚΑΠ, και άλλα ζήτηµα που απασχολούν 
τον παραγωγικό κόσµο θα βρεθούν στο 
επίκεντρο συνεδρίασης το Σάββατο 19 
Οκτώβρη της Πανελλαδικής Επιτροπής 
Μπλόκων . Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί 
στις 12 το µεσηµέρι σε αίθουσα του 
Εργατικού Κέντρου Λάρισας ενώ όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, η εν 
λόγω συνάντηση θα αποτελέσει την 
απαρχή µιας σειράς πρωτοβουλιών 
που θα πραγµατοποιηθούν µέχρι το 
τέλος του χρόνου και στη διοργάνωση 
Πανελλαδικής Σύσκεψης για 
επικειµένες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας

Συνεπής, άξιος και 
καλοσυνάτος μέχρι 
το τέλος, ο αδερφός 
Κώστας Δέτσικας 
Τον έβλεπες κι άνοιγε η καρδιά σου. 
Είχε έναν τρόπο να ενεργοποιεί τις πιο 
ευαίσθητες, τις πιο ανθρώπινες χορδές 
µας. Ήξερε να ζει χωρίς πολλά-πολλά, 
να διαλέγει ωστόσο τους ανθρώπους 
γύρω του. Να µην προσαρµόζεται 
χάριν της ευκολίας, να νοιάζεται για 
τους πιο αδύναµους, να γίνεται θυσία 
για τα πιστεύω του, να µην πηγαίνει µε 
το ποτάµι. Να µας κάνει να βλέπουµε 
τον κόσµο µε πιο καθαρό βλέµµα, µε 
λιγότερη σοβαροφάνεια και ίσως µε 
περισσότερη αισιοδοξία. Αγαπηµένος, 
γελαστός, ασυµβίβαστος, µέχρι το 
τέλος, ο Κώστας ∆έτσικας, αγροτικός 
συντάκτης για πολλά χρόνια στον 
Ριζοσπάστη, σε κάποιες ακόµα 
εφηµερίδες αλλά και στην Agrenda 
-στα πρώτα της βήµατα-, εγκατέλειψε 
πριν από λίγα χρόνια το κλεινόν άστυ 
για να γυρίσει στον τόπο του, στις 
κακοτράχαλες πλαγιές της 
Θεσπρωτίας. Πάλεψε, δυσκολεύτηκε, 
δεν νικήθηκε, απλά έφυγε, το 
απόγευµα της Κυριακής (13 
Οκτωβρίου) λίγο πριν βγει η 
Πανσέληνος, ενδεχοµένως λίγο 
πρόωρα, για να συνεχίσει τις 
αναζητήσεις του…
Αδούλωτε, αδερφέ Κώστα, καλό ταξίδι! 

Με δυσκολίες στα πρόσωπα 
μπορείς να αλλάξεις πολιτικές;
Οι φατρίες της πλατείας Βάθη θολώνουν για τα καλά τη γραμμή του Μαξίμου 

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Σκοτωµός γίνεται, µε βάση τις τελευταίες 
πληροφορίες στα πέριξ της πλατείας Βάθη, 
µε αφορµή τις τοποθετήσεις που θα πρέπει 
να γίνουν στις διοικήσεις των εποπτευόµε-
νων οργανισµών, η εµβέλεια, ορισµένων εκ 
των οποίων, υπερβαίνει απ’ ό,τι φαίνεται και 
αυτή του ίδιου του υπουργείου. 

Ειδικότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον αέρα 
που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια τα 
πανιά της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε, δεν απο-
κλείεται σε λίγο καιρό, αντί η ηγεσία της Α-
χαρνών (πλατεία Βάθη) να διορίζει διοίκη-
ση στην ∆οµοκού (πλατεία Ατττικής), η ∆ο-
µοκού να διορίζει υπουργό στην Αχαρνών. 
Τουλάχιστον αν κρίνουµε από τα όσα δια-
δραµατίζονται τις τελευταίες ώρες, µετά α-
πό τρεις µήνες αδράνειας του αυτάρεσκου 
τιµονιέρη της πλατείας Βάθη, οι ορδές των 
βανδάλων του ΟΣ∆Ε δείχνουν διάθεση να 
ανακαταλάβουν το κάστρο της ∆οµοκού. Κι 
αυτό γιατί, το διάστηµα που έχει µεσολα-
βήσει, από τότε που παραδόθηκε ο «µπλε 
φάκελος» µάζι µε τις λοιπές οδηγίες προς 
τη... γέφυρα είναι πολύς, τόσος που πολ-
λοί, ενδέχεται να έχουν ξεχάσει τι ακριβώς 
είχαν πει τότε! Τουλάχιστον σ’ αυτό ποντά-
ρουν οι µη έχοντες τι άλλο να κάνουν και 
ξηµεροβραδιάζουν στο µουντό κτίριο της Α-
χαρνών. Άλλωστε το δίκτυο έχει κτισθεί α-

πό καιρό και επ’ αυτού δεν υπάρχει καµιά 
αµφιβολία. Καλοπληρωµένα στελέχη χρεο-
κοπηµένων συνεταιριστικών οργανώσεων, 
ξεχασµένοι συνδικαλιστές που δεν έχουν 
δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, κακοµαθηµέ-
να υπαλληλάκια που νοσταλγούν τις επο-
χές της µεγάλης µάσας και δεκάδες ακόµα 
αρχόσχολοι, έχουν συνθέσει εδώ και και-
ρό το πέπλο της αράχνης, που... κανονίζει 
ένα µετά το άλλο τα θύµατά της. 

Οι πληροφορίες θέλουν το διάστηµα των 
τριών µηνών να έχει δουλέψει υπέρ των φι-
λόδοξων στόχων της συντεχνίας και εδώ µέ-
νει να αποδειχθεί, αν µελετηµένα και συνει-
δητά η πολιτική ηγεσία άφησε να περάσει 
ο καιρός, ώστε να ξεχαστούν κατά κάποιο 
τρόπο και οι ασχήµιες που είχαν γίνει και 
µε την προηγούµενη διακυβέρνηση, πριν 
πάρει πάλι το φτυάρι τους νερό ή αν αυτό 

ήταν µια αδράνεια την οποία δείχνουν να 
εκµεταλλεύονται οι φωστήρες της µηχανο-
παρέας. Όπως και να ‘χουν τα πράγµατα, ε-
δώ που φθάσαµε κοντός ψαλµός αλληλού-
ια. Οι επιλογές των νέων διοικήσεων και 
ειδικά των νέων προέδρων και διευθυνό-
ντων συµβούλων που θα ανακοινωθούν 
πολύ σύντοµα θα δείξουν και την ποιότητα 
των προθέσεων. Λέγεται για παράδειγµα ό-
τι στον ΟΠΕΚΕΠΕ η τοποθέτηση της νέας η-
γεσίας καθυστέρησε για να µην τεθούν σε 
κίνδυνο οι πληρωµές της ερχόµενης εβδο-
µάδας. Και µόνο η παραδοχή αυτή, δείχνει 
ότι κάποια αόρατη δύναµη, εκεί στην πλα-
τεία Βάθη τους σέρνει από τη µύτη! Γιατί, τι 
σόι µηχανογραφικό σύστηµα είναι αυτό και 
τι είδους βάση δεδοµένων που µόλις φύγει 
ένας πρόεδρος και ένας αντιπρόεδρος κα-
ταρρέει; Πώς µπορεί να συνδέεται η διάθε-
ση του µηχανογραφικού συστήµατος, του ο-
ποίου τον έλεγχο, όπως λέει, έχει ο οργανι-
σµός και οι υπηρεσιακές του δοµές, που µό-
λις βήξει ο πρόεδρος, γίνεται τσουνάµι στο 
µηχανογραφικό σύστηµα; Και µέχρι πότε η 
χώρα µπορεί να βαδίζει έτσι; Μέχρι πότε µια 
δράκα βλοσυρών αριστεροδέξιων, που δο-
ξάζουν... πατόκορφα την εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία, προσπερνώντας ανενδοίαστα ότι το 
ίδιο έκαναν και µε τους αµέσως προηγούµε-
νους, θα µπορεί να καθορίζει τις τύχες µιας 
ολόκληρης επαγγελµατικής τάξης και µάλι-
στα της µόνης που αναµφίβολα παράγει.   

Μια δράκα 
Μέχρι πότε µια δράκα βλοσυρών 
αριστεροδεξιών, που δοξάζουν...

πατόκορφα την εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία θα µπορεί να καθορίζει τις 
τύχες µιας ολόκληρης επαγγελµα-

τικής τάξης που παράγει

Αδούλωτε, αδερφέ Κώστα, καλό ταξίδι! 
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Επαναδιατυπώνοντας το αίτηµα την για την 
αποµάκρυνση όλων των  υφιστάµενων 
αµερικανικών δασµών, η Κίνα επιβεβαίωσε ότι 
θα αυξήσει τις αγορές αγροτικών προϊόντων 
από τις ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η 
εγχώρια ζήτηση και οι αρχές της αγοράς θα 
ορίσουν τον όγκο των εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων της Κίνας από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν την 
οριστικοποίηση των λεπτοµερειών στην αρχική 

εµπορική τους συµφωνία, ενώ πρόσφατα, ο 
Ντόναλντ Τραµπ ανακοίνωσε πως το Πεκίνο 
θα προχωρήσει στην αγορά αγροτικών 
προϊόντων αξίας 50 δισ. από τις ΗΠΑ. 
Πάντως το υπουργείο Εµπορίου της Κίνας, σε 
ανακοίνωσή του, δεν έκανε καµία αναφορά 
στο νούµερο αυτό, τονίζοντας πως 
προϋπόθεση για αύξηση των εισαγωγών είναι 
η διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών από την 
αµερικανική πλευρά. 

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Πάνω που όλοι είχαν κουραστεί τόσο 
από το Brexit ώστε ο βρετανικός τη-
λεοπτικός όµιλος Sky News εγκαινία-
σε νέο κανάλι µε ένα Brexit-free πρό-
γραµµα, στο οποίο δηλαδή θα απου-
σιάζει κάθε σχετική είδηση, ο Μπόρις 
Τζόνσον επιστρέφει από τις Βρυξέλ-
λες µε µια συµφωνία που θα µπορού-
σε να βάλει σε µια σειρά επιτέλους τα 
του διαζυγίου ανάµεσα στο Ηνωµένο 
Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Φαίνεται πως η όξυνση των γεω-
πολιτικών ανταγωνισµών και το φά-
ντασµα µιας νέας διεθνούς ύφεσης, 
επέβαλλε και στις δυο πλευρές µια δι-
αλλακτικότητα που έλλειπε το προη-
γούµενο διάστηµα, ώστε να προχω-
ρήσουν σε µια λιγότερο βίαιη για την 
οικονοµία λύση, από αυτήν του άτα-
κτου Brexit. Φυσικά οι γκρίζες ζώνες 
αλλά και οι οµιχλώδεις προοπτικές 
του εµπορίου, που επηρεάζουν τις ε-
ξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην 
αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, δεν α-
πουσιάζουν, αν και σε γενικές γραµ-
µές προβλέπεται ότι η µελλοντική οι-
κονοµική σχέση ΕΕ-Ηνωµένου Βασι-
λείου θα βασίζεται σε µια Συµφωνία 
Ελεύθερου Εµπορίου (FTA), που συ-
νεπάγεται µηδενικούς δασµούς και 
ποσοστώσεις µεταξύ των δυο πλευ-
ρών ΕΕ.  Αυτά βέβαια µένουν να ξε-
καθαριστούν το επόµενο  διάστηµα, 
εκείνο της µεταβατικής περιόδου, ε-
φόσον όµως η Βουλή δεχθεί τελικά 
την συµφωνία. 

Ο Μπόρις Τζόνσον θα επιχειρήσει 
να πλαισιώσει την ψηφοφορία που 
διεξάγεται το πρωί του Σαββάτου 19 
Οκτωβρίου ως την τελευταία ευκαιρία 
για ένα συντεταγµένο Brexit. Μάλιστα 
ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες 
να υποστηρίξουν το ίδιο ακριβώς επι-
χείρηµα, προκειµένου να χρησιµεύ-

σει ως µοχλός πίεσης στους βουλευ-
τές. Ωστόσο τα πράγµατα είναι λίγο 
πιο σύνθετα, αφού εφόσον δεν συγκε-
ντρωθεί η πλειοψηφία των 318 βου-
λευτών για τη έγκριση της συµφωνί-
ας και δεν λάβει και την έγκριση της 
Βουλής για άτακτη έξοδο (που δεν θα 
την λάβει), θα βρεθεί σε ένα πολιτικό 
τέλµα, που κατά πάσα πιθανότητα θα 
τον υποχρεώσει να ζητήσει παράτα-
ση της εξόδου την 31η Οκτωβρίου α-
πό τις Βρυξέλλες.  

Υπενθυµίζεται πως και η προκάτο-
χός του κ. Τζόνσον, Τερέζα Μέι, απέ-
τυχε τρεις φορές να περάσει από την 
Βουλή την δική της συµφωνία µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προτού παραιτη-
θεί µε κλάµατα. Μάλιστα η ίδια έσπευ-
σε να δηλώσει ότι κανένας Βρετανός 
πρωθυπουργός δεν θα µπορούσε να 
αποδεχτεί αυτά που αποδέχθηκε ο 
Μπόρις Τζόνσον, ενισχύοντας το αί-
σθηµα ήττας που . Παράλληλα µέχρι 

την στιγµή που γράφονταν αυτές οι 
γραµµές, δεν είχε τη συναίνεση των 
Βορειοϊρλανδών Προτεσταντών Ενω-
τικών του DUP που στηρίζουν την κυ-
βέρνησή του.

Στο παρά πέντε
Οφείλει πάντως κανείς να παρα-

δεχτεί πως ο Μπόρις Τζόνσον, έπαι-
ξε έξυπνα τα χαρτιά του, και βρίσκε-
ται πιο κοντά από την προκάτοχό του 
στην πόρτα εξόδου του µπλοκ, έχοντας 
παράλληλα συντονιστεί µε τις διαθέ-
σεις της βρετανικής κοινής γνώµης η 
οποία κατά πλειοψηφία πιστεύει, σύµ-
φωνα µε δηµοσκοπήσεις, ότι η λαϊκή 
ετυµηγορία του δηµοψηφίσµατος του 
2016 πρέπει να γίνει σεβαστή. Κλεί-
νοντας την Βουλή των Κοινοτήτων και 
φέρνοντας στο παρά πέντε µια συµ-
φωνία, έχοντας καταστήσει σαφές α-
πό την αρχή ότι σε κάθε περίπτωση, 
ακόµα και παρά το σύνταγµα, θα ο-

δηγήσει εκτός ΕΕ την χώρα του στις 
31 Οκτωβρίου, αφήνει λίγα περιθώ-
ρια στην αντιπολίτευση.

Σύµµαχος σε αυτήν την επιχειρηµα-
τολογία στάθηκε και ο Γάλλος πρόε-
δρος Εµµανουέλ Μακρόν, ο οποίος σε 
ρόλο «κακού µπάτσου», ήδη από την 
άνοιξη, έχει αποκλείσει το ενδεχόµε-
νο η Γαλλία να συναινέσει σε µια α-
κόµη παράταση του Brexit. Τα παρα-
πάνω φιµώνουν τους Εργατικούς του 
Κόρµπιν, και τους Φιλελεύθερους που 
προσπαθούν να ακυρώσουν εν γένει 
την διαδικασία του Brexit. Αυτό γιατί 
οι ισορροπίες στο Κοινοβούλιο απο-
κλείουν και το ενδεχόµενο εκλογών 
όσο δεν αποµακρύνεται ο κίνδυνος 
ενός «σκληρού Brexit», και την διε-
ξαγωγή ενός δεύτερου δηµοψηφί-
σµατος, οι όροι δηλαδοί που έχει θέ-
σει ο Μακρόν προκειµένου να δώσει 
το πράσινο φως στην παράταση του 
Brexit ως τις 31 Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση, 
Brexit – free 
πρόγραμμα

Ευρωπαϊκή Ένωση 
και Μπόρις Τζόνσον 

σκαρφίζονται 
στο παρά πέντε 
νέα συμφωνία 
που αποτρέπει 

μια άτακτη έξοδο 
του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την 
ΕΕ, φοβούμενοι 

ένα νέο σοκ 
στην οικονομία 
και ελέω άλλων 

προτεραιοτήτων 

Ανοιχτή στην εισαγωγή 
50 δισ. σε αγροτικά 

προϊόντα των ΗΠΑ η Κίνα 

Επικύρωση
Ο Μπόρις Τζόνσον µε 
ανάρτησή του στο Twitter 
κάλεσε τους βουλευτές να 
επικυρώσουν τη συµφωνία το 
ερχόµενο Σάββατο, ώστε να 
προχωρήσουν όπως αναφέρει 
σε άλλες προτεραιότητες 
όπως το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας, το κόστος ζωής και το 
περιβάλλον.

Διαζύγιο
Σε επιστολή του ο Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ δήλωσε πως είναι ώρα 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
διαζυγίου και οι δύο πλευρές να 
προχωρήσουν το συντοµότερο 
δυνατόν στις διαπραγµατεύσεις 
για τη µελλοντική σχέση της ΕΕ 
µε τη Βρετανία.

Αγκάθια 
Το ∆ηµοκρατικό Ενωτικό 
Κόµµα της Βόρειας Ιρλανδίας 
(DUP) , το Εργατικό Κόµµα και 
το Εθνικό Κόµµα της Σκωτίας 
(SNP) απορρίπτουν τη νέα 
συµφωνία για το Brexit 
καθιστώντας αβέβαιη την 
έγκρισή της από το βρετανικό 
κοινοβούλιο.
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ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟΙΚ
«∆απανούµε πολλά λεφτά 
για δηµόσιες επενδύσεις κι 
ακολουθούµε επεκτατική 
δηµοσιονοµική πολιτική τα 
τελευταία χρόνια. Το µόνο 
που διαφέρει από άλλες 
χώρες είναι ότι δεν 
είµαστε πρόθυµοι να 
αναλάβουµε έξτρα χρέη, 
εάν δεν υπάρχει ανάγκη 
και τώρα δεν υπάρχει».

∆ΗΜ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Οι παππούδες µου είχαν 
γίδια και αργότερα για 
βιοποριστικούς λόγους 
απέκτησε και η οικογένειά 
µου. Πήγαινα κανονικά, 
έβοσκα τα γίδια και 
τυροκοµούσα. [...] Πάντα 
όµως ένιωθα ότι κάτι δεν 
κάνω καλά µε τη ζωή µου. 
Ενώ σπούδαζα πίστευα ότι 
δεν είναι αυτό που ήθελα».

ΜΑΡΚ ΚΑΡΝΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ
«Όσο καθυστερεί η 
ανάληψη αποτελεσµατικών 
δράσεων για το δραστικό 
περιορισµό των ρύπων, 
τόσο θα διογκώνεται ο 
κίνδυνος µιας παγκόσµιας 
οικονοµικής κατάρρευσης. 
[...]. Βιοµηχανίες που δεν 
συνεισφέρουν στην 
προσπάθεια θα υποστούν 
συνέπειες από επενδυτές».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ Ο ΕΛΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τευτλοζωοτροφές
Τι θα γίνει µε τα µισθωτήρια 
που έβγαλε για τις µονάδες 
της σε Πλατύ, Σέρρες η ΕΒΖ, 
άγνωστο προς ώρας, καθώς τα 
κωλύµατα µε τις οφειλές δεν 
είναι και λίγα. Η φετινή σοδειά 
βαίνει προς ζωοτροφές, καθώς 
δεν είναι δυνατό να γίνουν 
οι εργασίες συντήρησης στο 
διάστηµα που έχει αποµείνει. 
Αν µη τι άλλο ζήτηµα προκύπτει 
και για το κεφάλαιο που ακούει 
στο όνοµα συνδεδεµένες.

 

Πληρώνει
Μήπως οι παραγωγοί µηδικής 
να αρχίσουν να πουλάνε στη 
Βάθη µπας και πιάσουν κάτι 
καλύτερο από τα 14 λεπτά το 
κιλό. Εκεί, πάντως όπως 
προκύπτει από τη ∆ιαύγεια, 
αγοράστηκαν για τις ανάγκες 
εργαστηρίου σπερµατέγχισης 
ποσότητες έναντι 29 λεπτών το 
κιλό. Τέτοιες τιµές που να τις 
βρει κανείς αλλού. Μήπως να 
πάρουν και τα ζαχαρότευτλα;

 

Υποσχετικές
Στο πρωθυπουργικό γραφείο 
άλλη µια επιστολή, αυτή τη 
φορά από τους πτηνοτρόφους 
που πιέζουν για ρύθµιση στα 
«κόκκινα δάνεια» που απειλούν 
τη βιωσιµότητά τους. Όλοι, 
λένε, µόνο υποσχέσεις για 
διαγραφή καταλογισθέντων 
τόκων και γενναία ρύθµιση των 
αρχικών χορηγηθέντων ποσών. 
Όµως οι υποσχέσεις έµειναν... 
ενώ καραδοκούν κατασχέσεις.

Περί εµπορικής διαταραχής ο λόγος

Τελικά τα de minimis είναι προς πάσαν νόσο ή όχι; Γιατί τώ-
ρα που σκουραίνουν τα πράγµατα µε τους δασµούς του Τραµπ 
και τις ασάφειες του Brexit, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν 
κρατικές ενισχύσεις και η διαχείρισή τους θέλει προσοχή για 
να µην υπάρξουν µετά άλλου είδους παραφωνίες. Στο µέτω-
πο πάντως των δασµών ΗΠΑ, η Κοµισιόν για να προλάβει δι-
ατάραξη της αγοράς ελαιολάδου στέλνει για την ώρα στην ι-
διωτική αποθεµατοποίηση 300.000 τόνους ισπανικού προΪό-
ντος, ενώ ανάλογο αίτηµα για τα τυριά της θέτει η Ιταλία. Για 
τα συµπύρινα ουδέν νεότερο από το δυτικό µέτωπο...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στον εισαγγελέα και 
στην εφορία, οι φάκελοι 
των επιχειρήσεων 
που φαίνεται να 
µπάζουν σχετικά 
µε την προέλευση 
των προϊόντων που 
εµπορεύονται και 
διακινούν. Αν µη τι 
άλλο, εύσηµα στον 
ΕΦΕΤ, αν καταφέρει να 
ξεχωρίσει την ήρα από 
το σιτάρι.

Κατά τα λοιπά, 
τίτλοι όπως «ΕΦΕΤ: 
Πόλεµος για τις 
ελληνοποιήσεις», 
δεν αρκούν για να 
τροµάξουν αυτούς που 
ξέρουν εδώ και χρόνια 
το δροµολόγιο που 
οδηγεί χωρίς...ίχνη και 
συνέπειες στη νοθεία.

Υβρίδια
 Αν µη τι άλλο το παλεύουν 

οι ρυζοπαραγωγοί της δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Οι τιµές για το 
προϊόν δεν ήταν κακές τα 2-3 
τελευταία χρόνια, ωστόσο οι 
οργανώσεις που κινούν τα 
νήµατα της καλλιέργειας στην 
περιοχή, δεν επαναπαύονται, 
γιατί όπως λένε, το ποτάµι δεν 
κατεβάζει πάντα κούτσουρα. 

 Αντιπροσωπεία τους, λοιπόν, 
µε δράση του προγράµµατος 
που έχει εγκριθεί από την ΕΕ, 
για προώθηση του ελληνικού 
ρυζιού στις αγορές της Μέσης 
Ανατολής, βρέθηκε στο Αµµάν 
της Ιορδανίας για να µετάσχει 
σε µια έκθεση τροφίµων.

 Εκεί δεν έλειψαν οι επαφές 
µε δυνητικούς πελάτες. Μένει 
να φανεί αν θα κλειστούν και 
συµφωνίες, γιατί τα τελευταία 
χρόνια βασικός προορισµός του 
ρυζιού της περιοχής είναι η 
Τουρκία, κι αν στραβώσει κάτι…

;

ΡΟΤΖΕΡ ΦΕΝΤΕΡΕΡ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Ο κόσµος θα πει πως 
πρέπει να πάρω το χρυσό 
στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες για να γεµίσω τη 
συλλογή των τροπαίων 
µου. Όµως δεν θέλω να 
πιέσω µε αυτό τον τρόπο 
τον εαυτό µου. [...]. 
Προφανώς αν έρθει, 
καλώς να είναι, αλλά κάτι 
τέτοιο θα ήταν τρελό».

Βρήκα τρόπο
ν’ αποφύγω
τα γιαούρτια!

∆ιαρρέεται ότι ο πρωθυπουργός στη διανοµή 
µερίσµατος από τα πλεονάσµατα στο τέλος του έτους, 
ετοιµάζει να δώσει και την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου 
στους αγρότες. ΟΚ, αυτό πες θα γίνει, αλλά σε 
εφαρµογή από το 2020. Τα βαµβάκια µαζεύτηκαν, το 
θεσσαλικό κάµπο -σου λέει- υπολογίζεται ότι 
αυξάνονται τα στρέµµατα µε ακκαλιέργητα από τα 
χειµερινά σιτηρά, λόγω έλλειψης ρευστότητας…. Άρα, 
κάποιοι λένε δώρον άδωρον… Η ουσία, πάντως, είναι 
να επιτρέψουν τα δηµοσιονοµικά να περάσει η 
επιστροφή ΦΠΑ, έστω και για του χρόνου! ∆εν είναι 
λίγοι αυτοί που το περιµένουν πως και πως….   

Όλα καλά µε τα οικονοµικά του φορέα, διατείνονται 
εδώ και τόσες µέρες οι αρµόδιοι του ΕΛΓΑ, αλλά 
περιµένουν ακόµα την έγκριση του Οικονοµικών για 
την αναθεώρηση του προϋπολογισµού. Από την άλλη, 
πρώτη φορά φέτος, µε αλλεπάλληλες παρατάσεις 
φτάσανε µέχρι αρχές Νοεµβρίου την προθεσµία 
καταβολής των εισφορών από τους αγρότες. Να 
µαζέψουν χρήµα δηλαδή από παντού. Κάποιοι µάλιστα 
έχουν υπογράψει και παρακρατήσεις από την 
προκαταβολή του τσεκ…. Με αυτά και µε αυτά ελπίζουν 
να γεµίσει ο κουµπαράς. Ποιος ξέρει τι έχει να 
αντιµετωπίσει ο νέος πρόεδρος, όταν έρθει….   

Βέβαια, ο υπουργός της πλατείας παραδέχτηκε το 
θέµα των καθυστερήσεων που παρατηρείται στις 
αποζηµιώσεις των παραγωγών τονίζοντας ότι «ο 
ΕΛΓΑ είναι ένας Οργανισµός µε πλήθος χρόνιων 
προβληµάτων, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια εµφανίζεται 
διαδοχικά ελλειµµατικός». Απάντηση σε αυτά, το 
ευφυολόγηµα  ότι απαιτείται ένας ολοκληρωµένος 
επανασχεδιασµός και όχι λύσεις εµβαλωµατικές ή de 
minimis που ζητά η Τζάκρη. Ποιός ήρθε;

∆εν είναι κάτι εύκολο η είσοδος της ιδιωτικής 
ασφάλισης στον αγροτικό χώρο, είπε ο υπουργός της 
πλατείας σε πρόσφατη συνέντευξή του. Μάλιστα, αυτό 
–σου λέει- το κατάλαβε και από τη µεγάλη αναµονή 
στην ολοκλήρωση της σχετικής αναλογιστικής µελέτης, 
την οποία δεν κατόρθωσε η προηγούµενη κυβέρνηση. 
Βέβαια, όπως δήλωσε, «δεν ωφελεί όµως κανέναν το 
να «κλοτσάµε το τενεκεδάκι» για να περνάει ο καιρός 
και να µετακυλίεται το πρόβληµα στους επόµενους. Το 
ζητούµενο είναι να δοθεί λύση». Ευτυχώς ο ίδιος έχει 
ξεκινήσει µια πρώτη σειρά επαφών µε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες. Το µελετά και θα παρουσιάσει 
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο προς όφελος των 
παραγωγών. Το ζητούµενο είναι πότε;

Κάπου πήρε το µάτι µας δηλώσεις καθηγητή της 
Γεωπονικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ότι τα 
τελευταία 30 χρόνια οι αγρότες απολαµβάνουν πάνω-
κάτω κάθε χρόνο την ίδια τιµή για το σκληρό σιτάρι µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις ανόδου, η οποία κυµαίνεται από 
τα 16 ως τα 22 λεπτά το κιλό. Ακόµη και στην εποχή 
της δραχµής, η τιµή κυµαινόταν από 45 ως 60 
δραχµές το κιλό, που αντιστοιχεί σε 15 ως 20 λεπτά 
του ευρώ. Ωστόσο, όπως ο ίδιος λέει, την ίδια περίοδο 
οι τιµές στο λίπασµα έχουν δεκαπλασιαστεί, στο 
πετρέλαιο τετραπλασιάστηκαν και στο ρεύµα 
πενταπλασιάστηκαν για όσους ποτίζουν µε γεωτρήσεις. 
∆ράµα λοιπόν!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν είχα σκοπό να α-
νακατέψω τον πρωθυ-
πουργό και τους επι-
τελείς του στα ταπεινά 

αγροτικά θέµατα, όµως, επειδή 
βλέπω τους ιθύνοντες της πλα-
τείας Βάθη να ξεστρατίζουν σιγά - 
σιγά σε περίεργες ατραπούς, για 
ζητήµατα τα οποία, µέχρι τώρα 
τουλάχιστον, η κατεύθυνση του 
Μαξίµου ήταν ξεκάθαρη, είµαι υ-
ποχρεωµένος να θέσω ορισµένα 
ερωτήµατα.   

  Σάπιο βασίλειο
ΠΟΙΟΣ είναι αλήθεια ο λόγος για 
τον οποίο καθυστερεί το ξεκαθάρι-
σµα στα θέµατα του ΟΣ∆Ε; Υπάρ-
χει εκεί κάποιο άλλο βασίλειο, δι-
αφορετικό απ’ αυτό το οποίο ευ-
αγγελίζεται η λεγόµενη ψηφια-
κή µεταρρύθµιση και το υπουρ-
γείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης;

  Οστρακιά
ΣΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ να διαφέρει ο α-
γροτικός χώρος, από τα πεδία στα 
οποία βρίσκουν εφαρµογή τα θέ-
µατα φορολογικής πολιτικής, α-
σφάλισης, κτηµατολογίου, χρήσε-
ων γης κ.λπ., τα οποία διαχειρίζο-
νται ανεξάρτητες αρχές και νοµι-
κά πρόσωπα, σε κάθε περίπτωση 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα; 

  Ξύπνα Βασίλη 
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ τους αγρότες πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας που όχι 
µόνο ταλαιπωρούνται επί µήνες 
για την υποβολή µιας δήλωσης 
εκτροφής ή καλλιέργειας, 
αλλά υποχρεώνονται και 
σε αδρά κόστη επ’ αυτού;

  Παρακλάδια
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ θα πρέ-
πει να περάσουν ακόµα 
για να βρεθεί µια κυβέρ-
νηση, ένας υπουργός, µια 
υπεύθυνη πολιτική ηγεσία 
και να βάλει τάξη σ’ αυτή την 
υπόθεση τα παρακλάδια της ο-

ποίας έχουν απλώθει µέχρι τις 
Βρυξέλλες και κάνει συχνά τους 
εδώ ιθύνοντες να νοµίζουν πως 
αυτό συνιστούν και οι Βρυξέλλες 
και τις Βρυξέλλες να νοµίζουν 
πως αυτή είναι αδιαπραγµάτευτα 
η βούληση των εδώ ιθυνόντων;

  Σάμιουελ Μπέκετ 
ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ο φόβος θα φυλά-
ει τα έρµα, µένοντας όλοι µε την 
εντύπωση ότι πίσω απ’ αυτή την 
ιδιότυπη απάτη βρίσκεται µια συ-
στηµική τράπεζα, επειδή έτσι θέ-
λει ένας µικροσκοπικός τραπεζί-
της και ένας ανασφαλής συνεται-
ριστικός υπάλληλος, πρώην υ-
πουργός, που δεν του έχει µείνει 
τίποτα άλλο από το άδειο πουκά-
µισο µιας ανύπαρκτης οργάνω-
σης που πηγαινοφέρνει δέκα αν-
θρώπους από χωρίου εις χωρίον;        

  Μας ψόφησαν
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ακόµα θα µένει µισά-
νοιχτο και το τερατώδες πρόγραµ-
µα της µόνο κατ’ επίφαση «ευφυ-
ούς γεωργίας» για το οποίο τώ-
ρα, όλοι ξέρουν, από ποιόν στή-
θηκε, από ποιούς κολλητούς στον 
πρώην ένοικο του Μαξίµου υπο-
στηρίχθηκε, τι περίπου «λάδι» εί-
χε προβλεφθεί να δουλέψουν τα 
«µπαστουνάκια» της ντροπής και 
όλα αυτά, όταν το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο έχει αποφανθεί ότι επρό-
κειτο περί φωτογραφίας;

  Έβδομη εντολή
ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ λίστες αγροτών, 

κλεµµένα προσωπικά δεδο-
µένα, κλεµµένες προµήθει-
ες, κλεµµένη βάση δεδοµέ-
νων, κλεµµένη τεχνολογία, 
κλεµµένοι σύµβουλοι, κλεµ-
µένοι πελάτες, κλεµµένο 
ψωµί, κλεµµένο περιεχό-
µενο, κλεµµένοι συνεργά-
τες, κλεµµένη πολιτική κά-
λυψη, κλεµµένες ψυχές, 
κλεµµένα όνειρα! Κι όµως 
βρίσκουν ακόµα κάποιους 
που τους εµπιστεύονται!    

Κλεµµένες λίστες 
αγροτών, κλεµµένα 
προσωπικά 
δεδοµένα, 
κλεµµένες 
προµήθειες,  
κλεµµένη βάση 
δεδοµένων, 
κλεµµένη 
τεχνολογία, 
κλεµµένοι 
σύµβουλοι, 
κλεµµένοι 
πελάτες, κλεµµένο 
ψωµί, κλεµµένο 
περιεχόµενο, 
κλεµµένοι 
συνεργάτες, 
κλεµµένη πολιτική 
κάλυψη, κλεµµένες 
ψυχές, κλεµµένα 
όνειρα! Κι όµως 
βρίσκουν ακόµα 
κάποιους που τους 
εµπιστεύονται!  

T 
α τελευταία πολλά χρόνια, ο πρω-
τογενής τοµέας στη χώρα µας βρί-
σκεται σε φθίνουσα πορεία αλλά 
και σε µια εν γένει λανθάνουσα 

κατάσταση. Η παραγωγική διαδικασία, είναι 
κατά κανόνα προσανατολισµένη στην εξα-
σφάλιση επιδοτήσεων και ενισχύσεων, µε 
την παραγωγή, αυτή καθαυτή, να βρίσκε-
ται σε δεύτερο πλάνο. Η πολιτεία από την 
άλλη, έχει περιορίσει το ρόλο της στην τή-
ρηση των ελάχιστων ισορροπιών, χωρίς ό-
ραµα, σχεδιασµό και εφαρµογή πραγµατι-
κά παραγωγικών πολιτικών.

Σε αυτό το περιβάλλον ανθεί η παραβατι-
κότητα, µε τις ελληνοποιήσεις, τις παράνο-
µες εισαγωγές και τη νοθεία να αποτελούν 
σε κάποιες περιπτώσεις τον κανόνα. Συνθή-
κες οι οποίες αποτελούν έναν ακόµη ανα-
σταλτικό παράγοντα ανάπτυξης και µια α-
κόµη αιτία εγκατάλειψης του επαγγέλµατος.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να 
αντιµετωπίσει, αυτό το πρόβληµα στην κτηνο-
τροφία, νοµοθέτησε την υποχρεωτική αναγρα-
φή της χώρας προέλευσης στο γάλα και τα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα. Ένας νόµος που φυσι-
κά δεν αρκεί, αλλά δίνει το στίγµα για το πως το 

κράτος µπορεί να συµ-
βάλλει θετικά στην πα-
ραγωγική διαδικασία και 
την πραγµατική στήριξη 
των παραγωγών. Προ-
ϋπόθεση για την εφαρ-
µογή τέτοιων µέτρων εί-
ναι  ένας ισχυρός και α-
ποτελεσµατικός διοικη-
τικός µηχανισµός, ο ο-

ποίος, αξιοποιώντας και τα διαθέσιµα τεχνολο-
γικά µέσα θα λειτουργεί προς όφελος των πα-
ραγωγών και του κοινωνικού συνόλου.

 Με την αλλαγή της κυβέρνηση και την α-
νάληψη καθηκόντων από τη Ν∆ και ενώ ο 
συγκεκριµένος νόµος δεν έχει µπει ακόµη 
σε εφαρµογή, το υπουργείο αγροτικής ανά-
πτυξης κατέθεσε ρύθµιση στη βουλή, µε την 
οποία οι έλεγχοι των µεταποιητικών µονάδων 
αγροδιατροφικών προϊόντων, θα γίνεται από  
ιδιωτικές εταιρείες. Η ιδεολογική προσέγγι-
ση της Ν∆ είναι γνωστή, όπως και η πρακτι-
κή της να εξυπηρετεί απροκάλυπτα τα συµ-
φέροντα των «φίλων» επιχειρηµατιών, χωρίς 
να κρατάει ούτε τα προσχήµατα. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση όµως τα πράγ-
µατα είναι πολύ σοβαρά, γιατι δεν είναι µόνο 
θέµα κέρδους και χρηµάτων. Θεωρώντας το 
κράτος ιδιοκτησία της, µοιράζει θέσεις και αρ-
µοδιότητες σε ηµετέρους αδιαφορώντας για 
την παραγωγή, τους παραγωγούς, τη δηµόσια 
υγεία και εν τέλει για το σύνολο των πολιτών 
της χώρας. Οι έλεγχοι λοιπόν σε ιδιωτικές εται-
ρείες και οι πολίτες έρµαια της κερδοφορίας.

*ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ, ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Ιδιωτικοποιούνται 
και οι έλεγχοι 
στα τρόφιμα

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΒΡΑΝΤΖΑ*
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Αν υπάρχει σήµερα ένας άνθρωπος 
στο πρόσωπο του οποίου θα µπορού-
σε να αναγνωρίζεται ολόκληρη η ιστο-
ρία της εξέλιξης των αγροτικών εφο-
δίων στη χώρα µας, ο Νίκος Γραµµα-
τικάκης, πρόεδρος και ακρογωνιαίος 
λίθος της Intrachem ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, συ-
γκεντρώνει όλα τα προαπαιτούµενα.

Γεννηµένος το 1934 στην Κρήτη, µε-
γάλωσε µαζί µε την ανάπτυξη του κλά-
δου της φυτοπροστασίας και θρέψης 
των φυτών, σπούδασε γεωπόνος στο 
ΓΠΑ, καθιέρωσε στην ελληνική αγο-
ρά ορισµένες από τις πιο διάσηµες ε-
τικέτες παγκόσµιας αναγνωρισιµότη-
τας (Complesal, Ronit, Pix κ.α.) και υ-
πηρετεί πιστά όσο λίγοι σ’ αυτή τη χώ-

ρα τον Έλληνα αγρότη και τις καθηµε-
ρινές του ανάγκες στην ανάπτυξη της 
αγροτικής παραγωγής.       

Πριν από λίγες µέρες ανακοινώ-
θηκε ότι η εταιρεία του µεταβιβάζει 
τις δραστηριότητές της στον Ιαπωνι-
κό Όµιλο CBC group που εγκαταστά-
θηκε στην Ελλάδα µε την επωνυµία 
BIOGARD GREECE ΕΠΕ. Για τους παρε-
πιδηµούντες την Ιερουσαλήµ, η συµ-
φωνία δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αι-
θρία, καθώς οι σχετικές συζητήσεις 
κράτησαν πάνω από δύο χρόνια. Άλ-
λωστε, οι Ιάπωνες, πριν έρθουν στην 
Ελλάδα, είχαν ολοκληρώσει ανάλο-
γες συµφωνίες µε τα «ξαδερφάκια» 
της ελληνικής Intrachem στην Ισπα-
νία και στη Γαλλία. Σηµειωτέων ότι η 
Intrachem Ελλας ιδρύθηκε το 1973 
και καθιερώθηκε στην εγχώρια αγο-
ρά για την ανάπτυξη και εµπορία µο-
ντέρνων και κυρίως βιολογικών σκευ-
ασµάτων φυτοπροστασίας και θρέ-
ψης. Ένας από τους βασικούς προ-
µηθευτές των προϊόντων της είναι η 
CBC Europe, η οποία από το 2012 έ-
χει παραλάβει στο ενεργητικό της και 
την Intrachem Bio Italia.   

O Νίκος Γραµµατικάκης, στην πρώ-
τη φάση της επαγγελµατικής του κα-
ριέρας εξελίχθηκε σε επιφανές στέλε-
χος της Hext µιας γερµανικής εταιρεί-
ας αγροχηµικών, ισοδύναµης τότε της 
BASF και της Bayer. Στην Ελλάδα, κατά 
τη δεκαετία του ’60, Hext και Chell ήταν 
οι ηγέτες στα προϊόντα φυτοπροστασί-
ας και θρέψης. Στα λιπάσµατα µάλιστα, 
παρ’ ότι µεσουρανούσε εκείνη την επο-
χή ο όµιλος Μποδοσάκη (∆ραπετσώ-
να, ΧΒΒΕ, ΒΦΛ) ο Γραµµατικάκης είχε 
καταφέρει να καταστήσει απαραίτητο 
για την αµπελοκαλλιέργεια και τα κη-
πευτικά το γερµανικό Complesal που 
αντιπροσώπευε τότε η Hext.

Όταν µάλιστα το 1968 οι Συνταγ-
µατάρχες θέλησαν, µε παρότρυνση 
µάλλον του οµίλου Μποδοσάκη, να 
επιβάλλουν απαγόρευση στις εισα-
γωγές, ο Γραµµατικάκης κατάφερε, 
προσκοµίζοντας επιστολή των παρα-
γωγών της Κρήτης και επικαλούµενος 
την ανάγκες τους, να πείσει τη Χούντα 
για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή µιας 
µεγάλης ποσότητας Complesal κάθε 
χρόνο. Όπως κατάφερε στη συνέχεια, 
λύνοντας κρίσιµα τεχνικά ζητήµατα, 
να επιβάλει στην Ελληνική Βιοµηχα-
νία Ζάχαρης το Ronit (συνδυαστικά 
µε Dentar) για τα ζαχαρότευτλα και 
αργότερα να καθιερώσει το γνωστό 
Pix της BASF για το βαµβάκι.     

Ο μάγος της φυτοπροστασίας
Η Intrachem Ελλάς και η πίστη σε μια σχολή που αναζητά μόνο λύσεις για αγρότες

Ο Νίκος Γραµµατικάκης γεννήθηκε 
στην Κρήτη το 1934 και έχει δύο 
κόρες, τη Χρυσάνθη και την 
Τατιάνα. Με σπουδές στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της 
Αθήνας, από το 1963 και για µια 
δεκαετία περίπου υπήρξε ηγετικό 
στέλεχος της Hext στην Ελλάδα, 
εκπαιδεύοντας από το µηδέν τους 
Έλληνες αγρότες στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών και 
εξελιγµένων προϊόντων θρέψης.
Το 1972 γνωρίστηκε µε τον 
Αµερικανό Μπρους Μπλάκγουελ, 
µε τον οποίο το 1973 ίδρυσαν την 
Intrachem Ελλας, διακινώντας 
φυτοπροστατευτικά και προϊόντα 
θρέψης µεγάλων οίκων. Ανέπτυξε 
και πρωτοποριακή έρευνα για µια 
σειρά από συνδυαστικές λύσεις 
φυτοπροστασίας, οι οποίες είχαν 
ζητούµενο το σεβασµό στο 
περιβάλλον.  
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BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Ένα διήµερο 
Οµορφιάς για όλους 
τους οινόφιλους

Από 19-20 Οκτωβρίου από τις 
11:00-17:00 οργανώνεται από το 
Lenga Grape Spa του κτήµατος 
Αβαντίς το διήµερο Οµορφιάς 
που αφιερώνεται στους 
Οινόφιλους, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στο ωραίο φύλο. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης προσφέρονται οι 
υπηρεσίες του Grape Spa που 
συνδυάζει ευεξία µε κρασί, 
οικολογία µε πολιτισµό, µε 
καλλυντικά από σταφύλια του 
κτήµατος Αβαντίς και ειδική 
σταφυλοθεραπεία. Θα 
πραγµατοποιηθεί επίσης 
ξενάγηση και γευστική δοκιµή των 
πολυβραβευµένων κρασιών 
Κτήµα Αβαντίς καθώς και 
κλήρωση δώρων και διαγωνισµός 
φωτογραφίας. Οι όροι 
συµµετοχής του διαγωνισµού θα 
αναρτηθούν κατά την είσοδο. Για 
επικοινωνία: 2221055350. 
Είσοδος:  Ελεύθερη

 Μέχρι 4 Νοεµβρίου θα έχει 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν και 
µέχρι τέλος του έτους θα 
πληρωθεί η πρώτη δόση
 Έως 15 Νοεµβρίου θα µείνει 

ανοιχτή η προκήρυξη 
«Μεταποίηση, εµπορία ή και 
ανάπτυξη µε τελικό προϊόν 
εντός του Παραρτήµατος Ι της 
Συνθήκης Λειτουργίας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) 
(γεωργικό προϊόν)», από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 Μέχρι τις 29 Νοεµβρίου η 

καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων στον 3ο 
κύκλο του προγράµµατος 
«Γενικής Επιχειρηµατικότητας».
 Έως τις 30 Νοεµβρίου η 

υποβολή ∆ήλωσης Συγκοµιδής 
σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
του υπουργείου. 
 Μέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου οι 

αιτήσεις για ειδικό εποχικό 
βοήθηµα του έτους 2019 σε 
δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, 
καπνεργάτες και λοιπούς
 Παρατείνεται ως τις 31 

∆εκεµβρίου η προθεσµία για τη 
ρύθµιση στο αγροτικό ρεύµα. 
Αφορά και όσους είχαν 
προχωρήσει σε διακανονισµό 
και δεν µπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν.

ΕΥΒΟΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Το πρώτο φεστιβάλ
craft µπύρας 
στην Ελλάδα
Από 18-20 Οκτωβρίου στο Κτήριο Νο 56 του 
Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού έρχεται ένα 
καινοτόµο φεστιβάλ µε τη συµµετοχή από 4 
µικροζυθοποιίες της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της 
∆ανίας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Ουγγαρίας, 
της Σερβίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας και της 
Ελλάδας. Θα παρουσιάσουν πάνω από 150 µπίρες, 
όλες σπάνιες, πολλές εκτός αγοράς, 
πρωτοεµφανιζόµενες ή φτιαγµένες αποκλειστικά για 
το φεστιβάλ. Έλληνες και ξένοι µικροζυθοποιοί θα 
είναι παρόντες αυτοπροσώπως, γεµάτοι όρεξη για 
επικοινωνία µε τους επισκέπτες. Πλαισιώνεται από 
διαφορετικά street food και ζωντανή µουσική µε 
ήχους µπλουζ, κάντρι, ροκαµπίλι, ροκ, σόουλ.

Οινοτικά, η Κρήτη 
στο ποτήρι σας
Τα Κρητικά οινοποιεία επσκέπτονται την 
πρωτεύουσα για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά 
µέσα από την έκθεση Κρητικού κρασιού 
«ΟιΝοτικά» τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2019, στο 
Πολυχώρο Πολιτισµού Αθηναΐς. Προσκεκληµένοι 
της εκδήλωσης είναι επαγγελµατίες και οινόφιλοι 

οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν 
τον σύγχρονο πλούτο του κρητικού αµπελώνα. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους 
επαγγελµατίες εστίασης και εµπορίας κρασιών, 
µε την ένδειξη επαγγελµατικής κάρτας, από 
11:00-15:00, ενώ για το κοινό ανέρχεται στα 
7 ευρώ και στα 3 ευρώ για τους φοιτητές.

Γιορτή κάστανου,
µια καλλιέργεια
«πυλώνας»
Στην πλατεία της Ιστορικής 
Κοινότητας Αµπελακίων του 
∆ήµου Τεµπών 
διοργανώνεται στις 19-20 
Οκτωβρίου η τρίτη Γιορτή 
Κάστανου, συνδιοργανωτές 
της οποίας είναι η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο 
∆ήµος Τεµπών, η Τοπική 
Κοινότητα Αµπελακίων και ο 
Νέος Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Αµπελακίων. 
Σκοπός της γιορτής είναι η 
ψυχαγωγία σε συνδυασµό 
µε την ανάδειξη και προβολή 
ενός πολύ σηµαντικού 
αγροτικού προϊόντος µε 
υψηλή θρεπτική αξία.

ΑΘΗΝΑ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ

Στο καθιερωµένο 
ραντεβού του και φέτος 
το ακτινίδιο Πυργετού

Για 15η συνεχή χρονιά, ο ∆ήµος 
Τεµπών και o ∆ΟΠΑΠΕΠΤ 
συνδιοργανώνουν τη γιορτή 
Ακτινιδίου Πυργετού - Αιγάνης, από 
26-27 Οκτωβρίου στη διασταύρωση 
της Εθνικής µε το δρόµο προς 
Πυργετό. Με την ετήσια αυτή 
εκδήλωση καταβάλλεται προσπάθεια 
για την προβολή των ακτινιδίων της 
περιοχής, που ξεχωρίζουν σε όλη τη 
χώρα για τη γεύση τους, το µέγεθος 
και το σχήµα τους. Πέρα από την 
ενηµερωτική ηµερίδα για την 
καλλιέργεια του ακτινιδίου που θα 
διεξαχθεί, θα λάβουν χώρα 
εκδηλώσεις µε παραδοσιακούς 
χορούς στον χώρο εκθέσεων 
τοπικών προϊόντων.

∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται θηλυκά γαϊδουράκια. 
Τηλ.6939/178869. 

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 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 σίµπερλιν. 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 Φθιώτιδα. 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.

Πωλούνται 250 γίδια µαζί µε τα δικαιώµατα 
τους. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/359722, 
23950/71295.

Πωλούνται πρόβατα Λακών διασταυρωµένα 
Γερµανικά-Χιώτικα, γίδια µούρθια διασταυρωµέ-
να ∆αµασκού- Τόκιµπορκ. Αγελάδες Λιµουζλίν, 
και αγελάδες γαλακτοφόρες . Τηλ.6974/916517.

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

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

Πωλoύνται πρόβατα σε κατάσταση εγκυµοσύ-
νης ράτσας Ασσάφ και Λακόν. Περιοχή Ελασσό-
νας. Τηλ. 6948/626506.

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

Πωλείται 1 γαϊδάρα έγκυος και 1 πουλά-
ρι 1,5 χρονών. Περιοχή Ν. Μεσσηνίας. Τηλ. 
6982/847403

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητής. 
Τηλ.6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

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

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 ρεβίθια 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.

Πωλούνται καυσόξυλα από ακακίες σε κανονι-
κό πάχος για τζάκι και για ξυλόσοµπες 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.

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.

Πωλούνται ζωοτροφές, τριφύλλι, βρώµη καρ-
πός, σανός βρώµης, άχυρα και χορτοτρίφυλλα 
ή ανταλλάσσονται 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 ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότητας  
σε στρογγυλή µπάλα  0,09  λεπτά το κιλό. Περιοχή 
∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615.

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

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

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

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

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

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

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

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, πτηνοτροφείο, φως, νερό, µε µικρό ενοί-
κιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα 
(30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Περι-
οχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων µαζί µε 1 στάβλο 700µ. καινούριος και 1 
στάβλο 150 µ. συν δυο αγροικίες 40 µ. έκαστος. 
Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα 
3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. 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 ελαι-
όδεντρα και 2 πορτοκαλιές, 2 ροδιές, 2 σικύες, 
1 αχλαδιά, 1 µανταρινιά , 1 κερασιά και 1 µπα-
νανιά. Περιφραγµένο µε νερό. Περιοχή Σχόλια 
Αταλάντης 250 µ. από κεντρικό δρόµο. Ατά-
λαντης Σκάλας Φθιώτιδα. Τιµή 14.000€. Τηλ. 
6982/412573.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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.

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε 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 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 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 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.

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.

Πωλείται   χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500. Περιοχή ∆υτική Μακεδο-
νία. 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 
ληµµάτων 10 τόνων. Τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6944/614947.

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

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκα-
στος. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

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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ΤOY  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΦΑΣΗ
kafasis@agronews.gr

Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών θα 
αποτελέσει το νέο σχέδιο αντιµετώ-
πισης των πληθυσµών του δάκου σε 
διάφορες ελαιοκοµικές περιοχές της 
Ελλάδας. Τα τεράστια προβλήµατα 
που επιφέρει ο δάκος, µε την ποι-
οτική και παραγωγική υποβάθµιση 
των ελαιοκοµικών προϊόντων, οδη-
γούν άµεσα στην ανάγκη εξεύρεσης 
στοχευµένων λύσεων ανακούφισης 
των ελαιοπαραγωγών.  

Ο σχεδιασµός µιας οικονοµικότε-
ρης δακοκτονίας αποτελεί επιτακτι-
κή ανάγκη, υπογράµµισε ο διευθυ-
ντής της ∆ΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης 
Παρασκευόπουλος, στην ηµερίδα µε 
θέµα «Ελαιόλαδο Καλαµάτας: Νέες τά-
σεις στην ολοκληρωµένη καταπολέ-
µηση εχθρών και ασθενειών των ε-
λαιόδεντρων», που συνδιοργάνωσε 
η εταιρεία foodstandard στις 15/10. 

Στην ηµερίδα δόθηκαν αναλυτικές 
και εµπεριστατωµένες πληροφορίες 
για τη συµπτωµατολογία των ασθενει-
ών ενώ παρουσιάσθηκαν τα πρόσφα-
τα ερευνητικά δεδοµένα για τους σύγ-
χρονους τρόπους αντιµετώπισής τους.

Ενδεικτικό ήταν το καινοτόµο πρό-
γραµµα NT4D που παρουσιάστηκε, 
το οποίο θα πραγµατοποιήσει µια πι-
λοτική χρήση τεχνολογιών ηλεκτρο-

νικής και αυτοµατισµών όπως ηλε-
κτρονικές παγίδες και έξυπνα κινη-
τά µε GPS. Στόχος θα είναι ο βέλτι-
στος προγραµµατισµός και έλεγχος 
των ψεκασµών ώστε να εφαρµόζεται 
µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατι-
κότητα το εθνικό πρόγραµµα δακο-
κτονίας, ενώ θα δηµιουργηθεί και έ-
να σύστηµα βάσης γεωχωρικών δε-
δοµένων µε χάρτες επικινδυνότητας 
για κάθε πιλοτική περιοχή. 

Παράλληλα, όπως ανέφερε στην η-
µερίδα ο διευθυντής της ∆ΑΟΚ Μεσ-

σηνίας Γιάννης Κυριακόπουλος, κρί-
νεται απαραίτητη η εφαρµογή των δο-
λωµατικών προληπτικών ψεκασµών 
για την αντιµετώπιση του δάκου, µε 
τη χρήση τεχνολογιών GIS και GPS, ό-
που θα καταγράφονται και θα παρα-
κολουθούνται οι κινήσεις  των τρα-
κτέρ σε πραγµατικό χρόνο. Προϋπό-
θεση για την εφαρµογή του προγράµ-
µατος είναι, όπως τονίζει, η αντιµετώ-
πιση των προβληµάτων γραφειοκρα-
τίας αλλά και η έγκαιρη πρόσληψη ε-
παρκούς προσωπικού. 

Αποτελεσµατικότητα
Σχέδια για βέλτιστο προ-

γραµµατισµό δολωµατικών 
προληπτικών ψεκασµών, µε 
στόχο τη µέγιστη αποτελε-

σµατικότητα της δακοκτονίας

Στα Τρίκαλα το Biocanteens
για υγιεινά σχολικά γεύµατα
Ευρωπαίους εταίρους για τη µελέτη 
και επέκταση του προγράµµατος 
Biocanteens για υγιεινή διατροφή 
µαθητών/τριών, φιλοξένησε για ένα 
τριήµερο ο ∆ήµος Τρικκαίων. 
Πρόκειται για το πρόγραµµα που 
δηµιούργησε ήδη ένα κυλικείο (στο 
6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων), 
όπου πωλούνται τρόφιµα και 
βιολογικής πιστοποίησης, στο οποίο 
ο ∆ήµος ενσωµατώσει βέλτιστες 
πρακτικές των άλλων 6 πόλεων 
που µετέχουν σε αυτό.

Ξεχωριστά Σαββατόβραδα 
στο Αγρόκτηµα της ΑΓΣ
Την εµπειρία µιας ολόκληρης 
βραδιάς µε παιχνίδια, κατασκευές, 
περιπάτους, µαγειρέµατα και 
αφηγήσεις, συνεχίζει να παρέχει 
και την τρέχουσα σχολική χρονιά 
σε παιδιά, η Αµερικανική Γεωργική 
Σχολή. Το πρόγραµµα «Ξεχωριστά 
Σαββατόβραδα στο Αγρόκτηµα», 
απευθύνεται σε παιδιά από Γ’ 
∆ηµοτικού έως Α’ Γυµνασίου και 
κάνει «πρεµιέρα» 2 Νοεµβρίου. 
Θα ακολουθήσουν τέσσερα ακόµη 
εποχικά Σαββατόβραδα.

Συνεργασία Πειραιώς-ΕΚΠΑ
για τα 200 έτη από το 1821
Η Τράπεζα Πειραιώς θα 
συνεργαστεί και θα συνδράµει το 
ΕΚΠΑ σε επιστηµονικές κι άλλες 
δράσεις, σχετικά µε τον εορτασµό 
των 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821, στο πλαίσιο 
της κοινής επιθυµίας των δυο 
φορέων να αναδείξουν το 
ιστορικό βάρος της επετείου. Το 
πρωτόκολλο συνεργασίας 
υπογράφηκε την Παρασκευή 11 
Οκτωβρίου, στην Παλαιά Αίθουσα 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ. 

«Γνωριµία µε την
Κληρονοµιά µας»
Στο πλαίσιο του πολιτιστικού 
προγράµµατος «Γνωριµία µε την 
Κληρονοµιά µας», που η 
Interamerican υλοποιεί εντός της 
εταιρικής κοινωνίας, οµάδα 50 
εργαζοµένων της εταιρείας 
επισκέφθηκε στις 12 Οκτωβρίου 
τους αρχαιολογικούς χώρους του 
Άργους και της Επιδαύρου. Οι 
εργαζόµενοι ξεναγήθηκαν στο 
αρχαίο Θέατρο Άργους, γνώρισαν 
τις Θέρµες, το Αδριάνειο 
Υδραγωγείο και την Αρχαία Αγορά.

Παραγωγοί, γεωπόνοι και θεσµικοί εταίροι παρακολούθησαν µε µεγάλο ενδιαφέρον την ηµερίδα 
στην Καλαµάτα για την ολοκληρωµένη καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών των ελαιόδεντρων.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Καινοτόμες τάσεις για 
προστασία της ελιάς
Σε πιλοτική εφαρμογή το νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση των 
πληθυσμών του δάκου σε ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας

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 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. 

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος SIMCAS 300 
m, 3άρι, 4.000 ευρώ. Περιοχή Λάρισα. Τηλ 
6977/836525.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 160Hp,3 αλέτρι 
,3 καλλιεργητές, κάρυ, ψεκαστικό, λιπασµατοδια-
νοµέας, 2 πλατφόρµες, σβάρνα, βέργα ποτίσµατος, 
σκαλιστήρι, στελεχοκόπτης ΜΟΝΟ όλα µαζί ,τιµή 
15.000€,. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6932/164962.

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

Πωλείται τρακτέρ international 744S για ανταλ-
λακτικά. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερό γαλβανι-
ζέ. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 6942/547096.

Πωλείται 1 αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κο-
πριάς µάρκας σκρειπερ για αγελάδες. Περιοχή Πά-
τρα. Τηλ. 6974/150288.

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι). Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοι-
νί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλά-
τος κοπής 280 αναρτόµενη. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοβάρνα 32άρα µάρκας Ζορµπά. Πε-
ριοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

 Πωλείται άροτρο kverneland 12αρι. Περιοχή 
Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια 150 και 200 κιλών. 
Περιοχή Βέροια. Τηλ.6976/413663.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή Γύ-
θειο Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 
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Φωτιά στα φρένα 
έρχεται ο Λέβα
Στην Αθήνα η Μπάγερν για το «σεντόνι»

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επανεκκίνηση στα εθνικά πρωτα-
θλήµατα µετά το ευχάριστο διά-
λειµµα του Euro µε σπουδαία ντέρ-
µπι σε Αγγλία και Ισπανία το σαβ-
βατοκύριακο, αλλά και σεντονά-
τα µατς µεσοβδόµαδα. Στην Πρέ-
µιερ Λιγκ, πάει τρένο η Λίβερπουλ 
(ή τώρα ή ποτέ το πρωτάθληµα για 
τους «κόκκινους»), οπότε αναµένε-
ται ιδιαίτερα ενδιαφέρον το κυρια-
κάτικο µατς µε την πολύπαθη, Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και ενώ στο 
Ολντ Τράφορντ όλα δείχνουν για 
το «διπλό», το ίδιο δεν µπορεί να 
ειπωθεί για το παιχνίδι της Ατλέτι-
κο Μαδρίτης που θέλει να µείνει σε 

απόσταση αναπνοής από την κο-
ρυφή και αντιµετωπίζει τη Βαλέν-
θια αυτό το Σάββατο. 

Στο αεροπλάνο τώρα προς Α-
θήνα θα βρεθεί σε λίγες ηµέρες 
η Μπάγερν Μονάχου που αντιµε-
τωπίζει τον Ολυµπιακό την ερχό-
µενη Τρίτη στα πλαίσια του Τσά-
µπιονς Λιγκ. Οι Βαυβαροί δεν εί-
ναι άτρωτοι και πληρώνουν συχνά 
την υπεροψία τους, όπως έγινε µε 
τη Χόφενχαϊµ µετά την επτάρα ε-
πί της Τότεναµ, οπότε οι «ερυθρό-
λευκοι» καλό θα ήταν να τους... υ-
πνωτίσουν. Στα άλλα ευρωπαϊκά 
µατς που ξεχωρίζουν για την 3η 
αγωνιστική, η Ίντερ θα υποδεχτεί 
την Ντόρτµουντ και ο Άγιαξ που 
έχει πιάσει απόδοση, την Τσέλσι.  

Οι εθνικές οµάδες Βελγίου, Ιταλίας, Πολωνίας, 
Ρωσίας, Ισπανίας και Ουκρανίας έχουν 
εξασφαλισµένο απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του 
Euro 2020 µετά το τέλος και της 8ης αγωνιστικής. 
Πλέον αποµένουν δύο ακόµα µατς 14-19 Νοεµβρίου, 
για να κλείσει η διαδικασία των προκριµατικών, 
ενώ µετά σειρά έχουν τα play-offs για τους τρίτους.

Τσεκ για τα πρώτα
εισιτήρια του Euro 

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια 17.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 17.45 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΟΦΗ 19.30 Novasports 2HD

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη – Άρης 17.00 ΕΡΤ Sports HD

ΠΑΟΚ – Λαµία 18.00 PAOK TV

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Βόλος 19.30 Novasports 1HD

Ατρόµητος  - Αθηνών 19.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια 17.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 17.45 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΟΦΗ 19.30 Novasports 2HD

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη – Άρης 17.00 ΕΡΤ Sports HD

ΠΑΟΚ – Λαµία 18.00 PAOK TV

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Βόλος 19.30 Novasports 1HD

Ατρόµητος  - Αθηνών 19.30 ΕΡΤ Sports HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 

Κυριακή 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πακέτο από ΕΕ 
για τα αγροτικά τους 
ζητούν κράτη-μέλη
για τους δασμούς ΗΠΑ

Νέο status quo   
δημιουργεί για τις 
εξαγωγές το Brexit, 
έστω και συντεταγμένο

Αναθέρµανση
διαθέσεων ενόψει 
χειμώνα επιζητούν 
οι μπλοκατζήδες

Κληρώνει στο πόλο
Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου θα 
διεξαχθούν στα γραφεία της ΚΟΕ 
οι κληρώσεις για το Κύπελλο 
Ελλάδος σε Άνδρες και Γυναίκες, 
αλλά και για το πρωτάθληµα της 
Α2 Ανδρών. Στο Κύπελλο 
Ελλάδας των Ανδρών δήλωσαν 
συµµετοχή 18 οµάδες, ενώ στο 
Κύπελλο Ελλάδας των Γυναικών, 
αντίστοιχα, 9. Στην Α2 ανδρών 
θα συµµετάσχουν συνολικά 
18 ελληνικές οµάδες.

Στο κυνήγι του Πούσκας
Το «φαινόµενο» Κριστιάνο 
Ρονάλντο συνεχίζει τα ρεκόρ σε 
ατοµικό επίπεδο, καθώς µε το γκολ 
που σηµείωσε στο µατς της 
Πορτογαλίας µε την Ουκρανία, 
έφτασε τα 700. Ο Πορτογάλος 
µε το τέρµα αυτό έγινε ο πέµπτος 
ποδοσφαιριστής στην ιστορία, 
που φτάνει τα 700 τέρµατα και 
κυνηγάει πλέον στην 4η θέση 
τον Φέρεντς Πούσκας (746).

Πανέτοιµη η ΑΕΛ
Πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία 
της ΕΠΟ η κλήρωση της 5ης 
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, στο 
οποίο «µπαίνει στη µάχη» η ΑΕΛ 
που καλείται να αντιµετωπίσει την 
Καλαµάτα µε τους πρώτους 
αγώνες της διοργάνωσης να 
διεξάγονται το τριήµερο 29-31 
Οκτωβρίου. Εν τω µεταξύ, το 
Σάββατο 19 Οκτωβρίου η οµάδα 
του κάµπου φιλοξενείται από τον 
Παναιτωλικό στο Αγρίνιο µε 
βάσιµες ελπίδες για το τρίποντο.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Ο Γαλιλαίος 
των γηπέδων
Ο ποδοσφαιριστής της 
ΑΕΚ Φρανσίσκο Ζεράλδες είναι 
πολύ ενεργός στα κοινωνικά 
δίκτυα, κάτι που δεν µπορεί να 
πει κάποιος για τις επιδόσεις του 
στο γήπεδο. Σε µία από τις 
αναρτήσεις του λοιπόν είπε να 
κάνει και µία επίδειξη για τις 
γνώσεις του εκτός ποδοσφαίρου, 
αλλά όπως λένε καλύτερα... να 
µασάς. Συγκεκριµένα, ανέβασε 
µια φωτογραφία στην οποία ένα 
νησί φαίνεται στο βάθος της 
θάλασσας µε το σχόλιο: «Αν η γη 
είναι στρογγυλή, τότε πώς µπορώ 
να δω αυτό το νησί; Για πείτε». 
Λίγες ώρες µετά... χτύπησε ξανά 
ο Φρανσίσκο Ζεράλδες. Ο µέσος 
της ΑΕΚ ανέβασε φωτογραφία 
µε δρόµο και αυτοκίνητα και µε 
χιουµοριστικό τρόπο έγραψε: 
«Εξηγήστε µου πώς αφού η γη 
είναι στρογγυλή τα αυτοκίνητα 
πηγαινουν στην ευθεία;». Μιλάµε 
για επιστήµονα, όχι αστεία.

  

Ο έρωτας περνά 
από το Ολιμπίσκι
O Ολεκσάντρ Ζιντσένσκο µετά 
την αναµέτρηση της Σερβίας µε 
την Ουκρανία για τα προκριµατικά 
του Euro 2020, επεφύλαξε µία 
έκπληξη στην αγαπηµένη του 
Βλάντα Σκέγκλοβα. Αρχικά 
πανηγύρισε έξαλλα το βράδυ 
της ∆ευτέρας δίπλα της την ώρα 
που εκείνη έκανε ρεπορτάζ 
(δηµοσιογράφος γαρ η κυρία), 
θέλοντας να γιορτάσει το 2-1 επί 
της Πορτογαλίας, ενώ δύο µέρες 
µετά προσέφερε 1.000 κόκκινα 
και λευκά τριαντάφυλλα στη 
σύντροφό του, κάνοντάς της 
πρόταση γάµου στο Ολιµπίσκι, µε 
τη Σκέγκλοβα να λέει το «ναι».

   Εθιµοτυπικά, αντανακλα-
στικά ή επί της ουσίας οι προετοιµα-
σίες της πανελλαδικής µπλόκων για 

διαµαρτυρίες στα τέλη του έτους; Αναµφίβο-
λα, µπορεί να προαναγγέλλεται εδώ και και-
ρό επενδυτική άνοιξη, όµως ο αγροτικός κό-
σµος εδώ και χρόνια βιώνει βαρυχειµωνιά. 
Ο Μάξιµος, πάντως, φροντίζει µε το επίδοµα 
θέρµανσης να υπάρχουν και καυσόξυλα... 

   Tι θα γίνει εντέλει µε την υπόθεση 
ΕΒΖ και δη µε τη συνδεδεµένη τεύτλων, α-
κόµη δεν έχει ξεκαθαριστεί. Πάντως ανε-
ξάρτητα αν προχωρήσει άµεσα ή όχι η µί-
σθωση των δύο µονάδων σε Πλατύ και Σέρ-
ρες, η φετινή παραγωγή ζαχαρότευτλων θε-
ωρείται απίθανο να γίνει ζάχαρη, καθώς ο 
χρόνος που απαιτείται για τη συντήρηση 
των εργοστασίων δεν επαρκεί. Ο γνωστός 
Φέκερ, πάντως, διαρρέει πως αναµένει να 
κληθεί σε διαπραγµάτευση, αν και από τη 
ζαχαροβιοµηχανία και την πιστώτρια τρά-
πεζα δηλώνεται άγνοια επ’ αυτού.    
Ο Βαγγέλης, πρώην υπουργός της πλατείας τι 
τους θέλει τους απολογισµούς, ειδικά στο δικό 
του κοµµάτι, κάθε φορά για να αποδείξει ότι 
το κόµµα του ήταν έτοιµο να κυβερνήσει; ∆η-
λαδή, όλα αυτά που λέει πως έγιναν ισχύουν 
στην πράξη;    ∆εν το βάζει κάτω ο Βά-
κης, στο θέµα των εξισωτικών 2013-2014, 

που λόγω λανθασµένου ορισµού έβγαλε 
εκτός επιλεξιµότητας 69 εκατ. ευρώ προς 
τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Το θέµα έχει 
πάει στο Ευρωδικαστήριο, ενώ αναµένεται 
και δεύτερη καταγγελία κατά του ΥπΑΑΤ ε-
πικαιροποιηµένη  στην Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για όλα αυ-
τά, ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ, ενηµερώνει τον 
Μαυρουδή, που περιµένει να δει πώς θα χει-
ριστεί το θέµα.    Τις νοµοθετικές πρω-
τοβουλίες για τους συνεταιρισµούς αλλά και το 
θεσµικό πλαίσιο για τις ∆ιεπαγγελµατικές πε-
ριµένουν άπαντες του πρωτογενούς µε αγω-
νία. Βέβαια, αυτοί που κόπτονται ιδιαίτερα εί-
ναι οι εξωσχολικοί. Αγωνίες εκφράζει για τις 
∆ιεπαγγελµατικές και ο Λάκωνας, εκ των πρώ-
ην της πλατείας.    Κατά τον ίδιο, η κα-
ταργηθείσα απόφαση, που είχε εκδοθεί ε-
πί των ηµερών του, προάσπιζε την αυξη-
µένη αντιπροσωπευτικότητα των ενδιαφε-
ρόµενων, δηλαδή το 1/3 των παραγωγών 
µαζί µε το 1/3 των µεταποιητών-τυποποι-
ητών και εµπόρων. «∆εν µπορούσαµε να 
επιτρέψουµε τη συνέχιση του καθεστώ-
τος το 1/3 του συνόλου της αλυσίδας πα-
ραγωγής να επιβάλλει στο σύνολο της α-
γοράς και στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης», είπε σε επίκαιρη ερώτηση όλο υ-
πονοούµενα στη Βουλή. O ΓΥΛΟΣ

Στην Αθήνα οι Βαυαροί για την 3η αγωνιστική του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Κληρώνει για το Κύπελλο στο πόλο σελ. 54

Σε διπλό ταμπλό
Βρίσκεται σε επίπεδο κατηγορίας πάνω 
από τον διανοµέα Partner 1600 FT και 
διαθέτει χωρητικότητα 2.200 λίτρων. Το 
Kuhn Partner 2000 FT κυκλοφορεί σε 
δύο εκδόσεις: µία διπλής χοάνης (60:40) 
για σπόρο και λίπασµα ή δύο ξεχωριστές 
για λίπασµα. Ή σε 75:25 διαµόρφωση. 
Περισσότερα στο Profi Οκτωβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ή άλλως υπουργός
Αγροτοβιοµηχανίας

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

ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΤΗΣ ROGANOVIC MARIJA
Καθώς πλησιάζει το Halloween, οι κολοκύθες στις χώρες που το γιορτάζουν έχουν την τιµητική τους. Μάλιστα, µία κολοκύθα γίγαντας, που το 
βάρος της φθάνει τον ένα τόνο πήρε το φετινό βραβείο του φεστιβάλ κολοκύθας, που έγινε πρόσφατα στο Λούντβιγκσµπουργκ στη Γερµανία.

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
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Με προϋποθέσεις για σηµαντικά αυξηµένες 
τιµές παραγωγού, σε σχέση µε τα περσινά 
επίπεδα, ξεκίνησε και επίσηµα από τις 15 
Οκτωβρίου η συγκοµιδή στο πράσινο ακτι-
νίδιο της ποικιλίας Hayward. Το διεθνές πε-
ριβάλλον εµφανίζεται σύµµαχος για το ελ-
ληνικό προϊόν, καθώς όταν βγει στο εµπό-
ριο µε σηµαντικούς όγκους, οι αγορές όπως 
όλα δείχνουν θα έχουν έλλειψη.

Ο λόγος, όπως λένε στην Agrenda έµπει-
ροι παρατηρητές της αγοράς, έχει να κά-
νει αφενός µε το γεγονός ότι τα αποθέµα-

τα της Χιλής και της Νέας Ζηλανδίας αυτή 
τη στιγµή είναι µειωµένα και εκτιµάται ότι 
σε περίπου 1,5 µήνες θα έχουν εξαντληθεί.

Αφετέρου διότι η φετινή παραγωγή στο 
Βόρειο Ηµισφαίριο εκτιµάται ότι θα είναι 
µικρότερη, αφού όπως διαφαίνεται, η Ιτα-
λία, που είναι ο µεγαλύτερος «παίκτης», 
περιµένει µείωση έως και 30%, ενώ ανάλο-
γα µηνύµατα έρχονται κι από Γαλλία και Ι-
σπανία. Εφόσον λειτουργήσει ο νόµος της 
προσφοράς και ζήτησης το ελληνικό ακτινί-
διο πρέπει πληρωθεί καλά φέτος. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Μόνα τους τα ελληνικά Hayward
 Στην αγορά όταν θα έχουν εξαντληθεί τα αποθέµατα Χιλής και Νέας Ζηλανδίας
 Αβαντάζ για τα ντόπια και η µειωµένη κατά 30% παραγωγή στην Ιταλία
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Μ
ε τις τιµές διεθνώς ανοδικές, έ-
χουν µειωθεί σηµαντικά οι προ-
σφορές σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά κι αυτό είναι φυ-

σιολογικό. Παράλληλα αναµένουµε να δούµε 
πόσο θα αγοράσουν τελικά οι Τούρκοι στον νέο 
διαγωνισµό που ανακοίνωσαν για 180.000 τό-
νους ευρωπαϊκού σκληρού. Η εξαγωγή στα µέ-
τρια κουβεντιάζεται στα 255 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας. Εν τω µεταξύ, για άλλη µια εβδοµά-
δα νέα αύξηση κατά 8 ευρώ για τις τιµές στην 
λίστα της Φότζια. 

 Χρηµατιστηριακά το βαµβάκι δοκιµάζει τα 
υψηλά του εύρους 60-65 σεντς, βέβαια φαίνε-
ται πως υπάρχει σοβαρή αντίσταση όταν πλησι-
άζουµε τα 65 σεντς ανά λίµπρα. Θα χρειαστού-
µε την βοήθεια της φυσικής αγοράς (κλωστή-
ρια) για να εδραιωθούν οι τιµές από 65 σεντς 
και πάνω. Η τάση παραµένει ανοδική και υπο-
στηρίζεται από τους κερδοσκόπους. Στη χώρα 
µας, πάνω στην άνοδο της αγοράς οι εκκοκκι-
στές προσπάθησαν να κλείσουν µέρος των α-
νοιχτών σε τιµή πωλήσεών τους. Η ΕΑΣ Λαµί-
ας πούλησε στο 1,37 ευρώ το κιλό προβροχικά 
βαµβάκια, ενώ ακούστηκαν και κάποιες πωλή-
σεις, όταν το χρηµατιστήριο δοκίµαζε να πιά-
σει τα 65 σεντς, στα 67-68 σεντς ανά λίµπρα. 

 Μειωµένη κατά περίπου 25% αναµένεται 
να είναι η παραγωγή µανταρινιών σε όλες τις 
περιοχές της χώρας, µε την ποιότητα των καρ-
πών ωστόσο να µην αντιµετωπίζει προβλήµα-
τα. Η χρονιά θα είναι σε κάθε περίπτωση όψι-
µη για την ποικιλία Κληµεντίνη µε τη συγκο-
µιδή να ξεκινά την επόµενη εβδοµάδα και τις 
τιµές να µην είναι ακόµη γνωστές, αφού η α-
γορά αναµένει σύµφωνα µε πληροφορίες τις 
πρώτες παρτίδες µέσα στον Νοέµβριο.

Νέα αύξηση τιμών
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/09 17/09 01/10 10/10 15/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

335,91
327,93

331,87

321,01318,85

Σοδειά 
Όσον αφορά τη φετινή παραγωγή 

ακτινιδίων στη χώρα µας, 
οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν

λόγο για 270.000 τόνους

Όχι πρόωρα 
Η συγκοµιδή πρέπει να γίνεται 

όταν οι βαθµοί των καρπών είναι 
τουλάχιστον 6,2 brix ή µέση 

περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%

Συγκομιδή 
Τελείωσε η συγκοµιδή 

των πρώιµων και υπερπρώιµων 
ποικιλιών, στις 15 Οκτωβρίου 

ξεκίνησαν τα Hayward

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12/09 26/09 03/10 10/10 17/1019/09

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

213

177

209,5

2,21

310,50

868,60

18,20

63,17

98,40

76,08

212

174

209,5

2,17

323,70

893,40

18,25

61,45

99,80

76,19

212

173

209,5

2,21

339,70

888,40

18,28

64,22

103,10

75,91

212

173

209,5

2,18

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

212

173

209,5

2,10

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

212

173

209,5

2,11

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
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Πρώιµα έως  65 

Κατηγορία Α΄ 65 - 70
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η άνοδος έφερε ευκαιρίες για φιξάρισµα τιµών στα βαµβάκια
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ

Επιβεβαιώνεται η τάση της αγοράς να 
δοκιµάσει το πάνω όριο του εύρους 
60-65 σεντς µε το πρώτο βήµα προς 
την επίλυση του εµπορικού πολέµου.

Στα σκληρά στάρια, σηµειώθηκε  
αύξηση τιµών. Είναι πλέον φανερό 
πως η σοδειά στην Ιταλία είναι 
τελικά χαµηλότερη των προσδοκιών.

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.

Ανέκοψε την καθοδική πορεία της 
τιµής του ισπανικού ελαιολάδου η 
έγκριση της αποθεµατοποίησης 
300.000 τόνων.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Για λίγους βαµβακοκαλλιεργητές εί-
ναι εφικτά σήµερα τα 45 λεπτά ως 
τιµή παράδοσης του σύσπορου βάµ-
βακος στα εκκοκκιστήρια. Οι µεγά-
λες µονάδες (Μάρκου, Καραγιώρ-
γος κ.λπ.) παίζουν µε το 43 παραδο-
τέο, κι αυτό µόνο για τις καλές ποι-
ότητες και φυσικά για στεγνά βαµ-
βάκια. Από κει και πέρα το χάος. Τα 
µεταβροχικά και πολύ περισσότε-
ρο τα βαµβάκια µε υγρασία, τρώνε 
«ψαλίδι». Ό,τι δεν έδωσαν στην αρ-
χή της εκκοκκιστικής περιόδου σαν 
πριµ ποιότητας για όλα τα καλά που 
είχαν οι πρώτες συγκοµίσεις, το πα-
ρακρατούν σήµερα στην πύλη, σαν 
πέναλτι για τα µεταβροχικά. 

Με τη συγκοµιδή να έχει ξεπε-
ράσει το 60%, οι πληροφορίες θέ-
λουν τα εκκοκκιστήρια να οδηγού-
νται σε περαιτέρω επιβάρυνση της 
ποιότηττας, λόγω της συσσώρευσης 
σύσπορου στα προαύλιά τους, κα-

θώς κανείς δεν παίρνει την ευθύ-
νη διακοπής των εισκοµίσεων, έτσι 
ώστε η εκκόκκιση των φορτίων να 
γίνεται στην ώρα της. Αυτό δείχνει 
την πρόθεση των εκκοκκιστών να 
συγκεντρώσουν τις κατά το δυνα-
τόν µεγαλύτερες ποσότητες, χωρίς 
ωστόσο αυτό να αντικατοπτρίζεται 
στην τιµή µε την οποία αγοράζουν 
από τους παραγωγούς. 

Κατά τα λοιπά, κάποιες πληροφο-
ρίες θέλουν τη διεθνή αγορά να ανοί-
γει την ψαλίδα της τιµής ανοδικά, ό-
ταν γίνει σαφέστερη η εικόνα της πα-
ραγωγής στο βόρειο ηµισφαίριο και 
φύγουν από τον πίνακα οι τιµές των 
συµβολαίων ∆εκεµβρίου. Την ίδια 
στιγµή, οι πληροφορίες από το Λίβερ-
πουλ (ρεπορτάζ σελ. 26-31) κάνουν 
λόγο για µεγαλύτερη καθυστέρηση 
στην εκδήλωση του ανοδικού κανα-
λιού, κάτι το οποίο θα είναι πολύ κα-
κό για τους Έλληνες βαµβακοπαρα-
γωγούς, οι οποίοι θα υποχρεωθούν, 
απ’ ό,τι φαίνεται, να κλείσουν τα βαµ-
βάκια τους πριν γυρίσει ο χρόνος.      

Εν τω µεταξύ, χρηµατιστηριακά η 
αγορά δοκιµάζει τα υψηλά του εύ-
ρους των 60-65 σεντς ανά λίµπρα, 
ενώ και βραχυπρόθεσµα φαίνεται 
πως κρατάµε αυτά τα επίπεδα τιµών. 
Για την ώρα θα χρειαστεί η βοήθεια 
των κλωστηρίων για να εδραιωθούν 
οι τιµές πάνω από τα 65 σεντς. Βέ-
βαια, να σηµειωθεί ότι η τάση πα-
ραµένει ανοδική και υποστηρίζεται 
από τους κερδοσκόπους, µε τον µέ-
σο όρο των φιξαρισµάτων των ανοι-
χτών συµβολαίων τις τελευταίες η-
µέρες να κυµαίνεται γύρω από τα 
66 σεντς, που αντιστοιχούν σε 1,31 
ευρώ το κιλό για το εκκοκκισµένο 
και κάτι παραπάνω από τα 43 λεπτά 
το κιλό για το σύσπορο.  

Λίγοι οι τυχεροί, τρώνε «ψαλίδι» τα µεταβροχικά
Στα 43 λεπτά παραδοτέο Μάρκου και Καραγιώργος για καλές ποιότητες και στεγνά βαµβάκια
Όσο αργεί το ανοδικό κανάλι, χάνουν οι Έλληνες παραγωγοί που αναγκάζονται να κλείσουν τιµή 

Θολή παραµένει η κατάσταση 
σε ό,τι αφορά τις τιµές µε τις 
οποίες θα παραλάβουν τελικά 
την εγχώρια παραγωγή 
βιοκαυσίµων φυτικής 
προέλευσης τα µεγάλα 
διυλιστήρια. Όπως έγραφε 
από την προηγούµενη 
εβδοµάδα η Agrenda, η 
πρόθεση των µεγάλων 
πετρελαϊκών να µειώσουν 
150 ευρώ τον τόνο (από 
1.250 στα 1.100) την τιµή µε 
την οποία αγόραζαν µέχρι 
τώρα από τα βιοντιζελάδικα 
έχει προκαλέσει αναταράξεις, 
µε κίνδυνο αυτές να φθάσουν 
στους παραγωγούς ηλίανθου, 
ελαιοκράµβης και 
βαµβακόσπορου. Οι πιο 
ψύχραιµες φωνές του χώρου, 
τονίζουν ότι θα ήταν λάθος 
να χαλάσει µια καλή 
ισορροπία που είχε 
διαµορφωθεί τα τελευταία 
χρόνια και κρατούσε 
ζωντανές αυτές τις 
παραγωγές. Το κόστος θα 
είναι και εθνικό, λόγω 
εισαγωγής έτοιµου βιοντίζελ.   

ΑΓΩΝΙΑ Η ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
ΟΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Επιβεβαιώνεται η τάση της αγοράς να δοκιµάσει το 
πάνω όριο του εύρους 60-65 σεντς ανά λίµπρα, µε 
δυναµική από την είδηση πως έχει γίνει ένα πρώτο 
σηµαντικό βήµα προς την επίλυση του εµπορικού 
πολέµου. Με υψηλή µεταβλητότητα οι συνεδριάσεις, 
καθώς γίνονται παγκοσµίως φιξαρίσµατα τιµών σε 
ανοιχτά συµβόλαια, ενώ και οι κερδοσκόποι έχουν 
ξαναµπεί στο παιχνίδι. Η µικρή πτώση του δολαρίου 
επίσης υποστηρίζει τις τιµές των εµπορευµάτων. Για να 
εδραιωθεί το χρηµατιστήριο σε υψηλότερα επίπεδα θα 
χρειαστεί η δυναµική επιστροφή των κλωστηρίων στην 
αγορά, κάτι που γίνεται µεν αλλά σε µικρότερο βαθµό. 

ΝEA ΥOΡKH
Ο τελευταίος διαγωνισµός στην Αίγυπτο έκλεισε σε όχι 
και τόσο δελεαστική τιµή αν αναλογιστούµε πως η 
χρηµατιστηριακή αγορά κινείται ανοδικά. Πωλήθηκαν 
1.000 τόνοι λευκού χρώµατος στα 72,50 σεντς µε όλα 
τα έξοδα, παραδοτέα στο λιµάνι της Αλεξάνδρειας. 
Παράλληλα όσο το χρηµατιστήριο δοκίµαζε τα υψηλά 
του, σηµειώνονταν φιξαρίσµατα τιµών για ανοιχτά 
συµβόλαια και µικρές πωλήσεις κοντά στα 68 σεντς ανά 
λίµπρα. Έχουν αρχίσει να εκφράζονται ανησυχίες από 
πλευράς των εµπορικών οίκων (και όχι µόνο), για τις 
επιπλοκές που θα µπορούσε να φέρει στην αγορά µας 
η σοβαρή πλέον διένεξη µεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Παραµένει η ανοδική τάση, µε τα πιο 
πρόσφατα φιξαρίσµατα στα 66 σεντς.

Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Θα χρειαστεί η βοήθεια 

των κλωστηρίων για να 

εδραιωθούν οι τιµές πάνω 

από τα 65 σεντς

Συνεδρίαση 16/10/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '17 64,54 -+1,01

Μάρτιος '18 65,19 +0,93

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
15/10

∆ευτέρα
14/10

Πέµπτη
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Τετάρτη
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η αγορά διψάει για φρέσκο πορ-
τοκάλι σε ολόκληρα τα Βαλκάνια 
και την Ανατολική Ευρώπη αλλά 
και πιο κεντρικά, σε χώρες στις ο-
ποίες εξάγονται οι ελληνικές Να-
βαλίνες, διαµορφώνοντας ευνο-
ϊκές συνθήκες για την εµπορική 
πορεία του προϊόντος. 

Σε όλα τα παραγωγικά κέντρα 
αναµένεται ένας συνολικός ό-
γκος πορτοκαλιών της ποικιλίας 
αυτής, µειωµένος κατά τουλάχι-
στον 30% σε σύγκριση µε τις περ-
σινές επιδόσεις, ωστόσο οι ποιό-
τητα των καρπών είναι αναµφίβο-
λα καλή. Σε αυτό συνέβαλλαν τα 
πρωτοβρόχια και οι όµβροι κατά 
τις πρώτες εβδοµάδες του Οκτω-
βρίου, σύµφωνα µε τους παραγω-
γούς, αφού βοήθησαν στην ανά-

πτυξη του µεγέθους των καρπών. 
Αν τώρα υπάρχει ένα πρόβληµα 
στην καλλιέργεια τη φετινή χρο-
νιά, είναι οι υψηλές θερµοκρασί-
ες, ειδικά το βράδυ, οι οποίες δεν 
επιτρέπουν τον αποπρασινισµό 
του καρπού, ωστόσο αυτό δεν α-
ναµένεται να δηµιουργήσει σηµα-
ντικά ποιοτικά ζητήµατα, δεδοµέ-

νου ότι η θερµοκρασία αναµένε-
ται να υποχωρήσει ελαφρώς τις 
προσεχείς ηµέρες. 

Αν και όψιµη η χρονιά τουλά-
χιστον κατά δέκα ηµέρες, ήδη σε 
ορισµένα παραγωγικά κέντρα έ-
χουν ξεκινήσει οι πράξεις, µε την 
τιµή παραγωγού να διαµορφώνε-
ται κατά το ξεκίνηµα στα 30 λεπτά 
το κιλό, όταν πέρυσι δεν ξεπερνού-
σε τα 19 µε 20 λεπτά το κιλό. Από 
τα παραπάνω πηγάζει µια αίσθη-
ση αισιοδοξίας στους κόλπους των 
παραγωγών για την πορεία της φε-
τινής εµπορικής χρονιάς τουλάχι-
στον για µέχρι τα Χριστούγεννα.  

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες 
ποικιλίες, σταθερή φαίνεται πως 
θα παραµείνει η παραγωγή στην 
ποικιλία Μέρλιν, ενώ για τα πιο ό-
ψιµα Lane Late, αν και είναι ακό-
µη νωρίς, αναµένεται µια µικρή 
αύξηση της παραγωγής. 

Με 30 λεπτά και ευνοϊκές προοπτικές 
ξεκίνησαν τα πορτοκάλια Ναβαλίνες 
Η µειωµένη κατά 30% φετινή σοδειά στρώνει το έδαφος ως τα Χριστούγεννα 

ΚΟΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Χαµηλές επιδόσεις αναµένει η 

Ισπανία στο σύνολο της παραγω-

γής εσπεριδοειδών, µε παράλληλη 

καθυστέρηση στην ωρίµανση 

των φρούτων

ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ)

20192018

19
30

30

Σ
την ελληνική αγορά οι προ-
σφορές σκληρού σίτου είναι 
λίγες, καθώς η αγορά συνε-
χίζει την ανοδική της πορεία. 

Στην εξαγωγή φαίνεται να πιάνουµε για 
τα µέτρια σιτάρια επίπεδα των 255 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ για τα ποι-
οτικά αναµένουµε µια σαφή ένδειξη α-
πό τον επικείµενο διαγωνισµό αγοράς 

της Τουρκίας-
για 128.000 τό-
νους, αποκλει-
στικά για ευ-
ρωπαϊκές σο-
δειές, µε φορ-

τώσεις Νοέµβριο - ∆εκέµβριο. Στα σκλη-
ρά σιτάρια, είχαµε για άλλη µια εβδο-
µάδα αύξηση τιµών (+8 ευρώ) στη λί-
στα της Φότζια. Στα ποιοτικά µε υαλώ-
δη 80% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
στα 275-280 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
οι τιµές διατηρούνται στα πρόσφατα υ-
ψηλά των 260 ευρώ ο τόνος παραδοτέα.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΟ∆ΟΥ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
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Με το «αριστερό» ξεκίνησε η φετινή εµπορική σεζόν στο σταφύλι της ποικιλίας Crimson Seedless, για αρκετούς παραγωγούς στα παραγωγικά 
κέντρα της Πιερίας και της Πέλλας, αφού υπήρξε σηµαντική µείωση της παραγωγής, έως 40% κατά περίπτωση, ενώ και οι τιµές «παλεύουν» 
να σπάσουν το φράγµα του 1 ευρώ το κιλό, αλλά πλην κάποιων εξαιρέσεων δεν τα καταφέρνουν.

Στην αγορά της Αγγλίας προσβλέπει εµπορικά και η ο-
µάδα παραγωγών ποικιλίας Crimson Seedless που έ-
χει στηθεί στο Κιλκίς µε την επωνυµία «Μακεδονικοί 
Αµπελώνες», µε συµµετοχή 18 καλλιεργητών και έκτα-
ση 480 στρεµµάτων από τα οποία παραγωγικά είναι τα 
200 στρέµµατα. Στην περιοχή, που παραδοσιακά είναι 
πιο όψιµη, ο τρύγος ξεκίνησε την περασµένη Τρίτη 15 
Οκτωβρίου, χωρίς ιδιαίτερα ποιοτικά προβλήµατα κι 
όπως µας είπε ο παραγωγός Γιώργος Παπαδόπουλος, 
που καλλιεργεί περί τα 80 στρέµµατα υπό κάλυψη, α-
ναµένεται να διαρκέσει περίπου 10 ηµέρες. Σύµφωνα 

µε τον ίδιο µε δεδοµένο ότι δεν καταγράφηκαν ζητή-
µατα µε ασθένειες παρά µόνο κάποιες µικροζηµίες α-
πό τις χαµηλές θερµοκρασίες που σηµειώθηκαν το Πά-
σχα (σ.σ. η θερµοκρασία εκείνες τις ηµέρες στο Κιλκίς 
έπεσε στους 2 βαθµούς Κελσίου), η παραγωγή δεν θα 
έχει ιδιαίτερη µείωση και αναµένεται να κυµανθεί στα 
2.000 κιλά ανά στρέµµα.

Όσον αφορά την εµπορία της φετινής σοδειάς, ο κ. 
Παπαδόπουλος µας είπε πως η οµάδα παραγωγών α-
ποφάσισε να τυποποιήσει και να εµπορευτεί µόνη το 
προϊόν. «Το εγχείρηµα είναι δύσκολο, αλλά είπαµε να 
πάρουµε το ρίσκο», ανέφερε και αποκάλυψε πως έχει 
συναφθεί ήδη συµφωνία µε την αγγλική αλυσίδα σου-
περµάρκετ Tesco, στην οποία θα κατευθυνθεί το προϊ-
όν µε την ετικέτα «Μακεδονικοί Αµπελώνες».

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ είναι όσοι δι-
ατηρούν καλλιέργειες υπό κάλυψη 
στους δύο νοµούς, ενώ και στο Κιλ-
κίς που παραδοσιακά είναι πιο όψι-
µη η περιοχή, στην ποιότητα φαίνε-
ται να µην υπάρχουν προβλήµατα. 
«Υπάρχει κοιλιά φέτος στην τιµή του 
προϊόντος», τονίζει στην Agrenda 
ο Γιώργος Νάτσιος, πρόεδρος του 

ΣΠΕΚΟ Βροντούς, µιας οργάνωσης 
που καλλιεργεί στην Πιερία περί-
που 1.400 στρέµµατα της ποικιλίας 
Crimson Seedless, προσθέτοντας ό-
τι «οι εµπορικές πράξεις που έχουν 
γίνει µέχρι στιγµής κυµαίνονται στα 
80 µε 90 λεπτά, όταν πέρυσι ο συ-
νεταιρισµός πουλούσε στο εµπόριο 
από 1,05 έως 1,15 ευρώ το κιλό».

ΣΤΟΧΟΣ φέτος του ΣΠΕΚΟ Βροντούς, 
οι πωλήσεις των σταφυλιών να γί-
νουν µέσα από την αυτόνοµη δι-
αχείριση περίπου 500 τόνων της 
φετινής παραγωγής, τους οποίους 
σκοπεύει να τυποποιήσει και να 
εµπορευτεί µόνη µε δική της ετι-
κέτα, µέσα από επένδυση που ο-

λοκλήρωσε πέρυσι. «∆ίνουµε κά-
ποιες ποσότητες στην εγχώρια α-
γορά, όπως επίσης και στην Ολ-
λανδία και την Αγγλία», τόνισε ο 
κ. Νάτσιος και πρόσθεσε µε νόη-
µα πως «η εκκαθάριση θα γίνει τέ-
λος ∆εκεµβρίου και τότε θα δού-
µε τί ψάρια θα πιάσουµε».

ΒΕΒΑΙΑ, «τελική εικόνα για την τιµή 
δεν θα έχουµε πριν το τέλος του έ-
τους, όταν γίνει η εκκαθάριση» εξη-
γεί ο κ. Μανώσης. Η οργάνωση δια-
τηρεί 1.700 στρέµµατα στο νοµό Πι-
ερίας, από τα οποία τα 1.000 είναι υ-
πό κάλυψη, ενώ στην παρούσα φά-

ση πλήρως παραγωγικά είναι τα πε-
ρίπου 1.300 στρέµµατα, από τα ο-
ποία αναµένεται φέτος µια παραγω-
γή σταφυλιών της τάξης των 2.000 – 
2.200 τόνων, τα οποία εξάγονται στο 
σύνολό τους κυρίως σε λιανεµπορι-
κές αλυσίδες στην αγγλική αγορά.

Ο ΤΡΥΓΟΣ ξεκίνησε στην περιοχή 
από τις 10 Σεπτεµβρίου κι οδεύει 
σιγά–σιγά πλέον προς ολοκλήρω-
ση για όσα αµπέλια είναι ξεσκέπα-
στα, µε την παραγωγή ωστόσο για 
τα σχεδόν 100 µέλη του συνεται-
ρισµού τα οποία ασχολούνται µε 
την καλλιέργεια, να είναι µειωµέ-
νη έως 30%-35% και τα αίτια αυ-

τής της ζηµιάς να είναι ακόµη υ-
πό διερεύνηση. «Η ποιότητα είναι 
καλή φέτος, τουλάχιστον στο τµή-
µα της παραγωγής που δεν έπαθε 
ζηµιά, όµως, η τιµή δεν µπορεί να 
σηκώσει κεφάλι», λέει ο κ. Νάτσι-
ος και σηµειώνει πως η οργάνωσή 
του θα προσπαθήσει να βελτιώσει 
το «µείγµα» των πωλήσεών της.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ εικόνα για την πο-
ρεία της φετινής χρονιάς µεταφέρει 
ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια, ∆η-
µήτρης Μανώσης. «Έχουµε τελειώ-
σει το 45% της συγκοµιδής και στα-
διακά αρχίζουµε τα υπό κάλυψη. 
«Στην ποιότητα θα έλεγα είµαστε κα-
λύτερα από πέρυσι, λόγω των ξηρο-

θερµικών συνθηκών», αναφέρει ο 
πολύπειρος παραγωγός–µάνατζερ, 
προσθέτοντας ότι «η χρονιά φαίνε-
ται καλύτερη καθώς οι τιµές δεν δι-
αφοροποιούνται µεν από πέρυσι, έ-
χουµε όµως καλύτερη ποιότητα και 
λιγότερη φύρα, οπότε περισσότερα 
έσοδα για τον παραγωγό»

ΚΑΤΩΤΕΡΗ των προσδοκιών εξελίσ-
σεται η φετινή χρονιά για τους 39 
παραγωγούς του τοπικού Α.Σ. Αιγές, 
στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, οι ο-
ποίοι έχουν σε παραγωγή περίπου 
570 στρέµµατα Crimson Seedless. 
«Λόγω των των συνεχόµενων καυ-

σώνων, µείναµε πίσω στο κοκκίνι-
σµα και σχεδόν ένα 30% της παρα-
γωγής είναι πιο ροζέ, µε αποτέλεσµα 
να περιοριστούµε στους 650-700 τό-
νους» λέει ο πρόεδρος της οργάνω-
σης Σάκης Κούσης. Οι πράξεις γίνο-
νται µε 90 λεπτά έως και 1,10 ευρώ.

Οι «Μακεδονικοί Αμπελώνες» 
από το Κιλκίς σε βαθιά νερά
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Από τη λιγότερη φύρα το κέρδος στα Crimson Seedless

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ CRIMSON SEEDLESS

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΠΕΚΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΙΓΕΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ

1.400

30%�35%

80 � 90
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

 ΤΟΝΟΙ

1.700
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

570
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90 � 1,10

2.000� 2.200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 ΤΟΝΟΙ
650�700

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Συνεχίζεται η συσσώρευση  
για το Χρηµατιστήριο Αθηνών
Παρ’ ότι το κλίµα διεθνώς είναι πολύ βελτιωµένο, το 
ελληνικό χρηµατιστήριο βρίσκεται σε φάση 
επανεκτίµησης δεδοµένων και συσσώρευσης. Η 
αγορά έκλεισε την περασµένη Πέµπτη µια ανάσα 
µακριά από τις 860 µονάδες, η διάσπαση των οποίων 
αποδεικνύεται δύσκολος στόχος, την ώρα που καλά 
κρατεί η αβεβαιότητα για το Brexit, καθώς δεν είναι 
δεδοµένο ότι η συµφωνία που επετεύχθη, θα περάσει 
από το βρετανικό κοινοβούλιο. Ο Γ.∆ έκλεισε µε κέρδη 
0,11% στις 859,32 µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ 
856,15 µονάδων (-0,26%) και 864,23 µονάδων.

ΒΑRILLA HELLAS: Μια ακόµη 
τιµητική διάκριση για τη Barilla 
Hellas, αφου βρέθηκε στην 

πρώτη δεκάδα της λίστας Most 
Admired Companies Greece για 
φέτος, όπως αυτή καταρτίζεται από 
το Fortune, ενώ συµπεριλαµβάνεται 
µεταξύ των 10 εταιρειών που έχουν 
ξεχωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια 
οπότε γίνεται η έρευνα στη χώρα µας.

PHILIP MORRIS: Η Philip Morris 
International εµφάνισε καθαρά κέρδη 
1,896 δισ. δολαρίων ή 1,22 δολάρια 
ανά µετοχή στο τρίµηνο, χαµηλότερα 
από τα 2,247 δισ. δολάρια πριν από 
ένα χρόνο. Τα προσαρµοσµένα κέρδη 
ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 1,43 
δολάρια από τα 1,36 δολάρια που 
ανέµεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα 
ενισχύθηκαν στα 7,642 δισ. δολάρια 
από τα 7,504 δισ. δολάρια.

UNILEVER: Η αγγλό-ολλανδική 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο τρίτο 
τρίµηνο οι υποκείµενες πωλήσεις 
αυξήθηκαν 2,9%, επωφελούµενες 
από τους υψηλότερους όγκους και 
τιµές. Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 
13,3 δισ. ευρώ στο γ’ τρίµηνο, έναντι 
12,5 εκατ. δισ. πέρυσι. Αντίστοιχα η 
µονάδα τροφίµων και αναψυκτικών 
είδε αύξηση τζίρου 3,5%.

ΝESTLE: Η εταιρεία τροφίµων Nestle 
ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να 
επιστρέψει στους µετόχους της περί τα 
20 δισ. ελβετικά φράγκα (20,13 δισ. 
δολάρια) στα επόµενα δύο χρόνια και 
κάνει αλλαγές στις δραστηριότητες 
νερού. Η αύξηση των οργανικών 
πωλήσεων επιβραδύνθηκε στο 3,7% 
στο γ’ τρίµηνο από το 3,9% στο 
προηγούµενο. Οι πωλήσεις στο 9άµηνο 
διαµορφώθηκαν στα 68,37 δισ. φράγκα 
σε σχέση µε 66,42 δισ. ένα χρόνο πριν.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Καµπανάκι κρούουν αξιωµατούχοι στο 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που φοβού-
νται ότι η συσσώρευση του χρέους καθι-
στά το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύ-
στηµα ιδιαίτερα ευάλωτο και καλούν τα 
κράτη-µέλη να µην επαναλάβουν το λά-
θος των αρχών της δεκαετίας του 2000, 
όταν είχαν αγνοηθεί τα προειδοποιητικά 
σηµάδια για πιθανή κρίση. Τα χαµηλά ε-
πιτόκια ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 
αναλαµβάνουν χρέος σε τέτοια επίπεδα 
που δηµιουργείται ο κίνδυνος µιας ωρο-
λογιακής βόµβας 19 τρισ. δολαρίων στην 
περίπτωση µιας ακόµα παγκόσµιας ύφε-
σης, αναφέρει στην εξαµηνιαία του έκ-
θεση το ∆ΝΤ για την κατάσταση στις πα-
γκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές. 

Το ∆ΝΤ ανέφερε ότι σχεδόν το 40% του 
εταιρικού χρέους σε οκτώ µεγάλες χώ-

ρες -ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Γερµανία, Βρε-
τανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία- θα εί-
ναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί εάν υπάρ-
χει επιβράδυνση έστω και κατά το ήµισυ 
σοβαρή σε σχέση µε αυτή  προς 10ετίας. 

Οι Τοµπάιας Άντριαν και Φάµπιο Να-
ταλούτσι, υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι 
του ∆ΝΤ, υπεύθυνοι για την έκθεση «Πα-
γκόσµια Χρηµατοοικονοµική Σταθερότη-
τα», δήλωσαν: «Μια απότοµη, ξαφνική 
σύσφιξη των χρηµατοοικονοµικών συν-
θηκών θα µπορούσε να αποκαλύψει τα 
τρωτά σηµεία και να ασκήσει πιέσεις στις 
αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων».

Στο µεταξύ τις εν δυνάµει απειλές για 
την διεθνή οικονοµία ήτοι εµπορικές δι-
αµάχες και µακρά διατήρηση των αρνητι-
κών επιτοκίων υπογράµµισε, η νέα επικε-
φαλής του ∆ΝΤ Κρισταλία Γκεοργκιέβα.

20 Ιστορίες
Με ένα εξαιρετικό κόκκινο κρασί που 
κυκλοφορεί µε 20 διαφορετικές 
συλλεκτικές ετικέτες γιορτάζει η Lidl 
Ελλάς τα 20 χρόνια παρουσίας της 
στην Ελλάδα. Το «Είκοσι Ιστορίες» 
ξεκινά το ταξίδι του στη Βόρεια 
Πελοπόννησο, εκεί όπου οι ποικιλίες 
Merlot και Syrah ευδοκιµούν και µετά 
συνδυάζονται για να παράξουν ένα 
κόκκινο κρασί µε µεταξένια υφή.

Agrino
Eπιτυχία σηµείωσε η συµµετοχή της 
Agrino στη διεθνή έκθεση Anuga στη 
Γερµανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η 
εταιρεία παρουσίασε τη νέα σειρά 
ρυζογκοφρετών. Το καινοτόµο αυτό 
προϊόν έχει λίγες θερµίδες, είναι ελαφρύ, 
χωρίς γλουτένη, πλούσιο σε φυτικές ίνες 
και θεωρείται προϊόν αντιπροσωπευτικό 
των καρπών της ελληνικής γης και της 
διατροφικής τους αξίας.

Προσοχή τα σημάδια 
ξαναδείχνουν 2000

 Βόμβα 19 τρις τα παγκόσμια εταιρικά χρέη 
 Τα αρνητικά επιτόκια παράγοντας αστάθειας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
859,32

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 17/10

860

859

858

857

856

855

854

Παρασκευή
11/10

Τρίτη
15/10

∆ευτέρα
14/10

Τετάρτη
16/10

Πέµπτη
17/10

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2400  +15,38%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,2200 +12,24%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.0,2740  +9,60%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε6,9500  +7,75%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.0,7200  +7,46%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2300 -11,54%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,2740 -11,04%

LAVIPHARM Α.Ε.  0,2320 -10,08%

LOGISMOS 0,4500 -9,27%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0500 -7,41%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27,067.08 + 0.24%
 NASDAQ Comp 8,158.99 +0.43%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,598.08 -0.033%
Λονδίνο FTSE 100 7,182.32 + 0.20%
Φρανκφούρτη DAX-30 12,654.95 -0.12%
Παρίσι CAC-40 5,673.07 - 0.42%
Ζυρίχη SMI 10,008.94 - 0.23%
Τόκιο NIKKEI-225 22,451.86 - 0.094%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
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 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Προθεσμίες υποβολής και επισημάνσεις 
για την πώληση αλιευτικών προϊόντων

Ο
ι υπ’ αρίθµό 64/18464/30.01.19 και 
65/18469/30.01.19 αποφάσεις, οι οποί-
ες δηµοσιεύθηκαν στις αρχές του έτους α-
πό το τµήµα Αλιείας του υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης περιγράφουν τις προθεσµίες υποβο-
λής δελτίων πώλησης και πρώτης πώλησης αλιευτικών 

προϊόντων αντίστοιχα. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 

της ΥΑ αριθ.1750/3219/19.3.2015 
(ΦΕΚ 475Β) «Συµπληρωµατικά µέτρα 
εφαρµογής των ενωσιακών διατάξε-
ων της κοινής Οργάνωσης Αγοράς 
(ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υ-
δατοκαλλιέργειας και του Κοινοτι-
κού Συστήµατος Ελέγχου της αλιεί-
ας σχετικά µε τη διακίνηση και την 
εµπορία των προϊόντων του τοµέα», 
κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 59, 62 
και 65 του Καν (EK) 1224/2009 του 
Συµβουλίου περί θεσπίσεως συστή-
µατος ελέγχου της τήρησης των κα-
νόνων της κοινής αλιευτικής πολιτι-
κής, «η εµπορική επιχείρηση (φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο) που αγοράζει 
τα προϊόντα αλιείας από το αλιευτι-
κό σκάφος εγγράφεται στο κατάλο-
γο των πρώτων αγοραστών και υπο-
βάλλει αρµοδίως τις δηλώσεις πώ-
λησης». Ειδικότερα, σε συνέχεια της 

αριθ. 2287/40083/7.4.2015 (ΦΕΚ 695Β) Υπουργικής 
Απόφασης, σας γνωρίζουµε ότι από την 20η Αυγού-
στου 2015 έχει τεθεί σε υποχρεωτική παραγωγική λει-
τουργία η εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής δελτίου 
πώλησης (δήλωσης πώλησης ∆Π) προϊόντων αλιείας 
του υποσυστήµατος «ΕΜΠΟΡΙΑ» και ισχύουν τα εξής: 

Α. Υπόχρεοι πρώτοι αγοραστές είναι, µεταξύ άλλων, τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αγοράζουν απ’ ευθεί-

ας από τον παραγωγό, είτε µε τιµο-
λόγιο πώλησης που εκδίδει ο πα-
ραγωγός, είτε µε τιµολόγιο αγοράς 
που εκδίδουν οι ίδιοι, είτε µε εκκα-

θάριση (επί προµηθεία). Στους ανωτέρω περιλαµβάνο-
νται οι επιχειρήσεις λιανικής όπως καταστήµατα µαζι-
κής εστίασης και ιχθυοπωλεία. 

Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγορα-
στών, βρίσκεται σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρµογή 
στον ιστότοπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας www.
alieia.minagric.gr (επιλογή «Εµπορικές επιχειρήσεις/
αλιείς» στο τµήµα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»). Η διαδικα-
σία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο 
«Εγγραφή πρώτων αγοραστών -  χορήγηση κωδικού», 
το οποίο είναι διαθέσιµο στον ανωτέρω ιστότοπο (επι-
λογή «ΒΟΗΘΕΙΑ» στο τµήµα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»). 

Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγορα-
στών, γίνεται επαλήθευση µε τα στοιχεία που συνδέο-
νται µε το ΑΦΜ της εµπορικής επιχείρησης. Επίσης, τα 
στοιχεία των εγγεγραµµένων πρώτων αγοραστών (Επω-
νυµία, Στοιχεία επικοινωνίας), αναρτώνται στον Κατά-
λογο Πρώτων Αγοραστών στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ. 

Β. Η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων (από 
τον πλοιοκτήτη στον πρώτο αγοραστή) που εκφορτώ-
θηκαν σε λιµένα της χώρας από κοινοτικά αλιευτικά 
σκάφη, ανεξάρτητα από τις ποσότητες εκφόρτωσης, 
γίνεται σε εγκεκριµένο αγοραστή, ο οποίος στην συ-

νέχεια θα τα διαθέσει στην αγορά (χονδρική ή λιανική 
πώληση). Η ως άνω υποχρέωση αφορά όλες τις πρώτες 
πωλήσεις των εκφορτώσεων που πραγµατοποιούνται 
στην χώρα σε σχέση µε είδη και ποσότητες.

Ο εγκεκριµένος πρώτος αγοραστής των προϊόντων 
αλιείας συµπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά δελ-
τίο πώλησης (δήλωση πώλησης ∆Π) στο οποίο κατα-
χωρεί τα στοιχεία της πώλησης και καταγράφει τις πο-
σότητες των ειδών που έχει αγοράσει από κάθε αλιευ-
τικό σκάφος, αποτυπώνονται δηλαδή από τον πρώτο 
αγοραστή τα στοιχεία (βάρος, τιµή, παραστατικά κλπ) 
που αφορούν την πρώτη αγοραπωλησία (µεταξύ παρα-
γωγού/αλιευτικού σκάφους και πρώτου αγοραστή). Ο 
εγκεκριµένος αγοραστής υποβάλλει το δελτίο πώλη-
σης (δήλωση πώλησης ∆Π ) για όλες τις ποσότητες των 
προϊόντων αλιείας που εκφορτώθηκαν από αλιευτικό 
σκάφος, ανεξάρτητα από την σηµαία του, και αγόρα-
σε σε πρώτη πώληση, εντός 48 ωρών από την λήξη της 
πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 
στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι κά-
τω των 200.000 ευρώ, ή εντός 24 ωρών από την λήξη 
της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
του στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι 
άνω των 200.000 ευρώ.

 Οι προαναφερόµενες παράγραφοι δεν εφαρµόζο-
νται κατά την πρώτη πώληση προϊόντων αλιείας: 

α) που πωλούνται από το σκάφος σε αγοραστή ο ο-
ποίος θα τα χρησιµοποιήσει για ίδια κατανάλωση και 
δεν θα τα διαθέσει στη αγορά. Το βάρος αυτών των προ-
ϊόντων δε µπορεί να υπερβαίνει τα 30 κιλά/αγοραστή. 

β) εφόσον οι ποσότητες που πωλούνται δεν υπερ-
βαίνουν τα 50 κιλά για κάθε είδος ή προέρχονται από 
εκφορτώσεις αλιευτικών σκαφών µε ολικό µήκος µι-
κρότερο των 10 µέτρων. 

Επισηµαίνεται ότι υπόχρεοι για την υποβολή δελτί-
ων πώλησης προς τις αρµόδιες αρχές είναι και οι αγο-
ραστές λιανικής ιχθύων πρώτης πώλησης, όπως εστια-
τόρια και ιχθυοπωλεία, όταν τα προϊόντα αγοράζονται 
απευθείας από παραγωγό.

∆ελτίο πώλησης
Ο εγκεκριµένος αγορα-

στής υποβάλλει το δελτίο 
πώλησης εντός 48 ωρών 
από την πρώτη πώληση

Αγοραστές
Yπόχρεοι για την υποβολή 

δελτίων πώλησης είναι 
και οι αγοραστές λιανικής 

πρώτης πώλησης

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)

Έλεγχος εικόνας του έτους 
για τη φορολογία

Οι αγρότες, είτε του ειδικού, είτε του κανονικού 
καθεστώτος, φροντίστε στις αρχές Νοεµβρίου, 

να ελέγξετε τα έσοδα και τα έξοδα σας, 
προκειµένου να δείτε πού βρίσκεστε φορολογικά, 

ώστε να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων όταν θα 
ετοιµάζεστε για τη φορολογική σας δήλωση.

Μητρώο πώλησης προϊόντων αλιείας

Η εγγραφή στο µητρώο αυτό, όπως επισηµαίνεται 
και στην αρχή του άρθρου, έχει δηµιουργηθεί 
από το 2015. Το γεγονός ότι µε την έναρξη του 
νέου έτους, επανέρχεται στο προσκήνιο µε δύο 
ταυτόχρονες διατάξεις σηµαίνει ότι αγριεύουν τα 
πράγµατα και θα πρέπει να έχουν το νου τους 
όσοι είναι υποχρεωµένοι να εγγραφούν. 
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Η Tractorgps, προσφέρει στοχευµένες 
λύσεις µε συστήµατα γεωργίας 
ακριβείας στις εξής κατηγορίες:

 Oθόνες GPS Trimble
 Συστήµατα Αυτόµατης Πλοήγησης
 Συστήµατα Ισοπέδωσης Χωραφιών
 Αυτοµατοποίηση Ψεκασµού, 

Λίπανσης και Σποράς
 Αγροµετεωρολογικά Συστήµατα 

Pessl
 Μετρητικά Όργανα
 Υπηρεσίες

H Tractorgps, προσφέρει 
ολοκληρωµένες λύσεις γεωργίας 
ακριβείας σε όλο το φάσµα των 
καλλιεργειών και εφαρµογών και είναι 
επίσηµος αντιπρόσωπος της Trimble 
Agriculture, Pessl Instruments, Mc 
Elettronica, Tecomec στην Ελλάδα και 
την Κύπρο. 

Πλήρης γκάµα
εξοπλισµού

Προηγμένες λύσεις ακριβείας Tractorgps 
Εξοπλισμός και υπηρεσίες για στοχευμένες αποφάσεις με βάση τη γεωργία ακριβείας 

H Tractorgps, µετά από 10 χρό-
νια παρουσίας στην ελληνική 
αγορά µε καινοτόµα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας, συνεχίζει 
να παρέχει προηγµένες αγρο-
τεχνολογικές λύσεις προσφέ-
ροντας σύγχρονες τεχνολογί-
ες GPS, αγρο-µετεωρολογικών 
σταθµών, και συστήµατα κατα-
νεµηµένων αισθητήρων, καθώς 
και σύγχρονες τεχνικές συλλο-
γής, ανάλυσης και επεξεργασί-
ας αγροτικών δεδοµένων. 

Με τη σηµερινή προκληση 
πλέον να βρίσκεται στην δια-
χείριση των µεγάλων δεδοµέ-
νων (big data), η Tractorgps 
υποστηρίζει µέσα από λύσεις 
αγροτικών software αλλα και 
παροχή αγροτικών υπηρεσιών, 
όπως η χαρτογράφηση παρα-
γωγής (yield data),οι χάρτες 
λιπανσης κ.α., τη λήψη των 
αγροτικών αποφάσεων, για 
µια έξυπνη και µεθοδευµένη 
γεωργία.

Οι ολοκληρωµένες λύσεις 
«Έξυπνης  Γεωργίας» που προ-
σφέρει η Tractorgps, καλύπτουν 
κάθε τύπο αγροτικής καλλιέρ-
γειας και προσαρµόζονται σε 
κάθε τύπο οχήµατος ανεξαρτή-
τως κατασκευαστή ή τεχνολο-
γίας του εξοπλισµού. Από την 
προετοιµασία των χωραφιών 
µέχρι και τη συγκοµιδή, οι ο-
λοκληρωµένες λύσεις «γεωρ-

γίας ακριβείας» της Tractorgps 
θα βοηθήσουν τον παραγωγό 
να βελτιώσει την παραγωγική 
του µέθοδο, και την αποδοτι-
κότητα της αγροτικής του επι-
χείρησης, µειώνοντας τα κό-
στη παραγωγής. 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,  
TECHNICAL DIRECTOR ΤΗΣ 

TRACTORGPS

Προσαρµογή
Οι λύσεις που προσφέρει 
η Tractorgps, καλύπτουν 

κάθε τύπο αγροτικής 
καλλιέργειας και προσαρ-

µόζονται σε κάθε τύπο 
οχήµατος ανεξαρτήτως 

κατασκευαστή ή τεχνολο-
γίας του εξοπλισµού 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@agronews.gr 

Προβληµατισµός όσον αφορά την 
εικόνα της αγοράς σε µακροπρό-
θεσµο ορίζοντα κυριάρχησε στο ε-
τήσιο συνέδριο και γεύµα της δι-
εθνούς ένωσης βάµβακος (ICA-
International Cotton Association) 
στο Λίβερπουλ. Ως γνωστό, η εκδή-
λωση αυτή αποτελεί το σπουδαιό-
τερο γεγονός του κλάδου για κάθε 
σεζόν και φυσικά όλοι οι παράγο-
ντες του παγκόσµιου εµπορίου δί-
νουν το παρόν. Σηµείο κατατεθέν 
αποτελεί η οµιλία του Joe Nicosia, 
επικεφαλής του τµήµατος βάµβα-
κος για τον µεγαλύτερο διεθνή ε-
µπορικό οίκο Louis Dreyfus, ο ο-
ποίος κατά πολλούς χαρακτηρί-
ζεται ως «γκουρού» της αγοράς 
βάµβακος.  

Η οµιλία παραδοσιακά εστιά-
ζει στη γενικότερη εικόνα της α-
γοράς βάµβακος και αφορά ολό-
κληρη τη σεζόν σε µακροχρόνιο 
ορίζοντα, όχι απαραίτητα εκτιµή-
σεις τιµών για τους προσεχείς 1-2 
µήνες. Μεσοπρόθεσµα η πλειονό-
τητα των αναλυτών επιµένει πως 
οι χρηµατιστηριακές τιµές θα πα-
ραµείνουν στο εύρος 60-65 σεντς 
ανά λίµπρα. Παράλληλα τονίστη-

καν πολλές φορές τα προβλήµα-
τα σωστής εκτέλεσης των συµβο-
λαίων, τα οποία είχαν κλειστεί σε 
υψηλότερες τιµές, και η πιθανό-
τητα ακυρώσεων τους. 

Ξεκινώντας από το πρόσφατο 
παρελθόν

Πριν περίπου ενάµισι χρόνο, η 
γενικότερη εικόνα των τιµών ήταν 
σαφώς ανοδική µε τις περισσότερες 
εκτιµήσεις να µιλούν για επίπεδα 
άνω των 75-80 σεντς ανά λίµπρα. 

Η υπεραισιοδοξία αυτή προέκυπτε 
από την εκτίµηση πως η κατανά-
λωση θα συνεχίσει να αυξάνει, υ-
περτερώντας της αύξησης της πα-
ραγωγής. Τελικά οι εκτιµήσεις για 
συνεχιζόµενη αύξηση της κατανά-
λωσης δεν επαληθεύτηκαν, αντι-
θέτως αντί να πιάσουµε τον στό-
χο των 130 εκατ. δεµάτων, φαίνε-
ται πως υπάρχει µια πτωτική τάση 
της κατανάλωσης προς τα 120 ε-
κατ. δέµατα. Φυσικά στην αντιστρο-
φή της τάσης δεν πρέπει να ξεχνά-
µε και την επιρροή του εµπορικού 
πολέµου µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, κάτι 
µε το οποίο ζούµε εδώ και αρκε-
τούς µήνες. 

Την ίδια περίοδο όµως η παγκό-
σµια παραγωγή συνέχισε την ανο-
δική της πορεία, καθώς επικρατού-
σε παγκoσµίως µια θετική εικόνα 
για το βαµβάκι. Στον τοµέα της κα-
τανάλωσης τρανό παράδειγµα α-
ποτελεί η Κίνα όπου αναµέναµε 
εισαγωγές περί των 15 εκατ. δε-
µάτων και τελικά µάλλον θα χρει-
αστεί φέτος 12 εκατ. δέµατα. Με 
λίγα λόγια «κέρδισε» η παραγωγή 
στην µάχη µε την κατανάλωση, µε 
αποτέλεσµα να προκύπτουν πλεο-
νάσµατα παραγόµενης ποσότητας 
τα οποία δεν ξέρουµε ακόµα πως 
θα τα διαχειριστούµε. 

Ζητούμενο ποιος θα 
κρατήσει το βάρος 
των αποθεμάτων 
βάμβακος

Οι σοδειές ανταγωνίζονται

Μεσοπρόθεσµα η πλειονότητα των αναλυτών επιµένει πως οι χρηµατιστηριακές τιµές θα 
παραµείνουν στο εύρος 60-65 σεντς ανά λίµπρα, όπως ειπώθηκε στο συνέδριο της ICA. 

«Μάχη» παραγωγής και 
κατανάλωσης κατέληξε το 
συνέδριο ICA στο Λίβερπουλ

Νικητής όποιος 
φτάσει πρώτος τα 
130 εκατ. δέµατα

Κατά τον Joe Nicosia 
µεσο-µακροπρόθεσµα 
µπαίνουµε σε µια νέα 
µάχη µεταξύ της 
παγκόσµιας παραγωγής 
και κατανάλωσης για το 
ποιος θα φτάσει πρώτος 
τα 130 εκατ. δέµατα. Ο 
νικητής αυτής της 
«µάχης» θα καθορίσει και 
τις χρηµατιστηριακές 
τιµές βάµβακος. Ωστόσο, 
προς ώρας δεν ξέρουµε 
ποιος θα πάρει το βάρος 
της διατήρησης των έξτρα 
αποθεµάτων, όταν η 
κατανάλωση είναι 
υποδεέστερη. Όλα αυτά 
τα στοκ θα διοχετευτούν 
στην αγορά, καθώς και οι 
κυβερνήσεις αδυνατούν 
να τα κρατήσουν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα 
µέσω προγραµµάτων. 

Κοιτώντας το παρόν, σύµφωνα µε τον 
γκουρού της αγοράς βάµβακος Joe 
Nicosia, υπάρχουν τέσσερις τρόποι 
για να αποδεσµευτούµε από το βά-
ρος των πλεονασµάτων παραγωγής.
Και αυτοί είναι οι εξής:

1. Κυβερνητικά προγράµµατα, όπως 
για παράδειγµα στην Ινδία ή στις Η-
ΠΑ, όπου οι παραγωγοί µπορούν να 
διαθέσουν µε συγκεκριµένο µηχανι-
σµό την παραγωγή τους στο κράτος. 
Θα µπορούσαν να δώσουν µια λύ-
ση, εντούτοις είναι συνήθως προσω-
ρινή. Στην Κίνα ίσως θα µπορούσαν 
όπως στο παρελθόν να µπουν σε µια 
διαδικασία αύξησης των κρατικών α-
ποθεµάτων, η οποία µπορεί να κρα-
τήσει όπως και στο παρελθόν για αρ-
κετό καιρό, αλλά θεωρείται για την ώ-
ρα απίθανο να συµβεί.

2. Μείωση της παραγωγής µέσω 
των µειωµένων καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων. Εδώ σηµειώνεται πως αυτό 
δεν είναι εύκολο να γίνει καθώς, ό-
σο και να µας φαίνεται περίεργο, ι-
στορικά οι παραγωγοί παγκοσµίως 
µειώνουν τις εκτάσεις µε βαµβάκι ό-
ταν οι τελικές τιµές στη φυσική αγορά 
είναι κάτω των 65 σεντς ανά λίµπρα. 
Για την ώρα οι τιµές των σοδειών εξα-
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Στο φετινό συνέδριο της ICA φυσικά 
και υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στον 
γνωστό εµπορικό πόλεµο µεταξύ Η-
ΠΑ και Κίνας. Σαν πρώτο συµπέρα-
σµα στην αναµέτρηση αυτή προκύ-
πτει ότι για την ώρα είναι και οι δύο 
χαµένοι. Οι εµπλεκόµενοι αυτής της 
διαµάχης είναι οι µεγαλύτεροι πα-
ραγωγοί και καταναλωτές ίνας, ε-
ποµένως είναι αδύνατο να µην έχει 
σοβαρή επιρροή στο χρηµατιστήριο 
αλλά και στο φυσικό εµπόριο. Όσο 
κρατάει αυτή η µάχη αυξάνεται και 
η αβεβαιότητα στην αγορά, µειώ-
νοντας τελικά την παγκόσµια κατα-
νάλωση, καταλήγοντας στο γνωστό 
πρόβληµα της αύξησης των αποθε-
µάτων παγκοσµίως. 

Βέβαια στον πόλεµο αυτό οι ΗΠΑ 
έχασαν τεράστιο µερίδιο των πωλή-
σεών τους στην Κίνα (λόγω των δα-
σµών), αλλά από την άλλη µεριά η 
Βραζιλία πήρε την ευκαιρία καλύ-
πτοντας το κενό του αµερικανικού 
βάµβακος. Την ίδια στιγµή και η Κί-
να δείχνει να µη βρίσκεται σε καλή 
φόρµα µε τους περισσότερους οικο-
νοµικούς της δείκτες να χαράσσουν 
πτωτική πορεία. Τα αποθέµατα νή-
µατος στα κλωστήρια είναι πτωτι-
κά, η κερδοφορία της κλωστοϋφα-
ντουργίας επίσης µειώνεται, οι λια-
νικές πωλήσεις σε πτώση, όπως και 
ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής. 

Εφόσον τερµατίσει ο εµπορικός πό-
λεµος είναι σίγουρο πως θα δοθεί έ-
νας τόνος αισιοδοξίας στην παγκό-
σµια αγορά, τραβώντας και τις χρηµα-
τιστηριακές τιµές προς τα πάνω. Κά-
τι τέτοιο µάλιστα βιώσαµε πρόσφατα 
µε το που ανακοινώθηκε πως έγινε 
ένα σηµαντικό βήµα στις διαπραγ-
µατεύσεις µεταξύ των δύο χωρών. 

Εντούτοις σηµειώνεται πως µάλλον 
δεν θα καταφέρουµε να γυρίσουµε 
πάλι στις παλιές εποχές όσον αφο-
ρά τη ροή του εµπορίου µεταξύ των 
δύο χωρών. Επίσης, οποιαδήποτε 
συµφωνία και να έρθει θα χρειαστεί 
χρόνος για να υλοποιηθεί. Η ζηµιά 
που έχει προκληθεί, απαιτεί χρόνο 
για να διορθωθεί. 

Συµπεράσµατα 
Καταλήγουµε εποµένως να είµα-

στε αντιµέτωποι µε ένα πρωτόγνω-
ρο φαινόµενο, το ρεκόρ παγκόσµι-
ων αποθεµάτων (εκτός Κίνας). ∆εν 
γνωρίζουµε ποιος θα πάρει το βάρος 
της διατήρησης αυτών των έξτρα α-
ποθεµάτων, όταν η κατανάλωση εί-
ναι υποδεέστερη. Όλα αυτά τα στοκ 
θα διοχετευτούν στην παγκόσµια α-
γορά, καθώς και οι κυβερνήσεις δεν 
θα µπορέσουν να τα κρατήσουν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσω κυ-
βερνητικών προγραµµάτων. 

Τα κλωστήρια για να αυξήσουν τη 
ζήτηση για ίνα θα πρέπει να δελεα-
στούν από τις τιµές. Ωστόσο στα τωρι-
νά επίπεδα δεν φαίνεται για την ώρα 
κάποια διάθεση σηµαντικής µείωσης 
των αποθεµάτων. Μπορεί να φαίνε-
ται πως έχουµε µπει σε ένα νέο εύ-
ρος τιµών 60-65 σεντς ανά λίµπρα και 
η αγορά να έχει προεξοφλήσει όλα 
τα αρνητικά δεδοµένα, εντούτοις οι 
τιµές είναι πιο πιθανό να µην κατα-
φέρουν να εδραιωθούν στα υψηλό-
τερα επίπεδα του παρελθόντος, µέ-
χρι η παγκόσµια κατανάλωση φτά-
σει τα 130 εκατ. δέµατα. Χωρίς αυ-
τό, η παραγωγή θα εξακολουθεί να 
είναι υψηλότερη. 

σκληρά για να πάρουν μερίδιο αγοράς

Και οι δύο προς το παρόν
χαμένοι στο κεφάλαιο 
του εμπορικού πολέμου

Φαίνεται να έχουµε µπει σε ένα νέο 
εύρος τιµών 60-65 σεντς ανά λίµπρα. 

Ο Joe Nicosia, 
επικεφαλής του 
τµήµατος βάµβακος 
για τον διεθνή 
εµπορικό οίκο Louis 
Dreyfus.

κολουθούν να είναι σε υψηλότε-
ρα επίπεδα µια που το πριµ (βάση 
επί των χρηµατιστηριακών τιµών) 
παραµένει ισχυρό, ενώ παράλλη-
λα το δολάριο είναι επίσης δυνα-
τό. Υπό αυτές τις συνθήκες θα εί-
ναι δύσκολο να δούµε σηµαντική 
µείωση των εκτάσεων προσεχώς. 

3. Αύξηση κατανάλωσης, που θα 
µπορούσε να έρθει από τη λύση του 
εµπορικού πολέµου. Ακόµα και µε 
τα πρόσφατα θετικά νέα φαίνεται 
ότι µάλλον θα χρειαστεί χρόνος. Η 
κατανάλωση θα µπορούσε να αυξη-
θεί και από την προώθηση αγοράς 
βαµβακερών προϊόντων, στα πλαί-
σια της προτίµησης/τάσης που υ-
πάρχει για τις φυσικές ίνες έναντι 
των συνθετικών. Κάτι το οποίο µε-
ταβάλλεται µε πολύ αργούς ρυθ-
µούς χρόνο µε τον χρόνο.

4. Προθεσµιακά συµβόλαια χρη-
µατιστηρίου, µε τόσα κυβερνητικά 
προγράµµατα «προστασίας του ει-
σοδήµατος των παραγωγών» (Η-
ΠΑ, Ινδία κτλ) φαίνεται στην αγορά 
µια στρεβλή εικόνα πως τα ελεύθε-
ρα στοκ παγκοσµίως δεν είναι τό-
σο πολλά. Εντούτοις µε το παραµι-
κρό ραλάκι βλέπουµε πως αµέσως 

αποδεσµεύονται στοκ, αυξάνοντας 
ξανά τα διαθέσιµα αποθέµατα.

Εποµένως καταλήγουµε πως θα 
είναι δύσκολο να απαντηθεί το ερώ-
τηµα για το ποιος θα µπορέσει να 
κρατήσει για εύλογο χρονικό διά-
στηµα το πλεόνασµα της παραγω-
γής. Είναι σίγουρο πως θα µπούµε 
σε µια εποχή που οι σοδειές θα α-
νταγωνιστούν σκληρά µεταξύ τους 
για να πάρουν µερίδιο αγοράς.

ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
(ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ )

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΄19

ΜΑΡΤΙΟΣ ΄20

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
02/10/19

61,33

61,98 61,98

64,54

65,19

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
09/10/19

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
16/10/19

61,98 61,9861,98

Τόνος αισιοδοξίας 
Ο τερµατισµός του 
εµπορικού πολέµου 
θα τραβήξει και τις 
χρηµατιστηριακές 

τιµές προς τα πάνω
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Εργοστάσιο εκχύλισης 
στα πλάνα της Stevia Hellas 

 Εντός εξαμήνου μονάδα διαχείρισης φύλλων για το δραστήριο συνεταιρισμό
 Στόχος το 2020 η αύξηση κατά 40% των καλλιεργούμενων εκτάσεων  

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα 3 ευρώ το κιλό αναµένεται να «καθίσει» η εκκα-
θάριση στη φετινή σοδειά των 60 µελών της «Stevia 
Hellas», µιας δραστήριας οργάνωσης από τη Λαµία, 
η οποία, χρόνο µε το χρόνο, επεκτείνει την καλλι-
έργεια προσθέτοντας νέες εκτάσεις, προωθεί και-
νούριες επενδύσεις και έχει αναλάβει ηγετικό ρό-
λο στην εγχώρια αγορά στέβιας. 

«Η τιµή για τον παραγωγό θα είναι στα ίδια επί-
πεδα µε πέρυσι, όµως τα έσοδά του θα είναι µεγα-
λύτερα, καθώς έχει αυξηθεί κατά περίπου 15%-20% 
η παραγωγικότητα λόγω της βελτίωσης των καλλι-
εργητικών τεχνικών», σηµειώνει ο διευθύνων σύµ-
βουλος της Stevia Hellas, Χρήστος Σταµάτης, προ-
σθέτοντας πως από το 2014, όταν ξεκίνησε το εγ-
χείρηµα µε την καλλιέργεια της στέβιας, τα κόστη 
των εισροών έχουν µειωθεί κατά 30%-40%.

Την περίοδο που διανύουµε τείνει να ολοκληρω-
θεί και το τρίτο χέρι της φετινής συγκοµιδής µε τις 
µέσες αποδόσεις συνολικά να κυµαίνονται στα πε-

ρίπου 600 κιλά το στρέµµα. «Tο τελικό προϊόν που 
θα προκύψει θα επιστρέψει στην Ελλάδα, στο συνε-
ταιρισµό και θα µετατραπεί σε κρυσταλλική µορφή 
ή θα µείνει καθαρή για βιοµηχανική χρήση», διευ-
κρινίζει ο κ. Σταµάτης, συµπληρώνοντας πως στο 
κοµµάτι αυτό η Stevia Hellas έχει κερδίσει το 65%-
70% της ελληνικής αγοράς. Οι υπόλοιπες ποσότη-
τες, πωλούνται µε τη µορφή δρόγης, για ρόφηµα, 
είτε στην ελληνική αγορά, είτε εξάγονται σε χώρες 
όπως η Γερµανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Οι προ-
οπτικές γύρω από την οργάνωση έχουν πείσει τους 
παραγωγούς της περιοχής, καθώς την καλλιεργη-
τική σεζόν του 2019 καλλιεργήθηκαν 450 στρέµ-
µατα, έναντι 350 στρεµµάτων πέρυσι, ενώ στόχος 
είναι το 2020 να αυξηθούν οι εκτάσεις κατά 40%.

Αναφορικά µε τις επενδύσεις του συνεταιρισµού 
σε «τροχιά» υλοποίησης βρίσκεται έργο, ύψους 1,5 
εκατ. ευρώ (σ.σ. επιδοτείται κατά 60% από το ΠΑΑ) 
για δηµιουργία µονάδας διαχείρισης των φύλλων 
που πιθανότατα θα τεθεί σε λειτουργία εντός 6µή-
νου, ενώ στα µελλοντικά πλάνα η ίδρυση ιδιόκτη-
του εργοστασίου εκχύλισης.

Συµφωνία µεταβίβασης των δραστηριοτήτων της 
στον Ιαπωνικό Όµιλο CBC group που εγκαταστά-
θηκε στην Ελλάδα µε την επωνυµία Biogard Greece 
ΕΠΕ, υπέγραψε η εταιρεία Intrachem Ελλάς Αγρο-
χηµικά Μ. ΕΠΕ. Η Intrachem Ελλάς ιδρύθηκε το 
1973 και λειτούργησε µε επιτυχία επί 46 χρόνια, 
µε κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη και εµπο-
ρία µοντέρνων και κυρίως βιολογικών σκευασµά-
των φυτοπροστασίας και θρέψης φυτών.  

Ένας από τους βασικούς προµηθευτές των προϊ-
όντων της είναι η Ιταλική εταιρεία CBC Europe Srl, 
η οποία περιέλαβε από το 2012 στο ενεργητικό της 
και την επιτυχηµένη εταιρεία βιολογικών αγροχη-
µικών Intrachem Bio Italia Srl. Ο όµιλος εταιρει-

ών CBC δραστηριοποιείται σε παγκόσµια κλίµα-
κα σε τοµείς τεχνολογίας, περιλαµβάνοντας και 
προϊόντα φυτοπροστασίας. Πρόσφατα εγκατέστη-
σε µονάδες διανοµής στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση η προ-
σθήκη νέων σκευασµάτων αλλά και η συνεργα-
σία των έµπειρων στελεχών των δύο εταιρειών υ-
πόσχεται λαµπρό µέλλον µε κοινό στόχο την πα-
ραγωγή γεωργικών προϊόντων µε ελάχιστα έως 
καθόλου χηµικά ή υπολείµµατα στα παραγόµενα 
αγαθά. Η σειρά Biogard αποτελεί εξάλλου σηµείο 
αναφοράς για την βιολογική προστασία των καλ-
λιεργειών προς την κατεύθυνση µιας πραγµατικά 
αειφόρου γεωργικής ανάπτυξης.

Η Intrachem Ελλάς Αγροχημικά μεταβιβάζει 
δραστηριότητές της στον Ιαπωνικό Όμιλο CPC

Πιστοποίηση Fish from 
Greece για τη ΣΕΛΟΝΤΑ

Ο Όµιλος «Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΑΕΓΕ» µέλος της Ελληνικής Οργάνωσης 

Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛ.Ο.Π.Υ.) 
έλαβε την πιστοποίηση Fish from Greece από τον 
οργανισµό επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων 
TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η πιστοποίηση έγινε 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ιδιωτικού 
προτύπου, ιδιοκτησίας ΕΛ.Ο.Π.Υ. και αφορά την 
υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια και την ανάδειξη της 
υψηλής ποιότητας των ελληνικών ψαριών.

Στις «Most Admired Companies» 
του Fortune η Μέλισσα Κίκιζας
Στη λίστα του περιοδικού Fortune µε τις 20 πιο 
Αξιοθαύµαστες Εταιρείες της Ελλάδας 
περιλαµβάνεται η Μέλισσα Κίκιζας, στην οποία 
αξιολογούνται µε βάση την εταιρική τους φήµη, 
καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Η αρχική 
λίστα αποτελείται από 319 κερδοφόρες εταιρείες 
των οποίων ο τζίρος κυµαίνεται άνω των 50 εκατ. 
ευρώ, ενώ περισσότερα από 1.700 ανώτατα 
στελέχη επιλέγουν τις καλύτερες του κλάδου τους.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ µαθαίνει στους 
Αυστραλούς τη φέτα ΠΟΠ  
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ συµµετείχε, εκπροσωπώντας 
την Ελλάδα, στην έκθεση Global Table, που 
πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στη Μελβούρνη. 
Στόχο είχε την ενίσχυση της γνώσης στην αγορά 
της Αυστραλίας για τα παραδοσιακά προϊόντα 
γεωγραφικής προέλευσης, µεταξύ των οποίων η 
Φέτα ΠΟΠ είναι το πιο δηµοφιλές. 

O διευθύνων 
σύµβουλος της 
Stevia Hellas, 
Χρήστος Σταµάτης.

H προσθήκη νέων 
σκευασµάτων αλλά 

και η συνεργασία των 
έµπειρων στελεχών των 
δύο εταιρειών υπόσχεται 
λαµπρό µέλλον, µε κοινό 

στόχο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων µε 

ελάχιστα έως καθόλου 
χηµικά ή υπολείµµατα στα 

παραγόµενα αγαθά.

ΝΕΑ
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Επενδύσεις
ύψους 8,24
εκατ. ευρώ
της Γαλαξίδι
Την έγκριση για τα 
επενδυτικά σχέδια που 
υπέβαλε στο µέτρο 3.2.2 
του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας και 
Θάλασσας 2014 - 2020,  
ύψους 8,24 εκατ. ευρώ 
έλαβε η Γαλαξίδι 
Ιχθυοκαλλιέργειες. Τα 
σχέδια αφορούν τα εξης: 
 τον εκσυγχρονισµό 

εγκαταστάσεων 
συσκευαστηρίου νωπών 
αλιευµάτων, µε παράλληλη 
αύξηση της ετήσιας 
δυναµικότητας και 
επέκτασης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων στη θέση 
Βακλάθρα  Γαλαξιδίου, µε 
ύψος επένδυσης 2,02 
εκατ. ευρώ και 30% 
χρηµατοδότηση, 
 τον εκσυγχρονισµό 

πλωτής µονάδας εκτροφής 
στη θέση Ανδροµάχη 
Γαλαξιδίου, µε ύψος 
επένδυσης 3,39 εκατ. ευρώ 
και 30% χρηµατοδότηση 
 τη µετεγκατάσταση, 

επέκταση, αύξηση της 
παραγωγικής 
δυναµικότητας και 
εκσυγχρονισµό πλωτής 
µονάδας εκτροφής 
θαλάσσιων µεσογειακών 
ιχθύων, στη θέση νότια του 
Ακρωτηρίου Μούντα, του 
∆ήµου Λιβαδέων, µε ύψος 
επένδυσης 2,83 εκατ. 
ευρώ και µε 30% 
χρηµατοδότηση.
Να σηµειωθεί ότι το 
υπόλοιπο µέρος των 
επενδύσεων θα καλυφθεί 
από την εταιρεία, χάρη σε 
ταµειακά διαθέσιµα και 
τραπεζικό δανεισµό. 

Με στόχο την ανάδειξη της εικόνας 
της σηµερινής Ελλάδας αλλά και 
την προβολή των τοµέων της σύγ-
χρονης οικονοµικής, πολιτισµικής, 
παραγωγικής Ελλάδας, η χώρα µας 
µέσω της Enterprise Greece θα συµ-
µετέχει στην Expo Dubai που θα γί-
νει από 20 Οκτωβρίου έως 10 Απρι-
λίου στο Ντουµπάι, από όπου ανα-
µένεται να περάσουν 25 εκατ. επι-
σκέπτες. Σε ένα υπερσύγχρονο πε-
ρίπτερο θα φιλοξενηθούν ελληνι-
κές επιχειρήσεις που µπορούν να 
δηµιουργήσουν πρότυπα ανάπτυ-
ξης συνεργασιών οικονοµικού ενδι-
αφέροντος, προώθησης εξαγωγών 

και προσέλκυσης επενδύσεων. Οι 
επιχειρήσεις αγροδιατροφής απο-
τελούν σηµαντικό κοµµάτι της ελ-
ληνικής οικονοµίας ενώ η αγορά 
της ευρύτερης περιοχής της αρα-
βικής χερσονήσου φιλοξενεί σχε-
δόν 200 εκατ. ανθρώπους, σχηµα-
τίζοντας µια ιδιαίτερη αγορά για τον 
ελληνικό αγροδιατροφικό τοµέα. 

Μάλιστα όπως αναφέρει στην ε-
φηµερίδα Αgrenda, ο Αντώνης Γρα-
βάνης ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Εκθέσε-
ων Αγροτικών Τροφίµων και Πο-
τών της Εnterprise Greece, το δια-
τροφολογικό προφίλ της περιοχής 
ταιριάζει αρκετά µε το µεσογειακό.

∆ύο πειραµατικές ανακυκλώσιµες 
και πλήρως βιολογικές συσκευα-
σίες από ίνες ξύλου παρουσίασε 
η ζυθοποιία Carlsberg, επιχειρώ-
ντας να τοποθετήσει τα προϊόντα 
της σε πιο οικολογικές συσκευα-
σίες από τα αλουµινένια κουτά-
κια και τα γυάλινα µπουκάλια. 

Η µία εκδοχή είναι καλυµµένη 
µε ένα λεπτό στρώµα ανακυκλω-
µένου πλαστικού PET, ενώ η άλ-
λη µε ένα στρώµα 100% βιολογι-
κού πολυµερούς PEF, ώστε να µη 
χύνεται η µπύρα έξω από το µπου-
κάλι. Πιθανότατα θα χρειαστούν 
αρκετά χρόνια ακόµα πριν κυκλο-
φορήσουν τέτοιες συσκευασίες 
στην αγορά, εν µέρει ώστε η εται-
ρεία να διασφαλίσει ότι το νέο υ-
λικό δεν επηρεάζει τη γεύση των 
προϊόντων της. Πάντως, πρόθεση 
της εταιρείας δεν είναι να αντικα-
ταστήσει τις τρέχουσες συσκευασί-
ες, αλλά να προτείνει µία εναλλα-
κτική στους καταναλωτές.

Η ελληνική αγροδιατροφή
βρίσκει θέση στα Εμιράτα 

Πειραματικά 
μπουκάλια 
από ίνες 
ξύλου

Ήπια άνοδος της ζήτησης αναψυκτικών από τους
Έλληνες καταναλωτές και µετατόπιση προτιµήσεων

Ήπια άνοδο καταγράφει η ζήτηση αναψυκτικών, όπως διαπιστώνεται σε 
πρόσφατη µελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. για τον εγχώριο κλάδο. 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µετατόπιση των καταναλωτικών 
προτιµήσεων σε πιο υγιεινά προϊόντα, όπως light ή zero αναψυκτικά, µε 
µικρότερη ή καθόλου περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Σύµφωνα µε έρευνα 
της IRI Hellas  έως τον Απρίλιο του 2019, τα επώνυµα αναψυκτικά 
ενισχύθηκαν κατά 7% σε αξία πωλήσεων και 0,4% σε όγκο.

Ο δανέζικος κολοσσός 
παρουσίασε δύο φιάλες 
πρωτότυπων ερευνών 

κατασκευασµένες από ίνες 
ξύλου και επενδυµένες µε 

πολυµερές στην Παγκόσµια 
∆ιάσκεψη των ∆ηµάρχων.

Tο 2019 ο κύκλος 
εργασιών του 
συνεταιρισµού 
θα προσεγγίσει 
το 1 εκατ. ευρώ.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΟΓΚΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ IRI HELLAS  ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019

ΕΠΩΝΥΜΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

7% 

0,4% 

14,3% 
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Προϊόντα της Μεβγάλ 
«δανείζεται» η ΔΕΛΤΑ 

  Σε πρώιμο στάδιο οι επαφές για προϊόντα γιαούρτης και τυροκομικών 
που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η Μεβγάλ, αλλά δεν παράγει η Δέλτα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συνεργασία και σε παραγωγικό επίπε-
δο, µετά τη µετοχική, µε απώτερο στό-
χο την αµοιβαία επωφελή αξιοποίηση 
συνεργειών και οικονοµιών κλίµακας, 
συζητά η Μεβγάλ µε τη γαλακτοβιο-
µηχανία ∆έλτα. Οι επαφές µεταξύ των 
δύο γαλακτοβιοµηχανιών είναι ακόµη 
σε πρώιµο στάδιο και διέπονται από τη 
λογική της επικέντρωσης της συνερ-
γασίας τους σε προϊόντα που διαθέτει 
αυτή τη στιγµή στο χαρτοφυλάκιό της 
η Μεβγάλ, αλλά δεν παράγει η ∆έλτα.

«Μιλάµε για προϊόντα τόσο στο κοµ-
µάτι της γιαούρτης, όσο κι από την κα-
τηγορία των τυροκοµικών. Ωστόσο δεν 
έχουµε συζητήσει ακόµη ποια συγκε-
κριµένα θα είναι αυτά τα προϊόντα», ε-
πισήµανε η διευθύνουσα σύµβουλος 
της Μεβγάλ, Μαίρη Χατζάκου, σε επι-
κοινωνία που είχε µαζί της η εφηµερί-
δα Agrenda, επιβεβαιώνοντας τις συ-
ζητήσεις των δύο πλευρών.

Το τοπίο, σύµφωνα µε την ίδια, ανα-
µένεται να έχει ξεκαθαρίσει µέχρι το τέ-
λος του τρέχοντος έτους (2019), οπότε 
και θα έχει παραδοθεί στη Μεβγάλ η 
σχετική λίστα προς παραγωγή προϊό-
ντων που θα ήθελε η ∆έλτα να εντάξει 
στη γκάµα των δικών της προϊόντων. 
Πρακτικά αυτό µεταφράζεται πως εάν 
τελικώς προχωρήσει η κυοφορούµε-
νη συνεργασία, τα αποτελέσµατά της 
θα παραχθούν µέσα στο 2020.

Η κα Χατζάκου ανέφερε, επίσης, πως 
η Μεβγάλ έχει πλέον ανακάµψει και η 

πορεία της είναι ανοδική, ενώ δι-
αρκώς εµπλουτίζεται και η προϊοντι-
κή της παλέτα µε καινούριες κατηγο-
ρίες προϊόντων, όπως τα πρωτεϊνούχα 
γιαούρτια και τα lactose free, ενώ επα-
ναλανσάρισε και άλλα προϊόντα όπως 
το harmony µε φρούτα.

Μετά την Αnuga παραγγελίες  
για το νέο grill cheese

Στα τυροκοµικά δε, αυτές τις ηµέρες 
ετοιµάζει τη συσκευασία ενός νέου προ-
ϊόντος τύπου grill cheese, που οµοιάζει 
µε το κυπριακό χαλούµι, το οποίο πρω-
τοπαρουσιάστηκε στην Anuga και αρχί-
ζουν να εξυπηρετούνται πλέον οι πρώ-
τες παραγγελίες. Σύµφωνα µε τις πλη-
ροφορίες, το προϊόν αρχικώς τουλάχι-
στον θα έχει εξαγωγικό προσανατολι-
σµό, ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέ-
σιµο και στην εγχώρια αγορά.

Όσον αφορά την προµήθεια πρώτης 
ύλης, η κ. Χατζάκου σηµείωσε πως η Με-
βγάλ επιδιώκει καλή σχέση µε τους πα-
ραγωγούς στη ζώνη γάλακτος και πως οι 
όγκοι που θα συγκεντρώσει κάθε φορά 
σχετίζονται µε την προσφορά και τη ζή-
τηση για τα παραγόµενα προϊόντα. Πά-
ντως τα τελευταία χρόνια που έχει αρ-
χίσει και ανακάµπτει η επιχείρηση, οι 
ποσότητες, όπως αναφέρει η ίδια, είναι 
κάθε χρόνο αυξανόµενες. Σε σχέση µε 
το πρόβειο γάλα, εξάλλου, και την τά-
ση που υπάρχει τις τελευταίες εβδοµά-
δες για άνοδο στην τιµή παραγωγού, 
η επικεφαλής της Μεβγάλ δεν θέλησε 
ακόµη να ανοίξει τα χαρτιά της ενόψει 
της νέας γαλακτικής περιόδου.

Αυξηµένος 3-5% 
ο κύκλος εργασιών
για το 2019 
Αυτή τη στιγµή οι εξαγωγές της Μεβγάλ καλύπτουν 
το 35% των πωλήσεων, µε βασικές αγορές την 
Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερµανία και τις ΗΠΑ (αν 
και συνολικά εξάγει σε 35 χώρες) ενώ το άλλο 
65% αφορά στην εγχώρια αγορά. Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως ο φετινός κύκλος εργασιών 
κατά την Μαίρη Χατζάκου αναµένεται 3% έως 5% 
αυξηµένος σε σχέση µε το 2018, µε τον τοµέα της 
γιαούρτης -που «τρέχει» ταχύτερα από ό,τι ο 
κλάδος των τυροκοµικών και των γαλακτοκοµικών- 
να έχει έναν ρυθµό αύξησης 5%, ενώ και η 
κερδοφορία εξελίσσεται βάσει του προϋπολογισµού 
που έχει κάνει η διοίκηση της Μεβγάλ για το 2019.

∆ιαρκώς εµπλουτίζεται και 
η προϊοντική της παλέτα 
µε καινούριες κατηγορίες 
προϊόντων, όπως πρωτεϊνούχα 
γιαούρτια και τα lactose free, 
ενώ επαναλανσάρισε και το 
harmony µε φρούτα.

Το τοπίο, σύµφωνα µε την 
κ. Χατζάκου, αναµένεται να 
έχει ξεκαθαρίσει έως το τέλος 
του 2019, οπότε και θα έχει 
παραδοθεί στη Μεβγάλ η λίστα 
προς παραγωγή προϊόντων που 
θα ήθελε η ∆έλτα.

Παλέτα

Τέλος 2019

Αυτή τη στιγµή οι εξαγωγές της 
Μεβγάλ καλύπτουν το 35% των 
πωλήσεων, µε βασικές αγορές την 
Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερµανία 
και τις ΗΠΑ.

35%



Πριν από την εκμηχάνιση της 

γεωργίας, οι αγρότες ήταν σε θέση 

να προσαρμόσουν τη διαχείριση των 

εκμεταλλεύσεών τους λαμβάνοντας 

υπόψη τις διακυμάνσεις των αποδόσεων, 

της τοπογραφίας, των χαρακτηριστικών 

του εδάφους, των απαιτήσεων 

θρεπτικών συστατικών και των 

αβιοτικών και βιολογικών παραγόντων.  

Κερδίζοντας σε οικονομίες κλίμακας 

από την εκμηχάνιση και τη μετάβαση 

σε ομοιόμορφες πρακτικές, οι αγρότες 

στη συνέχεια θυσίασαν την ικανότητα 

να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη 

χωρική και χρονική ετερογένεια των 

αγροτεμαχίων τους. Αυτό ήρθε να 

αντιμετωπίσει η γεωργία ακριβείας, 

που ξεκίνησε να αναπτύσσεται τη 

δεκαετία του ‘80 αλλά το ερώτημα 

ακόμα και σήμερα παραμένει αν, πού 

και πώς οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις 

μπορούν να μετατραπούν σε οφέλη 

στον γεωργικό τομέα. Απαντήσεις 

επιχειρεί να δώσει μία κοινή έρευνα 

του Πανεπιστημίου ETH Ζυρίχης, του 

Πανεπιστημίου Μίσιγκαν των ΗΠΑ 

και του κρατικού φορέας ερευνών της 

Ελβετίας Agroscope που φιλοξενεί η 

Agrenda στις επόμενες σελίδες.

Συντελεστές  
Την έρευνα που φιλοξενείται έχουν 

εκπονήσει ο κρατικός φορέας 
ερευνών της Ελβετίας Agroscope, το 

Πανεπιστήµιο Μίσιγκαν των ΗΠΑ και το 
πανεπιστήµιο ETH της Ζυρίχης

∆εν γίνεται να ταιριάζει 
σε όλους η γεωργία ακριβείας 



� 28 �

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΕΧΕΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕ 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ

Παρόλο που η γεωργία ακριβείας 

χαρακτηρίζεται συχνά ως μέσο 

εξοικονόμησης ή ενίσχυσης της 

απόδοσης, δεν είναι απαραίτητα αληθές. 

Και στις δύο περιπτώσεις, η επίδρασή 

της εξαρτάται από το προηγούμενο 

επίπεδο διαχείρισης της εκμετάλλευσης. 

Πράγματι, εάν ο αγρότης δεν είχε 

από πριν βελτιστοποιήσει τη χρήση 

εισροών στα πλαίσια πάντα του μέσου 

όρου, η γεωργία ακριβείας θα έφερνε 

έξτρα αποδόσεις και εξοικονόμηση 

κόστους, κάτι που θα μπορούσε να 

επιτευχθεί  από καλύτερη διαχείριση. 

Σήµερα η ενσωµάτωση των τεχνολογιών ακριβείας 
στην αγροτική οικονοµία είναι µέτρια και γίνεται κυρίως 
σε υψηλού επενδεδυµένου κεφαλαίου εκµεταλλεύσεις 
στις ανεπτυγµένες χώρες.  Τα ποσοστά υιοθεσίας και δι-
άχυσης που προβλέφθηκαν σε παλαιότερη βιβλιογρα-
φία δεν πληρούνται µε τον αναµενόµενο ρυθµό. Εποµέ-
νως, το πλήρες δυναµικό της γεωργίας ακριβείας όσον 
αφορά τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη της α-
πέχει πολύ από την αξιοποίησή του. Αυτό που φαίνεται 
πάντως, είναι πως η ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας 
στο µέλλον θα βασιστεί στην συνεξέλιξη τεχνολογικών, 
οικονοµικών και πολιτικών πτυχών: Οι αγρότες χρει-
άζονται πιο προσιτά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν 
να  λαµβάνουν καθαρές αποφάσεις  και να εκµεταλλευ-
τούν τα πιθανά µεγάλα οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη. Τα νέα συστήµατα που βασίζονται στη γεωργία 
ακριβείας, µπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω θεµε-
λιώδεις αλλαγές στην προσέγγιση των αγροτικών συ-
στηµάτων. Στο µέλλον, οι αγρότες µπορεί να µην χρει-
άζεται να νοιάζονται για την ακρίβεια των δραστηριο-
τήτων τους, εφόσον η διαχείριση της ακρίβειας θα γί-
νεται αυτόµατα. Αντίθετα, µπορούν να επικεντρωθούν 
περισσότερο στις στρατηγικές αποφάσεις που τους ε-
πιτρέπουν να ελαχιστοποιήσουν το επιχειρηµατικό ρί-
σκο σε ένα πεδίο καθαρών πολιτικών αλλά αβέβαιων 
εξελίξεων στην αγορά και το κλίµα. 
Για να εξαπλωθεί ωστόσο σε µικρής κλίµακας και δια-
φοροποιηµένα γεωργικά συστήµατα και για να επεκτα-
θεί σε καλλιέργειες χαµηλότερης αξίας, θα χρειαστεί έ-
να ευρύ φάσµα τεχνολογιών και επιχειρηµατικών µο-
ντέλων, πέρα   από τη σηµερινή επικεντρωµένη εστία-
ση εξοικονόµηση κόστους εισροών.

Οικονοµικό µοντέλο αποφάσεων αγρότη
Το εννοιολογικό µοντέλο που παρουσιάζεται εδώ α-

ποτελεί σηµείο εκκίνησης για µια κριτική αξιολόγηση 
της υιοθέτησης της τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας:

Πρώτον, επειδή οι τεχνολογίες πληροφόρησης 
της γεωργίας ακριβείας µπορούν να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα της γης και επειδή χρειάζονται πρό-
σβαση σε σοβαρά επενδυτικά κεφάλαια, οι εκµεταλ-
λεύσεις µε µεγαλύτερη έκταση είναι εκείνες που είναι 
πιο πιθανό να τις υιοθετήσουν. 
∆εύτερον, σε περιοχές µε υψηλή χωρική µεταβλη-
τότητα και διαφορετικές συνθήκες στο έδαφος, η γε-

ωργία ακριβείας αναµένεται να είναι πιο επικερδής και 
να υιοθετηθεί καθώς, για παράδειγµα, οι εφαρµογές 
µεταβλητής ροής εισροών (σε λιπασµατοδιανοµείς ή 
σπαρτικές π.χ) έχουν υψηλότερα οικονοµικά οφέλη. 
Τρίτον, οι εκµεταλλεύσεις που η ποιότητα του προϊό-
ντος τους µπορεί να επηρεαστεί από τη διαχείριση των 
συστηµάτων ακριβείας είναι πιο πιθανό να τα υιοθετή-
σει, λόγω της δυνατότητας να λάβει ποιοτικό πριµ στην 
τιµή. Εδώ µιλάµε για προϊόντα όπου η ποιότητά τους 
έχει µεγάλη σχέση µε την τιµή που λαµβάνουν (οπω-
ροκηπευτικά) και προϊόντα που οι τιµές τους επηρεά-
ζονται από εξωγενή ποιότητα (π.χ προϊόντα υπό ορι-
σµένο µπραντ). 
Τέταρτον, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα γενικής 
διαχείρισης και προγραµµατισµού στην εκµετάλλευση, 
τα διαγνωστικά εργαλεία της γεωργίας ακριβείας είναι 
πιο πιθανό να υιοθετούνται νωρίτερα από εφαρµόσιµες 
τεχνολογίες. Ο λόγος είναι πως τα διαγνωστικά εργα-
λεία, όπως είναι οι ανιχνευτές υγείας φυτών, παρακο-
λούθησης σοδειάς κ.λπ, µπορούν να προσθέσουν α-
ξία µέσω της υποβοήθησης των αγροτών για καλύτε-
ρες αποφάσεις µε βάση πλειάδα εισροών (π.χ προϊόντα 
θρέψης, νερό, φυτοπροστατευτικά), ενώ οι τεχνολογί-
ες που εφαρµόζονται συγκεκριµένα, τείνουν να περιο-
ρίζονται σε µία ή δύο εισροές. 
Πέµπτον, επειδή στα στοιχεία του µοντέλου που πα-
ρουσιάζεται είναι ενσωµατωµένες µεταβλητές όπως η 
δυνατότητες µάνατζµεντ, αυτό σηµαίνει ότι οι τεχνολο-
γίες αυτές θα υιοθετηθούν γρηγορότερα από όσους έ-
χουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων. 
Έκτον, η ύπαρξη υποδοµών τεχνολογίας πληροφο-
ριών. Εδώ περιλαµβάνεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας, σε υπηρεσίες γεωαναφοράς, πλατ-
φόρµες συλλογής και ανταλλαγής δεδοµένων και σε 
εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων θα αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την υιοθέτηση και τη διάδοση της τε-
χνολογίας ακριβείας.
Να σηµειωθεί εδώ, πως το τεχνολογικό ρίσκο είναι ε-
πίσης εξαιρετικά σηµαντικό για την πιθανότητα υιοθέ-
τηση της γεωργίας ακριβείας. Σε έναν κόσµο όπου κά-
θε νέα καλλιεργητική σεζόν ξεπετάγεται µία παρτίδα ο-
λοκαίνουργιων τεχνολογιών,  αυτό αναµένεται να κα-
θυστερήση των υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας ε-
φόσον ο αγρότης µπαίνει συνεχώς σε µία κατάσταση 
αναµονής για το καλύτερο. 

Μοντέλο εξι σηµείων 
ορίζει την οικονοµικότητα 
στη γεωργία ακριβείας    



� 29 �

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ, 
ΟΜΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ
Η περισσότερο στοχευµένη εφαρµογή 
εισροών µπορεί να οδηγήσει σε 
λιγότερες απώλειες σε λίπασµα και 
φυτοπροστατευτικά, σε µειωµένη 
κατανάλωση νερού και στη µείωση 
των αερίων του θερµοκηπίου. Ωστόσο, 
το µέγεθος αυτών των οφελειών 
είναι συχνά άγνωστο, ή παρουσιάζει 
µεγάλη µεταβλητότητα. Επιπλέον, οι 
περισσότερες µελέτες δεν αναφέρονται 
σε  παρατηρούµενες επιπτώσεις, αλλά σε 
πιθανές, µε βάση πειραµατικά δεδοµένα 
ή µοντέλα προβλέψεων. Μόνο λίγες 
µελέτες δείχνουν αιτιώδη συµπεράσµατα 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της γεωργίας ακριβείας σε 
πραγµατικές εφαρµογές. Έχοντας 
στου νου τις παραπάνω παραδοχές, 
συνθέσαµε ορισµένους βασικούς τοµείς 
των περιβαλλοντικών οφελών που 
προκύπτουν από τη χρήση γεωργίας 
ακριβείας βάσει των διαθέσιµων µελετών.
Πράγµατι, συνολικά η γεωργία ακριβείας 
µειώνει τους ρύπους. Πρώτα, έχουµε τα 
συστήµατα διεύθυνσης που µειώνουν την 
κατανάλωση καυσίµου, λόγω λιγότερων 
επικαλύψεων στις εργασίες. Τα συστήµατα 
διεύθυνσης, έχει υπολογιστεί πως 
µειώνουν την κατανάλωση καυσίµου κατά 
6%-25%. Σε µία µελέτη περίπτωσης σε 
καλλιέργεια καλαµποκιού στη Γερµανία, 
βρέθηκε ότι η λιπασµατοδιανοµή αζώτου 
µε VRT µειώνει τις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 34%. Επίσης, το έµµεσο 
αποτύπωµα της κατανάλωσης ενέργειας 
από εισροές όπως λίπασµα, σπόροι, 
φυτοπροστατευτικά, µπορεί να µειωθεί 

αν γίνει η εφαρµογή τους αποδοτικά. 
Αυξάνοντας την αποδοτικότητα της 
εφαρµογής, οι απώλειες σηµαντικών 
εισροών στο περιβάλλον µπορεί γενικά να 
µειωθεί. Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι 
η χρήση ζιζανιοκτόνου, µπορεί να µειωθεί 
µεταξύ 11-90% µέσω της εφαρµογής 
ακριβείας σε διαφορετικές αρόσιµες 
καλλιέργειες. Πιθανές µειώσεις στη χρήση 
φυτοπροστατευτικού (και αζώτου) µε την 
τεχνολογία VRT, κυµαίνονται κατά µέσο 
όρο στο 25%. Η µεταβλητή άρδευση επίσης 
βρέθηκε πως αυξάνει την αποδοτικότητα 
νερού και οδηγεί σε πιθανή εξοικονόµιση 
20–25%. Ωστόσο τα ευρύµατα για τη χρήση 
τεχνολογιών ακριβείας στην άρδευση 
διαφοροποιούνται  αρκετά (π.χ ανάλογα 
το έδαφος, τον καιρό, την τεχνολογία που 
χρησιµοποιείται κ.λπ). Επίσης συνολικά, 
οι εκροές από τα γεωργικά συστήµατα 
στα υδατικά µειώνονται µε την υιοθέτηση 
του VRT. Ωστόσο, επί του παρόντος, τα 
µεγέθη αυτών των επιδράσεων είναι σε 
µεγάλο βαθµό αβέβαια και εξαρτώνται 
από την περίπτωση. Σε µελέτες 
περίπτωσης σε ελαιώνες της Ελλάδας 
και καλλιέργειες πατάτας στην Ολλανδία 
βρέθηκε ακόµα µεγαλύτερη µείωση 
χρήσης λιπάσµατος λόγω της τεχνολογίας 
VRT. Εν κατακλείδει, η βιβλιογραφία 
καταλήγει στο ότι η γεωργία ακριβείας 
έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
αλλά υπάρχει αβεβαιότητα ως προς 
το µέγεθός τους. Απαιτείται επιπλέον 
έρευνα  για να δικαιολογείται περεταίρω η 
ενίσχυση (δηµόσια ή ιδιωτική) αυτών των 
τεχνολογιών.

Εργαλείο πολιτικής ένα µείγµα φορολογικών 
κινήτρων, ενισχύσεων και ποσοστώσεων στις εισροές 

Υπάρχει µία λογική στη στήριξη της γε-
ωργίας ακριβείας, υπό την έννοια εξασφάλι-

σης της µείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
µατος. Ο συνδυασµός φορολογικών κινήτρων ή 
αντικινήτρων µε τις ενισχύσεις µπορεί να αποτε-
λέσει ένα πανίσχυρο εργαλείο, εφόσον τα φορο-
λογικά έσοδα αναδιανεµηθούν στη χρηµατοδό-
τηση καλύτερων τεχνολογιών. Επίσης, οι ποσο-
στώσεις στη χρήση εισροών θα µπορούσε να εί-
ναι ένα ακόµα εργαλείο πολιτικής.
Άλλος δρόµος θα µπορούσε να είναι η προώθηση 
των τεχνολογιών αυτών. Μία προσέγγιση σε αυτόν 
τον τοµέα είναι τα περιβαλλοντικά µοντέλα που ε-
πιτρέπουν στους αγρότες να τρέχουν σενάρια ώστε 
να βλέπουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
έχει κάθε καλλιεργητική τους πρακτική και οι ε-
ναλλακτικές τους. Η συλλογή δεδοµένων από τα 
εργαλεία γεωργίας ακριβείας δηµιουργούν νέες 
ευκαιρίες στην αγροτική πολιτική. Περισσότερο α-
ποδοτικές και στοχευµένες πολιτικές αποφάσεις 
για την αγροτική οικονοµία µπορούν να αναπτυ-

χθούν, εφόσον η καταγραφή της εφαρµογής εισ-
ροών και άλλων εργασιών µειώνουν τις ανισότη-
τες στην πληροφόρηση µεταξύ αγροτών και φορέ-
ων χάραξης πολιτικής. Αυτό ειδικά αφορά αγροτι-
κές πολιτικές που χαρακτηρίζονται από α) άµεσες 
πληρωµές που συνδέσονται µε κριτήρια πολλαπλής 
συµµόρφωσης που πρέπει να τηρούν οι αγρότες 
και β) δεσµεύσεις που αφορούν αγροπεριβαλλο-
ντικά προγράµµατα. Η χρήση των δεδοµένων ό-
πως έχουν καταγραφεί από τις τεχνολογίες ακρι-
βείας για  διοικητικούς σκοπούς θα αύξανε την α-
ποδοτικότητα των ελέγχων των αγροτικών πρα-
κτικών όπως είναι η χρήση των εισροών. Υπό αυ-
τό το σενάριο, οι αγρότες θα ήταν υποχρεωµένοι 
να παρέχουν τα δεδοµένα από τα εργαλεία ακρι-
βείας (π.χ χρήση γης και εισροών) για να λαµβά-
νουν ορισµένες περιβαλλοντικές πληρωµές ή ως 
µέρος των υποχρεώσεων πολλαπλής συµµόρ-
φωσης στο µέλλον.  Ωστόσο, εδώ απαιτείται η υ-
ψηλή ακρίβεια για τέτοιες πληροφορίες, ώστε να 
πραγµατοποιηθεί αυτό το βήµα. 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

6%-25% 

Τα συστήµατα διεύθυνσης, 
έχει υπολογιστεί πως 
µειώνουν την κατανάλωση 
καυσίµου κατά 

 25% 

Mειώσεις στη χρήση 
φυτοπροστατευτικού µε την 
τεχνολογία VRT, κυµαίνονται 
κατά µέσο όρο στο

 25% 

Η µεταβλητή άρδευση επίσης 
βρέθηκε πως αυξάνει την 
αποδοτικότητα νερού και οδηγεί 
σε πιθανή εξοικονόµιση

11-90% 

H χρήση ζιζανιοκτόνου, 
µπορεί να µειωθεί µέσω 
της εφαρµογής ακριβείας 
µεταξύ

34% 

To VRT µειώνει τις 
εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 



Οι διαγνωστικές τεχνολογίες ακριβείας βρίσκουν µία 
πιο ευρεία υιοθέτηση σε σχέση µε τις εφαρµοσµένες 
τεχνολογίες. Υπολογίζεται, ότι ο αγροτικός εξοπλισµός που 
συλλέγει δεδοµένα παγκοσµίως θα φτάσει τα 75 εκατ. έως 
το 2020, πάνω από το διπλάσιο δηλαδή που ήταν το 2015. 
Τα συστήµατα καθοδήγησης, GPS και χαρτογράφησης GIS 
είναι σύνηθη πλέον στα νέα µηχανήµατα. Για παράδειγµα στο 
Κάνσας των ΗΠΑ, υπάρχει ενσωµάτωσή τους στο 80% των 
εκµεταλλεύσεων. Τα συστήµατα παρακολούθησης σοδειάς 
επίσης έχουν ενσωµατωθεί ευρέως στις περισσότερες νέες 
θεριζοαλωνιστικές. Έτσι, το 46% του καλαµποκιού, το 36% 
της σόγιας και το 15% του σίτου στις ΗΠΑ, αλωνίζεται µε 
µηχανήµατα που διαθέτουν τέτοια συστήµατα. Σε µικρότερο 
ποσοστό χρησιµοποιείται η χαρτογράφηση GIS.
Τα διαγνωστικά εργαλεία ακριβείας εκτός ΗΠΑ ακολουθούν 
παρόµοιο µοτίβο, αλλά σε µικρότερο βαθµό. Για 
παράδειγµα, στη Γερµανία υπολογίζεται πως η τεχνολογία 
αυτή ενσωµατώνεται στο 10-30% των εκµεταλλεύσεων.  
Γενικότερα, η υιοθέτηση αυξάνεται µε το µέγεθος της 
εκµετάλλευσης, µε τις απαιτήσεις κεφαλαίου και τις 
οικονοµίες κλίµακας. Οι εφαρµοστικές τεχνολογίες όπως η 
VRT (µεταβλητής ροής εφαρµογή για διάφορα παρελκόµενα) 
έχουν βρει αγοραστές σε πολύ µικρότερη έκταση σε σχέση µε 
τα διαγνωστικά εργαλεία. Πάντως, µία στις πέντε γερµανικές 
εκµεταλλεύσεις που χρησιµοποιούσαν γεωργία ακριβείας την 
περίοδο 2001-2006,  διέθεταν παρελκόµενο µε VRT. Σε Βέλγιο, 
Γερµανία, Ελλάδα και Ηνωµένο Βασίλειο, βρέθηκε πως 
στον µεγαλύτερο βαθµό η τεχνολογία που χρησιµοποιείται 
είναι τα συστήµατα διεύθυνσης (GPS κ.λπ), ενώ η VRT παίζει 
µικρότερο ρόλο. Η υιοθέτηση VRT πάντως βρίσκεται ψηλά στα 

οπωροκηπευτικά, λόγω του υψηλού κόστους των εισροών 
και τις προτιµήσεις των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα. 
Επιπλέον, η στοχευµένη εφαρµογή, µπορεί να υπηρετήσει το 
αφήγηµα για µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 
Όσον αφορά τα drones, φαίνεται πως η χρήση τους αυξάνεται 
σε οπωροκηπευτικά αλλά και αροτραίες καλλιέργειες, αν 
και ακόµα βρίσκονται στα πρώτα τους βήµατα. Τεχνικά, 
οικονοµικά και θεσµικά εµπόδια παραµένουν για τη χρήση 
τους, αλλά έχουν αρκετές δυνατότητες.

Πρέπει να αναλυθούν οι επιπτώσεις 
Η γεωργία ακριβείας έχει µεγάλες δυνατότητες αύξησης του 
εισοδήµατος των αγροτών, αύξησης της ποιότητας της γεωργικής 
παραγωγής και µείωσης των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των καλλιεργητικών πρακτικών. Ωστόσο, οι 
διανεµητικές τους επιπτώσεις  παράλληλα πρέπει να αναλυθούν 
προσεκτικά. Πολλές τεχνολογίες φαίνεται να παρουσιάζουν 
οικονοµίες κλίµακας και εµβέλειας. Έτσι, µπορούν να οδηγήσουν 
σε περαιτέρω συγκέντρωση στον τοµέα των αγροδιατροφικών 
προϊόντων και τα οφέλη τους µπορεί να είναι άνισα κατανεµηµένα. 
Αυτές οι  επιπτώσεις απαιτούν µεγαλύτερη µελέτη, όχι µόνο 
σε επίπεδο αγροτικών εκµεταλλεύσεων, αλλά και κατά µήκος 
της αλυσίδας αξίας των προϊόντων αγροδιατροφής.  Η ανάλυσή 
αποκαλύπτει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η µεγάλη πρόοδος 
στον τοµέα των δεδοµένων συνεχίζουν να κάνουν τα εργαλεία 
ακριβείας πιο συνδεδεµένα, ακριβή, αποτελεσµατικά και ευρέως 
εφαρµόσιµα. Οι βελτιώσεις στην τεχνική υποδοµή και στο νοµικό 
πλαίσιο µπορούν να επεκτείνουν την πρόσβαση στη γεωργία 
ακριβείας και, ως εκ τούτου, να επεκτείνουν τα συνολικά 
κοινωνικά της οφέλη.

Για οποιον θέλει να ορίσει 
περιληπτικά τι είναι η γεωργία ακριβείας 
είναι µία τεχνολογία που επιτρέπει στους 
αγρότες «να κάνουν το σωστό, στο σωστό 
σηµείο, τη σωστή στιγµή και µε το σωστό 
τρόπο.» 

Πιο εξελιγµένες τεχνολογίες, θα 
αυξήσουν πιθανώς την ένταση κεφαλαίου 
της γεωργίας ακριβείας. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις, 
µπορούν να προσαρµόσουν τα µέσα 
αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής, 
έτσι ώστε οι φόροι, οι ποσοστώσεις 
και οι επιδοτήσεις να στοχεύουν σε 
καθορισµένα επίπεδα γεωργικών 
εισροών ή ρύπων. 

Η γεωργία ακριβείας δεν είναι 
πανάκεια, υποστηρίζει η µελέτη, αλλά 
έχει µεγάλες δυνατότητες να συµβάλει σε 
µια πιο βιώσιµη ανάπτυξη του γεωργικού 
τοµέα. Επειδή όµως είναι βασικά ένα 
σύνολο τεχνολογιών πληροφόρησης 
που χρησιµοποιούνται για τη λήψη 
αποφάσεων, η αλλαγή που υπόσχεται 
θα ποικίλει ανάλογα µε τις πρακτικές 
καλλιέργειας πριν τη χρήση της γεωργίας 
ακριβείας και τον βαθµό χρήσης των 
πληροφοριών.

� 30 �

Η αξία της καλλιέργειας δίνει νόηµα 
στις αποφάσεις για εφαρµογές ακριβείας


